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ভূিমকা
Preface

বাইেবেলর এই সংস্করণ তঁােদর কথা মাথায় েরেখ প্রস্তুত করা হেয়েছ যঁারা সাধারণ মানুষ, যােদর
েবাধবুিদ্ধ এবং পািণ্ডতয্ অসাধারণ রকেমর নয়, অথচ যঁােদর এই শাস্ত্রপােঠর প্রেয়াজন আেছ। এই
সংস্করেণর প্রস্তুিতর িপছেন েয মূল ভাবনা িবেশষভােব সিক্রয় রেযেছ তা হল ভােলা অনুবাদ ভােলাভােব
েপৗেঁছ েদওয়া। এই পুস্তেকর অনুবাদেকরা প্রধানতঃ এই িচন্তার দ্বারাই অনুপ্রািণত হেযেছন: িকভােব
বাইেবেলর রচিয়তােদর বাণীগুিল েতমনই স্বাভািবক এবং কাযর্করীভােব পাঠেকর কােছ েপৗেঁছ েদওয়া
যায়, েযমনিট মূল রচনাগুিল তখনকার মানুষেদর কােছ েপৗেঁছ িদেয়িছল। অিভধান খঁুেজ েকবল মূল
শব্দগুিলর ভাষান্তর করাই িবশ্বস্ত অনুবাদ নয়। িবশ্বস্ত অনুবাদ বাণীগুিলেক প্রকাশ করেব এমন একিট
েচহারায যা শুধুমাত্র মূেলর অথর্ই বহন করেব না, বরং হাজার হাজার বছর আেগকার সমেয়র মেতাই
একই রকেমর প্রাসিঙ্গকতার আবহাওয়া ৈতরী করেব, েসই রকমই েকৗতুহেলর উেদ্রক ঘটােব এবং সমান
গুরুত্বপূণর্ প্রভাব েফলেব।
কােজই এই পুস্তেকর অনুবাদকেদর কােছ কাযর্করী েযাগােযােগর িবষয়িট খুবই গুরুত্বপূণর্ িছল। এর

জেনয্ অনুবাদ যথাযথ করবার িবষয়িট েয কম গুরুত্ব েপেয়েছ এমন নয়, তেব 'যথাথর্' বলেত এঁরা বুেঝেছন
ধয্ানধারণাগুিলর িবশ্বস্ত প্রিতিনিধত্ব, ভাষাগত ৈবিশষ্টগুিলর িনখঁুত েচহারাবদল নয়।
শােস্ত্রর রচিয়তারা, িবেশষ কের যঁারা 'নূতন িনয়ম' এর রচনাগুিল িলেখিছেলন, তঁােদর ভাষা ৈশলী

বয্বহােরর মধয্ িদেয় েদিখেয়েছন েয তঁারা মূলতঃ উত্তম েযাগােযােগর িবষেয়ই উৎসাহী িছেলন। এই বাংলা
সংস্করেণর প্রস্তুতকারেকরা ঐ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেত প্রয়াসী হেয়েছন। তাই তঁােদর িবেশষ পাঠক সমােজর
কােছ বাইেবেলর বাণীগুিল তঁারা সহজ ও স্বাভািবক ভঙ্গীেত েপৗেঁছ িদেত েচেযেছন। বতর্ মান অনুবাদকগণ
ভাষােক বয্বহার কেরেছন শােস্ত্রর সেতয্র কুঠুিরগুিলর দরজার তালা েখালবার চািব িহেসেব।
েবাধগময্তা বৃিদ্ধ করার জনয্ িবেশষ যত্ন েনওয়া হেয়েছ। শক্ত অথবা দ্বয্থর্ক শব্দ বা বাকয্বন্ধগুিল

অেনক সময় অল্প কথায় বয্াখয্া কের েদওয়া হেযেছ। কখনও বা সমাথর্ক শব্দ ইতয্ািদ বয্বহার করা হেযেছ।
প্রেয়াজনেবােধ পদ টীকা বয্বহার করা হেযেছ। অেনক সমেয়ই শােস্ত্রর উদৃ্ধিতগুিল িচিহ্নত করা হেযেছ
এবং েক্ষত্র িবেশেষ িবেশষ বাকয্ ও বাণীগুিলর পাঠান্তর িনেদর্ শ করা হেযেছ। মােঝমেধয্ প্রসেঙ্গর মেধয্
িনিহত শব্দ বা মন্তবয্গুিল অনুবােদ পিরষ্কার িলেখ েদওয়া হেযেছ। আমােদর িবশ্বাস এই যত্ন ও পিরশ্রম
িপ্রয় পাঠকেক উপযুক্তভােব সাহাযয্ করেব।

Introduction

সূচনা
বাইেবেলর েশষ অংশ েয েলখাগুিলর সমষ্টি, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধের েসইগুিলেক একেত্র “নূতন

িনয়ম” নােম অিভিহত করা হেয়েছ, আরএই বাইেবেলর প্রথমঅংশিটর নাম “পুরাতন িনয়ম।”প্রকৃতপেক্ষ,
'বাইেবল' শব্দিটর উৎ পিত্ত একিট গ্রীক শব্দ েথেক যার অথর্ “পুস্তকসকল।” অনুবােদ “িনয়ম” শব্দিট
বয্বহার করা হেয়িছল “চুিক্ত” কথািটেত তারই ইিঙ্গত আেছ। েমািশর সমেয় ঈশ্বর ইস্রােযেলর ইহুদীেদর
সেঙ্গ েয চুিক্তগুিল কেরিছেলন, পুরাতন িনযম হল, েসই েলখাগুিলর সমষ্টিগত রূপ। এরপর ঈশ্বর, খ্রীষ্ট
িবশ্বাসী সমস্ত মানুেষর সােথ েয চুিক্ত করেলন, েসই েলখাগুিল িনেযই “নূতন িনয়ম” সংকিলত।
ইহুদীেদর পিরচালনা করার সময় ঈশ্বর েযসব মহত্কাজকেরিছেলন তার একিট িববরণ পুরাতন িনয়েমর

েলখাগুিলেত পাওয়া যায়; এবং েসই সেঙ্গ তঁার আশীবর্াদ সারা জগেতর কােছ েপৗেঁছ েদওয়ার জেনয্ এই
েলােকেদর বয্বহার করার েয পিরকল্পনা ঈশ্বর কেরিছেলন তাও এই পুরাতন িনয়েমর েলখাগুিল প্রকাশ
কের। এই েলখাগুিলেত ভিবষয্েতর িবষেয় ইিঙ্গত আেছ েয, ঈশ্বর তঁার পিরকল্পনা কাযর্য্করী করার জনয্
একজন ত্রাণকতর্ ােক বা (“খ্রীষ্ট”) পাঠােবন। নূতন িনয়েমর েলখাগুিল পুরাতন িনয়েমর কািহনীর পূণর্তা।
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এগুিলেত েসই ত্রাণকতর্ া (অথর্াৎ যীশু খ্রীেষ্টর) আিবভর্ ােবর বণর্না আেছ এবং সমস্ত মানবজািতর কােছ
তঁার আগমন তাত্ পযর্য্। কােজই নূতন িনযম েবাঝবার জনয্ পুরাতন িনয়েমর প্রেয়াজন, েযেহতু প্রেয়াজনীয়
পটভূিমকা ওখােনই পাওয়া যােব। আবার পুরাতন িনয়েম েয পিরত্রােণর কািহনীর শুরু, নূতন িনয়েম তা
পূণর্তা েপেয়েছ।

পুরাতন িনয়ম
এই পুরাতন িনয়ম হল নানান রচিয়তার েলখআ উনচিল্লশিট পুস্তেকর সঙ্কলন। এগুিল প্রধানতঃ প্রাচীন

ইস্রােয়েলর ভাষা িহব্রুেত রিচত।অবশয্ এর িকছু িকছু অংশ বািবল সাম্রােজয্র সরকারী ভাষা “আকামাইক”
এ েলখা। পুরাতন িনয়েমর িকছু িকছু অংশ সােড় িতন হাজার বছেররও েবশী আেগ েলখা হেয়িছল এবং
এর প্রথম পুস্তক রচনার সময় েথেক েশষ পুস্তক রচনাকােলর মেধয্ এক হাজার বছেররও েবশী বয্বধান
িছল। এই সঙ্কলেন আইন, ইিতহাস, গদয্, সঙ্গীত এবং কাবয্ সংক্রান্ত পুস্তক আেছ। এছাড়াও আেছ জ্ঞানী
মানুষেদর েদওয়া নানারকম িশক্ষা।
পুরাতন িনয়মেক প্রায়শঃই িতনিট প্রধান পেবর্ ভাগ করা হয়: িবিধ-বয্বস্থা, ভাববাদীগণ এবং পিবত্র

রচনাবলী। “িবিধ-বয্বস্থা” পবর্িটর অন্তগর্ত পঁাচিট পুস্তক “েমািশর পঁাচ পুস্তক” নােম পিরিচত। এর প্রথম
পুস্তক আিদপুস্তক। এেত আেছ িবশ্ব সৃষ্টির ঘটনাবলী, আিদ মানব ও মানবী এবং তােদর ঈশ্বেরর িবরুেদ্ধ
প্রথম পাপাচরেণর ঘটনা। এই গ্রেন্থ মহাপ্লাবেনর কথা আেছ এবং ঈশ্বর এই প্লাবেনর সময় েয পিরবারেক
উদ্ধার কেরিছেলন তার কথা রেয়েছ। আর রেয়েছ ইহুদী জািতর জািত িহসােব উত্থােনর কািহনী, েয
ইহুদীেদর ঈশ্বর এক িবেশষ উেদ্দেশয্ বয্বহার করার জনয্ েবেছ িনেয়িছেলন।

অব্রাহােমর কািহনী
ঈশ্বর অব্রাহাম নােম এক মহত্ িবশ্বাসী মানুেষর সেঙ্গ একিট চুিক্ত কেরিছেলন। েসই চুিক্তেত ঈশ্বেরর

প্রিতশ্রুিত িছল েয িতিন অব্রাহামেক এক মহান জািতর িপতা কের তুলেবন এবং তঁােক ও তঁার বংশধরেদর
েদেবন কনান নামক েদেশ। অব্রাহাম এই চুিক্ত গ্রহন করেলন, আর তা েদখােনার জেনয্ িতিন সুন্নত হেল
এবং ঈশ্বর এবং তঁার মানবেগাষ্ঠীর মেধয্ চুিক্তর প্রমাণস্বরূপ হেয় উঠল এই সুন্নত প্রিক্রয়া। ঈশ্বর িক কের
তঁার প্রিতশ্রুিত কাজগুিল করেবন েস সম্বেন্ধ অব্রাহােমর েকান ধারণা িছল না, িকন্তু অব্রাহাম ঈশ্বেরর উপর
তঁার িবশ্বাস স্থাপন করেলন। এেত ঈশ্বর খুবই খুশী হেলন।
েমেসাপেটিময়ার ইব্রীয়েদর মেধয্ অব্রাহােমর েয বাসভূিম িছল, ঈশ্বর অব্রাহামেক তা তয্াগ করেত

বলেলন এবং তঁােক েসই প্রিতশ্রুিত কনান েদেশ (যার আেরক নাম পেলষ্টীয়) িনেয় েগেলন। বৃদ্ধ বয়েস
অব্রাহােমর এক পুত্র সন্তান জন্মােলা যার নাম ইসহাক। ইসহাক বড় হেয় উঠেলন এবং পের যােকাব নােম
তঁার এক সন্তান হল। এই যােকাব (যার আেরক নাম ইস্রােয়ল) পের বােরািট পুত্র ও একিট কনয্ার জনক
হেলন। এই পিরবার হেয় উঠল ইস্রােয়ল জািত; িকন্তু এঁরা কখনও এঁেদর েগাষ্ঠীর উত্তপিত্তর ইিতহাস ভুেল
যান িন। এই পিরবার িনেজেদর ইস্রােয়েলর বােরািট উপজািত (বা পািরবািরক সম্প্রদায়) িহেসেব পিরচয়
িদেত থাকেলন; এঁরা িছেলন যােকােবর েসই বােরাজন পুেত্রর বংশধর যােদর নাম িছল রূেবণ, িশিমেয়ান,
েলিব, িযহূদা, দান, নপ্তািল, গাদ, আেশর, ইষাখার, সবূলূন, েযােষফ এবং িবনয্ামীন। এঁেদর মেধয্ িতনজন
প্রধান পূবর্পুরুষ অব্রাহাম, ইসহাক এবং যােকাব ইস্রােয়েলর �িপতৃপুরুষ� িহেসেব পিরিচত।
প্রাচীন ইস্রােয়েল অেনকবার ঈশ্বর িকছু িকছু মানুষেক তঁার মুখপাত্র িহেসেব আহ্বান কেরিছেলন। এই

মুখপাত্রগণ ও ভাববাদীগণ মানুেষর কােছ ঈশ্বেরর প্রিতিনিধ িছেলন। ভাববাদীেদর মাধয্েম ঈশ্বর ইস্রােয়েলর
জনগণেক অেনক প্রিতশ্রুিত, সতকর্ বাণী, িবিধ-বয্বস্থা, অতীত অিভজ্ঞতালদ্ধ িশক্ষা এবং ভিবষয্েতর ঘটনা
সম্পির্কত িশক্ষা িদেয়িছেলন। শােস্ত্র উিল্লিখত প্রথম ভাববাদী হেচ্ছন “িহব্রু” অব্রাহাম। এই অব্রাহামেকই
আেরক ধরেণর িপতা িহসােব উেল্লখ করা হয়।

দাসেত্বর শৃঙ্খলমুক্ত ইস্রােয়ল
যােকােবর পিরবার েবেড় উঠল এবং প্রায় সত্তর জন প্রতয্ক্ষ বংশধর তার অন্তভুর্ ক্ত হল। তঁার পুত্রেদর

একজন েযােষফ, িমশের একজন বড় সরকারী কমর্চারী হেয়িছেলন। তারপর দুির্দন এেল যােকাব ও তঁার
পিরবার িমশের চেল েগেলন। েসখােন খাদয্দ্রেবয্র প্রাচুযর্য্ িছল এবং জীবনধারন িছল সহজ, সরল।
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িহব্রুেদর এই উপজািত ক্রেম একিট েছাট জািতেত পিরণত হল; এরপর িমশেররর রাজা (ফারাও) এই
েলাকগুিলেক ক্রীতদােস পিরণত করেলন। চারশ বছর পের ঈশ্বর িকভােব ভাববাদী েমািশেক বয্বহার
কের ইস্রােয়লীয়েদর িমশেরর দাসেত্বর বন্ধন েথেক মুক্ত কেরিছেলন এবং তােদর পেলষ্টীয়ায় িফিরেয়
এেনিছেলন, তার িববরণ রেয়েছ “যাত্রাপুস্তক” নামক পুস্তেক। এই মুিক্তর জনয্ চরম মূলয্ িদেত হেয়িছল,
িকন্তু েসই মূলয্ িদেয়িছেলন িমশরীয়গণ। েশষপযর্ন্ত ঐ েলাকেদর (ইস্রােয়লীয়েদর মুিক্ত িদেত ফারাও যখন
রাজী হেলন ততিদেন ফারাও এবং িমশেরর সমস্ত পিরবার তােদর প্রথম পুত্রেদর হািরেয়িছেলন। প্রথমজাত
পুত্রেদর মৃতুয্বরণ করেত হল যােত মানুষগুিলেক মুিক্ত েদওয়া যায় এবং পরবতীর্কােল ইস্রােয়লীয়রা
নানাভােব তােদর উপাসনা ও বিলদােন সময় এই কথা স্মরণ করত।
ইস্রােয়েলর েলােকরা মুিক্তর পেথ যাত্রার জনয্ ৈতরী হল। তারা িমশর েথেক চেল যাওয়ার জনয্ প্রস্তুত

হল। প্রেতয্ক পিরবার একিট েমষশাবক বধ কের আগুেন ঝলেস িনল। ঐ েমষশাবেকর রক্ত তারা ঈশ্বেরর
প্রিত িবেশষ িচহ্ন িহেসেব তােদর দরজার েচৗকাঠগুিল উপর িছিটেয় িদল। খািমরিবহীন রুিট তাড়াহুেড়া কের
ৈতরী কের েখেয় িনল। েসই রােত্র প্রভুর দূত ঐ েদেশর ওপর িদেয় েগেলন। েয পিরবােরর দরজার েচৗকােঠ
েমষশাবেকর রক্ত িছল না তােদর প্রথমজাতেদর মৃতুয্ হল। এর ফেল িমশরীয়েদর পিরবােরর প্রথমজাত
সন্তান, এমনিক িমশেরর রাজা ফারাও তঁার সন্তান হারােলন এবং বাধয্ হেয় েশেষ ইস্রােয়লীয়েদর মুিক্ত
িদেলন, িকন্তু যখন দােসরা িমশর তয্াগ করবার জনয্ প্রস্তুত হল, ফারাও তঁার মত পিরবতর্ ন করেলন। িতিন
ইস্রােয়লীয় দাসেদর ধের িফিরেয় আনার জেনয্ তঁার ৈসনয্বািহনী পাঠােলন, িকন্তু ঈশ্বর তঁার েলাকেদর
বঁাচােলন। ঈশ্বর েলািহত সাগরেক দুই ভােগ িবভক্ত করেলন, তঁার েলাকেদর তার মধয্ িদেয় অপরপাের
িনেয় েগেলন এবং িপছেন ধাওয়া করা িমশরীয় ৈসনয্বািহনীেক ধ্বংস করেলন। তারপর, আরব উপদ্বীেপর
মেধয্ েকান এক স্থােন িসনাই মরুভূিমর এক পাহােড় ঈশ্বর এই জনেগাষ্ঠীর সেঙ্গ একিট িবেশষ চুিক্ত
করেলন।

েমািশর িবিধ-বয্বস্থা
এইভােব ইস্রােয়লীয়েদর উদ্ধার কের এবং তােদর সেঙ্গ সীনয়েত চুিক্ত কের ঈশ্বর তােদর অনয্ সমস্ত

জািত েথেকআলাদা কের এক পৃথক অিস্তত্ব িদেলন। এই চুিক্তেত ইস্রােয়লীয়েদর জেনয্ অেনক প্রিতশ্রুিত
ও িবিধ-বয্বস্থা িছল। এই চুিক্তর একাংশ যা দশ িবধান নােম পিরিচত, তা ঈশ্বর দুই পাথেরর ফলেকর উপর
িলেখ েলােকেদর িদেলন। ইস্রােয়লীয়েদর কােছ ঈশ্বর েয ধরেণর জীবনযাপন প্রতয্াশা কেরিছেলন তার
মূল নীিতগুিলই এই দশ িবধােন েদওয়া িছল। একজন ইস্রােয়লীেয়র তার ঈশ্বর, পিরবার ও প্রিতেবশীর
প্রিত িক কতর্ বয্ তাও এর আওতার মেধয্ পড়ত। এই দশ িবধান এবং সীনয় পবর্েত েদওয়া অনয্ানয্ িনয়ম
ও িশক্ষাগুিল “েমািশর িবিধ-বয্বস্থা” নােম েকবল “িবিধ-বয্বস্থা” নােমই পিরিচত। অেনকসময়ই এই
শব্দগুিল শােস্ত্রর প্রথম পঁাচিট গ্রন্থ এবং প্রায়শঃই সমূ্পণর্ পুরাতন িনয়ম (বা পুরাতন চুিক্ত) সম্পেকর্ িনেদর্ শ
করার জনয্ বয্বহৃত হয়। দশ িবধান এবং অনয্ িকছু আচরণ িবিধ ছাড়াও েমািশর িবিধ-বয্বস্থােত রেয়েছ
যাজকেদর সম্পেকর্ , বিলদান ও উপাসনা এবং পিবত্র িদনগুিল সম্পেকর্ িবধান এবং িনেদর্ শ। এই িবধানগুিল
েলবীয় পুস্তেক পাওয়া যায়। েমািশর িবিধ-বয্বস্থা অনুসাের সমস্ত যাজক এবং তােদর সহকারীরা েলবীর
েগাষ্ঠী েথেক এেসিছেলন। এইসব সহকারীেক বলা েহাত েলবীয়। সবেচেয় গুরুত্বপূণর্ যাজকেক মহাযাজক
বলা হত।

“পিবত্র তঁাবু” অথবা সভা তঁাবু েযখােন ঈশ্বেরর উপাসনার জেনয্ ইস্রােয়লীয়রা েযেতন, তা ৈতরী করার
িনেদর্ শনামাও এই িবিধ-বয্বস্থার মেধয্ আেছ। উপাসনাকােল বয্বহােরর জনয্ েয সব িজিনস প্রেয়াজন হেব
েসগুিল ৈতরী করার িনেদর্ শাবলীও এেত আেছ। এর ফেল েজরুশােলেমর সীেয়ান পবর্েতর উপর মিন্দর
িনমর্ােণর জেনয্ ইস্রােয়লীরা প্রস্তুত হেলন। পরবতীর্কােল এই মিন্দেরই ঈশ্বেরর উপাসনার জেনয্ েলােকরা
েযেতন। বিল এবং উপাসনার িবধানগুিল েলােকেদর এটা বুঝেত সাহাযয্ করল েয তারা পরস্পেরর িবরুেদ্ধ
এবং ঈশ্বেরর িবরুেদ্ধ পাপ কের থােক। িকন্তু এই িবধানগুিল একই সেঙ্গ পুনির্মিলত হেব। মানুেষর মুিক্তর
জেনয্ ঈশ্বর েয বিলদান প্রস্তুত করিছেলন, পুরাতন িনয়েমর বিলদানগুিল তা আরও ভালভােব েবাঝবার
পথ কের িদল।
িবিধ-বয্বস্থােত অেনকগুিল পিবত্র িদন এবং উত্সব পালন করবার িনেদর্ শাবলী িছল। প্রেতয্কিট

উত্সেবরই িনজস্ব িবেশষ অথর্ িছল। কতকগুিল (উত্সব) িছল বছেরর নানান িবেশষ সময় পালেনর
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আনন্দদায়ক উপলক্ষয্ েযমন প্রথম ফেলর কতর্ ন উত্সব, সাবাথ (পঞ্চাশত্তমী অথর্াৎ সপ্তাহ পালেনর
উত্সব) এবং সােকাথ (অথর্াৎ কুিটরবাস পবর্।)
এর মেধয্ িকছু উত্সেবর দ্বারা ঈশ্বর তঁার েলাকেদর জনয্ েয সব আশ্চযর্য্ কাজ কেরেছন তা স্মরণ করা

হত। িনস্তারপবর্ িছল এইরকম একিট উত্সব। এই পেবর্ প্রেতয্কিট পিরবার িমশর েথেক েবিরেয় আসার
অিভজ্ঞতার মধয্ িদেয় আেরকবার েযেতন। েলােকরা ঈশ্বেরর প্রশংসা গান গাইেতন। একিট েমষশাবক
বধ করা হত এবং আহাযর্ প্রস্তুত করা হত। প্রিতিট পানপাত্র এবং প্রিতিট খােদয্র টুকেরা েলােকেদর স্মরণ
কিরেয় িদত তােদর েবদনা ও দুঃেখর জীবন েথেক উদ্ধার করার েজয্ ঈশ্বর যা িকছু কেরিছেলন েস সব
কথা।
অনয্ কতকগুিল উত্সব িছল গভীর তাত্পযর্পূণর্। প্রেতয্ক বছর, প্রায়িশ্চেত্তর িদেন, েলােকেদর মেন

করেত হত অনয্েদর প্রিত এবং ঈশ্বেরর প্রিত তারা কত মন্দ কাজ কেরেছ। এই িদনিট িছল িবষােদর িদন
এবং েলােকরা এিদন েকান আহাযর্ গ্রহণ করত না। এই িদেন মহাযাজক মানুেষর পােপর প্রায়িশ্চত্ত ও ক্ষমার
জনয্ িবেশষ বিল উত্সগর্ করেতন।
পুরাতন িনয়েমর রচিয়তােদর কােছ ঈশ্বর এবং ইস্রােয়েলর মেধয্ েয চুিক্ত হেয়িছল েসিট িছল খুবই

গুরুত্বপূণর্। ভাববাদীেদর এবং পিবত্র রচনাগুিলর প্রায় সব গ্রন্থগুিলই এই সেতয্র উপর িভিত্ত কের েলখা
েয ইস্রােয়ল জািত এবং ইস্রােয়েলর প্রিতিট মানুষ ঈশ্বেরর সেঙ্গ এক অিত িবেশষ চুিক্তেতআবদ্ধ হেয়িছল।
তঁারা এই চুিক্তর নাম িদেয়িছেলন, “প্রভুর চুিক্ত” বা আেরা সহজ কথায় শুধু “চুিক্ত।” তঁােদর ইিতহাস
গ্রন্থগুিল সমস্ত ঘটনােক এই চুিক্তর আেলােত বয্াখয্া কেরেছ। যিদ বয্িক্ত িবেশষ অথবা জািত ঈশ্বেরর
প্রিত এবং ঐ চুিক্তর প্রিত িবশ্বস্ত থাকেতন তাহেল ঈশ্বর তােদর পুরসৃ্কত করেতন। যিদ েলােকরা চুিক্তিটেক
অগ্রাহয্ করেতন তাহেল ঈশ্বর তঁােদর দণ্ড িদেতন। ঈশ্বর তঁার ভাববাদীেদর পাঠােতন যােত তঁারা েলােকেদর
ঐ চুিক্তর কথা স্মরণ কিরেয় েদন। ইস্রােয়েলর কিবরা একিদেক েযমন তঁার বাধয্ েলােকেদর জেনয্ ঈশ্বেরর
কথা সমস্ত িবস্ময়কর কােজর বন্দনা কেরেছন, েতমিন তঁার অবাধয্ মানুষেদর েয যন্ত্রণা ও শািস্ত েভাগ
করেত হেয়েছ তার িবষেয়ও েশাক প্রকাশ কেরেছন। এইসব রচিয়তা িঠক ও ভুল িবষেয় তঁােদর ধারণাগুিল
ঐ চুিক্তর িশক্ষার ওপর িভিত্ত কের গড়েতন; আর যখন িনেদর্ াষ েলােকরা কষ্ট েপেতন তখন কিবরা প্রাণপণ
বুঝেত েচষ্টা করেতন েকন এমন হত।

ইস্রােয়ল রাজয্
প্রাচীন ইস্রােয়েলর কািহনীেত রেয়েছ িকভােব েলােকরা ঈশ্বরেক তয্াগ করেলা, ঈশ্বর িকভােব তােদর

উদ্ধার করেলন, এই েলােকরা িকভােব ঈশ্বেরর কােছ িফরল এবং আবার িকভােব তঁােক পিরতয্াগ করল
এই সব ঘটনার চক্র। এই চেক্রর শুরু হয় েলােকরা ঈশ্বেরর চুিক্ত গ্রহণ করার অবয্বিহত পেরই। এর
পুনরাবৃিত্ত বারংবার ঘটেলা। সীনয় পবর্েত ইস্রােয়লীগণ ঈশ্বরেক অনুসরণ করার সন্মিত িদেয়িছল। তারপর
তারা িবেদ্রাহ করেলা এবং মরুভূিমেত চিল্লশ বৎসর ঘুের েবড়ােত বাধয্ হল। েশষ পযর্ন্ত েমািশর সহকারী
িযেহাশূয় েলােকেদর িনেয় প্রিতশ্রুত েদেশ েগেলন। শুরুেত এক িবজয় অিভযান এবং আংিশক ইস্রােয়ল
রােজয্র উপিনেবশ স্থাপন হল। এই উপিনেবশ স্থাপেনর পর প্রথম কেয়ক শতাব্দী ধের জনগণ িবচারক
নােম পিরিচত স্থানীয় েনতােদর দ্বারা শািসত হেয়িছল।
কালক্রেম, েলােকরা চাইল একজন রাজা। প্রথম রাজা হেলন েশৗল। েশৗল ঈশ্বরেক মানয্ করেলন

না, ফেল ঈশ্বর দায়ূদ নােম এক েমষপালকেক নতুন রাজা িহেসেব িনবর্াচন করেলন। ভাববাদী শমূেয়ল
এেস তঁার মাথায় আনুষ্ঠািনকভােব েতল েঢেল তঁােক ইস্রােয়েলর রাজা িহেসেব অিভিষক্ত করেলন। ঈশ্বর
দায়ূদেক কথা িদেলন েয িযহূদার উপজািত েথেক আসা তঁার বংশধরগণই ভিবষয্েত ইস্রােয়েলর রাজা
হেবন। দায়ূদ েজরুশােলম নগরী জয় করেলন এবং েসই নগরীেক তঁার রাজধানী এবং ভিবষয্ৎ উপাসনা
গৃেহর স্থআন িহেসেব িনবর্াচন করেলন। িতিন উপাসনাগৃেহ উপাসনার জেনয্ যাজক, ভাববাদী, গীিতকার,
সংগীতকার এবং গায়কেদর একত্র করেলন। দায়ূদ িনেজও অেনকগুিল গান িলখেলন, িকন্তু ঈশ্বর তঁােক
উপাসনা গৃহ িনমর্াণ করেত িদেলন না।
বৃদ্ধ বয়েস যখন তঁার মৃতুয্ আসন্ন তখন দায়ূদ তঁার পুত্র শেলামনেক ইস্রােয়েলর রাজা করেলন। পুত্রেক

িতিন সাবধান কের িদেলন েযন েস সবর্দাই ঈশ্বেরর কথামেতা চেল এবং চুিক্ত মানয্ কের। রাজা থাকাকালীন
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শেলামন উপাসনাগৃহ িনমর্াণ করেলন, আর ইস্রােয়েলর সীমানা িবসৃ্তত করেলন। এই সমেয় ইস্রােয়ল তার
মিহমার চূড়ায় েপৗেঁচিছল। শেলামন িবখয্াত হেলন এবং ইস্রােয়ল হল শিক্তশালী।

িযহূদা এবং ইস্রােয়ল িবভক্ত রাজয্
শেলামেনর মৃতুয্র পরই গৃহ যুদ্ধ েদখা িদল এবং েদশ িবভক্ত হেয় েগল। উত্তেরর দশিট উপজািত

িনেজেদর ইস্রােয়ল নােম পিরচয় িদল। দিক্ষেণর উপজািতগুিল িযহূদা নাম িনল। (আধুিনক নাম ইহুদী
এই নাম েথেক এেসেছ) িযহূদা চুিক্তর প্রিত আনুগতয্ অটুট রাখল এবং দায়ূেদর বংশধরগণ েজরুশােলেম
রাজত্ব করেলন; অবেশেষ িযহূদা চূড়ান্তভােব পরািজত হল এবং বািবলবাসীেদর দ্বারা এই িযহূদার েলােকরা
িনবর্ািসত হল।
উত্তেরর রাজয্ ইস্রােয়েল েবশ কেয়কিট বংশ এেলা এবং েগেলা, কারণ েসখানকার েলােকরা “চুিক্ত”

মানেলা না। ইস্রােয়েলর রাজােদর িবিভন্ন সমেয় িভন্ন নগের রাজধানী িছল এবং এগুিলর মেধয্ েশষতম
িছল শমরীয় নগর। জনগেণর ওপর তঁােদর িনয়ন্ত্রণ দৃঢ় করার জেনয্ ইস্রােয়েলর রাজারা ঈশ্বর উপাসনার
পদ্ধিত বদল করেলন। তঁারা নতুন যাজকেদর িনবর্াচন করেলন এবং দুিট নতুন মিন্দর ৈতরী করেলন;
একিট ইস্রােয়েলর উত্তর সীমানায় “দান” নামক স্থােন এবং অপরিট ইস্রােয়ল ও িযহূদা সীমানা বরাবর
“েবেথেল।” এরপর ইস্রােয়ল এবং িযহূদার মেধয্ বহু যুদ্ধ সংঘিটত হল।
গৃহযুদ্ধ এবং নানারকম ঝােমলার এই সময়টােত ঈশ্বর িযহূদা ও ইস্রােয়েল অেনক ভাববাদীেক পাঠােলন।

কেয়কজন ভাববাদী যাজক িহেসেব এেলন এবং অনয্রা এেলন কৃষক িহেসেব। এঁেদর েকউ েকউ রাজােদর
পরামশর্দাতা িছেলন, অনয্রা অেনক েবশী সাদািসেধ জীবনযাপন করেলন। ভাববাবীেদর কেয়কজন তঁােদর
িশক্ষাগুিল অথবা ভাববাণী সকল িলেখ রাখেলন।অনয্ অেনেকই তা করেলন না। িকন্তু সব কজন ভাববাদীই
নয্ায়িবচার, নয্াযয্ বয্বহার এবং সাহােযয্র জেনয্ ঈশ্বেরর ওপর িনভর্ রতার প্রেয়াজনীয়তার কথা প্রচার
করেলন।
বহু ভাববাদীই এই সতকর্ বানী উচ্চারণ করেলন েয জনগণ পরাস্ত এবং ছত্রখান হেয় যােব যিদ না তারা

ঈশ্বেরর িদেক েফের। ভাববাদীেদর েকউ েকউ ভাবী মিহমানর এবং ভাবী শািস্তর িবষেয় দশর্ন েপেলন।
তঁােদর অেনেকই আবার ভিবষয্েত েসই সমেয়র িদেক তািকেয় থাকেলন যখন রাজয্ শাসন করার জেনয্
একজন নতুন রাজা আসেবন। েকউ েকউ এই রাজােক দায়ূেদর বংশধর িহেসেব েদখেলন, িযিন ঈশ্বেরর
েলােকেদর এক নতুন স্বণর্যুেগ িনেয় যােবন। েকউ েকউ আবার বলেলন এই রাজা িচরকালীন রােজয্
িচরিদেনর জেনয্ রাজত্ব করেবন। অনয্রা আবার তঁােক েদখেলন এক দাস িহেসেব, িযিন ঈশ্বেরর কােছ
তঁার জনেগাষ্ঠীেক িফিরেয় িনেয় যাওয়ার জেনয্ অেনককষ্ট েভাগ করেবন। িকন্তু এঁরা সবাই তঁােক েদখেলন
মশীহ িহেসেব, িযিন ঈশ্বেরর দ্বারা মেনানীত এবং অিভিষক্ত নতুন যুেগর প্রবতর্ ক।

ইস্রােয়ল এবং িযহূদার ধ্বংসপ্রািপ্ত
ইস্রােয়েলর েলােকরা ঈশ্বেরর সাবধান বাণীগুিলেত কণর্পাত কের িন, ফেল খ্রীষ্টপূবর্ 722/721 অেব্দ

আক্রমণকারী অশূরীয়েদর কাছ শমরীয় পরাজয় স্বীকার করেলা। ইস্রােয়লীেদর তােদর িনজ িনজ গৃহ
েথেক সিরেয় িনেয় অশূরীয় সাম্রােজয্র িদেক িদেক ছিড়েয় েদওয়া েহাল; এরা িযহূদায় বসবাসকারী ভাই
ও েবােনেদর কাছ েথেক িচরিদেনর মেতা হািরেয় েগল।
তারপর অশূরীয়গণ িবেদশীেদর িনেয় এল ইস্রােয়ল ভূখেণ্ড পুনরায় উপিনেবশ স্থাপেনর জনয্। িযহূদা

এবং ইস্রােয়েলর ধমর্ িবষেয় এই েলােকেদর িশক্ষা েদওয়া হল এবং এেদর অেনেকই “চুিক্ত” পালেনর
েচষ্টা করল। এই জনেগাষ্ঠী ক্রেম শমরীয় নােম পিরিচত হল। অশূরীয়রা িযহূদা অিভযােনর েচষ্টা করল।
অেনক নগর আক্রমণকারীেদর পদানত হল; িকন্তু ঈশ্বর েজরুশােলমেক রক্ষা করেলন। পরািজত অশূরীয়
রাজা তঁার িনেজর েদেশ িফরেলন এবং েসখােন তঁার পুত্রেদর মেধয্ দুজন তঁােক হতয্া করল। এইভােব
িযহূদা রক্ষা েপল।
অল্প িকছুিদেনর জনয্ িযহূদার েলােকরা বদেল েগল। তারা অল্প সমেয়র জনয্ ঈশ্বেরর বাধয্ হল; িকন্তু

তারাও েশষ পযর্ন্ত পরাস্ত হল ও ছিড়েয় েগল। বািবেলর জািত ক্ষমতায় উন্নীত হল এবং িযহূদা অিভযান
করল। প্রথেম তারা েকবল অল্পসংখয্ক গুরুত্বপূণর্ েলাকেক বন্দী কের িনেয় েগল। িকন্তু কেয়ক বছর পের
587/586 খ্রীষ্ট পূবর্ােব্দ তারা আবার িফের এেস েজরুশােলম এবং উপাসনাগৃহিট (মিন্দরিট) ধ্বংস করল।
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জনগেণর েকউ েকউ িমশের পািলেয় েগল; িকন্তু তােদর অিধকাংশেকই দাস িহেসেব বািবেল িনেয় যাওয়া
হল। আবার ঈশ্বর েলােকেদর কােছ তঁার ভাববাদীেদর পাঠােলন এবং েলােকরা তঁােদর কথা শুনেত লাগল।
মেন হয়, েজরুশােলম মিন্দেরর ধ্বংসপ্রািপ্ত এবং বািবেল তােদর িনবর্াসন, এই ঘটনাগুিল েলােকেদর মেধয্
একটা সিতয্কার পিরবতর্ ন আনল। ভাববাদীরা আরও েবশী কের নতুন রাজা এবং তঁার রােজয্র কথা বলেত
লাগেলন। ভাববাদীেদর একজন িযরিময় এমনিক নতুন এক চুিক্তর কথাও বলেলন, েয নতুন চুিক্ত প্রস্তর
ফলেক েলখা হেব না, েলখা হেব ঈশ্বেরর আপন জনেগাষ্ঠীর অন্তের।

ইহুদীরা িফলীিস্তেন িফরল
ইিতমেধয্ মধয্ পারসয্ সাম্রােজয্ সাইরাস ক্ষমতায় এেলন এবং বািবলঅিধকার করেলন। সাইরাস েসখােন

বাসরত িযহূদার েলােকেদর তােদর েদেশ েফরার অনুমিত িদেলন। কােজই সত্তর বছর িনবর্াসন েভাগ করার
পর অেনক িযহূদাবাসী েদেশ িফরেলন। তঁারা তঁােদর রাজয্ পুনগর্ঠন করেত েচষ্টা করেলন, িকন্তু িযহূদা
কু্ষদ্র ও দুবর্ল রেয় েগল। জনগণ আবার মিন্দরিট িনমর্াণ করল, এই মিন্দর সেলামেনর ৈতরী মিন্দেরর
মেতা সুন্দর হল না। িকন্তু অেনেকই সিতয্ সিতয্ ঈশ্বরািভমুখী হল, িবিধ-বয্বস্থা পাঠ করেত শুরু করল,
ভাববাদীেদর েলখাগুিল এবং অনয্ানয্ পিবত্র রচনাসমূহ পড়েত লাগল। বহু েলােক েলখক (অথর্াৎ িবেশষ
পিণ্ডত) হেয় উঠেলা এবং শাস্ত্রগুিলর নকল ৈতরী করল। ক্রেম এরা শাস্ত্র অধয্য়েণর পাঠশালার বেন্দাবস্ত
করল। িবশ্রামবােরর (শিনবার) িদনগুিলেত েলােকরা একসেঙ্গ িমিলত হেয় অধয্য়ন, প্রাথর্না এবং ঈশ্বেরর
উপাসনা শুরু করল। তােদর সমাজগৃেহ (েযগুিল সভাগৃহ নােম পিরিচত হল) তারা মেনােযাগ সহকাের
শাস্ত্র অধয্য়ন করেত লাগল এবং তােদর অেনেক খ্রীেষ্টর আগমেনর প্রতীক্ষা করেত লাগল।
পিশ্চেম মহামিত আেলকসান্দার গ্রীেসর িনয়ন্ত্রণ দখল করেলন এবং শীঘ্রই সারা পৃিথবী জয় করেলন।

িতিন গ্রীক ভাষা এবং গ্রীেসর কৃষ্টি ও আচার িবেশ্বর বহু েদেশ ছিড়েয় িদেলন। তঁার মৃতুয্ হেল তঁার সাম্রাজয্
িবভক্ত হেয় েগল এবং শীঘ্রই আেরকিট সাম্রােজয্র অভুয্ত্থান হল, েয সাম্রাজয্ তখনকার পৃিথবীর িবশাল
এক অংেশর দখল িনল, যার মেধয্ িছল িফলীিস্তন, েযখােন িযহূদার েলােকরা বসবাস করিছল।
এই নতুন শাসকগণ যারা েরামান নােম পিরিচত, প্রায়শঃই িনষু্ঠর এবং রূঢ় বয্বহার করেতন, অনয্িদেক

ইহুদীরা িছেলন অহঙ্কারী এবং উদ্ধত। এই অিস্থর ও কিঠন সমেয় অেনক ইহুদীই তঁােদর জীবদ্দশায়
খ্রীেষ্টর আিবভর্ ােবর অেপক্ষায় থাকেলন। ইহুদীরা েকবল ঈশ্বর এবং ঈশ্বর েয খ্রীষ্টেক পাঠােনার প্রিতশ্রুিত
িদেয়িছেলন তঁার দ্বারাই শািসত হেত চাইিছেলন। তঁারা বুঝেত পােরন িন েয ঈশ্বর খ্রীেষ্টর মাধয্েম পৃিথবীেক
রক্ষা করবার পিরকল্পনা কেরিছেলন। তঁারা েভেবিছেলন ঈশ্বেরর পিরকল্পনা বুিঝ শুধু জগৎ েথেক ইহুদীেদর
উদ্ধার করা! তঁােদর েকউ েকউ ঈশ্বেরর খ্রীষ্ট েপ্ররেণর অেপক্ষােতই সন্তুষ্ট িছেলন; িকন্তু অেনয্রা িসদ্ধান্ত
িনল েয তারা নতুন রাজয্ স্থাপেন ঈশ্বরেক সাহাযয্ করেব। এই ইহুদীেদর বলা হল অতুয্ত্সাহী ধেমর্ান্মােদর
দল। এরা েরামাণেদর িবরুেদ্ধ লড়াই করার েচষ্টা করল এবং েযসব ইহুদীরা েরামাণেদর সেঙ্গ সহেযািগতা
করিছল তােদর প্রায়ই িনধন করেত লাগল।

ইহুদী ধমীর্য় দল সকল
খ্রীষ্টপূবর্ প্রথম শতাব্দী নাগাদ ইহুদীেদর কােছ েমািশর িবিধ-বয্বস্থা অতয্ন্ত গুরুত্বপূণর্ হেয় উঠল।

েলােকরা ইিতমেধয্ এই িবিধ-বয্বস্থা খঁুিটেয় পেড়েছ এবং তা িনেয় তকর্ িবতকর্ কেরেছ। এই েলােকরা
িবিভন্নভােব িবিধ-বয্বস্থােক বুেঝিছল (িনেজর িনেজর মত কের)। িকন্তু বহু ইহুদীই এই িবিধ-বয্বস্থার জনয্
প্রাণ িবসজর্ ন িদেত প্রস্তুত িছল। ইহুদীেদর মেধয্ প্রধান িতনিট ধমীর্য় দল িছল এবং প্রেতয্ক দেলই েলখকগণ
(আইনজীিব অথবা পিণ্ডেতরা) িছল।

সদূ্দকী
একিট দেলর নাম িছল সদূ্দকী। এই নাম সম্ভবতঃ রাজা দায়ূেদর সমেয় মহাযাজক সেদাক এর নাম

েথেক উদু্ভত।অেনক যাজক এবং কতৃর্ পেক্ষর অেনক মানুষ সদূ্দকী িছল। এরা ধমীর্য় বয্াপাের েকবল েমািশর
িবিধ-বয্বস্থা (পঁাচিট গ্রন্থ) েমেন চলার মেনাভাব গ্রহণ কেরিছল। িবিধ-বয্বস্থায় যাজক এবং বিলদান িবষেয়
অেনক িকছুই িশক্ষণীয় িছল, িকন্তু এেত মৃতুয্র পরবতীর্ জীবন সম্বেন্ধ েকান িশক্ষা িছল না। তাই সদূ্দকীরা
মৃতুয্ েথেক মানুেষর পুনরুিত্থত হওয়ােত িবশ্বাসী িছল না।
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ফরীশী
আেরকিট দেলর নাম িছল ফরীশী। এই নাম এেসেছ একিট িহব্রু শব্দ েথেক যার অথর্ হল বয্াখয্া করা বা

পৃথক করা। এই দেলর েলােকরা সাধারণ মানুেষর কােছ েমািশর িবিধ-বয্বস্থা িশক্ষা িদেত বা তার বয্াখয্া
িদেত েচষ্টা করত। এরা িবশ্বাস করত েয েমািশর সময় েথেক একটা েমৗিখকঐিতহয্ ৈতরী হেয়িছল এবং এও
িবশ্বাস করত েয প্রেতয্ক প্রজেন্মর প্রেয়াজন েমটােনার জনয্ িবিধ-বয্বস্থার উপযুক্ত বয্াখয্া করেত সক্ষম।
ফরীশীরা শুধু েমািশর িবিধ-বয্বস্থােকই একমাত্র কতৃর্ ত্ব বেল েমেন িনেত রাজী িছল না; তারা একই সেঙ্গ
ভাববাদীেদর িশক্ষা, পিবত্র রচনাবলী, এমনিক তােদর িনেজেদর পরম্পরাগত ঐিতেহয্র ওপরওআস্থাশীল
িছল। এরা িবিধ-বয্বস্থা এবং তােদর ঐিতহয্ উভয়ই অনুসরণ করেত যত্নবান িছল। আর েসই জেনয্ই তারা
িক খােচ্ছ এবং িক স্পশর্ করেছ, হাত েধায়া এবং স্নান সম্পেকর্ সতকর্ থাকত। তারা এটাও িবশ্বাস করত েয
মানুষ মৃতুয্ েথেক পুনরুিত্থত হেব, কারণ বহু ভাববাদীই এই সম্বেন্ধ বেলিছেলন।

ইসীন
তৃতীয় বড় দল িছল ইসীন। েজরুশােলেম বহু যাজকই ঈশ্বর অিভেপ্রত পেথ জীবনযাপন করিছল না।

তাছাড়া েরামানরা অেনক মহাযাজকেক িনযুক্ত কেরিছল; তােদর কেয়কজেনর েক্ষেত্র েমািশর িবিধ-
বয্বস্থার িনেদর্ িশত েযাগয্তার অভাব িছল। এইজনয্ ইসীনরা মেন করত েয েজরুশােলেম উপাসনা এবং
বিলদান ইতয্ািদ িঠকভােব হেচ্ছ না। আর তাই এরা েবিরেয় এেস জুিডয়ান মরুভূিমেত বাস করেত শুরু
করল। এরা িনজস্ব এক সম্প্রদায় ৈতরী করল, েযখােন েকবলঅনয্ ইসীনরাই বসবাস করেত পারত। ইসীনরা
উেপাস করত, প্রাথর্না করত এবং অেপক্ষা করত কখন ঈশ্বর মিন্দর শুিচশুদ্ধ এবং যাজকবৃিত্তেক পিবত্র
করার জনয্ খ্রীষ্টেক পাঠােবন।

নূতন িনয়ম
ইিতমেধয্ ঈশ্বর তঁার পিরকল্পনা শুরু কেরিছেলন। িতিন একিট িবেশষ জািতেক মেনানীত কের তােদর

সেঙ্গ একিট চুিক্ত কেরিছেলন েয চুিক্ত তঁার নয্ায়িবচার ও দয়া বুঝেত এই মানুষেদর প্রস্তুত কের তুলেব।
জগতেক আশীবর্াদ ধনয্ করবার জনয্ একিট নতুন ও উন্নততর চুিক্তর ওপের িনভর্ রশীল এক ত্রুিটহীন
আধয্ািত্মক রাজয্ গেড় েতালবার েয পিরকল্পনা তঁার িছল, ভাববাদী এবং কিবেদর মাধয্েম ঈশ্বর তা আেগই
জািনেয় িদেয়িছেলন। এই পিরকল্পনা প্রিতশ্রুত খ্রীেষ্টর আগমেনর পূেবর্ই হল। ভাববাদীরা তঁার আগমেনর
প্রিতিট খঁুিটনািট বেল িদেয়িছেলন। তঁারা বেল িদেয়িছেলন েকাথায় খ্রীেষ্টর জন্ম হেব, িতিন েকমন ধরেণর
মানুষ হেবন এবং তঁােক িক কাজ করেত হেব। ক্রেম খ্রীেষ্টর আিবভর্ ােবর এবং নতুন চুিক্ত শুরু করার সময়
এেস েগল।
নূতন িনয়েমর েলখাগুিল পড়েল ঈশ্বেরর নতুন চুিক্ত িকভােব যীশুর দ্বারা প্রকািশত হেয়িছল এবং

কাযর্করী হেয়িছল তার বণর্না পাওয়া যায়। এই যীশু িছেলন খ্রীষ্ট (অথর্াৎ “অিভিষক্ত বয্িক্ত খ্রীষ্ট”) এই
রচনাগুিল িশক্ষা েদয় েয এই নতুন চুিক্ত সমস্ত মানুেষর জেনয্। এেত আেছ েকমন কের প্রথম শতাব্দীেত
মানুষ ঈশ্বেরর মহান ভােলাবাসার দােন সাড়া িদেয়িছল এবং নতুন চুিক্তর ভাগীদার হেয় উেঠিছল। এই
েলখাগুিলেত আেছ ঈশ্বরর েলাকেদর প্রিত িনেদর্ শনামা: েকমন কের এই জগেত জীবনযাপন করেত হেব।
ঈশ্বর তঁার েলাকেদর এক পিরপূণর্ এবং অথর্পূণর্ ইহেলৗিকক জীবন এবং মৃতুয্র পের তঁার সেঙ্গ েবঁেচ থাকার
েয প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলন তাও এই রচনাগুিলেত েলখা আেছ।
নতুন চুিক্তর রচনাগুিলেত অন্ততঃ আটজন িবিভন্ন েলখেকর েলখা সাতাশিট িভন্ন িভন্ন “পুস্তক” আেছ।

এই েলখেকরা সবাই িলেখিছেলন গ্রীক ভাষায়, প্রথম শতাব্দীেত এই ভাষা পৃিথবীেত বহুল প্রচিলত িছল।
সমগ্র রচনা সংগ্রেহর অেধর্েকরও েবশী অংশ িলেখিছেলন চারজন “েপ্রিরত” যীশুর দ্বারা িনবর্ািচত তঁার
িবেশষ প্রিতিনিধ অথবা সহায়কারী। এঁেদর মেধয্-মিথ, েযাহন এবং িপতর িছেলন যীশুর জীবদ্দশায় তঁার
িনকটতম বােরাজন অনুগামীর মেধয্ িতন জন। েপৗল নামক একজন “েপ্রিরত” পরবতীর্কােল যীশুর এক
অেলৗিকক আিবভর্ ােবর মাধয্েম মেনানীত হন।
প্রথম চারিট পুস্তক েযগুিলেক “সুসমাচার” বলা হয়, েসগুিল হল যীশু খ্রীেষ্টর জীবন ও মৃতুয্র পৃথক

পৃথক িববরণ। সাধারণভােব এই পুস্তকগুিল যীশুর িশক্ষা, পৃিথবীেত তঁার আিবভর্ ােবর উেদ্দশয্ এবং তঁার
মৃতুয্র অসামানয্ গুরুত্ব এই িবষয়গুিলর উপর েজার িদেয়েছ, এগুিল েকবল তঁার জীবেনর ঐিতহািসক
ঘটনাবলীর িববরণ মাত্র নয়। চতুথর্ পুস্তক েযাহেনর সুসমাচার সম্পেকর্ এই কথা সবেচেয় েবশী প্রেযাজয্।
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প্রথম িতনিট সুসমাচাের িবষয়বস্তুর িদক েথেক খুবই িমল রেয়েছ। বস্তুত এেদর একিটেত পাওয়া তথয্
অনয্ একিট বা দুিটেতই অেনক পিরমােন পাওয়া যায়। অবশয্ প্রেতয্ক রচনাকারই িভন্ন িভন্ন পাঠকেগাষ্ঠীর
জেনয্ িলেখেছন এবং আপাতভােব প্রেতয্েকরই অনয্েদর েথেক একটু আলাদা লক্ষয্ আেছ বেল মেন হয়।
চারিট সুসমাচােরর পেরই আেছ েপ্রিরতেদর কাযর্য্ িববরণ যা হল যীশুর মৃতুয্র পরবতীর্ ঘটনাগুিলর

ইিতবৃত্ত। পৃিথবীর সকল মানুেষর কােছ ঈশ্বেরর ভালবাসা দােনর কথা যীশুর অনুগামীগণ িকভােব েঘাষণা
কেরিছেলন তার বণর্না এেত আেছ। এেত আরও আেছ েসই িববরণ িকভােব এই “সুসমাচার” েঘাষণার
ফেল সারা পেলষ্টীয় এবং েরামান রাজয্ জুেড় খ্রীষ্টীয় িবশ্বাস (ধমর্) বয্াপকভােব গৃহীত হেয়িছল। এই
েপ্রিরতেদর কাযর্য্ িববরণী পুস্তক িলেখিছেলন লূক, িতিন যা িলিপবদ্ধ কেরিছেলন তার অিধকাংশ িবষেয়রই
প্রতয্ক্ষ দ্রষ্ট িছেলন িতিন তৃতীয় সুসমাচােররও েলখক। তঁার দুিট গ্রেন্থর মেধয্ একিট যুিক্তসঙ্গত ঐকয্সুত্র
আেছ। যীশুর জীবনী সম্পেকর্ তঁার িববরণীর একিট স্বাভািবক পিরিশষ্ট িহেসেব এেসেছ “েপ্রিরতেদর
কাযর্য্ িববরণ।” েপ্রিরতেদর কাযর্য্ িববরণীর পের আেছ িবিভন্ন বয্িক্ত িবেশষ ও েগাষ্ঠীেদর উেদ্দেশয্
েলখা িচিঠর একিট সংগ্রহ। এই পত্রগুিল খ্রীষ্টীয়ান েনতা েপৗল এবং িপতেরর মত মানুেষর কােছ েথেক
পাঠােনা, যারা দুজন িছেলন যীশুর েপ্রিরত। েসই সমেয় জনগণ েযসব সমসয্ার মুেখামুিখ হিচ্ছল েসগুিলর
েমাকািবলা তারা িকভােব করেব েসই বয্াপাের তােদর সাহাযয্ করার জনয্ এই পত্রগুিল রিচত। এগুিল শুধু
ঐ অল্পসংখয্ক মানুষগুিলেকই নয় বরং সমস্ত খ্রীষ্টায়ানেক তােদর ধমর্ িবশ্বাস সিম্মিলত জীবন এবং এই
জগেত জীবনযাপেনর খঁুিটনািট বয্াপাের তথয্ েদয়, শুধের েদয়, িশিক্ষত কের এবং অনুপ্রািনত কের।
নূতন িনয়েমর েশষ পুস্তক “প্রকািশত বাকয্” অনয্ সব পুস্তক েথেক আলাদা। এর মেধয্ পাওয়া যায় এর

রচিয়তা েপ্রিরত েযাহেনর দশর্নগুিলর বণর্না। এই পুস্তেকর অেনক চিরত্র এবং িচত্রকল্প পুরাতন িনয়েমর
েথেক েনওয়া এবং এগুিল উত্তমরূেপ তখনই েবাঝা সম্ভব যখন এগুিলেক পুরাতন চুিক্তর েলখাগুিলর
সেঙ্গ তুলনা কের পড়া হেব। এই চূড়ান্ত পুস্তেক আেছ খ্রীষ্টীয়ানেদর উেদ্দশয্ এই িনশ্চয়তার আশ্বাস েয,
ঈশ্বেরর ক্ষমতা এবং তােদর েনতা ও সহায় যীশুর ক্ষমতার বেল বলীয়ান হেয় সমস্ত অশুভ শিক্তর িবরুেদ্ধ
চূড়ান্ত জয় অবশয্ম্ভাবী।

বাইেবল ও আধুিনক পাঠক
আজেকর বাইেবল পাঠকেক এটা মেন রাখেত হেব েয এই পুস্তকগুিল হাজার হাজার বছর আেগ

েলখা হেয়িছল, এমন েলাকেদর জেনয্ যারা আমােদর েচেয় অেনক স্বতন্ত্র এক সংসৃ্কিতর মেধয্ বাস
করত। সাধারণভােব েলখাগুিল েযসব নীিতর ওপর আেলাকপাত কের েসগুিল িবশ্বজনীন, িকন্তু অেনক
ঐিতহািসক িববরণ দৃষ্টান্ত এবং উেল্লখ েকবল েসই সময়কার সংসৃ্কিতর ও ইিতহােসর জ্ঞােনর িভিত্তেতই
েবাধগময্ হেত পাের। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যীশু একটা গল্প বলেছন: একিট েলােকর জিমেত বীজ
েবানার গল্প েয জিমটার নানা ধরেণর মৃিত্তকাগুণ বতর্ মান। এই মৃিত্তকা চিরেত্রর সিঠক ৈবিশষ্টয্গুিল
আজেকর পাঠেকর কােছ অপিরিচত মেন হেত পাের। িকন্তু এই গল্পিট েথেক যীশু েয িশক্ষা িদেলন
তা েয েকান সমেয় েয েকানও েদেশর মানুেষর কােছ গ্রহণীয়।
আধুিনক পাঠেকর কােছ বাইেবেলর জগত্ টা একটু িবস্ময়কর মেন হেত পাের। তখনকার েলােকেদর

আচার অনুষ্ঠান, দৃষ্টিভঙ্গী, কথাবাতর্ ার ধরণ এসবই পুেরাপুির অপিরিচত মেন হেত পাের। এইসব িবষেয়র
মূলয্ায়ন িকন্তু েসই সমেয়র এবং স্থােনর মানদেণ্ড িবচার করাই যুিক্তযুক্ত - আধুিনক মাপকািঠর সাহােযয্
নয়। এটা েখয়াল রাখাও জরুরী েয িবজ্ঞােনর বই িহেসেব বাইেবল েলখা হয় িন। এই পুস্তক েলখা হেয়িছল
প্রধানতঃ ঐিতহািসক িকছু ঘটনা িববৃত করার জেনয্ এবং মানুেষর কােছ েসইসব ঘটনার তাত্ পযর্য্ তুেল
ধরবার জেনয্। এর িশক্ষা সব িবশ্বজননী সেতয্র সেঙ্গ জিড়ত এবং েসগুিল িবজ্ঞােনর রােজয্র বাইেরর
িজিনস। বাইেবল আজেকর যুেগও প্রাসিঙ্গক কারণ এর আেলাচনা ও িবেশ্লষেণর িবষয় হল মানুেষর
আিত্মক প্রেয়াজনসমূহ েযগুিল কখনও পিরবির্তত হয় না।
িযিন বাইেবল পুস্তকিট েখালা মেন পাঠ করেবন িতিন অেনক উপকার পাওয়ার আশা করেত পােরন।

িতিন প্রাচীন িবেশ্বর ইিতহাস ও কৃষ্টি িবষেয় জ্ঞানলাভ করেবন। িতিন যীশু খ্রীেষ্টর জীবন ও িশক্ষার িবষেয়
জানেবন এবং তঁার অনুগামী হওয়ার অথর্ িক তাও জানেবন। িতিন লাভ করেবন িকছু েমৗিলক আিত্মক
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অন্তদৃর্ ষ্টি এবং িতিন একিট গিতশীল এবং আনন্দময় জীবনযাপেনর জেনয্ েয বয্বহািরক িশক্ষার দরকার
তাও লাভ করেবন। জীবেনর কিঠনতম প্রশ্নগুিলর উত্তর িতিন এখােন পােবন। কােজই এই পুস্তক পড়বার
অেনকগুিল উপযুক্ত কারণ আেছ, আর েয বয্িক্ত েখালা এবং েকৗতুহলী মন িনেয এিট পড়েবন িতিন খুব
সম্ভব তার জীবেনর জনয্ ঈশ্বেরর উেদ্দশয্ িক তা আিবষ্কার করেবন।
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আিদপুস্তক

জগৎ সৃষ্টির শুরু
1শুরুেত, ঈশ্বর আকাশ ও পৃিথবী সৃষ্টি করেলন| প্রথেম পৃিথবী সমূ্পণর্ শূনয্ িছল; পৃিথবীেত িকছুই িছল

না| 2অন্ধকাের আবৃত িছল জলরািশ আর ঈশ্বেরর আত্মা েসই জলরািশর উপর িদেয় েভেস েবড়ািচ্ছল|

প্রথম িদন � আেলা
3 তারপর ঈশ্বর বলেলন, “আেলা ফুটুক!” তখনই আেলা ফুটেত শুরু করল| 4 আেলা েদেখ ঈশ্বর

বুঝেলন, আেলা ভাল| তখন ঈশ্বর অন্ধকার েথেক আেলােক পৃথক করেলন| 5 ঈশ্বর আেলার নাম িদেলন,
“িদন” এবং অন্ধকােরর নাম িদেলন “রািত্র|”
সন্ধয্া হল এবং েসখােন সকাল হল| এই হল প্রথম িদন|

িদ্বতীয় িদন � আকাশ
6 তারপর ঈশ্বর বলেলন, “জলেক দুভাগ করবার জনয্ আকাশমণ্ডেলর বয্বস্থা েহাক্|” 7 তাই ঈশ্বর

আকাশমণ্ডেলর সৃষ্টি কের জলেক পৃথক করেলন| এক ভাগ জল আকাশমণ্ডেলর উপের আর অনয্ ভাগ
জল আকাশমণ্ডেলর নীেচ থাকল| 8 ঈশ্বর আকাশমণ্ডেলর নাম িদেলন “আকাশ|” সন্ধয্া হল আর তারপর
সকাল হল| এটা হল িদ্বতীয় িদন|

তৃতীয় িদন � শুকেনা জিম ও গাছপালা
9 তারপর ঈশ্বর বলেলন, “আকােশর নীেচর জল এক জায়গায় জমা েহাক্ যােত শুকেনা ডাঙা েদখা

যায়|” এবং তা-ই হল| 10ঈশ্বর শুকেনা জিমর নাম িদেলন, “পৃিথবী” এবং এক জায়গায় জমা জেলর নাম
িদেলন, “মহাসাগর|” ঈশ্বর েদখেলন বয্বস্থাটা ভাল হেয়েছ|

11 তখন ঈশ্বর বলেলন, “পৃিথবীেত ঘাস েহাক্, শসয্দায়ী গাছ ও ফেলর গাছপালা েহাক্| ফেলর
গাছগুিলেত ফল আর ফেলর েভতের বীজ েহাক্| প্রেতয্ক উিদ্ভদ আপন আপন জােতর বীজ সৃষ্টি করুক|
এইসব গাছপালা পৃিথবীেত েবেড় উঠুক|” আর তাই-ই হল| 12 পৃিথবীেত ঘাস আর শসয্দায়ী উিদ্ভদ উৎপন্ন
হল| আবার ফলদায়ী গাছপালাও হল, ফেলর েভতের বীজ হল| প্রেতয্ক উিদ্ভদ আপন আপন জােতর বীজ
সৃষ্টি করল এবং ঈশ্বর েদখেলন বয্বস্থাটা ভাল হেয়েছ|

13 সন্ধয্া হল এবং সকাল হল| এভােব হল তৃতীয় িদন|

চতুথর্ িদন � সূযর্য্, চঁাদ ও তারা
14 তারপর ঈশ্বর বলেলন, “আকােশ আেলা ফুটুক| এই আেলা িদন েথেক রািত্রেক পৃথক করেব| এই

আেলাগুিল িবেশষ সভা* শুরু করার িবেশষ িবেশষ সংেকত িহেসেব বয্বহৃত হেব| আর িদন ও বছর
েবাঝাবার জনয্ এই আেলাগুিল বয্বহৃত হেব| 15 পৃিথবীেত আেলা েদওয়ার জনয্ এই আেলাগুিল আকােশ
থাকেব|” এবং তা-ই হল|

16 তখন ঈশ্বর দুিট মহােজয্ািত বানােলন| ঈশ্বর বড়িট বানােলন িদেনর েবলা রাজত্ব করার জনয্ আর
েছাটিট বানােলন রািত্রেবলা রাজত্ব করার জনয্| ঈশ্বর তারকারািজও সৃষ্টি করেলন| 17 পৃিথবীেক আেলা
েদওয়ার জনয্ ঈশ্বর এই আেলাগুিলেক আকােশ স্থাপন করেলন| 18 িদন ও রািত্রেক কতৃর্ ত্ত্ব েদবার জনয্
* 1:14: িবেশষ সভা কেব মাস এবং বছর শুরু হেব তা িনধর্ারণ করার জনয্ ইস্রােয়লীরা সূযর্ এবং চেন্দ্রর বয্বহার করত এবং বহু ইহুদীয়
ছুিটর িদন এবং িবেশষ সভাসমুহ পূির্ণমা এবং অমাবসয্ায় শুরু হত|
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ঈশ্বর এই আেলাগুিলেক আকােশ সাজােলন| এই আেলাগুিল আেলা আর অন্ধকারেক পৃথক কের িদল
এবং ঈশ্বর েদখেলন বয্বস্থাটা ভাল হেয়েছ|

19 সন্ধয্া হল এবং সকাল হল| এভােব চতুথর্ িদন হল|

পঞ্চম িদন � মাছ ও পাখী
20 তারপর ঈশ্বর বলেলন, “বহু প্রকার জীবন্ত প্রাণীেত জল পূণর্ েহাক্ আর পৃিথবীর ওপের আকােশ

ওড়বার জনয্ বহু পাখী েহাক্|” 21 সুতরাং ঈশ্বর বড় বড় জলজন্তু এবং জেল িবচরণ করেব এমন সমস্ত
প্রাণী সৃষ্টি করেলন| অেনক প্রকার সামুিদ্রক জীব রেয়েছ এবং েস সবই ঈশ্বেরর সৃষ্টি| যত রকম পাখী
আকােশ ওেড় েসইসবও ঈশ্বর বানােলন| এবং ঈশ্বর েদখেলন বয্বস্থািট ভাল হেয়েছ|

22 ঈশ্বর এই সমস্ত প্রাণীেদর আশীবর্াদ করেলন| ঈশ্বর সামুিদ্রক প্রাণীেদর সংখয্াবৃিদ্ধ কের সমুদ্র ভিরেয়
তুলেত বলেলন| ঈশ্বর পৃিথবীেত পাখীেদর সংখয্াবৃিদ্ধ করেত বলেলন|

23 সন্ধয্া হেয় েগল এবং তারপর সকাল হল| এভােব পঞ্চম িদন েকেট েগল|

ষষ্ঠ িদন � ডাঙার জন্তু জােনায়ার ও মানুষ
24 তারপর ঈশ্বর বলেলন, “নানারকম প্রাণী পৃিথবীেত উৎপন্ন েহাক্| নানারকম বড় আকােরর জন্তু

জােনায়ার আর বুেক েহঁেট চলার নানারকম েছাট প্রাণী েহাক্ এবং প্রচুর সংখয্ায় তােদর সংখয্াবৃিদ্ধ েহাক্|”
তখন েযমন িতিন বলেলন সব িকছু সম্পন্ন হল|

25 সুতরাং ঈশ্বর সব রকম জন্তু জােনায়ার েতমনভােব ৈতরী করেলন| বনয্ জন্তু, েপাষয্ জন্তু আর
বুেক হঁাটার সবরকেমর েছাট েছাট প্রাণী ঈশ্বর বানােলন এবং ঈশ্বর েদখেলন প্রিতিট িজিনসই েবশ ভােলা
হেয়েছ|

26তখন ঈশ্বর বলেলন, “এখন এস, আমরা মানুষ সৃষ্টি কির| আমােদর আদেলআমরা মানুষ সৃষ্টি করব|
মানুষ হেব িঠক আমােদর মত| তারা সমুেদ্রর সমস্ত মােছর ওপের আর আকােশর সমস্ত পাখীর ওপের
কতৃর্ ত্ত্ব করেব| তারা পৃিথবীর সমস্ত বড় জােনায়ার আর বুেক হঁাটা সমস্ত েছাট প্রাণীর উপের কতৃর্ ত্ত্ব করেব|”

27 তাই ঈশ্বর িনেজর মেতাই মানুষ সৃষ্টি করেলন| মানুষ হল তঁার ছঁােচ গড়া জীব| ঈশ্বর তােদর পুরুষ ও
স্ত্রীরূেপ সৃষ্টি করেলন| 28ঈশ্বর তােদর আশীবর্াদ কের বলেলন, “েতামােদর বহু সন্তানসন্তিত েহাক্| মানুেষ
মানুেষ পৃিথবী পিরপূণর্ কেরা এবং েতামরা পৃিথবীর িনয়ন্ত্রেণর ভার নাও, সমুেদ্র মােছেদর এবং বাতােস
পািখেদর শাসন কেরা| মািটর ওপর যা িকছু নেড়চেড়, যাবতীয় প্রাণীেক েতামরা শাসন কেরা|”

29 ঈশ্বর বলেলন, “আিম েতামােদর শসয্দায়ী সমস্ত গাছ ও সমস্ত ফলদায়ী গাছপালা িদিচ্ছ| ঐসব গাছ
বীজযুক্ত ফল উৎ পাদন কের| এই সমস্ত শসয্ ও ফল হেব েতামােদর খাদয্| 30 এবং জােনায়ারেদর সমস্ত
সবুজ গাছপালা িদিচ্ছ| তােদর খাদয্ হেব সবুজ গাছপালা| পৃিথবীর সমস্ত জন্তু জােনায়ার, আকােশর সমস্ত
পািখ এবং মািটর উপের বুেক হঁােট েযসব কীট সবাই ঐ খাদয্ খােব|” এবং এই সব িকছুই সম্পন্ন হল|

31ঈশ্বর যা িকছু সৃষ্টি কেরেছন েসসব িকছু েদখেলন এবং ঈশ্বর েদখেলন সমস্ত সৃষ্টিই খুব ভাল হেয়েছ|
সন্ধয্া হল, তারপর সকাল হল| এভােব ষষ্ঠ িদন হল|

2
সপ্তম িদন�িবশ্রাম

1 এইভােব পৃিথবী, আকাশ এবং তােদর আভয্ন্তরীণ যাবতীয় িজিনস সমূ্পণর্ হল| 2 েয কাজ ঈশ্বর শুরু
কেরিছেলন তা েশষ কের সপ্তম িদেন িতিন িবশ্রাম িনেলন| 3সপ্তম িদনিটেকআশীবর্াদ কের ঈশ্বর েসিটেক
পিবত্র িদেন পিরণত করেলন| িদনিটেক ঈশ্বর এক িবেশষ িদেন পিরণত করেলন কারণ ঐ িদনিটেত পৃিথবী
সৃষ্টির সমস্ত কাজ েথেক িতিন িবশ্রাম িনেলন|

মানব জািতর শুরু
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4 এই হল আকাশ ও পৃিথবীর ইিতহাস| ঈশ্বর যখন পৃিথবী ও আকাশ সৃষ্টি কেরিছেলন, তখন যা িকছু
ঘেটিছল এটা তারই গল্প| 5 পৃিথবীেত তখন েকান গাছপালা িছল না| মােঠ তখন িকছুই জন্মােতা না| কারণ
প্রভু তখনও পৃিথবীেত বৃষ্টি পাঠান িন এবং েক্ষেত চাষবাস করার জনয্ তখন েকউ িছল না|

6 পৃিথবী েথেক জল* উেঠ চারপােশর জিমেত ছিড়েয় পড়ল| 7 তখন প্রভু ঈশ্বর মািট েথেক ধুেলা
তুেল িনেয় একজন মানুষ ৈতরী করেলন এবং েসই মানুেষর নােক ফঁু িদেয় প্রাণবায়ু প্রেবশ করােলন এবং
মানুষিট জীবন্ত হেয় উঠল| 8 তখন প্রভু ঈশ্বর পূবর্িদেক একিট বাগান বানােলন আর েসই বাগানিটর নাম
িদেলন এদন এবং প্রভু ঈশ্বর তঁার সৃষ্টি করা মানুষিটেক েসই বাগােন রাখেলন| 9 এবং েসই বাগােন প্রভু
ঈশ্বর সবরকেমর সুন্দর বৃক্ষ এবং খােদয্াপেযাগী ফল েদয় এমন প্রিতিট বৃক্ষ েরাপণ করেলন| বাগােনর
মাঝখানিটেত প্রভু ঈশ্বর েরাপণ করেলন জীবন বৃক্ষিট যা ভাল এবং মন্দ িবষেয় জ্ঞান েদয়|

10 এদন হেত এক নদী প্রবািহত হেয় েসই বাগান জলিসক্ত করল| তারপর েসই নদী িবভক্ত হেয় চারিট
েছাট েছাট ধারায় পিরণত হল| 11 প্রথম ধারািটর নাম পীেশান| এই নদী ধারা পুেরা হবীলা েদশিটেক িঘের
প্রবািহত| 12 (েস েদেশ েসানা রেয়েছ আর তা উঁচু মােনর| এছাড়া এই েদেশ গন্ধদ্রবয্, গুগু্গল আর মূলয্বান
েগােমদকমিণ পাওয়া যায়|) 13 িদ্বতীয় নদীর নাম গীেহান, এই নদীিট সমস্ত কুশ েদশিটেক িঘের প্রবািহত|
14 তৃতীয় নদীিটর নাম িহেদ্দকল| এই নদী অশূিরয়া েদেশর পূবর্ িদেক প্রবািহত| চতুথর্ নদীিটর নাম ফরাৎ|

15 কৃিষকাজ আর বাগােনর রক্ষণােবক্ষেণর জনয্ প্রভু ঈশ্বর মানুষিটেক এদন বাগােন রাখেলন| 16 প্রভু
ঈশ্বর মানুষিটেক এই আেদশ িদেলন, “বাগােনর েয েকানও বৃেক্ষর ফল তুিম েখেত পােরা| 17 িকন্তু েয
বৃক্ষ ভােলা আর মন্দ িবষেয় জ্ঞান েদয় েসই বৃেক্ষর ফল কখনও েখও না| যিদ তুিম েসই বৃেক্ষর ফল খাও,
েতামার মৃতুয্ হেব!”

প্রথম নারী
18 তারপের প্রভু ঈশ্বর বলেলন, “মানুেষর িনঃসঙ্গ থাকা ভােলা নয়| আিম ওেক সাহাযয্ করার জেনয্

ওর মত আর একিট মানুষ ৈতরী করব|”
19 প্রভু ঈশ্বর পৃিথবীর ওপের সমস্ত পশু আর আকােশর সমস্ত পাখী ৈতরী করবার জনয্ মৃিত্তকার

ধূিল বয্বহার কেরিছেলন| প্রভু ঈশ্বর ঐ সমস্ত পশুপাখীেক মানুষিটর কােছ িনেয় এেলন আর মানুষিট
তােদর প্রেতয্েকর আলাদা আলাদা নাম িদল| 20 মানুষিট সমস্ত গৃহপািলত পশু, আকােশর সমস্ত পাখীর
এবং অরেণয্র সমস্ত বনয্ প্রাণীর নামকরণ করল| মানুষিট অসংখয্ পশু পাখী েদখল িকন্তু েস তার েযাগয্
সাহাযয্কারী কাউেক েদখেত েপল না| 21তখন প্রভু ঈশ্বর েসই মানুষিঢেক খুব গভীর ঘুেম আচ্ছন্ন করেলন|
মানুষিট যখন ঘুেমািচ্ছল তখন প্রভু ঈশ্বর তার পঁাজেরর একটা হাড় বার কের িনেলন| তারপর প্রভু ঈশ্বর
েযখান েথেক হাড়িট বার কেরিছেলন েসখানটা চামড়া িদেয় েঢেক িদেলন| 22প্রভু ঈশ্বর মানুষিটর পঁাজেরর
েসই হাড় িদেয় ৈতির করেলন একজন স্ত্রী| তখন েসই স্ত্রীেক প্রভু ঈশ্বর মানুষিটর সামেন িনেয় এেলন|
23 এবং েসই মানুষিট বলল,

“অবেশেষ আমার সদৃশ একজন হল|
আমার পঁাজরা েথেক তার হাড়,
আর আমার শরীর েথেক তার েদহ ৈতরী হেয়েছ|

েযেহতু নর েথেক তার সৃষ্টি হেয়েছ,
েসেহতু “নারী” বেল এর পিরচয় হেব|”

24 এইজনয্ পুরুষ িপতামাতােক তয্াগ কের স্ত্রীর সেঙ্গ িমিলত হয় এবং এইভােব দুজেন এক হেয় যায়|
25 তখন নরনারী উলঙ্গ িছল, িকন্তু েসজেনয্ তােদর েকান লজ্জােবাধ িছল না|

* 2:6: জল অথবা “এক িমিহ কুয়াশা|”
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3
পােপর শুরু

1প্রভু ঈশ্বর যত রকম বনয্ প্রাণী সৃষ্টি কেরিছেলন েস সবগুেলার মেধয্ সাপ সবেচেয় চালাক িছল| সাপ
েসই নারীর সেঙ্গ একটা চালািক করেত চাইল| একিদন সাপটা েসই নারীেক িজেজ্ঞস করল, “নারী, ঈশ্বর
িক বাগােনর েকানও গােছর ফল না েখেত সিতয্ই আেদশ িদেয়েছন?”

2 তখন নারী সাপটােক বলল, “না! ঈশ্বর তা বেলন িন! বাগােনর সব গাছগুেলা েথেক আমরা ফল
েখেত পাির| 3 শুধু একিট গাছ আেছ যার ফল িকছুেতই েখেত পাির না| ঈশ্বর আমােদর বেলিছেলন,
�বাগােনর মাঝখােন েয গাছটা আেছ, তার ফল েকানমেতই খােব না| এমন িক ঐ গাছটা েছঁােবও না �
ছঁুেলই মরেব|� ”

4 িকন্তু সাপটা নারীেক বলল, “না, মরেব না| 5 ঈশ্বর জােনন, যিদ েতামরা ঐ গােছর ফল খাও তাহেল
েতামােদর ভােলা আর মেন্দর জ্ঞান হেব| আর েতামরা তখন ঈশ্বেরর মত হেয় যােব!”

6 েসই নারী েদখল গাছটা সুন্দর এবং এর ফল সুস্বাদু, আর এই েভেব েস উেত্তিজত হল েয ঐ গাছ
তােক জ্ঞান েদেব| তাই নারী গাছটার েথেক ফল িনেয় েখল| তার স্বামী েসখােনই িছল, তাই েস স্বামীেকও
ফেলর একটা টুকেরা িদল আর তার স্বামীও েসটা েখল|

7 তখন েসই নারী ও পুরুষ দুজেনর মেধয্ই একটা পিরবতর্ ন ঘটল| েযন তােদর েচাখ খুেল েগল আর
তারা সব িকছু অনয্ভােব েদখেত শুরু করল| তারা েদখল তােদর েকানও জামাকাপড় েনই| তারা উলঙ্গ|
তাই তারা কেয়কটা ডুমুেরর পাতা েজাগাড় কের েসগুেলােক জুেড় জুেড় েসলাই করল এবং েসগুেলােক
েপাশাক িহেসেব পরল|

8 প্রভু ঈশ্বর িবেকল েবলা বাগােন েবড়ািচ্ছেলন| তঁার পােয়র শব্দ শুেন েসই পুরুষ ও নারী বাগােন
গাছগুিলর মাঝখােন িগেয় লুকােলা| 9 িকন্তু প্রভু ঈশ্বর পুরুষিটেক ডাকেলন, “তুিম েকাথায়?”

10 পুরুষিট বলল, “আপনার পােয়র শব্দ শুেন ভয় েপলাম| আিম েয উলঙ্গ| তাই আিম লুিকেয় আিছ|”
11প্রভু ঈশ্বর মানুষিটেক বলেলন, “েক বলল েয তুিম উলঙ্গ? েতামার লজ্জা করেছ েকন? েয গাছটার

ফল েখেত আিম বারণ কেরিছলাম তুিম িক েসই িবেশষ গােছর ফল েখেয়ছ?”
12 েসই পুরুষ বলল, “আমার জনয্ েয নারী আপিন ৈতরী কেরিছেলন েসই নারী গাছটা েথেক আমায়

ফল িদেয়িছল, তাই আিম েসটা েখেয়িছ|”
13 তখন প্রভু ঈশ্বর েসই নারীেক বলেলন, “তুিম এ িক কেরছ?”
েসই নারী বলল, “সাপটা আমার সেঙ্গ চালািক কেরেছ| সাপটা আমায় ভুিলেয িদল আর আিমও ফলটা

েখেয় েফললাম|”
14 সুতরাং প্রভু ঈশ্বর সাপটােক বলেলন,

“তুিম ভীষণ খারাপ কাজ কেরছ;
তার ফেল েতামার খারাপ হেব|

অনয্ানয্ পশুর েচেয়
েতামার পেক্ষ েবশী খারাপ হেব|

সমস্ত জীবন তুিম বুেক েহঁেট চলেব
আর মািটর ধুেলা খােব|

15 েতামার এবং নারীর মেধয্
আিম শত্রুতা সৃষ্টি করব

এবং তার সন্তানসন্তিত এবং েতামার সন্তান সন্তিতর মেধয্
এই শত্রুতা বেয় চলেব|

তুিম কামড় েদেব তার সন্তােনর পােয়
িকন্তু েস েতামার মাথা চূণর্ করেব|”



আিদপুস্তক 3:16 14 আিদপুস্তক 4:1

16 তারপর প্রভু ঈশ্বর নারীেক বলেলন,

“তুিম যখন গভর্ বতী হেব,
আিম েসই দশাটােক দুঃসহ কের তুলব,

তুিম অসহয্ বয্থায
সন্তােনর জন্ম েদেব|

তুিম েতামার স্বামীেক আকুলভােব কামনা করেব
িকন্তু েস েতামার উপের কতৃর্ ত্ত্ব করেব|”

17 তারপর প্রভু ঈশ্বর পুরুষেক বলেলন,

“আিম েতামায় ঐ গােছর ফল েখেত বারণ কেরিছলাম|
তবু তুিম নারীর কথা শুেন িনিষদ্ধ গােছর ফল েখেয়ছ|

তাই েতামার কারেণ আিম এই ভূিমেক শাপ েদব|
ভূিম েতামােদর েয খাদয্ েদেব তার জেনয্ এখন েথেক সারাজীবন েতামায় অিত কিঠন পিরশ্রম
করেত হেব|

18 ভূিম েতামার জনয্ কঁাটােঝাপ জন্ম েদেব
এবং েতামােক বুেনা গাছপালা েখেত হেব|*

19 েতামার খােদয্র জেনয্ তুিম কেঠার পিরশ্রম করেব
েয পযর্ন্ত না মুখ ঘােম ভের যায়|

তুিম মরণ পযর্ন্ত পিরশ্রম করেব,
তারপর পুনরায় ধূিল হেয় যােব|

আিম ধুিল েথেক েতামায় সৃষ্টি কেরিছ
এবং যখন েতামার মৃতুয্ হেব পুনরায় তুিম ধূিলেত পিরণত হেব|”

20আদম তার স্ত্রীর নাম রাখল হবা, কারণ েস সমস্ত জীিবত মানুেষর জননী হল|
21 প্রভু ঈশ্বর পশুর চামড়া িদেয় আদম ও হবার জনয্ েপাশাক বািনেয় তােদর পিরেয় িদেলন|
22 প্রভু ঈশ্বর বলেলন, “েদখ, ওরা এখন ভােলা আর মন্দ িবষেয় েজেন আমােদর মত হেয় েগেছ|

এখন মানুষটা জীবনবৃেক্ষর ফল েপেড়ও েখেত পাের| আর তা যিদ খায় তাহেল ওরা িচরজীিব হেব|”
23 সুতরাং প্রভু ঈশ্বর মানুষেক এদন উদয্ান তয্াগ করেত বাধয্ করেলন| েয ভুিম েথেক আদমেক ৈতরী

করা হেয়িছল, বাধয্ হেয় েস েসই ভুিমেতই কাজ করেত থাকল| 24 প্রভু ঈশ্বর মানুষেক ঐ উদয্ান েথেক
তািড়েয় িদেলন| প্রভু করূব দূতেদর উদয্ােনর প্রেবশ পেথ পাহারায় রাখেলন এবং িতিন আগুেনর একটা
তরবািরেকও েসখােন রাখেলন|জীবনবৃেক্ষর কােছ যাবার পথিটপাহারা েদবার জনয্ ঐ তরবািরিট চারিদেক
জ্বলজ্বল করিছল|

4
প্রথম পিরবার

1আদম ও তার স্ত্রী হবার মেধয্ েযৗন সম্পকর্ হল| হবা একিট িশশুর জন্ম িদল| িশশুিটর নাম রাখা হল
কিয়ন| হবা বলল, “প্রভুর সহায়তায় আিম একিট মানুেষর রূপ িদেয়িছ|”
* 3:18: দ্রষ্টবয্ আিদ 1:18-29
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2 পের েস আর একিট িশশু প্রসব করল| এই িশশুিট হল কিয়েনর ভাই েহবল| েহবল হল েমষপালক
আর কিয়ন হল কৃষক|

প্রথম খুন
3-4 ফসল কাটার সময় প্রভুর জেনয্ কিয়ন িকছু উপহার িনেয় এল| কিয়ন েক্ষেত যা ফিলেয়িছল তার

েথেক িকছু ফসল িনেয় এল| আর েহবল প্রভুর জনয্ তার েমষপাল েথেক বাছাই করা েসরা েমষগুেলার
েসরা অংশ িনেয় এল|*
প্রভু েহবল ও তার উপহার গ্রহণ করেলন, 5 িকন্তু প্রভু কিয়ন ও তার উপহার প্রতয্াখয্ান করেলন| এেত

কিয়েনর ভীষণ দুঃখ আর রাগ হল| 6 প্রভু কিয়নেক িজেজ্ঞস করেলন, “তুিম রাগ করছ েকন? েতামার
মুখ িবষন্ন েকন? 7 তুিম যিদ ভাল কাজ কর, তখন আিম েতামায় গ্রহণ করব| িকন্তু যিদ অনয্ায় কাজ
কেরা েস পাপ থাকেব েতামার জীবেন| েতামার পাপ েতামােক আয়েত্ত রাখেত চায়, িকন্তু েতামােকই েসই
পাপেক আয়েত্ত রাখেত হেব|”†

8 কিয়ন তার ভাই েহবলেক বলল, “চেলা, মােঠ যাওয়া যাক|” তখন কিয়ন আর েহবল বাইের মােঠ
েগল| তখন কিয়ন তার ভাই েহবেলর উপর ঝঁািপেয় পেড় তােক হতয্া করল|

9 পের প্রভু কিয়নেক িজেজ্ঞস করেলন, “েতামার ভাই েহবল েকাথায়?”
কিয়ন বলল, “আিম জািন না| ভাইেয়র উপর নজরদাির করা িক আমার কাজ?”
10-11 তখন প্রভু বলেলন, “তুিম িক কেরছ? েতামার ভাইেক তুিম হতয্া কেরছ? তার রক্ত মািটর নীেচ

েথেক আমার উেদ্দেশয্ িচৎকার করেছ| তুিম েতামার ভাইেক হতয্া কেরছ এবং েতামার হাত েথেক তার
রক্ত েনওয়ার জেনয্ পৃিথবী িবদীণর্ হেয়েছ| তাই এখন, আিম এই ভূিমেক অিভশাপ েদব| 12অতীেত, তুিম
গাছপালা লািগেয়ছ এবং েতামার গাছপালার ভালই বাড়বৃিদ্ধ হেয়েছ| িকন্তু এখন তুিম গাছপালা লাগােব
এবং মািট েতামার গাছপালা বাড়েত আর সাহাযয্ করেব না| এই পৃিথবীেত েতামার েকানও বাড়ী থাকেব
না, তুিম এক জায়গা েথেক আর এক জায়গায় ঘুের ঘুের েবড়ােব|”

13 তখন কিয়ন বলল, “এই শািস্ত আমার পেক্ষ খুব েবশী! 14 েদখ, তুিম আমায় িনবর্াসেন েযেত বাধয্
করছ| আিম েতামার কােছও আসেত পারব না, েতামার সেঙ্গ আর আমার েদখাও হেব না| আমার েকানও
ঘরবাড়ী থাকেব না| আিম পৃিথবী জুেড় এক জায়গা েথেক আর এক জায়গায় ঘুের েবড়ােত বাধয্ হব এবং
আমায় েয েদখেব েসই হতয্া করেব|”

15 তখন প্রভু কিয়নেক বলেলন, “না, আিম তা ঘটেত েদব না| েতামায় যিদ েকউ হতয্া কের তাহেল
তােক আরও েবশী শািস্ত েদব|” তখন প্রভু কিয়েনর গােয় একটা িচহ্ন িদেলন যােত েকউ তােক হতয্া না
কের|

কিয়েনর পিরবার
16কিয়ন প্রভুর কাছ েথেক চেল এল এবং এদেনর পূবর্িদেক েনাদ নামক এক েদেশ বাস করেত লাগল|
17 কিয়েনর সেঙ্গ েযৗন সম্পেকর্ র ফেল তার স্ত্রী একিট পুেত্রর জন্ম িদল| তার নাম রাখা হল হেনাক|

কিয়ন একিট নগর পত্তন কের তার নামও পুেত্রর নােম রাখল হেনাক|
18 হেনােকর ইরদ নােম একিট পুত্র হল| ইরেদর পুেত্রর নাম মহূয়ােয়ল| আর তার পুেত্রর নাম মথুশােয়ল|

আর তার পুেত্রর নাম েলমক|
19 েলমেকর দুজন স্ত্রী িছল| একজেনর নাম আদা, আর একজেনর নাম িসল্লা| 20 আদার গেভর্ জন্ম

হল যাবেলর| যারা তঁাবুেত বাস কের এবং পশুপালন কের েসই জািতর জনক হল যুবল| 21আদার অনয্
পুেত্রর নাম যুবল| তার সন্তানসন্তিত েথেক েয জািতর সৃষ্টি হল তারা বীণা ও বঁািশ বাজায়| 22 েলমেকর
অনয্ স্ত্রী িসল্লা এক পুেত্রর ও এক কনয্ার জন্ম িদল| পুেত্রর নাম তুবল কিয়ন আর কনয্ার নাম নয়মা| তুবল
কিয়েনর সন্তানসন্তিত িপতল ও েলাহার কােজ দক্ষ|

23 েলমক তার দুই স্ত্রীর উেদ্দেশয্ বলল,
* 4:3-4: েহবল � এল আক্ষিরক অেথর্, “েহবল তার প্রথমজাত েমষেদর মেধয্ েথেক কেয়কিট এেনিছল, িবেশষ কের তােদর চির্ব|”
† 4:7: িকন্তু � হেব অথবা “তুিম যিদ উিচত কাজ না কর তেব পাপ েতামার েদারগড়ায়় ঘাপিট েমের থােক| েস েতামােক চায়, িকন্তু
েতামােকই তােক শাসন করেত হেব|”
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“আদা আর িসল্লা, এিদেক কান দাও|
েলমেকর স্ত্রীরা, আমার কথা েশােনা!

একটা েলাক আমায় েমেরিছল, তাই তােক আিম হতয্া কেরিছ|
একজন তরুণ আমায় আঘাত কেরিছল, তার বদেল আিম তােক হতয্া কেরিছ|

24কিয়নেক হতয্ার শািস্ত িছল সাত গুণ,
েলমকেক হতয্ার শািস্ত সাতাত্তর গুণ েবশী!”

আদম ও হবার নতুন পুত্র লাভ
25আদেমর সেঙ্গ েযৗন সম্পেকর্ র ফেল হবা আর একিট পুেত্রর জন্ম িদল| তারা তার নাম রাখল েশথ|

হবা বলল, “ঈশ্বর আমায় আর একিট পুত্র িদেয়েছন| কিয়ন েহবলেক েমের েফলল, িকন্তু আমার এখন
েশথ আেছ|” 26 েশেথরও একিট পুত্র হল| েস তার নাম রাখল ইেনাশ| েসই সময় েলােকরা প্রভুর কােছ
প্রাথর্না করেত শুরু করল|‡

5
আদম পিরবােরর ইিতহাস

1 এই বই হল আদম পিরবােরর িবষয় িনেয়| ঈশ্বর িনেজর ছঁােচ মানুষেক সৃষ্টি কেরিছেলন| 2 ঈশ্বর
মানুষেক পুরুষ ও স্ত্রীরূেপ সৃষ্টি কেরিছেলন| এবং েসই সৃষ্টির িদেন ঈশ্বর আশীবর্াদ কের তােদর নাম
িদেলন “আদম|”

3 আদেমর যখন 130 বছর বয়স তখন তার আর একিট পুত্র হল| পুত্রিটেক েদখেত হুবহু আদেমর
মেতা| আদম তার নাম রাখেলন েশথ| 4 েশেথর জেন্মর পর 800 বছর আদম েবঁেচিছেলন| এই সমেয়র
মেধয্ আদেমর আরও পুত্রকনয্া হল| 5 সুতরাং আদম েমাট 930 বছর েবঁেচিছেলন| তারপর তঁার মৃতুয্ হল|

6 েশেথর যখন 105 বছর বয়স তখন তঁার একিট পুত্র হয়| তার নাম রাখা হয় ইেনাশ| 7 ইেনােশর জেন্মর
পের েশথ 807 বছর েবঁেচিছেলন| ইিতমেধয্ েশেথরআরও পুত্রকনয্া হয়| 8 সুতরাং েশথ েবঁেচিছেলন েমাট
912 বছর| তারপর তঁার মৃতুয্ হয়|

9 ইেনােশর যখন 90 বছর বয়স তখন তঁার ৈকনন নােম একিট পুত্র হয়| 10 ৈকনেনর জেন্মর পর
ইেনাশ 815 বছর েবঁেচিছেলন| ইিতমেধয্ তঁার আরও পুত্রকনয্া হয়| 11 সুতরাং ইেনাশ েমাট 905 বছর
েবঁেচিছেলন| তারপর তঁার মৃতুয্ হয়|

12 ৈকনেনর 70 বছর বয়েস তঁার মহলেলল নােম একিট পুত্র হয়| 13 মহলেলেলর জেন্মর পর ৈকনন
840 বছর েবঁেচিছেলন| ইিতমেধয্ ৈকনেনর আরও পুত্রকনয্া হয়| 14 সুতরাং ৈকনন েমাট 910 বছর
েবঁেচিছেলন| তারপর তঁার মৃতুয্ হয়|

15 মহলেলেলর যখন 65 বছর তখন তঁার েযরদ নােম একিট পুত্র হয়| 16 েযরেদর জেন্মর পর
মহলেলল 830 বছর েবঁেচিছেলন| ইিতমেধয্ তঁার আরও পুত্রকনয্া হয়| 17 সুতরাং মহলেলল েমাট 895
বছর েবঁেচিছেলন| তারপর তঁার মৃতুয্ হয়|

18 েযরেদর যখন 162 বছর বয়স তখন তঁার হেনাক নােম একিট পুত্র হয়| 19 হেনােকর জেন্মর পর
েযরদ 800 বছর েবঁেচিছেলন| ইিতমেধয্ তঁার আরও পুত্রকনয্া হয়. 20 সুতরাং েযরদ েমাট 962 বছর
েবঁেচিছেলন| তারপর তঁার মৃতুয্ হয়|

21 হেনােকর যখন 65 বছর বয়স তখন মথূেশলহ নােম তঁার একিট পুত্র হয়| 22 মথূেশলহর জেন্মর পর
হেনাক আরও 300 বছর ঈশ্বেরর সেঙ্গ পদচারণা কেরন| ইিতমেধয্ তঁার আরও পুত্রকনয্া হয়| 23 সুতরাং
হেনাক েমাট 365 বছর েবঁেচিছেলন| 24 একিদন হেনাক ঈশ্বেরর সেঙ্গ পদচারণা করেত করেত অদৃশয্
হেয় েগেলন| ঈশ্বর তঁােক িনেয় িনেলন|
‡ 4:26: েলােকরা � করল আক্ষিরক অেথর্, “েলােকরা িযেহাবা নাম িনেত শুরু কেরিছল|”
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25 মথূেশলহর যখন 187 বছর বয়স তখন তঁার েলমক নােম একিট পুত্র হয়| 26 েলমেকর জেন্মর পর
মথূেশলহ 782 বছর েবঁেচিছেলন| ইিতমেধয্ তঁার আরও পুত্রকনয্া হয়| 27 সুতরাং মথূেশলহ েমাট 969
বছর েবঁেচিছেলন| তারপর তঁার মৃতুয্ হয়|

28 েলমেকর যখন 182 বছর বয়স তখন তঁার একিট পুত্র হল| 29 েলমক পুেত্রর নাম রাখেলন েনাহ|
িতিন বলেলন, “ঈশ্বর ভূিমেক অিভশাপ িদেয়েছন বেল কৃষকরূেপ আমােদর কেঠার পিরশ্রম করেত হয়|
িকন্তু েনাহ আমােদর িবশ্রাম েদেব|”

30 েনােহর জেন্মর পর েলমক 595 বছর েবঁেচিছেলন| ইিতমেধয্ তঁার আরও পুত্রকনয্া হয়| 31 সুতরাং
েলমক েমাট 777 বছর েবঁেচিছেলন| তারপর তঁার মৃতুয্ হয়|

32 েনাহর 500 বছর বয়েস েশম, হাম এবং েযফৎ নােম িতনিট পুত্র হয়|

6
েলােকরা মন্দ হেলা

1-4 পৃিথবীেত মানুেষর সংখয্া ক্রমশঃ েবেড় চলল| অেনেকর অেনক কনয্া হল| ঈশ্বেরর পুেত্ররা েদখল
েয তারা সুন্দরী| সুতরাং ঈশ্বেরর পুেত্ররা যার যােক পছন্দ েস তােক িবেয় করল| এই নারীরা সন্তােনর জন্ম
িদল|
তখন প্রভু বলেলন, “মানুষ েনহাতই রক্তমাংেসর জীব মাত্র| ওেদর দ্বারা আিম আমার আত্মােক িচরকাল

পীিড়ত হেত েদব না| আিম ওেদর 120 বছর কের আয়ু েদব|”
েসই সময় এবং পরবতীর্কােল পৃিথবীেত েনিফিলম জাতীয় মানুষরা বাস করত| প্রাচীনকাল েথেকই

েনিফিলমরা মহাবীররূেপ িবখয্াত িছল|
5 প্রভু েদখেলন েয পৃিথবীেত েলােক শুধু মন্দ কাজই করেছ| িতিন েদখেলন েয েলাক সারাক্ষণ মন্দ

িজিনেসর কথাই িচন্তা করেছ| 6 পৃিথবীেত মানুষ সৃষ্টি করার জেনয্ প্রভুর অনুেশাচনা হল এবং তঁার হৃদয়
েবদনায় পূণর্ হল| 7 তাই িতিন বলেলন, “পৃিথবীেত যত মানুষ সৃষ্টি কেরিছ সবাইেক আিম ধ্বংস করব|
প্রেতয্ক মানুষ, প্রেতয্ক জােনায়ার এবং পৃিথবীর উপের যা িকছু চেল িফের েবড়ায় সব িকছুেক আিম
ধ্বংস করব| বাতােস যত পাখী ওেড় েসগুেলােকও আিম ধ্বংস করব| েকন? কারণ এই সবিকছু সৃষ্টি
কেরিছ বেল আিম দুঃিখত|”

8 পৃিথবীেত শুধু একজন মানুেষর প্রিত প্রভু সন্তুষ্ট িছেলন, েস হল েনাহ|

েনাহ ও জলপ্লাবন
9 এই হল েনােহর পিরবােরর বৃত্তান্ত| েনাহ তঁার প্রজেন্মর একজন ভাল ও সৎ মানুষ িছেলন এবং িতিন

সবর্দা ঈশ্বরেক অনুসরণ করেতন| 10 েনােহর িতন পুত্র িছল: েশম, হাম আর েযফৎ|
11-12 ঈশ্বর নীেচ পৃিথবীর িদেক দৃষ্টিপাত করেলন এবং েদখেলন েয মানুষ তা ধ্বংস কেরেছ| সবর্ত্র

িহংসাত্মক িক্রয়াকলাপ| মানুষ দুষ্ট এবং িনষু্ঠর হেয় েগেছ এবং িনেজেদর জীবন নষ্ট কেরেছ|
13তাই ঈশ্বর েনাহেক বলেলন, “সমস্ত েলাক েক্রাধ আর িহংসা িদেয় পৃিথবী পিরপূণর্ কেরেছ| তাই আিম

সমস্ত জীবন্ত প্রাণীেদর ধ্বংস করব| পৃিথবী েথেক সব িকছু মুেছ েফলব| 14 েগাফর কাঠ িদেয় একটা েনৗকা
বানাও| েনৗেকার েভতের অেনকগুিল কক্ষ ৈতরী করেব এবং কাঠ সংরক্ষেণর জনয্ বাইের আলকাতরা
লাগােব|

15 “েনৗেকাটা 300 হাত লম্বা, 50 হাত চওড়া আর 30 হাত উঁচু কের ৈতরী করেব| 16 ছােদর েথেক প্রায়
18 ইিঞ্চ নীেচ একটা জানালা ৈতরী করেব| েনৗেকার পােশর িদেক একটা দরজা ৈতরী করেব| উপেরর
তলা, মােঝর তলা আর নীেচর তলা�এইভােব েনৗেকার িতনেট তলা থাকেব|

17 “এবার যা বলিছ, মন িদেয় েশান| পৃিথবীেত আিম এক মহাপ্লাবন ঘটােবা| আকােশর নীেচর যত
জীবন্ত প্রাণী আেছ, সব ধ্বংস করেবা| পৃিথবীর সমস্ত িকছুর মৃতুয্ হেব| 18 িকন্তু েতামার সেঙ্গ আমার
একটা িবেশষ চুিক্ত হেব| তুিম, েতামার স্ত্রী, েতামার পুত্ররা, েতামার পুত্রবধূরা�েতামরা সবাই ঐ েনৗেকােত
উঠেব| 19 আর পৃিথবীর সমস্ত প্রাণীর েথেক তুিম একিট কের পুরুষ আর একিট কের স্ত্রী েবেছ েনেব|
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তুিম অবশয্ই তােদর েনৗেকােত তুেল েনেব এবং েতামােদর সেঙ্গ তােদরও বঁািচেয় রাখেব| 20 সমস্ত রকম
পাখীর এক েজাড়া, সমস্ত রকম পশুর এক েজাড়া এবং মািটেত বুেক েহঁেট চেল েসরকম সব প্রাণীর এক-
এক েজাড়া খঁুেজ বার কেরা| পৃিথবীেত যত রকম জীবজন্তু আেছ েস সব গুেলার এক েজাড়া স্ত্রী পুরুষ
েজাগাড় কের েতামার েনৗেকােত তােদর বঁািচেয় রাখেব| 21 েতামােদর জনয্ আর অনয্ানয্ পশুপাখীর জনয্
সমস্ত রকম খাবারও অবশয্ই েজাগাড় কের রাখেব|”

22এই সমস্ত িকছুই েনাহ করেলন| ঈশ্বর েযমনআজ্ঞা িদেয়িছেলন, েনাহ সবিকছু িঠক েসইভােবই পালন
করেলন|

7
বনয্ার শুরু

1 তখন প্রভু েনাহেক বলেলন, “তুিম েয একজন সৎ মানুষ তা আিম লক্ষয্ কেরিছ| এমনিক এই যুেগর
দুষ্ট েলাকেদর মেধয্ও তুিম িনেজেক সৎ েরেখছ| সুতরাং েতামার পিরবােরর সবাইেক িনেয় তুিম িগেয়
েনৗেকােত ওেঠা| 2 পৃিথবীর সমস্ত শুিচ পশুপাখীর* সাত সাত েজাড়া এবং অনয্ানয্ প্রেতয্ক পশুর এক
এক েজাড়া নাও| এই সমস্ত পশুপাখীেদর তুিম ঐ েনৗেকােত েতামার সেঙ্গ েনেব| 3 সমস্ত রকম পাখীর
সাতিট কের েজাড়া েনেব| এর ফেল পৃিথবীর অনয্ানয্ সমস্ত পশুপাখী আিম ধ্বংস কের েফলার পেরও
এইসব পশুপাখী সমূ্পণর্ভােব বংশেলােপর হাত েথেক রক্ষা পােব| 4এখন েথেক িঠক সাতিদন পের আিম
পৃিথবীেত প্রবল বষর্ণ ঘটােবা| 40 িদন 40 রাত ধের বৃষ্টি হেব| আিম পৃিথবীর সমস্ত জীবন্ত প্রাণী ধ্বংস
কের েদব| যা িকছু আিম সৃষ্টি কেরিছ, সব িনিশ্চহ্ন হেয় যােব|” 5 প্রভু যা যা করেত বলেলন, েনাহ েস
সমস্তই করেলন|

6 যখন েসই বষর্ন শুরু হল তখন েনােহর বয়স 600 বছর| 7 েনাহ এবং তঁার পিরবার মহাপ্লাবন েথেক
পিরত্রােণর জেনয্ েনৗেকােত প্রেবশ করেলন| েনােহর সেঙ্গ তঁার স্ত্রী, তঁার পুত্ররা ও পুত্রবধূরা সবাই
েনৗেকােত িছেলন| 8 সমস্ত শুিচ ও অশুিচ পশুপাখী এবং মািটেত যারা বুেক েহঁেট চেল েসইসব প্রাণী
9 েনােহর সেঙ্গ েনৗেকােত িগেয় উঠল| ঈশ্বর েযমনিট আেদশ কেরিছেলন িঠক েতমনভােব স্ত্রী ও পুরুেষ
জুিট েবঁেধ সমস্ত পশুপাখী েনৗেকােত চড়েল, 10সাত িদন পের শুরু হল প্লাবন| পৃিথবীেত শুরু হেলা বষর্া|

11-13 েনাহর 600তম বছেরর িদ্বতীয় মােসর 17তম িদেন সমস্ত ভূগভর্ স্থ প্রস্রবণ েফেট েবিরেয় এল,
মািট েথেক জল বইেত শুরু করল| ঐিদন মুষলধাের বৃষ্টি শুরু হল, বঁাধ েভেঙ েগল এবং সমস্ত পৃিথবী
জলপ্লািবত হেলা| েসই একই িদেন প্রচণ্ড েবেগ বৃষ্টিপাত শুরু হল েযন আকােশর সমস্ত জানালা খুেল
েগল| 40 িদন 40 রাত ধের সমােন বৃষ্টি হেলা| েসই িদনিটেতই েনাহ ও তঁার স্ত্রী এবং তঁােদর িতন পুত্র
েশম, হাম, েযফৎ আর তােদর িতন স্ত্রী সকেলই েনৗেকায় প্রেবশ করল| 14 ঐ সব মানুষ আর পৃিথবীর
যাবতীয় পশুপাখী েনৗেকার মেধয্ আশ্রয় িনেলা| সব রকেমর গৃহপািলত জন্তু এবং পৃিথবীেত যতরকেমর
পশুপাখী চেল িফেরআর উেড় েবড়ায় সবাই েনৗেকার েভতের িনরাপেদ থাকেলা| 15সমস্তজন্তুজােনায়ার,
পাখী ইতয্ািদ েনাহর সেঙ্গ েনৗেকােত উঠেলা। প্রাণবায়ু িবিশষ্ট সমস্ত পশুপাখী েনৗকােত েজাড়ায়় েজাড়ায়়
থাকল| 16 ঈশ্বর েযমন আেদশ িদেয়িছেলন, েনাহ েসই অনুসাের পৃিথবীর যাবতীয় প্রাণীর এক এক েজাড়া
েনৗেকােত তুলেল, প্রভু বাইের েথেক েনৗেকার দরজা বন্ধ কের িদেলন|

17 পৃিথবীেত 40 িদন ধের বনয্া চলল| জেলর মাত্রা ক্রমশঃ উঁচু হেত লাগল আর েসই েনৗেকা মািট
েছেড় জেলর উপের ভাসেত থাকেলা| 18 জল বাড়েতই থাকল আর েনৗেকা মািট েছেড় অেনক উঁচুেত
ভাসেত লাগল| 19জল এত বাড়েলা েয সবেচেয় উঁচু পবর্তগুেলা পযর্ন্ত ডুেব েগল| 20 পবর্তগুেলার মাথা
ছািপেয় জল বাড়েত লাগল| সবেচেয় উঁচু পবর্েতর উপেরও 20 ফুেটর েবশী জল দঁাড়াল|

21-22 পৃিথবীর সমস্তজীব মারা েগল|প্রিতিট পুরুষ ওস্ত্রী এবং পৃিথবীর সমস্তজন্তুজােনায়ার মারা পড়ল|
সমস্ত বনয্ প্রাণী, সরীসৃপ ধ্বংস হেয় েগল| স্থলচর যত প্রাণী শ্বাস প্রশ্বাস েনয় তারাও মারা েগল| 23এইভােব

* 7:2: শুিচ পশুপাখীর পাখীরা এবং পশুরা যারা বিলর জনয্ বয্বহৃত হেত পাের বেল ঈশ্বর বেলিছেলন|
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ঈশ্বর পৃিথবীেক এেকবাের পিরষ্কার কের েফলেলন| পৃিথবীর সমস্ত জীবন্ত অিস্তত্ব ধ্বংস কের েফলেলন|
সমস্ত মানুষ, সমস্ত জন্তু জােনায়ার, বুেক হঁাটা সমস্ত প্রাণী এবং সমস্ত পাখী এই সব িকছুই পৃিথবী েথেক
িনিশ্চহ্ন হেয় েগল| েনাহআর েনােহর পিরবার পিরজন এবং েনৗেকােতআশ্রয় পাওয়া পশুপাখী�েকবলমাত্র
এইসব প্রােণর অবেশষ পৃিথবীেত েবঁেচ থাকেলা| 24 একটানা 150 িদন পৃিথবী িবপুল জলরািশেত ডুেব
থাকেলা|

8
বনয্ার েশষ

1 িকন্তু ঈশ্বর েনাহর কথা ভুেল যান িন| েনাহ এবং েনােহর েনৗেকায় আশ্রয় পাওয়া সব জীবজন্তুর কথাই
ঈশ্বেরর মেন িছল| পৃিথবীর উপর িদেয় িতিন এক বাতাস বইেয় িদেলন| এবং সমস্ত জল সের েযেত শুরু
করল|

2 আকাশ েথেক অিবশ্রান্ত বষর্ন বন্ধ হল| ভূগভর্ স্ত প্রস্রবণগুিল েথেক জল িনগর্ত হওয়া বন্ধ হল|
3-4 পৃিথবীর উপর েথেক জলরািশ ক্রমশঃ েনেম েযেত লাগল| 150 িদন পের জল এতটাই েনেম েগল
েয েনৗেকাটা আবার মািট স্পশর্ করেলা| েনৗকা িগেয় েঠকল অরারেটর একটা পবর্েত| েসটা িছল সপ্তম
মােসর 17 তম িদন| 5জলক্রমাগত েনেম েযেত লাগেলা এবং দশম মােসর প্রথম িদেন পবর্েতর মাথাগুেলা
জেলর উপের েজেগ উঠেলা|

6আরও 40 িদন পের েনাহ িনেজর ৈতরী েনৗেকার জানালাটা খুলেলন| 7 তারপর িতিন েনৗেকা েথেক
একটা দঁাড়কাক উিড়েয় িদেলন| এবং যতিদন না জল েনেম িগেয় শুকেনা ডাঙা েদখা িদল ততিদন েসই
দঁাড়কাকটা েনৗেকা েথেক উেড় িগেয় এক জায়গা েথেক আর এক জায়গায় উেড় েবড়ােত লাগল| 8 েনাহ
একটা পায়রাও উিড়েয় িদেলন| পায়রাটা শুকেনা ডাঙা খঁুেজ পায় িকনা তা েনাহ জানেত চাইিছেলন| িতিন
জানেত চাইিছেলন েয পৃিথবী এখনও জেল ডুেব আেছ িক না|

9 পৃিথবী তখনও জেল ঢাকা, তাই পায়রাটা বসার জায়গা না েপেয় িফের এল েনৗেকােত| েনাহ হাত
বািড়েয় পায়রাটােক ধের েনৗেকার িভতের েটেন িনেলন|

10 সাত িদন পের েনাহ আবার পায়রাটা উিড়েয় িদেলন| 11 এবং েসিদন িবেকেল পায়রাটা জলপাইেয়র
একটা কিচ পাতা েঠঁােট িনেয় িফের এল| পৃিথবীেত েয আবার ডাঙা েজেগ উঠেত শুরু কেরেছ ঐ কিচ
পাতািট তারই িচহ্ন| 12 সাত িদন পের েনাহ আবার পায়রাটা উিড়েয় িদেলন| িকন্তু এবার পায়রাটা আর
িফের এল না|

13 তারপর েনাহ েনৗেকার দরজাটা খুলেলন| েনাহ তািকেয় শুকেনা ডাঙা েদখেত েপেলন| েসটা িছল
বছেরর প্রথম মােসর প্রথম িদন| েনাহর বয়স তখন 601 বছর| 14 িদ্বতীয় মােসর 27তম িদেনর মেধয্ ডাঙা
সমূ্পণর্ শুকেনা হেয় েগল|

15 ঈশ্বর তখন েনাহেক বলেলন, 16 “েনৗেকা েথেক েনেম এস| তুিম, েতামার স্ত্রী, েতামার পুত্ররা আর
তােদর বধূরা েনৗেকা েথেক এবার বাইের যাও| 17 েতামােদর সেঙ্গ েনৗেকার সমস্ত পশুপাখী িনেয় বাইের
যাও| সমস্ত পাখী, সমস্ত জন্তু জােনায়ার এবং বুেক েহঁেট চেল এরকম সমস্ত প্রাণী িনেয় বাইের এেসা|
ঐসব পশুপাখী আরও অেনক পশুপাখীর জন্ম েদেব আর েস সেব আবার পৃিথবী ভের যােব|”

18 অতএব েনাহ, তঁার স্ত্রী, পুত্র ও পুত্রবধূেদর িনেয় েনৗেকা েথেক মািটেত নামেলন| 19 সমস্ত জন্তু
জােনায়ার, সমস্ত প্রাণী যা বুেক হঁােট এবং সমস্ত পাখী েনৗেকা েছেড় বাইের েবিরেয় এল| েনৗেকা েছেড়
এল েজাড়ায় েজাড়ায় সমস্ত পশুপাখী|

20তখন েনাহ প্রভুর জেনয্ একটা েবদী ৈতরী করেলন| েনাহ কেয়কিট শুিচ পশু ও কেয়কিট শুিচ পাখী
ঈশ্বেরর উেদ্দেশয্ িনেবদন কের েসই েবদীেত েহাম করেলন|

21 প্রভু েহােমর গন্ধ আঘ্রাণ কের প্রীত হেলন| আপন মেন প্রভু বলেলন, “মানুষেক শািস্ত েদওয়ার
জেনয্ আিম আর কখনও মৃিত্তকােক অিভশাপ েদব না| কারণ বালয্কাল েথেক মানুেষর স্বভাব মন্দ|
সুতরাং এইমাত্র আিম েযমনিট কেরিছলাম আর কখনও েসভােব পৃিথবীর সমস্ত প্রাণীেদর ধ্বংস করব না|
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22 যতিদন পৃিথবী থাকেব ততিদন শেসয্র চারা েরাপেণর আর ফসল কাটার িনির্দষ্ট সময় থাকেব| ততিদন
ঠাণ্ডা, গরম, শীতকাল আর গ্রীষ্মকাল এবং িদন, রাত হেয় চলেব|”

9
নতুন কের শুরু

1 ঈশ্বর েনাহ আর তঁার পুত্রেদর আশীবর্াদ করেলন| ঈশ্বর তােদর বলেলন, “েতামােদর বহু সন্তান েহাক্|
েতামােদর উত্তরপুরুষরা পৃিথবী পিরপূণর্ করুক| 2 পৃিথবীর সমস্ত জন্তু জােনায়ার, আকােশর সমস্ত পাখী,
যতরকেমর সরীসৃপ জাতীয় জীব যারা মািটর উপের বুেক েহঁেট চেল এবং জেলর সমস্ত মাছ প্রেতয্েক
েতামােদর ভয় করেব| সমস্ত প্রাণীগণই েতামােদর শাসেন থাকেব| 3অতীেত েতামােদর খাদয্ িহেসেবআিম
শুধু সবুজ উিদ্ভদ েতামােদর িদেয়িছলাম| এখন েথেক সমস্ত জােনায়ারই েতামােদর খাদয্ হেব| পৃিথবীর
সমস্ত িকছুই আিম েতামােদর িদিচ্ছ| সব িকছুই েতামােদর| 4 েয মাংেসর মেধয্ েসই প্রাণীর প্রাণ (রক্ত)
আেছ েসই মাংস কখনও খােব না| 5 আিম েতামােদর জীবেনর জনয্ েতামােদর রক্ত দািব করব| অথর্াৎ 
যিদ েকানও জােনায়ার েকানও মানুষেক হতয্া কের তাহেল আিম তার প্রাণ দাবী করব এবং যিদ েকান
মানুষ অনয্ েকানও মানুেষর প্রাণ েনয় আিম তারও প্রাণ দাবী করব|

6 “ঈশ্বর মানুষেক আপন ছঁােচ ৈতরী কেরেছন|
তাই েয মানুষ অপর মানুষেক হতয্া কের তার অবশয্ই মানুেষর হােত মৃতুয্ হেব|

7 “েনাহ, তুিম ও েতামার পুত্রেদর অেনক সন্তানসন্তিত েহাক্| আপন পিরজনেদর িদেয় পৃিথবী পিরপূণর্
কেরা|”

8 তারপর ঈশ্বর েনাহ ও তঁার পুত্রেদর বলেলন, 9 “আিম এখন েতামােক এবং েতামার েলাকেদর,
যারা েতামার পের বত্তর্ মান থাকেব তােদর প্রিতশ্রুিত িদিচ্ছ| 10 েনৗেকার মেধয্ েথেক েতামার সেঙ্গ েযসব
পাখী, েযসব গৃহপািলত জন্তু এবং অনয্ানয্ েযসব জােনায়ার েনেমেছ তােদর সবাইেক আমার প্রিতশ্রুিত
িদিচ্ছ| পৃিথবীর সমস্ত প্রাণীর কােছ আমার প্রিতশ্রুিত িদিচ্ছ| 11 েতামােদর কােছ আমার প্রিতশ্রুিত হল এই:
পৃিথবীর সমস্ত প্রাণ বনয্া িদেয় ধ্বংস করা হেয়িছল| িকন্তু এমন ঘটনা আর কখনও হেব না| েকানও বনয্া
আর কখনও পৃিথবী েথেক সমস্ত প্রাণ িনিশ্চহ্ন করেব না|”

12 ঈশ্বর আরও বলেলন, “আরআিম েয এই প্রিতশ্রুিত িদলাম এর প্রমাণস্বরূপ আিম েতামােদর একটা
িজিনস েদব| এই প্রমাণ েথেক সকেল জানেব েয আিম েতামােদর সেঙ্গ এবং পৃিথবীর সমস্ত জীবন্ত
িজিনেসর সেঙ্গ চুিক্তবদ্ধ| এই চুিক্ত িচরকালীন| 13প্রমাণটা এই েয, আকােশ আিম েমেঘ েমেঘ সাতরেঙর
এক রঙধনু বািনেয়িছ|ঐ রঙধনুই হলআমারআর পৃিথবীর মেধয্ চুিক্তর িচহ্ন| 14আিম যখন পৃিথবীর উপের
েমঘমালা ছিড়েয় েদব, তখন েতামরা েমেঘ ঐ রঙধনু েদখেত পােব| 15আরআিম যখন ঐ রঙধনু েদখেত
পােবা, আমার তখন েতামােদর ও পৃিথবীর যাবতীয় জীবন্ত িজিনেসর সেঙ্গ চুিক্তর কথা মেন পড়েব| এই
চুিক্তর মমর্ হল েয পৃিথবীেত আর কখনও সবর্ িবধ্বংসী এমন বনয্া হেব না| 16আিম যখন েমেঘর মেধয্ ঐ
রঙধনু েদখেবা তখন িচরকােলর জনয্ সম্পন্ন ঐ চুিক্তর কথা আমার মেন পেড় যােব| আমার আর পৃিথবীর
প্রেতয্ক প্রাণীর মেধয্ ঐ চুিক্তর কথা আিম মেন রাখব|”

17তারপর প্রভু েনাহেক বলেলন, “পৃিথবীর সমস্ত প্রাণীর সেঙ্গ আিম েয একটা চুিক্ত কেরিছ ঐ রঙধনুই
তার প্রমাণ|”

পুনরায় সমসয্ার শুরু
18 েনাহর সেঙ্গ তঁার পুত্ররাও েনৗেকা েথেক েবিরেয় এেলা| তােদর নাম েশম, হাম আর েযফৎ| (হামই

কনােনর িপতা|) 19ঐ িতনজন হল েনাহর পুত্র| ঐ িতন পুত্র হেতই পৃিথবীর সমস্ত মানুষ এেসেছ|
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20 মািটেত েনেম েনাহ কৃিষকাজ শুরু করেলন| একটা জিমেত িতিন দ্রাক্ষা চাষ করেলন| 21 েসই দ্রাক্ষা
েথেক েনাহ দ্রাক্ষারস বানােলন, তারপর েসই দ্রাক্ষারস পান কের েনশায চুর হেয় তঁাবুর িভতের শুেয়
পড়েলন| েনাহর গােয় আবরণ থাকল না| 22 কনােনর িপতা হাম েসই উলঙ্গ অবস্থায় িনেজর িপতােক
েদেখ েফলেলা| তঁাবুর বাইের িগেয় েস কথা ভাইেদর বলল| 23তখন েশম আর েযফৎ এক খণ্ড বস্ত্র িনেয়
িনেজেদর িপেঠর উপর ছিড়েয় িনেলা| তারপর িপছন িদেক েহঁেট েহঁেট তঁাবুর িভতের ঢুেক ঐ বস্ত্রখণ্ড িদেয়
িপতােক েঢেক িদল| এইভােব, তােদর মুখ িবপরীত িদেক িছল বেল তােদর িপতার নগ্নতা তারা েদেখিন|

24 দ্রাক্ষারেসর প্রভােব েনাহ ঘুিমেয় পেড়িছেলন| িতিন যখন ঘুম েথেক উঠেলন তখন জানেত পারেলন
তঁার তরুণ পুত্র হাম তঁার প্রিত িক কেরেছ| 25 তখন েনাহ বলেলন,

“অিভশাপ কনােনর উপের পড়ুক|
তােক িচরকাল তার ভাইেদর দাস হেয় থাকেত হেব|”

26 েনাহ আরও বলেলন,

“েশেমর প্রভু ঈশ্বেরর প্রশংসা কর!
কনান েযন েশেমর দাস হয়|

27 ঈশ্বর েযফৎেক আরও জিম িদন,
ঈশ্বর েশেমর তঁাবুেত অবস্থান করুন
এবং কনান তােদর দাস হউক|”

28 বনয্ার পের েনাহ 350 বছর েবঁেচিছেলন| 29 েনাহ েবঁেচিছেলন েমাট 950 বছর; তারপর তঁার মৃতুয্
হয়|

10
িবিভন্ন জািতর বৃিদ্ধ ও িবস্তার

1 েশম, হাম ও েযফৎ এই িতনজন িছল েনাহর পুত্র| বনয্ার পের এই িতনজেনর আরও বহু সন্তান
সন্তিতর জন্ম হল| েশম, হাম ও েযফেতর উত্তরপুরুষরা:

েযফেতর উত্তরপুরুষ
2 েযফেতর পুত্রগণ হল: েগামর, মােগাগ, মাদয়, যবন, তূবল, েমশক এবং তীরস|
3 েগামেরর পুত্রগণ হল: অিস্কনস, রীফৎ এবং েতাগমর্|
4 যবেনর পুত্রগণ হল: ইলীশা, তশীর্শ, িকত্তীম এবং েদাদানীম|

5 ভূমধয্সাগর অঞ্চেল েয সকল মানুেষর বাস তারা সকেলই েযফেতর সন্তানসন্তিত| প্রেতয্ক পুেত্রর
িনজস্ব ভূিম িছল| সমস্ত পিরবারই বৃিদ্ধ েপেত েপেত একিট জািতেত পিরণত হয়| প্রেতয্ক জািতর িনজস্ব
ভাষা িছল|

হােমর উত্তরপুরুষ
6 হােমর পুত্রগণ হল: কূশ, িমশর, পূট এবং কনান|
7 কূেশর পুত্রগণ হল: সবা, হবীলা, সপ্তা, রয়মা এবং সপ্তক|
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রয়মার পুত্রগণ হল: িশবা এবং দদান|

8 িনেম্রাদ নােমও কুেশর এক পুত্র িছল| কালক্রেম িনেম্রাদ দারুন শিক্তমান পুরুেষ পিরণত হয়| 9প্রভুর
সমু্মেখ িনেম্রাদ একজন বড় িশকারী হেয় উঠল| েসজনয্ তার সেঙ্গ অনয্ানয্ েলাকেদর তুলনা কের সকেল
বলেতা, “ঐ মানুষিট িনেম্রােদর মত, এমন িক প্রভুর সামেনও দারুণ িশকারী|”

10 িনেম্রােদর রাজত্ব বািবল েথেক িশিনয়র েদেশ এরক অক্কদ এবং কল্নী পযর্ন্ত িবসৃ্তত হেয়িছল|
11 িনেম্রাদ অশূেরও িগেয়িছল| িনেম্রাদ অশূর েদেশ নীনবী, রেহােবাৎ-পুরী, েকলহ এবং 12 েরষণ (নীনবী
এবং েকলেহর মধয্বতীর্ ভুভােগ েরষণ মহানগেরর পত্তন হয়|)

13 িমশর িছল লূদীয়, অনামীয়, লহাবীয়, নপ্তুহীয়, 14 পেথ্রাষীয়, কসূ্লহীয় আর কেপ্তারীয় অঞ্চলগুিলর
অিধবাসীেদর জনক| (পেলষ্টীয়রা কসূ্লহীয় েদশ েথেক এেসিছল|)

15কনান িছল সীেদােনর িপতা| সীেদান কনােনর প্রথম সন্তান|কনান িহত্তীয়েদর পূবর্পুরুষ েহেতরও িপতা
িছেলন| েহৎ েথেক িহত্তীয়েদর উদ্ভব| 16 কনান িছেলন িযবুষীয়, ইেমারীয় জনেগাষ্ঠী, িগগর্াশীয়়েদর
িপতা| 17 িহব্বীয় জনেগাষ্ঠী, অকীর্য়় জনেগাষ্ঠী, সীনীয়় জনেগাষ্ঠী, 18 অবর্দীয়় জনেগাষ্ঠী, সমারীয়়
জনেগাষ্ঠী এবং হমাতীয় জনেগাষ্ঠী কনান েথেক উদু্ভত হয়|

পের কনানীয় েগাষ্ঠীগুিল পৃিথবীর িবিভন্ন অংেশ ছিড়েয় পড়ল|
19 কনানীয়েদর েদশ উত্তের সীেদান েথেক দিক্ষেণ গরার পযর্ন্ত, পিশ্চেম ঘসা েথেক পূেবর্ সেদাম ও

ঘেমারা পযর্ন্ত এবং অদ্মা ও সেবায়ীর েথেক লাশা পযর্ন্ত িবসৃ্তত িছল|
20 এই সমস্ত মানুষই িছল হােমর উত্তরপুরুষ| এইসব পিরবারগুিলর িনজস্ব ভাষা ও িনজস্ব েদশ িছল|

তারা ক্রেম ক্রেম পৃথক পৃথক জািত হেয় উঠল|

েশেমর উত্তরপুরুষ
21 েযফেতর বড় ভাই িছল েশম| েশেমর একজন উত্তরপুরুষ হল এবর এবং এবর সমস্ত িহব্রুজনেগাষ্ঠীর

জনক রূেপ পিরিচত|*

22 েশেমর পুত্ররা হল: এলম, অশূর, অফর্ক্ষদ, লূদ এবং অরাম|
23অরােমর পুেত্ররা হল: উষ, হূল, েগাখর এবং মশ|
24অফর্ক্ষেদর পুত্র েশলহ,
েশলেহর পুত্র এবর|
25এবেরর দুই পুত্র| এক পুেত্রর নাম েপলগ| তার আমেল পৃিথবী িবভক্ত হয় বেল তার ঐ নাম হয়| অনয্
পুেত্রর নাম যক্তন|

26 যক্তেনর পুেত্ররা হল: অেল্মাদদ, েশলফ, হৎসমর্াবৎ, েযরহ, 27 হেদারাম, উবল, িদক্ল, 28 ওবল,
অবীমােয়ল, িশবা, 29ওফীর, হবীলা এবং েযাবব| এরা সবাই িছল যক্তেনর পুত্র| 30 পূবর্ িদেক† েমষা
এবং পাবর্তয্ েদেশর মধয্বতীর্ ভুভােগ তারা বাস করত| েমষা িছল সফার েদেশর িদেক|

31এরা সবাই িছল েশেমর পিরবােরর অন্তগর্ত| পিরবার, ভাষা, েদশ ওজািত অনুসােরই তােদর সাজােনা
হেয়েছ|
* 10:21: েশেমর � পিরিচত আক্ষিরক অেথর্, “এবেরর পুত্রেদর িপতা েশেমর পুত্র হেয় জেন্মিছল|” † 10:30: পূবর্ িদেক অথর্াৎ 
টাইিগ্রস ও ফরাৎ নদীর মধয্বতীর্ ভুভাগ েথেক পারসয্ উপসাগর পযর্ন্ত িবসৃ্তত অঞ্চল|
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32 এই সবগুেলাই েনােহর পুত্রেদর পিরবার| পিরবারগুিল তািলকা তােদর জািত অনুসাের প্রস্তুত করা
হেয়েছ| প্লাবেনর পের এই পিরবারগুিল েথেকই সারা পৃিথবীেত মনুষয্ সমােজর িবস্তার হেয়েছ|

11
পৃিথবীর িবভাজন

1 প্লাবেনর পের সমস্ত পৃিথবী এক ভাষােত কথা বলত| সমস্ত মানুষ একই শব্দগুিল বয্বহার করত|
2 েসই েলাকরা পূবর্ িদক েথেক ঘুরেত ঘুরেত িশিনয়র েদেশ এেস সমতল ভূিম েপল| তারা েসখােন বসবাস
শুরু করল| 3 তারা বলল, “আমরা মািট িদেয় ইঁট ৈতরী করব, তারপর আরও শক্ত করার জেনয্ ইঁটগুেলা
েপাড়াব|” তখন মানুষ পাথেরর বদেল ইঁট িদেয় বাড়ী ৈতরী করল| আর গঁাথিন শক্ত করার জেনয্ িসেমেন্টর
বদেল আলকাতরা বয্বহার করল|

4 তারা বলল, “এস আমরা আমােদর জনয্ এক বড় শহর বানাই| আর এমন একিট উঁচু স্তম্ভ বানাই যা
আকাশস্পশর্ করেব| তাহেল আমরা িবখয্াত হব এবং এটা আমােদর এক সেঙ্গ ধের রাখেব| সারা পৃিথবীেত
আমরা ছিড়েয় থাকব না|”

5 েসই শহর আর েসই আকাশস্পশীর্ স্তম্ভ েদখেত প্রভু পৃিথবীেত েনেম এেলন| মানুষ িক িক ৈতরী
কেরেছ েসসব প্রভু েদখেলন| 6 প্রভু বলেলন, “সব মানুষ একই ভাষােত কথা বলেছ| আর েদখেত পািচ্ছ
েয এসব কাজ করার জেনয্ তারা ঐকয্বদ্ধ| তারা িক করেত পাের এ েতা সেব তার শুরু| শীঘ্রই তারা যা
চায় তাই করেত পারেব| 7 তাহেল এস আমরা নীেচ িগেয় ওেদর এক ভাষােক নানারকম ভাষা কের িদই|
তাহেল তারা পরস্পরেক বুঝেত পারেব না|”

8 সুতরাং প্রভু সমস্ত েলােকেদর সারা পৃিথবীেত ছিড়েয় িদেলন| ফেল মানুষ আর েসই শহর ৈতিরর কাজ
েশষ করেত পারল না| 9 এই েসই স্থান েযখােন প্রভু সমস্ত পৃিথবীর এক ভাষােক অেনক ভাষােত িবভ্রান্ত
করেলন| তাই এই স্থানিটর নাম হেলা বািবল| এইভােব প্রভু তঁােদর েসই স্থান েথেক পৃিথবীর িবিভন্ন স্থােন
ছিড়েয় িদেলন|

েশেমর পিরবােরর কািহনী
10এটা হল েশেমর পিরবােরর কািহনী| প্লাবেনর দু বছর পের, যখন েশেমর বয়স 100 বছর তখন তার

অফর্ ক্ষদ নােম পুত্রিটর জন্ম হয়| 11 তারপের েশম 500 বছর েবঁেচিছেলন| তঁার আরও পুত্রকনয্া িছল|
12 অফর্ক্ষেদর 35 বছর বয়েস তঁার পুত্র েশলেহর জন্ম হয়| 13 েশলেহর জেন্মর পের অফর্ক্ষদ 403

বছর েবঁেচিছেলন| ইিতমেধয্ তঁার আরও পুত্রকনয্া হয়|
14 যখন েশলেহর বয়স 30 বছর তখন এবর নােম তঁার এক পুত্র হয়| 15 এবেরর জেন্মর পের েশলহ

403 বছর েবঁেচিছেলন| ইিতমেধয্ তঁার আরও পুত্রকনয্া হয়|
16 এবেরর যখন 34 বছর বয়স তখন েপলগ নােম তঁার এক পুত্র হয়| 17 েপলেগর জেন্মর পর এবর

430 বছর েবঁেচিছেলন| ইিতমেধয্ তঁার আরও পুত্রকনয্া হয়|
18 েপলেগর যখন 30 বছর বয়স তখন িরয়ু নােম তঁার এক পুত্র হয়| 19 িরয়ুর জেন্মর পের েপলগ

আরও 209 বছর েবঁেচিছেলন| ইিতমেধয্ তঁার আরও পুত্রকনয্া হেয়িছল|
20 িরয়ুর যখন 32 বছর বয়স তখন সরূগ নােম তঁার এক পুত্র হয়| 21 সরূেগর জেন্মর পের িরয়ু 207

বছর েবঁেচিছেলন| ইিতমেধয্ তঁার আরও পুত্রকনয্া হেয়িছল|
22 সরূেগর যখন 30 বছর বয়স তখন নােহার নােম তঁার এক পুত্র হয়| 23 নােহােরর জেন্মর পের সরূগ

200 বছর েবঁেচিছেলন| ইিতমেধয্ তঁার আরও পুত্রকনয্া হেয়িছল|
24 নােহােরর যখন 29 বছর বয়স তখন েতরহ নােম তঁার এক পুত্র হয়| 25 েতরেহর জেন্মর পের নােহার

আরও 119 বছর েবঁেচিছেলন| ইিতমেধয্ তঁার আরও পুত্রকনয্া হেয়িছল|
26 েতরহ 70 বছর বয়েস যথাক্রেম অব্রাম, নােহার ও হারণ নােম পুত্রেদর জন্ম িদেলন|

েতরেহর পিরবােরর কািহনী
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27এটা হল েতরেহর পিরবােরর কািহনী| েতরহ হল অব্রাম, নােহার ও হারেণর জনক| হারণ িছল েলােটর
জনক| 28 িকন্তু েতরেহর জীবদ্দশােতই আপন জন্মস্থান কলদীয়় েদেশর উের হারেণর মৃতুয্ হয়| 29অব্রাম
ও নােহার দুজেনই িববাহ কেরন|অব্রােমর স্ত্রীর নাম সারী আর নােহােরর স্ত্রীর নাম িমল্কা| িমল্কা িছল হারেণর
কনয্া| হারণ িছেলন িমল্কা ও িয়ষ্কার জনক| 30 সারী বন্ধয্া িছল তাই তঁার েকানও সন্তান হয় িন|

31 েতরহ তঁার পিরবার িনেয় কলদীয়় েদেশর উর পিরতয্াগ করেলন| তঁােদর পিরকল্পনা িছল কনান
েদেশ যাওয়ার| েতরহ তঁার পুত্র অব্রাম, তঁার েপৗত্র েলাট এবং পুত্রবধূ সারীেক সেঙ্গ িনেলন| তঁারা হারণ
নােম একটা শহের েপৗেঁছ েসখােনই বাস করার িসদ্ধান্ত িনেলন| 32 েতরহ 205 বছর েবঁেচিছেলন এবং
হারেণই তঁার মৃতুয্ হয়|

12
ঈশ্বর অব্রামেক ডাক েদন

1 প্রভু অব্রামেক বলেলন,

“তুিম এই েদশ, িনেজর জািতকুটুম্ব
এবং িপতার পিরবার তয্াগ কের,

আিম েয েদেশর পথ েদখাব েসই েদেশ চল|
2 েতামা হেত আিম এক মহাজািত উৎপন্ন করব|
েতামােক আশীষ েদব

এবং তুিম িবখয্াত হেব|
অনয্েক আশীবর্াদ জানােত

েলােক েতামার নাম েনেব|
3 যারা েতামােক আশীবর্াদ করেব, েসই েলাকেদর আিম আশীবর্াদ করব

এবং যারা েতামােক অিভশাপ েদেব, েসই েলাকেদর আিম অিভশাপ েদব|
েতামার মাধয্েম আিম

পৃিথবীর সব েলাকেদর আশীবর্াদ করব|”

অব্রােমর কনান যাত্রা
4অতঃপর অব্রাম প্রভুর আজ্ঞা পালন করেলন| িতিন হারণ তয্াগ করেলন এবং েলাট তঁার সেঙ্গ েগেলন|

অব্রােমর বয়স তখন 75 বছর| 5অব্রাম সেঙ্গ িনেলন স্ত্রী সারী, ভ্রাতুষু্পত্র েলাট এবং হারেণ তঁােদর যা িকছু
িছল েস সবই িনেয় েগেলন| হারেণ অব্রােমর েযসব দাসদাসী িছল তােদরও িতিন সেঙ্গ িনেলন| দলবল
সেমত হারণ তয্াগ কের অব্রাম কনান েদেশ যাত্রা করেলন| 6 অব্রাম কনান েদেশর মধয্ িদেয় িশিখম
শহের েগেলন এবং তারপের েমািরেত এক িবশাল গােছর কােছ েগেলন| েসই সময় কনানীয়রা েসখােন
বাস করেতা|

7 প্রভু অব্রােমর সকােশ আত্মপ্রকাশ করেলন| প্রভু বলেলন, “েতামার উত্তরপুরুষেদর আিম এই েদশ
েদব|”
প্রভু েযখােন অব্রামেক দশর্ন িদেয়িছেলন েসখােন অব্রাম প্রভুর উেদ্দেশয্ উৎসগর্ সম্পাদেনর জনয্

পাথেরর একটা েবদী িনমর্াণ করেলন| 8 তারপর অব্রাম েসই স্থান তয্াগ কের েগেলন ৈবেথেলর পূবর্িদেক
অবিস্থত পবর্েত এবং েসখােন তঁার িশিবর স্থাপন করেলন| ৈবেথল নগর িছল পিশ্চম িদেক আর অয় িছল
পূবর্ িদেক| েসখােন অব্রাম আর একিট েবদী িনমর্াণ করেলন এবং প্রভুর উপাসনা করেলন| 9অতঃপর িতিন
পুনরায় তঁার যাত্রা শুরু করেলন| িতিন েনেগেভর িদেক অগ্রসর হেলন|

িমশের অব্রাম
10 তখন েদশটা িছল খুব শুষ্ক| অনাবৃষ্টির জনয্ েকানও শসয্ উৎপাদন সম্ভব িছল না| তাই অব্রাম

বসবােসর জনয্ আরও দিক্ষেণ িমশের েগেলন| 11 িতিন েখয়াল করেলন েয তঁার স্ত্রী সারী কত সুন্দরী|
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তাই িমশের প্রেবেশর িঠক আেগ সারীেক বলেলন, “আিম জািন তুিম সুন্দরী| 12 িমশরীয় পুরুষরা েতামায়
েদখেব| তারা বলেব, �এই মিহলা ঐ েলাকটার স্ত্রী|� তারা তখন েতামােক পাওয়ার জনয্ আমায় েমের
েফলেব| 13 তাই সবাইেক বলেব েয তুিম আমার েবান| তাহেল তারা আর আমায় হতয্া করেব না| তারা
আমায় েতামার ভাই ভাবেব, আমার সেঙ্গ ভাল বয্বহার করেব| এইভােব তুিম আমার প্রাণ বঁাচােব|”

14তখন অব্রাম িমশের েগেলন| িমশরীয় পুরুষরা েদখল েয সারী কত সুন্দরী| 15 িমশেরর েনতারা েকউ
েকউ তঁােক েদখেলন| সারী েয কত সুন্দরী েস কথা তঁারা স্বয়ং ফেরৗেণর কােন তুলেলন| তঁারা সারীেক
ফেরৗেণর প্রাসােদ িনেয় েগেলন| 16অব্রামেক সারীর ভাই মেন কের ফেরৗণ অব্রােমর প্রিত সদয় বয্বহার
করেলন| অব্রামেক ফেরৗণ েমষ, গবািদ পশু এবং েবাঝা বইবার জনয্ গাধা িদেলন| েসই সেঙ্গ দাসদাসী
এবং উটও েপেলন অব্রাম|

17 আর ফেরৗণ অব্রােমর স্ত্রীেক িনেলন| এই কারেণ ফেরৗণ এবং তঁার প্রাসােদর সব েলাকেদর প্রভু
ভয়ঙ্কর অসুখ িদেলন| 18 তখন ফেরৗণ অব্রামেক েডেক বলেলন, “তুিম আমার প্রিত খুব অনয্ায় কেরছ!
সারী েয েতামার স্ত্রী েস কথা আমায় বেলা িন েকন? 19 তুিম েকন বেলিছেল েয সারী েতামার েবান?
েতামার েবান মেন কের আিম ওেক আমার স্ত্রী করব বেল এেনিছলাম| িকন্তু এখন েতামায় েতামার স্ত্রী
েফরত িদিচ্ছ| ওেক িনেয় তুিম চেল যাও!” 20 তারপর ফেরৗণ তঁার েলাকজনেদর আেদশ করেলন,
“অব্রামেক িমশেরর বাইের িনেয় যাও|” সুতরাং অব্রাম ও তার স্ত্রী েসই েদশ তয্াগ করেলন| এবং সেঙ্গ
তঁােদর সমস্ত িজিনসপত্রও িনেয় েগেলন|

13
অব্রােমর কনােন প্রতয্াবতর্ ন

1অতঃপর অব্রাম িমশর তয্াগ করেলন| তঁার স্ত্রী এবং তঁােদর সমস্ত িজিনসপত্র িনেয় অব্রাম েনেগেভর
মেধয্ িদেয় অগ্রসর হেলন| তঁার সেঙ্গ তখন েলাটও িছল| 2 এই সময় অব্রাম খুবই ধনী| তঁার প্রচুর পশু
এবং প্রচুর েসানা ও রূপা িছল|

3অব্রাম তঁার যাত্রা অবয্াহত রাখেলন| েনেগভ তয্াগ কের িতিন ৈবেথেল িফের েগেলন| েসখান েথেক
ৈবেথল নগর আর অয় নগেরর মধয্বতীর্ স্থােন েগেলন| এখােনই অব্রাম ও তঁার পিরবার আেগ একবার
িশিবর স্থাপন কেরিছেলন| 4 এই স্থানিটেতই একিট েবদী িনমর্াণ কেরিছেলন| তাই অব্রাম এই স্থানিটেতই
প্রভুর উপাসনা করেলন|

অব্রাম আর েলােটর মেধয্ ছাড়াছািড়
5 এই পযর্টেনর সময় অব্রােমর সেঙ্গ েলাটও িছল| েলােটর অেনক পশু ও তঁাবু িছল| 6 অব্রাম আর

েলােটর এত পশু িছল েয তােদর উভয়েক খাদয্ েযাগাবার জনয্ েসই েদশ অসমথর্ িছল| 7এই সময় কনানীয়
এবং পিরষীয় জািতরাও েস েদেশ বাস করত|অব্রােমর পশুপালকেদর সেঙ্গ েলােটর পশুপালকেদর িববাদ
হেত লাগল|

8তখন অব্রাম েলাটেক বলল, “েতামারআমার মেধয্ েকানও িববাদ থাকেত পাের না| েতামার েলাকেদর
সেঙ্গ আমার েলাকেদর েকান িববাদ হওয়া উিচত নয়| আমরা সবাই পরস্পেরর আপনজন| 9 আমােদর
পৃথক হেয় যাওয়া উিচত| েতামার েয জায়গা পছন্দ েসই জায়গােতই যাও| তুিম বঁা িদেক েগেল আিম ডান
িদেক যাব| যিদ তুিম ডান িদেক যাও, আিম বঁা িদেক যাব|”

10 েলাট েচাখ তুেল েদখল, সামেন িবসৃ্তত যদর্ ন উপতয্কা| েলাট েদখল জায়গাটা পযর্াপ্ত জেল সরস|
(এটা প্রভু কতৃ্তর্ ক সেদাম ও ঘেমারা ধ্বংস করারআেগর ঘটনা| তখন েসায়র পযর্ন্ত যদর্ ন উপতয্কা িছল প্রভুর
উদয্ােনর মত| এখানকার মািট িছল িমশেরর মািটর মত ভাল জােতর মািট|) 11তাই েলাট যদর্ ন উপতয্কােত
বাস করেব বেল িঠক করল| দুজেন পৃথক হেয় েগল এবং েলাট পূবর্ িদেক এিগেয় চলল| 12অব্রাম কনােনই
েথেক েগেলন এবং েলাট উপতয্কার জনপদগুিলেত বাস করেত লাগেলন| েলাট উপতয্কার সূদুর দিক্ষেণ
সেদােম চেল েগেলন এবং েসখােনই তঁাবু পাতেলন| 13প্রভু জানেতন েয সেদােমর অিধবাসীরা মহাপাপী|
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14 েলাট চেল েগেল প্রভু অব্রামেক বলেলন, “েতামার চারিদেক তািকেয় েদখ| উত্তর, দিক্ষণ, পূবর্,
পিশ্চম চারিদেক তাকাও| 15 যত জিমজায়গা েদখেত পাচ্ছ, সব আিম েতামায় এবং েতামার বংশধরেদর
েদব| এ েদশ িচরকােলর জেনয্ েতামার হেব| 16 পৃিথবীর ধূেলার মত আিম েতামার উত্তরপুরুষেদর
সংখয্াবৃিদ্ধ করব| যিদ েলােক পৃিথবীর সব ধূেলা গুনেত পাের তাহেল েতামার েলাকেদর েগানা যােব|
17অতএব এিগেয় যাও, েতামার িনেজর েদেশ তুিম েহঁেট েবড়াও| এই েদশ আিম েতামায় িদলাম|”

18তখন অব্রাম তঁার তঁাবু উিঠেয় িনেলন| িতিন মিম্রর উচ্চ বৃক্ষগুিলর কােছ বাস করেত েগেলন| স্থানিট
িছল িহেব্রাণ নগেরর কােছ| েসখােন অব্রাম প্রভুর উেদ্দেশয্ উপাসনা করার জেনয্ একিট েবদী িনমর্াণ
করেলন|

14
েলাট বন্দী হল

1 িশিময়েরর রাজা িছেলন অম্রাফল| অিরেয়াক িছেলন ইল্লাসেরর রাজা| এলেমর রাজা িছেলন
কদলােয়ামর এবং েগায়ীেমর রাজা িতিদয়ল| 2 এইসব রাজা, সেদােমর রাজা িবরা, ঘেমারার রাজা িবশর্া,
অদ্মার রাজা িশনাব, সেবািয়েমর রাজা িশেমবর এবং িবলার (িবলা েসায়র নােমও পিরিচত িছল) রাজার
সেঙ্গ যুদ্ধ করেলন|

3 এই সমস্ত রাজােদর ৈসনয্বািহনী িসদ্দীম উপতয্কায় িমিলত হল| (িসদ্দীম উপতয্কা বতর্ মােন লবণ
সমুদ্র|) 4 এই রাজারা বােরা বছর ধের কদলর্ােয়ামেরর অনুগত িছল| িকন্তু 13তম বছের তারা সবাই
কদলর্ােয়ামেরর িবরুেদ্ধ িবেদ্রাহ করল| 5 সুতরাং 14তম বছের রাজা কদলর্ােয়ামর ও তঁার িমত্র রাজােদর
সেঙ্গ িবেদ্রাহী রাজােদর যুদ্ধ হল| কদলর্ােয়ামর ও তঁার িমত্র রাজারা অন্তেরাৎ কণর্িয়েমর অিধবাসী রফায়ীয়
নামক জািতেক পরাস্ত করেলন| তারা হেমর সুষী য়েদরও পরাস্ত করেলন এবং শািব-িকিরয়াথিয়েমর
অিধবাসী এমীয়েদর পরাস্ত করেলন। 6 তারপর তঁারা েহারীয়েদর পরাস্ত করেলন| েহারীয়রা েসয়ীর েথেক
এল-পারণ (এল-পারণ মরুভূিমর কােছ অবিস্থত) পযর্ন্ত পাবর্তয্ েদেশ বাস করত| 7 তারপর রাজা
কদলর্ােয়ােমর উত্তর িদেক েগেলন এবং ঐনিমস্পেট অথর্াৎ কােদেশ িগেয় সমস্ত অমােলকীয়েদর পরাস্ত
করেলন| িতিন হৎসেসান তামেরর অিধবাসী ইেমারীয়েদরও পরাস্ত করেলন|

8 েসই সময় সেদােমর রাজা, ঘেমারার রাজা, অদ্মার রাজা, সেবািয়েমর রাজা এবং িবলার রাজা তঁােদর
শত্রুেদর িবরুেদ্ধ সিম্মিলতভােব িসদ্দীম উপতয্কায় যুদ্ধ করেত েগেলন| 9 এই যুেদ্ধ অপর পেক্ষ িছেলন
এলেমর রাজা কদলর্ােয়ামর, েগায়ীেমর রাজা িতিদয়ল, িশিনয়েরর রাজা অম্রাফল এবং ইলাসেরর রাজা
অিরেয়াক| অথর্াৎ যুদ্ধটা িছল পঁাচজন রাজার িবরুেদ্ধ চারজন রাজার|

10 িসদ্দীম উপতয্কায় আলকাতরায় পূণর্ অেনক গতর্ িছল| সেদাম এবং ঘেমারার রাজা এবং তােদর
ৈসনয্রা যুদ্ধেক্ষত্র েথেক পািলেয় েগল| অেনক ৈসনয্ ঐসব খােত পড়ল| িকন্তু অিধকাংশই পাহােড় পবর্েত
পািলেয় েগল|

11 সুতরাং সেদাম এবং ঘেমারার সমস্ত সরঞ্জাম, তােদর সমস্ত খাদয্সম্ভার, বস্ত্রািদ এবং অনয্ানয্ সব
িজিনসপত্র প্রিতপক্ষরা িনেয় চেল েগল| 12 অব্রােমর ভ্রাতুষু্পত্র েলাট তখন সেদােম বাস করিছল এবং
সেদােমর শত্রুরা েলাটেক বন্দী করল, েলােটর যা িকছু িছল সব অিধকার করল| 13 েলােটর একিট
েলাকেক তারা বন্দী করেত পাের িন| েস পািলেয় িগেয় যা যা ঘেটেছ সমস্ত অব্রামেক জানাল| অব্রাম
তখন ইেমারীয়েদর মিম্রর গাছগুিলর কােছ িশিবের বাস করিছেলন| মিম্র, ইেষ্কাল এবং আেনেরর মেধয্
পরস্পরেক সাহাযয্ করার এক চুিক্ত িছল| তারা অব্রামেক সাহাযয্ করার একটা চুিক্তও কেরিছল|

অব্রাম েলাটেক উদ্ধার করেলন
14 েলাট বন্দী হেয়েছ জানেত েপের অব্রাম পিরবােরর সবাইেক েডেক পাঠােলন| তােদর মেধয্ 318

জন িশিক্ষত ৈসনয্ িছল|অব্রাম তঁার েলাকেদর পিরচালনা কের শত্রুেদর দূের দান নগর অবিধ তািড়েয় িনেয়
েগেলন| 15 েসই রােত্র িতিন ও তঁার ৈসনয্রা অতির্কেত শত্রুেদর আক্রমণ করেলন| তঁারা শত্রুেদর পরাভূত
কের দেম্মশেকর উত্তের েহাবা পযর্ন্ত িবতািড়ত করেলন| 16 তারপর শত্রুরা যা যা অিধকার কেরিছল, েসই
সমস্ত পুনরুদ্ধার করেলন| েলাট, েলােটর সমস্ত নারী ও ভৃতয্েদর পযর্ন্ত অব্রাম িফিরেয় আনেলন|
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17তারপর অব্রাম কদলর্ােয়ামর ও তঁার সেঙ্গ েযাগদানকারী রাজােদর পরাস্ত কের তঁার আেগর জায়গায়
িফের এেলন| িতিন িফের এেল সেদােমর রাজা তঁার সেঙ্গ শাবী উপতয্কায় (এখন এই স্থান রাজার উপতয্কা
নােম পিরিচত) েদখা করেত েগেলন|

মল্কীেষদক
18 শােলেমর রাজা মল্কীেষদকও অব্রােমর সেঙ্গ সাক্ষাৎ করেত েগেলন| মল্কীেষদক িছেলন পরাৎ  পর

ঈশ্বেরর একজন যাজক| মল্কীেষদক িনেয় এেলন রুিট ও দ্রাক্ষারস| 19অব্রামেকআশীবর্াদ কের মল্কীেষদক
বলেলন,

“েহ অব্রাম, পরাৎ  পর েতামােক আশীবর্াদ করুন|
ঈশ্বর স্বগর্ ও মতর্ য্ সৃষ্টি কেরেছন|

20আমরা পরাৎ  পর ঈশ্বেরর প্রশংসা কির|
িতিন শত্রুেদর পরাস্ত করেত েতামােক সাহাযয্ কেরেছন|”

অব্রাম যুেদ্ধর সময় যা যা েপেয়িছেলন তার েথেক এক দশমাংশ মল্কীেষদকেক িদেলন| 21 সেদােমর
রাজা বলেলন, “আপিন িনেজর জেনয্ সব েরেখ িদন| শত্রুরা েয েলাকেদর িনেয় েগেছ শুধু আমার েসই
েলাকেদর আমােক িদন|”

22 িকন্তু সেদােমর রাজােক অব্রাম বলেলন, “পরাৎ পর ঈশ্বর, িযিন স্বগর্ মতর্ য্ সৃষ্টি কেরেছন েসই প্রভুর
কােছ আিম শপথ করিছ| 23 যা িকছু আপনার তার িকছুই আিম রাখব না| আিম প্রিতশ্রুিত করিছ েয
আিম িকছুই রাখব না| এমনিক একটা সুেতা অথবা জুেতার িফেতও না। আিম চাই না েয আপিন বলেবন,
�অব্রামেক আিম বড় েলাক বািনেয়িছ|� 24 আিম শুধু েসটুকুই েনব যা আমার েযাদ্ধারা েখেয়েছ| িকন্তু
অনয্েদর আপিন তােদর ভাগ িদন| যুেদ্ধ যা িজেতিছ তা আপিন িনেয় যান, িকন্তু িকছু আেনর, ইেষ্কাল এবং
মিম্রেক িদেয় যান| এরা যুেদ্ধ আমায় সাহাযয্ কেরেছ|”

15
অব্রােমর সেঙ্গ ঈশ্বেরর চুিক্ত

1এইসব ঘটনাবিলর পের অব্রাম দশর্েনর মেধয্ প্রভুর কথা শুনেত েপেলন| ঈশ্বর বলেলন, “অব্রাম িচন্তা
েকােরা না| আিম েতামায় রক্ষা করব| আিম েতামায় এক মহাপুরস্কার েদব|”

2 িকন্তু অব্রাম বলেলন, “প্রভু ঈশ্বর, আমায় খুশী করার মত আপিন িকছুই িদেত পারেবন না| েকন?
কারণ আমার েকানও পুত্র েনই| তাই আমার মৃতুয্র পের আমার দেম্মশকীয দাস ইলীেয়ষর আমার সমস্ত
সম্পিত্তর উত্তরািধকারী হেব|” 3 অব্রাম বলেলন, “আপিন আমায় পুত্র েদনিন| তাই েয দাস আমার ঘের
জন্ম লাভ কেরেছ েস-ই পােব আমার সমস্ত ধনসম্পিত্ত|”

4 তখন প্রভু অব্রােমর সেঙ্গ কথা বলেলন| ঈশ্বর বলেলন, “ঐ দাস েতামার িনেজর পুত্র হেব. এবং
েতামার ঔরসজাত পুত্রই েতামার সমস্ত িকছুর উত্তরািধকার পােব|”

5 তখন ঈশ্বর অব্রামেক বাইের েডেক িনেয় েগেলন| ঈশ্বর বলেলন, “আকােশর িদেক তাকাও| েদখ,
েসখােন কত তারা| এত তারা েয তুিম গুণেতই পারেব না| ভিবষয্েত েতামার বংশধররাও ঐরকম অগুনিত
হেব|”

6 অব্রাম ঈশ্বরেক িবশ্বাস করেলন এবং ঈশ্বর অব্রােমর িবশ্বাসেক তার ধাির্মকতা িহেসেব িবেবচনা
করেলন| 7 এবং ঈশ্বর অব্রামেক বলেলন, “আিমই েসই প্রভু, িযিন েতামায় বািবেলর উর েথেক িনেয়
এেসিছেলন, যােত এই েদশটা আিম েতামায় িদেত পাির| এই েদশ তুিম পােব|”

8 িকন্তু অব্রাম বলেলন, “প্রভু আমার গুরু, এই েদশ েয আিম পাব তার িনশ্চয়তা িক?”
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9 ঈশ্বর অব্রামেক বলেলন, “আমরা একটা চুিক্ত করব| আমায় একটা িতন বছেরর বাছুর, িতন বছেরর
ছাগল আর িতন বছেরর েমষ এেন দাও| একটা বাচ্চা পায়রা আর একটা ঘুঘুপাখীও এেন দাও|”

10 অব্রাম এই সমস্ত ঈশ্বেরর কােছ এেন িদেলন| অব্রাম প্রাণীগুিল হতয্া কের এবং প্রিতিটর দুিট কের
খণ্ড কের ঐ খণ্ডগুিল থাক-থাক কের সািজেয় রাখেলন| িকন্তু পাখীগুিলেক অব্রাম দুখণ্ড কেরন িন|
11 পের ঐসব প্রাণীর মাংসখেণ্ডর জনয্ বড় বড় পাখী েছঁা েমের এেলা| িকন্তু অব্রাম েসগুিল তািড়েয়
িদেলন|

12 েবলা বাড়েত থাকল, ঢেল পড়েত লাগল সূযর্| অব্রােমর ভীষণ ঘুম েপল এবং েশষ পযর্ন্ত িতিন ঘুিমেয়
পড়েলন| তখন েনেম এল এক ভীষণ অন্ধকার| 13 তখন প্রভু অব্রামেক বলেলন, “েতামার কেয়কটা কথা
েজেন রাখা উিচৎ | েতামার উত্তরপুরুষরা েয েদেশ বাস করেব েসই েদশ তােদর নয়, েসখােন তারা
িবেদশী বেল গণয্ হেব| এবং েসই েদেশর অিধবাসীরা 400 বছর ধের েতামার উত্তরপুরুষেদর দাস কের
রাখেব এবং তােদর উপর নানা উৎ পীড়ন করেব| 14 িকন্তু তারপর েয জািত েতামার উত্তরপুরুষেদর দাস
কের েরেখিছল তােদর আিম শািস্ত েদব| েতামার উত্তরপুরুষরা েসই জািত তয্াগ করেব এবং তােদর সেঙ্গ
িনেয় যােব বহু ভাল িজিনস|

15 “তুিম িনেজ বহুকাল জীিবত থাকেব| শািন্তেত তুিম েশষ িনঃশ্বাস তয্াগ করেব| েতামার সমািধ হেব
েতামার পিরবােরর মেধয্| 16 চার প্রজন্ম পের েতামার আত্মীয়স্বজনরা আবার এই েদেশআসেব| তখন তারা
এখানকার অিধবাসী ইেমারীয়েদর পরাস্ত করেব| েতামার আত্মীয়স্বজনেদর মাধয্েম আিম ইেমারীয়েদর
শািস্ত েদব| এটা ভিবষয্েত ঘটেব| কারণ ইেমারীয়রা এখনও আমার কােছ শািস্ত পাওয়ার মত খারাপ হয়
িন|”

17 সূযর্ অস্ত েগেল গাঢ় অন্ধকার ঘনাল| দুখণ্ড করা মৃত পশুগুিল তখনও মািটর উপের পেড় আেছ|
েসই সময় আগুন ও েধঁায়ার স্তম্ভ মৃত পশুগুিলর অেধর্ক খণ্ডগুিলর মধয্ িদেয় চেল েগল|*

18 সুতরাং ঐিদন প্রভু অব্রামেক একটা প্রিতশ্রুিত িদেলন এবং েসই অনুসাের অব্রােমর সেঙ্গ একটা
চুিক্ত করেলন| প্রভু বলেলন, “এই েদশ আিম েতামার উত্তরপুরুষেদর েদব| িমশর নদ এবং ফরাৎ নেদর
মধয্বতীর্ িবশাল ভূভাগ আিম তােদর েদব| 19 এটা হল েকনীয়, কিনষীয়, কেদ্মানীয়, 20 িহত্তীয়, পিরষীয়,
রফায়ীয়, 21 ইেমারীয়, কনানীয়, িগগর্াশীয় এবং িযবুষীয় বংশগুিলর েদশ|”

16
দাসী কনয্া হাগার

1 সারী িছল অব্রােমর স্ত্রী| তার ও অব্রােমর েকানও সন্তানািদ িছল না| সারী িমশর েথেক একজন দাসী
এেনিছল| তার নাম হাগার| 2 সারী অব্রামেক বলেলন, “প্রভু আমায় সন্তান ধারেণর ক্ষমতা েদন িন| তাই
তুিম আমার দাসী হাগােরর কােছ যাও| আমােক একিট সন্তান দাও এবং আিম েসই সন্তানেক িনেজর বেল
গ্রহণ করেবা|” অব্রাম সারীর িনেদর্ শ অনুসরণ করেলন|

3 অব্রাম কনােন দশ বছর বাস করার পের এই ঘটনা ঘেট| সারী হাগারেক তঁার স্বামী অব্রােমর কােছ
পাঠােলা| (হাগার িছল তঁার িমশরীয় দাসী|) 4অব্রােমর দ্বারা হাগার গভর্ বতী হেলা| যখন েস একথা জানেত
পারল েস খুব গির্বতা হেয় উঠল এবং ভাবল েস তার প্রভু পত্নী সারীর েচেয় ভাল| 5 িকন্তু সারী অব্রামেক
বলল, “আমার দাসী এখন আমােকই িতরস্কার কের এবং এর জেনয্ তুিম দায়ী| আিমই তােক েতামার কােছ
পািঠেয়িছলাম| েস গভর্ বতী হল| এখন েস িনেজেক আমার েচেয় ভাল মেন কের| প্রভু িবচার করুন েয
েকানটা িঠক|”

6 িকন্তু অব্রাম সারীেক বলল, “তুিমই হাগােরর গৃহকত্রীর্| েতামার েয রকম ইেচ্ছ েস রকমভােবই তুিম
হাগােরর বয্বস্থা করেব|” ফেল সারী তঁার দাসী হাগারেক দুঃখ িদেলন এবং হাগার েসখান েথেক পািলেয়
েগল|
* 15:17: মৃত � েগল এর েথেক েবাঝা যায় েয ঈশ্বর অব্রাহােমর সেঙ্গ করা চুিক্তেত “সই করেলন” অথবা “সীল” করেলন| তখনকার
িদেন যঁারা অেনয্র সেঙ্গ চুিক্ত করেতন তঁারা মৃত প্রাণীেদর েদেহর অেধর্ক খণ্ডাংেশর মেধয্ িদেয় েহঁেট িগেয় েবাঝােতন েয তঁারা িনষ্ঠাবান
এবং বলেতন, “যিদ আিম চুিক্ত ভঙ্গ কির তেব আমারও েযন একই পিরণিত হয়|”
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হাগােরর পুত্র ইশ্মােয়ল
7 মরুভূিমর মেধয্ এক জলপূণর্ কূেপর পােশ প্রভুর দূত হাগারেক েদখেত েপল| জলাশয়িট িছল শূর

যাওয়ার পেথ| 8 েসই দূত বলল, “হাগার তুিম েতা সারীর পিরচািরকা| তুিম এখােন েকন? তুিম েকাথায়
যােচ্ছা?”
হাগার বলল, “আিম সারীর কাছ েথেক পালািচ্ছ|”
9প্রভুর দূত হাগারেক বলল, “সারী েতামার গৃহকত্রীর্| তার কােছ িফের যাও| তার বাধয্ হও|” 10 হাগারেক

প্রভুর দূত আরও বলল, “েতামার েথেক িবশাল জনসমষ্টি সৃষ্টি হেব| এত িবপুল জনসংখয্া হেব েয তােদর
গুেন েশষ করা যােব না|”

11 প্রভুর দূত আরও বলল,

“হাগার, এখন তুিম গভর্ বতী,
তুিম হেব এক পুেত্রর জননী|

পুেত্রর নাম েদেব ইশ্মােয়ল,
কারণ প্রভু শুেনেছন েতামার উপর দুবর্য্বহার হেয়েছ, িতিন েতামােক সাহাযয্ করেবন|

12 ইশ্মােয়ল স্বাধীন এবং উদ্দাম হেব
েযমন উদ্দাম হয় বনয্ গাধা|

েস সবার িবরুেদ্ধ দঁাড়ােব
এবং সবাই হেব তার প্রিতপক্ষ|

েস স্থান েথেক স্থানান্তের ঘুের েবড়ােব
এবং ভাইেদর বসিতর কােছ তঁাবু গাড়েব|”

13 প্রভু হাগােরর সেঙ্গ কথা বলেলন| হাগার ঈশ্বেরর এক নতুন নাম িদল| েস তঁােক বলল, “আপিন
হেলন ঈশ্বর িযিন আমায় েদেখন|” েস এই কথা বলল কারণ েস ভাবল, “এরকম জায়গােতও ঈশ্বরআমায়
েদখেত পােচ্ছন, আমার ভালমেন্দর কথা িচন্তা করেছন|” 14 সুতরাং ঐ কূেপর নাম হল েবর-লহয়-েরায়ী|
কােদশ এবং েবরদ অঞ্চেলর মেধয্ ঐ কূেপর অবস্থান|

15 হাগার অব্রােমর পুেত্রর জন্ম িদল| েস অব্রাম পুেত্রর নাম িদল ইশ্মােয়ল| 16 যখন হাগােরর গেভর্
ইশ্মােয়েলর জন্ম হয় তখন অব্রােমর বয়স 86 বছর|

17
সুন্নেতর চুিক্তর প্রমাণ

1 অব্রােমর 99 বছর বয়স হেল প্রভু তঁার সামেন আিবভূর্ ত হেলন| প্রভু বলেলন, “আিম সবর্শিক্তমান
ঈশ্বর|আমার জনয্ এই কাজগুিল কেরা: আমার কথামত চেলা এবং সৎ পেথ জীবনযাপন কেরা| 2এটা যিদ
কেরা তাহেল আমােদর মেধয্ একটা চুিক্তর বয্বস্থা করব| আিম প্রিতশ্রুিত করিছ েয েতামার বংশধরেদর
আিম এক মহান জািতেত পিরণত করব|”

3 তখন অব্রাম ঈশ্বেরর সামেন প্রণােম নত হেলন| ঈশ্বর তঁােক বলেলন, 4 “আমােদর চুিক্তেত এিট
আমার অংশ| আিম েতামােক বহু জািতর িপতা করব| 5 আিম েতামার নাম পিরবতর্ ন করব| েতামার নাম
অব্রােমর পিরবেতর্ অব্রাহাম হেব| আিম েতামায় এই নাম িদিচ্ছ কারণআিম েতামায় বহু জািতর িপতা করিছ|
6আিম েতামার বংশ অিতশয় বৃিদ্ধ করব| েতামার েথেক নতুন নতুন জািতর এবং রাজার জন্ম হেব| 7এবং
েতামার ও আমার মেধয্ এক চুিক্ত সম্পন্ন হেব| েতামার সমস্ত উত্তরপুরুষগেণর জনয্ও এই একই চুিক্ত
প্রেযাজয্ হেব| এই চুিক্ত িচরকাল বহাল থাকেব| আিম েতামার ও েতামার উত্তরপুরুষগেণর জনয্ ঈশ্বর
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থাকব| 8 আিম েতামােক এবং েতামার সব উত্তরপুরুষেদর এই কনান েদশ েদব যার মধয্ িদেয় েতামরা
যাত্রা করছ| আিম েতামােক এই েদশ িচরকােলর জনয্ েদব| আিম হব েতামার ঈশ্বর|”

9 এবং ঈশ্বর অব্রাহামেক বলেলন, “এখন েতামার িদক েথেক এই চুিক্ত হেব এই রকম| তুিম এবং
েতামার উত্তরপুরুষগণ আমার চুিক্ত মানয্ করেব| 10 এটাই চুিক্ত যা তুিম েমেন চলেব| েতামার ও আমার
মেধয্ এটাই হল চুিক্ত| েতামার উত্তরপুরুষগেণর জেনয্ও এটাই চুিক্ত| যত পুত্র সন্তান হেব প্রেতয্কেক সুন্নত
করেত হেব| 11 েতামার আর আমার মেধয্ চুিক্ত েয তুিম েমেন চলেব, এই সুন্নত হেব তার প্রমাণস্বরূপ|
12 িশশু পুেত্রর বয়স আট িদন হেল এই সুন্নত সম্পন্ন করেব| েতামার পিরবাের যত েছেলর এবং েতামার
দাসেদর মেধয্ যত েছেলর জন্ম হেব, েতামার বংশধর নয় এমন িবেদশীেদর কাছ েথেক েতামার অথর্ িদেয়
তুিম েয দাসেদর িকেনিছেল তােদর েয েছেলরা জন্মােব, সকেলর অবশয্ই সুন্নত করেত হেব| 13 সুতরাং
েতামার জািতর প্রেতয্ক িশশু পুত্রেক সুন্নত করা হেব| েতামার পিরবােরর অথবা ক্রীতদােসর সব পুত্রেদর
এভােব সুন্নত করা হেব| 14 অব্রাহাম, েতামার ও আমার মেধয্ এটাই চুিক্ত; সুন্নত করা হয়িন এমন েকান
পুরুষ থাকেল েস হেব তার িনেজর েলাকেদর স্বজািতর েথেক িবিচ্ছন্ন| কারণ েস বয্িক্ত আমার চুিক্ত
ভঙ্গকারী|”

প্রিতশ্রুত পুত্র ইসহাক
15ঈশ্বর অব্রাহামেক বলেলন, “েতামার স্ত্রী সারীেক আিম এক নতুন নাম েদব| তার নতুন নাম হেব সারা

অথর্াৎ রানী| 16আিম তােক আশীবর্াদ করব| আিম তােক একিট পুত্র েদব এবং তুিম হেব েসই পুেত্রর িপতা|
সারা হেব বহু নতুন জািতর মাতা| সারা েথেক আসেব বহু জািতর বহু রাজা|”

17 ঈশ্বরেক েয িতিন মানয্ কেরন এই কথা েবাঝাবার জেনয্ অব্রাহাম আভূিম মাথা নত করেলন| িকন্তু
িতিন িনেজর মেন েহেস বলেলন, “আমার 100 বছর বয়স| আমার আর সন্তান হেত পাের না| এবং সারার
90 বছর বয়স| েস সন্তােনর জন্ম িদেত পারেব না|”

18 তখন অব্রাহাম ঈশ্বরেক বলল, “আশা কির ইশ্মােয়ল েবঁেচ েথেক আপনার েসবা করেব|”
19ঈশ্বর বলেলন, “না! আিম বেলিছ েয েতামার স্ত্রী সারার একিট পুত্র হেব| তুিম তার নাম েদেব ইসহাক|

তার সেঙ্গআিমআমার চুিক্ত সম্পাদন করব| তার সেঙ্গ ঐ চুিক্ত এমন হেব যা তার উত্তরপুরুষগেণর সেঙ্গও
িচরকাল বজায় থাকেব|

20 “তুিম ইশ্মােয়েলর কথা বেলছ এবং আিম েস কথা শুেনিছ| আিম তােক আশীবর্াদ করব| তার বহু
সন্তানসন্তিত হেব| েস বােরাজন মহান েনতার িপতা হেব| তার পিরবার েথেক সৃষ্টি হেব এক মহান জািতর|
21 িকন্তু আিম ইসহােকর সেঙ্গ চুিক্তবদ্ধ হব| সারার েয পুত্র হেব েস-ই হেব ইসহাক পেরর বছর িঠক এই
সময় েসই পুেত্রর জন্ম হেব|”

22অব্রাহােমর সেঙ্গ কথা েশষ কের ঈশ্বর উপের স্বেগর্ চেল েগেলন| 23ঈশ্বরঅব্রাহামেক তঁার পিরবােরর
সমস্ত পুরুষ ও বালেকর সুন্নেতর কথা বেলিছেলন| সুতরাং অব্রাহাম ইশ্মােয়ল এবং তঁার গৃেহ জন্ম হেয়েছ
এমন সমস্ত দাসেদর একেত্র সমেবত করেলন| যােদর অথর্ িদেয় ক্রয় করা হেয়িছল, েসই ক্রীতদাসেদরও
িতিন সমেবত করেলন| অব্রাহােমর বাড়ীর প্রেতয্ক পুরুষ ও বালকেক একত্র করা হল| এবং প্রেতয্কেক
সুন্নত করা হল| তােদর সকলেক একই িদেন সুন্নত করা হল|

24অব্রাহামেক যখন সুন্নত করা হল তখন তঁার বয়স 99 বছর| 25 এবং তঁার পুত্র ইশ্মােয়েলর সুন্নেতর
সময় 13 বছর বয়স িছল| 26 অব্রাহাম ও তঁার পুেত্রর একই িদেন সুন্নত করা হয়| 27 েসই একই িদেন
অব্রাহােমর বাড়ীর সমস্ত পুরুেষরাও সুন্নত হয়| েযসব দাসেদর অথর্ িদেয় ক্রয় করা হেয়িছল এবং েযসব
দাসেদর তঁার গৃেহই জন্ম হেয়িছল সকেলরই সুন্নত করা হল|

18
িতনজন অিতিথ
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1 পের প্রভু পুনরায় অব্রাহােমর সামেন আিবভূর্ ত হেলন| মিম্রর ওক বৃক্ষগুিলর কােছ অব্রাহাম বাস
করিছেলন| একিদন অব্রাহাম িনেজর তঁাবুর প্রেবশ পেথ বেসিছেলন| তখন িদেনর সবেচেয় চড়া গরেমর
সময়| 2অব্রাহাম েচাখ তুেল েদখেলন েয তঁার সামেন িতনজন আগন্তুক দঁািড়েয়| তঁােদর েদেখ অব্রাহাম
তঁােদর কােছ িগেয় অিভবাদন জানােলন| 3 অব্রাহাম বলেলন, “মহাশয়গণ, আিম আপনােদর েসবক,
আমার এখােন আপনারা িকছুক্ষণ অবস্থান করুন| 4 আপনােদর পা েধায়ার জনয্ আিম জল এেন িদিচ্ছ|
আপনারা গােছর ছায়ায় িবশ্রাম করুন| 5আিম আপনােদর খাবােরর বয্বস্থা করিছ এবং আপনারা ইচ্ছামত
আহার কের আবার আপনােদর গন্তবয্স্থল অিভমুেখ যাত্রা করেত পােরন|”
ঐ িতনজন বলেলন, “েবশ কথা! েযমন বলেলন, আমরা েতমনই করব|”
6 অব্রাহাম তাড়াতািড় তঁাবুর েভতের েগেলন| অব্রাহাম সারােক বলেলন, “চট কের িতনজেনর মত

রুিটর বয্বস্থা কেরা|” 7 তারপর অব্রাহাম তঁার েগায়ােল েদৗেড় েগেলন| সবেচেয় ভাল বাছুরটা েবেছ
িনেলন| অব্রাহাম তখনই এক ভৃতয্েক ওটােক েমের রান্না করার জেনয্ বলেলন| 8 তারপর অব্রাহাম েসই
মাংসআর খািনকটা দুধ ও পনীর এেন অিতিথ িতনজেনর সামেন রাখেলন| পিরেবশন করার জনয্ অব্রাহাম
সামেন দঁািড়েয় থাকেলন এবং তঁারা গােছর ছায়ায় বেস েভাজন করেলন|

9 তারপর তঁারা িজজ্ঞাসা করেলন, “েতামার স্ত্রী সারা েকাথায়?”
অব্রাহাম বলেলন, “ওখােন ঐ তঁাবুর মেধয্|”
10 তখন প্রভু বলেলন, “আিম আবার বসন্তকােল আসব| তখন েতামার স্ত্রী সারার একিট পুত্র হেব|”
তঁাবুর েভতর েথেক সারা সমস্ত কথাবাতর্ া শুনিছেলন| 11 অব্রাহাম ও সারা তখন রীিতমত বৃদ্ধ-বৃদ্ধা|

সন্তান জন্ম েদওয়ার বয়স সারা অেনকিদন আেগ পার হেয় এেসেছন| 12 স্বভাবতই সারা যা শুনেলন তা
িবশ্বাস করেলন না| িনেজর মেন মেন সারা েহেস বলেলন, “আিম বৃদ্ধা হেয়িছ আর আমার স্বামীও বৃদ্ধ|
সন্তান প্রসেবর পেক্ষ আমার অেনক েবশী বয়স হেয়েছ|”

13 তখন প্রভু অব্রাহামেক বলেলন, “সারা হাসেছ| সারা ভাবেছ েয সন্তােনর জন্ম েদওয়ার পেক্ষ তার
অেনক েবশী বয়স হেয়েছ| 14 িকন্তু প্রভুর পেক্ষ িক েকানও কাজ খুব কিঠন? না! আিম েযমন বেলিছ,
আবার বসন্তকােল, েতমনই আসব এবং েতামার স্ত্রী সারার তখন সন্তান হেব|”

15 িকন্তু সারা বলল, “আিম হািস িন!” (একথা বলেলন কারণ িতিন ভয় েপেয়িছেলন|)
িকন্তু প্রভু বলেলন, “না! আিম জািন, তা সিতয্ নয়! তুিম েহেসিছেল!”
16 তারপর েসই িতনজন আগন্তুক যাওয়ার জনয্ উেঠ দঁাড়ােলন| সেদােমর িদেক দৃষ্টি িনেক্ষপ করেলন

এবং সেদাম অিভমুেখ চলেত শুরু করেলন| তঁােদর এিগেয় েদওয়ার জনয্ অব্রাহামও তঁােদর সেঙ্গ সেঙ্গ
হঁাটেত শুরু করেলন|

ঈশ্বেরর সেঙ্গ অব্রাহােমর দরাদির
17 প্রভু আপন মেন বলেলন, “এখন আিম িক করব তা িক অব্রাহামেক বলব? 18 অব্রাহাম েথেক

জন্মলাভ করেব এক মহান ও শিক্তশালী জািত এবং অব্রাহােমর জেনয্ই পৃিথবীর সমস্ত মানুষ আশীবর্াদ
প্রাপ্ত হেব| 19আিম অব্রাহােমর সােথ এক িবেশষ চুিক্ত কেরিছ| প্রভুর ইচ্ছা অনুসাের জীবনযাপেনর জনয্
যােত অব্রাহােমর সন্তানসন্তিত ও উত্তরপুরুষগণ অব্রাহােমর আজ্ঞা পালন কের তাই এই বয্বস্থা কেরিছ|
এটা কেরিছ যােত তারা নয্ায়পরায়ণ হয় ও সৎ  জীবনযাপন কের| তাহেল আিম প্রভু, প্রিতশ্রুত িজিনসগুিল
িদেত পারব|”

20 তারপের প্রভু বলেলন, “েয িনদারুণ পাপ েসখােন সংঘিটত হেচ্ছ, তার জনয্ আিম সেদাম এবং
ঘেমারার িবরুেদ্ধ তীব্র আতর্ নাদ শুেনিছ| 21 যত খারাপ বেল শুেনিছ তা সিতয্ই তত খারাপ িকনা তা আিম
িনেজ িগেয় েদখব| তাহেল আিম িনিশ্চতভােব সব জানব|”

22 তখন তঁারা িতনজন সেদাম অিভমুেখ হঁাটেত শুরু করেলন| িকন্তু অব্রাহাম প্রভুর সামেন দঁািড়েয়
রইেলন| 23 অব্রাহাম প্রভুর কােছ এেলন এবং িজেজ্ঞস করেলন, “প্রভু, আপিন িক ভাল েলােকেদরও
ধ্বংস করেবন েযমন আপিন মন্দ েলােকেদর ধ্বংস কেরন? 24 সেদাম নগের যিদ 50 জনও ভাল েলাক
থােক তাহেল আপিন িক করেবন? তাহেলও িক আপিন নগরটা ধ্বংস করেবন? িনশ্চয়ই আপিন ঐ
নগরবাসী 50 জন ভাল েলােকর জনয্ নগরটা রক্ষা করেবন? 25 তাহেল আপিন িনশ্চয়ই ঐ নগরটা বা
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ঐ খারাপ েলাকেদর ধ্বংস করেত িগেয় ঐ 50 জন ভাল েলাকেদরও ধ্বংস করেবন না? যিদ তা কেরন
তাহেল ভাল এবং মন্দ েলােকেদর একই পিরণিত হেব| তার অথর্, ভাল এবং মন্দ জাতীয় উভয় েলাকেদরই
মৃতুয্দণ্ড েদওয়া হেব| আপিন সমস্ত পৃিথবীর িবচারক| আিম জািন আপিন িঠক িবচারই করেবন|”

26তখন প্রভু বলেলন, “আিম যিদ সেদাম নগের 50জনভাল েলাক পাই তাহেলআিম সমগ্র নগরটােকই
রক্ষা করব|”

27 তখন অব্রাহাম বলেলন, “আপনার তুলনায় আিম েনহাতই ধুেলা আর ছাই| িকন্তু একটা প্রশ্ন কের
আবার আপনােক িবরক্ত করিছ| 28 যিদ ভাল েলাকেদর েথেক 5 জনেক খঁুেজ না পাওয়া যায় তখন িক
করেবন? নগের যিদ মাত্র 45 জন ভাল েলাক থােক? মাত্র 5 জনেক পাওয়া েগল না বেল িক আপিন
েগাটা নগর ধ্বংস কের েফলেবন?”
তখন প্রভু বলেলন, “যিদ আিম 45 জন ভাল েলাকেকও পাই তাহেল ঐ নগর ধ্বংস করব না|”
29অব্রাহাম আবার বলেলন, “েসখােন িগেয় আপিন যিদ মাত্র 40 জন ভাল েলাকেক পান তাহেল িক

আপিন পুেরা নগর ধ্বংস করেবন?”
প্রভু বলেলন, “আিম যিদ 40 জন ভাল েলাকেকও পাই তাহেল আিম নগরটা ধ্বংস করব না|”
30অব্রাহাম বলেলন, “প্রভু দয়া কের আমার ওপর রাগ করেবন না| একটা প্রশ্ন কির! যিদ নগের মাত্র

30 জন ভাল েলাকেক পান তাহেলও িক আপিন ঐ নগর ধ্বংস করেবন?”
তখন প্রভু বলেলন, “আিম যিদ 30 জন ভাল েলাক পাই তাহেল নগরটা ধ্বংস করব না|”
31 তখন অব্রাহাম বলেলন, “আপনােক িক আর একবার িবরক্ত করেত পাির? যিদ েসখােন মাত্র 20

জন ভাল েলাক পান তাহেল িক করেবন?”
প্রভু বলেলন, “আিম যিদ 20 জন ভাল েলাক পাই তাহেল আিম নগরটা ধ্বংস করেবা না|”
32তখনঅব্রাহাম বলেলন, “প্রভু দয়া কের রাগ করেবন না, িকন্তু েশষবােরর মেতাআর একিটপ্রশ্ন িদেয়

আপনােক িবরক্ত কির| আপিন যিদ েসখােন মাত্র 10 জন ভাল েলাক পান তাহেল আপিন িক করেবন?”
প্রভু বলেলন, “ঐ নগের 10 জন ভাল েলাক েপেলও আিম তা ধ্বংস করব না|”
33প্রভুর অব্রাহামেক যা বলার িছল, সব বলা হেয় েগল| এবার প্রভু তঁার পেথ চেল েগেলন এবং অব্রাহাম

িনেজর বাসস্থােন িফের েগেলন|

19
েলােটর অিতিথগণ

1-2 েসিদন সন্ধয্ায় সেদাম নগের দুজন দূত এেলন| তখন েলাট নগেরর প্রেবশ পেথ বেসিছেলন| িতিন
দূতেদরআসেত েদখেলন| েলাট ভাবেলন েয তারা সাধারণ পিথক, নগেরর মধয্ িদেয় েকাথাও যােচ্ছ| েলাট
উেঠ িগেয় তঁােদর অিভবাদন কের বলেলন, “মহাশয়গণ, অনুগ্রহ কের একবার আমার বাড়ীেত আসুন
এবং আপনােদর েসবা করার সুেযাগ িদন| েসখােন আপনারা হাত-পা ধুেয় রািত্রবাস করেত পােরন| তাহেল
কাল সকােল আবার আপনােদর গন্তবয্স্থল অিভমুেখ যাত্রা করেত পারেবন|”
দূত দুজন বলেলন, “না, আমরা চেকই রািত্রবাস করব|”
3 িকন্তু েলাট িনেজর বাড়ীেত তঁােদর িনেয় যাওয়ার জেনয্ পীড়াপীিড় করেত লাগেলন| তাই দূতরা

েশষ পযর্ন্ত েলােটর বাড়ীেত েথেক রাজী হেলন| তঁারা েলােটর বাড়ীেত েগেলন| েলাট তঁােদর িকছু পানীয়
িদেলন| েলাট তঁােদর রুিট বািনেয় িদেলন এবং তঁারা েসই রুিট েখেলন|

4 েসিদন সন্ধয্ায় ঘুেমােত যাওয়ার িঠকআেগ, নগেরর নানা প্রান্ত েথেক নানা বয়েসর বহু েলাক েলােটর
বািড়েত এল| সেদােমর েসইসব েলােকরা েলােটর বাড়ী িঘের েফলল এবং েলাটেক িচৎকার কের ডাকেত
লাগল| 5তারা বলল, “আজ সন্ধয্ায় যারা এেসেছ, েকাথায় তারা? তােদর বাইের িনেয় এস�আমরা তােদর
সােথ েযৗন সহবাস করেত চাই|”

6 েলাট বাইের েবিরেয় এেস দরজা বন্ধ কের িদল| 7 েসই জনতার উেদ্দেশয্ েলাট বলল, “না! বনু্ধরা,
আিম িমনিত করিছ, এমন খারাপ কাজ েকােরা না| 8 েদখ, আমার দুিট েমেয় আেছ�েকানও পুরুষ তােদর
স্পশর্ কের িন| েতামােদর জনয্ আিম িনেজর কনয্ােদর েদব| েতামরা তােদর িনেয় যা খুশী করেত পােরা|
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িকন্তু দয়া কের এই অিতিথ দুজেনর প্রিত িকছু েকােরা না| এই দুজন আমার ঘের এেসেছ এবং আমার
অবশয্ই এেদর রক্ষা করা উিচৎ |”

9 েযসব েলােকরা েলােটর বাড়ী িঘের েরেখিছল তারা উত্তর িদল, “আমােদর পথ েথেক সের যাও|”
তারপর তারা িনেজেদর মেধয্ বলাবিল করল, “এই েলাকটা একিদন অিতিথ িহেসেব আমােদর নগের বাস
করেত এেসিছল| এখন জ্ঞান িদেচ্ছ, আমরা িক করব না করব!” তখন েসই েলােকরা েলাটেক বলল,
“এখন েতামার প্রিত ওেদর েচেয় আরও েবশী খারাপ বয্বহার করব|” অতএব েসই জনতা েলােটর িদেক
এিগেয় েযেত থাকল| ক্রেম দরজা েভেঙ্গ েফলার উপক্রম|

10 িকন্তু েয দুজন পুরুষ েলােটর বািড়েত আশ্রয় িনেয়িছেলন তঁারা হঠাৎ  দরজা খুেল েবিরেয় এেস
েলাটেক েভতের েটেন িনেয় েগেলন এবং েভতর েথেক দরজা বন্ধ কের িদেলন| 11তারপর তঁারা বাইেরর
মারমুেখা জনতার জনয্ িকছু একটা করেলন| ফেল যুবক, বৃদ্ধ, সব বদমাশ েলােকরা অন্ধ হেয় েগল| এর
ফেল যারা বািড়র েভতর েজার কের েঢাকার েচষ্টা করিছল তারা েভতের েঢাকার দরজাই খঁুেজ েপল না|

সেদাম হেত পলায়ন
12অিতিথ দুজন েলাটেক িজেজ্ঞস করেলন, “েতামার পিরবােরর আর েকউ িক এই শহের বাস কের?

েতামার জামাই, েছেল, েমেয় িকংবা পিরবােরর আর েকউ িক এখােন আেছ? যিদ থােক তাহেল তােদর
এখনই এই জায়গা েছেড় চেল যাওয়ার জনয্ বেলা| 13 আমরা এই নগর ধ্বংস কের েদব| এই নগর েয
কত খারাপ তা প্রভু শুেনেছন| তাই এই নগর ধ্বংস কের েদওয়ার জনয্ িতিন আমােদর পািঠেয়েছন|”

14তখন েলাট েবিরেয় িগেয় তঁার অনয্ানয্ েমেয়েদর যারা িবেয় কেরেছ েসই েমেয়েদর স্বামীেদর অথর্াৎ 
জামাইেদর সেঙ্গ কথা বলেলন| েলাট বলল, “তাড়াতািড় কেরা! একু্ষিন এই জায়গা েছেড় চেল যাও! প্রভু
এখনই এই জায়গা ধ্বংস করেবন|” িকন্তু তারা ভাবল, েলাট েবাধহয় তামাশা করেছন|

15 পরিদন েভাের েসই দূতরা েলাটেক তাড়া িদেলন| তঁারা বলেলন, “এই নগরবাসীেদর শািস্ত েদওয়া
হেব| সুতরাং তুিম, েতামার স্ত্রী এবং েয দুজন েমেয় েতামার কােছ থােক তােদর িনেয় শীঘ্রই এই জায়গা
েছেড় চেল যাও| তাহেল এই নগেরর সেঙ্গ েতামরা আর ধ্বংস হেব না|”

16 িকন্তু েলােটর সব গুিলেয় েগল এবং িতিন নগর েছেড় যাওয়ার বয্াপাের তাড়া করেলন না| সুতরাং
ঐ দুজন েলাট এবং তঁার স্ত্রীর এবং দুই েমেয়র হাত েচেপ ধরল| ঐ দুজন েলাট এবং তঁার পিরবারেক
িনরাপেদ নগেরর বাইের িনেয় েগেলন| েলাট এবং তঁার পিরবােরর প্রিত প্রভু দয়ালু িছেলন| 17 তাই ঐ
দুজন েলাট এবং তঁার পিরবারেক নগেরর বাইের িনেয় এেলন| তঁারা নগেরর বাইের চেল এেল েসই দুজন
দুেতর একজন বলেলন, “এবার প্রাণ বঁাচাবার জনয্ েতামরা েদৗড় দাও! আর েপছেনর িদেক তাকােব না|
উপতয্কার েকানও জায়গােত দঁাড়ােব না| যতক্ষণ না ঐ পবর্েত েপৗছঁেব ততক্ষণ শুধুই েদৗড়েব| থামেল,
নগেরর সেঙ্গ েতামরাও ধ্বংস হেয় যােব!”

18 িকন্তু েলৗট এই দুজনেক বলেলন, “মহাশয়গণ, দয়া কের আমায় অত দূের েদৗেড় েযেত বলেবন
না! 19 আিম আপনােদর েসবকমাত্র, তবু আমার প্রিত আপনােদর অসীম দয়া| দয়া কের আমার জীবন
রক্ষা কেরেছন| িকন্তু ঐ পবর্ত পযর্ন্ত সমস্ত পথ েদৗেড়াবার ক্ষমতা আমার েনই| যিদ আিম খুব ধীের যাই
তেব িবপদ ঘটেব এবং আিম িনহত হব! 20 েদখুন, এখােন কােছই একটা খুব েছাট শহর আেছ| আিম েসই
শহর পযর্ন্ত েদৗেড় েবঁেচ েযেত পাির|”

21 দূত েলাটেক বলেলন, “ভােলা কথা আিম েতামার অনুেরাধ স্বীকার কেরিছ| আিম েতামােক েসটা
করেত েদব| আিম ঐ শহর ধ্বংস করব না| 22 িকন্তু েসখােন শীঘ্রই েদৗেড় যাও| যতক্ষণ না িনরাপেদ ঐ
শহের তুিম েপৗেঁছাচ্ছ ততক্ষণ সেদাম ধ্বংস করেত পারব না|” (ঐ শহেরর নাম েসায়র কারণ শহরিট খুব
েছাট|)

সেদাম ও ঘেমারা ধ্বংস হল
23 সূেযর্াদেয়র সেঙ্গ সেঙ্গ েলাট েসায়ের েপৗছঁেলন| 24 একই সমেয় প্রভু সেদাম ও ঘেমারা ধ্বংস করা

শুরুকরেলন|প্রভুআকাশ েথেকআগুনআরজ্বলন্ত গন্ধক বষর্ণ শুরুকরেলন| 25অথর্াৎ প্রভু ঐ নগরগুিল
ধ্বংস করেলন| সমস্ত গাছপালা, সমস্ত েলাকজন, সমগ্র উপতয্কাটাই প্রভু ধ্বংস করেলন|
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26 েলাট যখন স্ত্রী ও দুই েমেয়েক িনেয় েদৗেড় পালািচ্ছেলন তখন েলােটর স্ত্রী িনেষধ ভুেল একবার
েপছেন নগেরর িদেক তাকােলন এবং তখনই লবেণর মূির্ত্ত হেয় েগেলন|

27 খুব সকােল অব্রাহাম আেগ েযখানটােত প্রভুর সামেন দঁািড়েয়িছেলন েসই স্থানিটেত িতিন আবার
িগেয় দঁাড়ােলন| 28 অব্রাহাম সেদাম এবং ঘেমারার িদেক তািকেয় েদখেলন| সমগ্র উপতয্কার ওপর
দৃষ্টিপাত কের অব্রাহাম েদখেলন েয সমস্ত উপতয্কা েথেক েধঁায়া উঠেছ| েদেখ মেন হল িবশাল
অিগ্নকােণ্ডর ফলস্বরূপ ঐ েধঁায়া|

29 ঈশ্বর উপতয্কার সমস্ত নগর ধ্বংস করেলন| িকন্তু ঈশ্বর ঐ নগরগুিল ধ্বংস করার সময় অব্রাহােমর
কথা মেন েরেখিছেলন এবং িতিন অব্রাহােমর ভ্রাতুষু্পত্রেকধ্বংস কেরন িন| েলাট ঐ উপতয্কার নগরগুিলর
মেধয্ বাস করিছেলন| িকন্তু নগরগুিল ধ্বংস করার আেগ ঈশ্বর েলাটেক অনয্ত্র পািঠেয় িদেয়িছেলন|

েলাট এবং তঁার দুই েমেয়
30 েসায়ের বাস করেত েলােটর ভয় করিছল| তাই িতিন ও তঁার দুই েমেয় পবর্েত বাস করেত চেল

েগেলন| েসখােন তঁারা একটা গুহার মেধয্ বাস করেত লাগেলন| 31 দুজেনর মেধয্ েয েমেয় বড় েস
একিদন েছাট েবানেক বলল, “পৃিথবীেত সবর্ত্র স্ত্রী ও পুরুষ িবেয় কের এবং তােদর সন্তানািদ হয়| িকন্তু
আমােদর িপতা বৃদ্ধ হেয়েছন এবং আমােদর সন্তানািদ িদেত পাের এমন অনয্ পুরুষ এখােন েনই| 32 তাই
আমরা িপতােক প্রচুর দ্রাক্ষারস পান কিরেয় েবহঁুশ কিরেয় েদব| তারপর তঁার সেঙ্গআমরা েযৗনসঙ্গম করব|
আমােদর পিরবার রক্ষা করার জনয্ আমরা এইভােব আমােদর িপতার সাহাযয্ েনব!”

33 েসই রােত্র দু েমেয় তােদর িপতার কােছ েগল এবং তঁােক প্রচুর দ্রাক্ষারস পান করেত িদল| তারপর
বড় েমেয় িপতার িবছানায় িগেয় তঁার সেঙ্গ েযৗন সঙ্গম করল| েলাট এমন েনশাগ্রস্ত িছেলন েয তঁার িবছানায়
েক কখন এল এবং েক কখন েগল িকছুই বুঝেত পারেলন না|

34 পরিদন েছাট েবানেক বড় েবান বলল, “গত রােত্র আিম িপতার সেঙ্গ এক িবছানায় শুেয়িছ| আজ
রােত আবার তঁােক দ্রাক্ষারস পান কিরেয় েবহঁুশ কের েদব| তাহেল তুিম তঁার সেঙ্গ েযৗন সঙ্গম করেত
পারেব| এভােব আমরা সন্তানািদ েপেত আমােদর িপতার সাহাযয্ েনব| এেত আমােদর বংশধারা অবয্াহত
থাকেব|” 35 সুতরাং েসই রােত্র দু েমেয় আবার িপতােক েনশােত েবহঁুশ কের িদল| তারপর েছাট েমেয়
িপতার িবছানায় িগেয় িপতার সেঙ্গ েযৗন সঙ্গম করল| এবােরও েলাট এমন েনশাগ্রস্ত িছেলন েয জানেত
পারেলন না েক তার িবছানায় এল, েক েগল|

36 েলােটর দু েমেয়ই গভর্ বতী হল| তােদর িপতাই তােদর সন্তানািদর িপতা| 37 বড় েমেয়র হল এক
পুত্র সন্তান| তার নাম হল েমায়াব| বতর্ মােন েয েমায়াবীয় জািত আেছ তােদর আিদপুরুষ হেলন েমায়াব|
38 েছাট েমেয়ও এক পুত্র সন্তােনর জন্ম িদল| তার নাম িবন্-অিম্ম| বতর্ মােন েয অেম্মান জািত আেছ
তােদর আিদপুরুষ হেলন িবন্-অিম্ম|

20
অব্রাহােমর গরার যাত্রা

1অব্রাহাম পূেবর্র বাসস্থান তয্াগ কের েনেগেভ েগেলন| িতিন কােদশ এবং শূেরর মধয্বতীর্ গরার নগের
বাস করা শুরু করেলন| 2 গরাের বাস করার সময় অব্রাহাম সবাইেক বলেলন েয সারা তঁার েবান| গরােরর
রাজা অবীেমলক েস কথা শুনেলন| অবীেমলক সারােক কামনা করেলন, তাই সারােক িনেয় আসার
জনয্ কেয়কজন ভৃতয্েক পাঠােলন| 3 িকন্তু রােত্র ঈশ্বর স্বেপ্ন অবীেমলেকর কােছ এেলন| ঈশ্বর বলেলন,
“েতামার মরণ ঘিনেয় এেসেছ| েয নারীেক তুিম এেনছ েস িববািহতা|”

4 িকন্তু অবীেমলক তখন পযর্ন্ত সারােক শযয্ার সিঙ্গনী কেরন িন| তাই অবীেমলক বলেলন, “প্রভু, আিম
েতা অপরাধ কিরিন| আপিন িক একজন িনরপরাধেক হতয্া করেবন? 5 অব্রাহাম িনেজ আমায় বেলেছ
েয, এই নারী তার েবান| আর ঐ নারীও বেলেছ েয, ঐ পুরুষ তার ভাই| আিম েতা েকান অপরাধ কিরিন|
আিম েতা জানতামই না েয আিম িক করিছ|”
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6 তখন ঈশ্বর স্বেপ্নর মেধয্ অবীেমলকেক বলেলন, “হঁয্া, আিম জািন তুিম িনেদর্ াষ এবং এটাও জািন
েয তুিম িক করছ তা তুিম জানেত না| েতামায় আিম বঁািচেয় িদেয়িছ| আিম েতামােক আমার িবরুেদ্ধ পাপ
করেত িদই িন| আিমই েতামায় ঐ নারীেক শযয্ায় িনেয় েযেত িদই িন| 7 সুতরাং তুিম অব্রাহাম ও তার
স্ত্রীেক িফিরেয় দাও| অব্রাহাম একজন ভাববাদী| েস েতামার জনয্ প্রাথর্না করেব এবং তুিম তােত জীবন
লাভ করেব| িকন্তু তুিম যিদ অব্রাহাম ও তার স্ত্রীেক িফিরেয় না দাও তাহেল আিম িনিশ্চত েয েতামার মৃতুয্
আসন্ন এবং েতামার সমস্ত পিরবােররও মৃতুয্ হেব|”

8 সুতরাং পরিদন খুব সকােল অবীেমলক তঁার ভৃতয্েদর েডেক তঁার স্বেপ্নর কথা বলেলন| তঁার স্বেপ্নর
কথা শুেন ভৃতয্রা খুব ভীত হেয় পড়ল| 9 তখন অবীেমলক অব্রাহামেক েডেক পািঠেয় িজজ্ঞাসা করেলন,
“েকন আপিন আমােদর প্রিত এরকম বয্বহার করেলন? আিম আপনার প্রিত িক অনয্ায় কেরিছ? েকন
িমেথয্ বলেলন েয ঐ নারীিট আপনার েবান? আমার রাজেত্ব আপিন অেনক িবপযর্য় েডেক এেনেছন|
আমার প্রিত এসব করা আপনার উিচৎ হয় িন| 10 আপিন িকেসর ভয় পািচ্ছেলন? েকন আপিন আমার
সেঙ্গ এরকম বয্বহার করেলন?”

11তখন অব্রাহাম বলেলন, “আিম ভয় েপেয়িছলাম| আিম েভেবিছলাম, এখােন েকউ েবাধহয় ঈশ্বরেক
শ্রদ্ধা কের না| তাই েভেবিছলাম, সারােক পাওয়ার জেনয্ আমােক েকউ হতয্া করেতও পাের| 12 সারা
আমার স্ত্রী, আবার আমার েবানও বেট| সারা আমার িপতার কনয্া বেট, িকন্তু আমার মাতার কনয্া নয়|
13 ঈশ্বর আমােক িপতৃগৃহ েথেক দূের েকাথাও িনেয় যােচ্ছন| ঈশ্বর আমােক অেনক েদেশ িনেয় েগেছন|
যখন এরকম হল তখন আিম সারােক বললাম, �আমার জনয্ িকছু কেরা; েযখােনই আমরা যাব, সবাইেক
বলেব েয তুিম আমার েবান|� ”

14 তখন অবীেমলক আসল বয্াপারটা বুঝেলন| তাই অবীেমলক অব্রাহােমর হােত সারােক িফিরেয়
িদেলন| েসই সেঙ্গ অবীেমলক অব্রাহামেক িকছু দাস, েমষ ও গবািদ পশুও িদেলন| 15 এবং অবীেমলক
বলেলন, “চারিদেক তািকেয় েদখুন| এসবইআমার জিম|আপনার েযখােন খুশী েসখােন থাকেত পােরন|”

16 আর অবীেমলক সারােক বলেলন, “েতামার ভাই অব্রাহামেক আিম 1200 েরৗপয্মুদ্রা িদেয়িছ| যা
িকছু ঘেটেছ েসসেবর জেনয্ আিম দুঃিখত এটা েবাঝােতই এই েরৗপয্মুদ্রা| সবাই জানুক েয আিম নয্ায়
েমেন কাজ কেরিছ|”

17-18 অবীেমলেকর পিরবােরর সমস্ত নারীর গভর্ ধারেণর ক্ষমতা প্রভু হরণ কেরিছেলন| অবীেমলক
সারােক অিধকার কেরিছেলন বেল প্রভু এই কাজ কেরিছেলন| িকন্তুঅব্রাহাম ঈশ্বেরর কােছ প্রাথর্না করেলন
এবং ঈশ্বর অবীেমলক, অবীেমলেকর স্ত্রী ও দাসীেদর সন্তােনর জন্ম েদওয়ার ক্ষমতা িফিরেয় িদেলন|

21
অবেশেষ সারার সন্তান লাভ

1 প্রভু সারার জনয্ েয প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলন, তা রক্ষা করেলন| প্রভু সারার জনয্ েদওয়া প্রিতশ্রুিত
সম্পন্ন করেলন| 2 সারা গভর্ বতী হেলন এবং এই েবশী বয়েস অব্রাহােমর জনয্ একিট পুত্র সন্তান প্রসব
করেলন| ঈশ্বর েযভােব প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলন েসভােবই সব সম্পন্ন হল| 3সারা একিট পুেত্রর জন্ম িদেলন
এবং অব্রাহাম তার নাম রাখেলন ইসহাক| 4 ইসহােকর আট িদন বয়স হেল, েযমনিট ঈশ্বর বেলিছেলন িঠক
েসইভােব অব্রাহাম তঁােক সুন্নত করেলন|

5 ইসহােকর জেন্মর সময় অব্রাহােমর বয়স িছল 100 বছর| 6 এবং সারা বলেলন, “ঈশ্বর আমােক
আনিন্দত কেরেছন| েয শুনেব েসই আমার সুেখ সুখী হেব| 7 েকউ ভােব িন েয আিম অব্রাহােমর পুেত্রর
জন্ম েদব| িকন্তু এই বৃদ্ধ বয়েসও আিম অব্রাহামেক পুত্র িদেত েপেরিছ|”

ঘেরর মেধয্ অশািন্ত
8 ইসহাক ক্রমশঃ বড় হেত লাগল| শীঘ্রই েস শক্ত খাবার খাওয়ার মত বড় হল| তখন অব্রাহাম একটা

মস্ত েভাজ িদেলন| 9অব্রাহােমর প্রথম সন্তােনর জন্ম িদেয়িছল হাগার নােম িমশরীয় দাসী| সারা েদখেলন
হাগােরর েসই পুত্র ইসহাকেক িনেয় মজা করেছ| তাই সারা িবচিলত হেলন| 10 সারা অব্রাহামেক বলেলন,
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“ঐ দাসী আর তার পুেত্রর হাত েথেক আমােদর বঁাচাও| ওেদর িবদায় কের দাও! যখন আমােদর মৃতুয্ হেব
তখন আমােদর যা িকছু ধন-সম্পদ ইসহাকই পােব| আিম চাই না েয আমার পুত্র ইসহােকর সেঙ্গ আমার
দাসীর পুত্রও সবিকছুর ভাগ পাক!”

11 এেত অব্রাহাম খুব িবচিলত হেলন| িতিন তঁার পুত্র ইশ্মােয়েলর জেনয্ উিদ্বগ্ন হেলন| 12 িকন্তু
অব্রাহামেক ঈশ্বর বলেলন, “ঐ পুত্র আর দাসীর জেনয্ িচন্তা েকােরা না| সারা যা চায় তা-ই কেরা| েতামার
একমাত্র উত্তরািধকারী হেব ইসহাক| 13 িকন্তু েতামার দাসী পুত্রেকওআিম আশীবর্াদ করব| েস েতামার পুত্র
সুতরাং তার পিরবার েথেকও আিম এক মহান জািত সৃষ্টি করব|”

14 পরিদন খুব েভাের অব্রাহাম িকছু খাদয্ ও পানীয় জল এেন হাগারেক িদেলন| তাই সম্বল কের হাগার
পুত্রেক িনেয় চেল েগল| হাগার েসই স্থান তয্াগ কের েবর্-েশবা মরুভূিমর মেধয্ ঘুের েবড়ােত লাগল|

15 িকছুক্ষণ পের সব জল ফুিরেয় েগল| িপপাসা েমটাবার জেনয্ আর িকছু থাকল না| তখন হাগার তার
পুত্রেক একটা েঝােপর নীেচ রাখল| 16 হাগার খািনকটা দূের েহঁেট েগল| তারপর েসখােনই বেস পড়ল|
হাগােরর ভয় হল, জেলর অভােব তার পুত্র েবাধ হয় মারা যােব| পুেত্রর মৃতুয্ েস েদখেত পারেব না| তাই
েসখােন বেস বেস েস কঁাদেত লাগল|

17 ঈশ্বর েসই পুেত্রর কান্না শুনেত েপেলন এবং স্বগর্ েথেক ঈশ্বেরর দূত হাগারেক বলল, “িক হেয়েছ?
ভয় েপও না! প্রভু েতামার পুেত্রর কান্না শুনেত েপেয়েছন| 18 যাও, পুত্রেক িগেয় েদখ| ওর হাত ধের
এিগেয় চেলা| আিম তােক এক বৃহৎ  জািতর িপতা করব|”

19 তখন হাগার ঈশ্বেরর কৃপায় একটা কূপ েদখেত েপল| তারপর হাগার েসই কূেপর জেল িনেজর
জলপাত্র পূণর্ করল| তারপর েসই জল িনেয় িগেয় পুত্রেক পান করাল|

20 েসই পুত্র বড় হেত লাগল আর ঈশ্বর সারাক্ষণ তার সেঙ্গ থাকেলন| ইশ্মােয়ল েসই মরুভূিমর মেধয্ই
বড় হেত লাগল| ক্রেম ক্রেম েস হল একজন িশকারী| তীরধনুেক েস হেয় উঠল খুব দক্ষ| 21 তার মা এক
িমশরীয় কনয্ার সেঙ্গ তার িবেয় িদল| তারা েসই পারণ নােমর মরুভূিমেতই বাস করেত লাগল|

অবীেমলেকর সেঙ্গ অব্রাহােমর দরাদির
22 তারপর অবীেমলক ও ফীেখাল অব্রাহােমর সেঙ্গ কথা বলেলন| ফীেখাল িছেলন অবীেমলেকর

ৈসনয্বািহনীর প্রধান| তঁারা অব্রাহামেক বলেলন, “েতামার সব কােজেতই ঈশ্বর েতামার সেঙ্গ আেছন|
23 সুতরাং ঈশ্বেরর সাক্ষােত তুিম আমায় একটা প্রিতশ্রুিত দাও| প্রিতজ্ঞা কেরা েয তুিম আমার ও আমার
সন্তানসন্তিতর প্রিত নয্ায়পরায়ণ থাকেব| প্রিতশ্রুিত দাও েয তুিম আমার প্রিত এবং েয েদেশ বাস করছ
েসই েদেশর প্রিত নয্ায়পরায়ণ হেব| প্রিতশ্রুিত দাও েয আিম েতামার প্রিত েযরকম নয্ায়পরায়ণ, তুিমও
আমার প্রিত েসরকম নয্ায়পরায়ণ হেব|”

24 এবং অব্রাহাম বলেলন, “আিম প্রিতজ্ঞা করিছ েয আপিন আমার প্রিত েযরকম আচরণ কেরেছন
আিমও আপনার প্রিত েসরকম আচরণ করব|” 25 তারপর অব্রাহাম অবীেমলেকর কােছ একটা অিভেযাগ
করেলন| অব্রাহাম অবীেমলেকর কােছ অিভেযাগ করেলন েয তঁার দাসরা একটা পানীয় জেলর কূপ
অিধকার কের েরেখেছ| েসই কূপিট অব্রাহােমর দাসরা খনন কেরিছল|

26 িকন্তু অবীেমলক বলেলন, “েক এরকম কেরেছ আিম জািন না| আপিন েতা এর আেগ এ বয্াপাের
কখনও িকছু বেলন িন!”

27 সুতরাং অব্রাহাম আর অবীেমলক দুজেন চুিক্তবদ্ধ হেলন| অবীেমলক চুিক্তর প্রমাণ িহেসেব
অব্রাহামেক কেয়কটা েমষ আর গবািদ পশু িদেলন| 28অব্রাহাম অবীেমলেকর সামেন সাতটা েমষ পৃথক
কের রাখেলন|

29 অবীেমলক অব্রাহামেক িজেজ্ঞস করেলন, “আমার সামেন এই সাতটা েমষ পৃথক কের রাখেলন
েকন?”

30 অব্রাহাম উত্তর িদেলন, “আপিন যখন এই সাতটা েমষ আমার কাছ েথেক েনেবন তখন প্রমািণত
হেব েয আিম এই কূপ খনন কেরিছলাম|”

31 তারপর েথেক ঐ কূেপর নাম হল েবর্-েশবা| কারণ ঐ স্থােন দুজেন পরস্পেরর কােছ প্রিতশ্রুিত
িদেয়িছেলন|
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32 অতএব েবর্-েশবােত অব্রাহাম ও অবীেমলক দুজেন একটা চুিক্ত সম্পাদন করেলন| তারপর
অবীেমলক তঁার ৈসনয্াধক্ষয্েদর িনেয় পেলষ্টীয়েদর েদেশ িফের েগেলন|

33 েবর্-েশবােত অব্রাহাম একটা িচরহিরৎ ঝাউগাছ েরাপণ করেলন| েসখােন িতিন প্রভু শাশ্বত ঈশ্বেরর
কােছ প্রাথর্না করেলন| 34অব্রাহাম পেলষ্টীয়েদর েদেশ বহুকাল বাস করেলন|

22
অব্রাহাম, েতামার পুত্রেক বিল দাও!

1 এই সমস্ত িকছুর পের ঈশ্বর িঠক করেলন েয িতিন অব্রাহােমর িবশ্বাস পরীক্ষা করেবন| তাই ঈশ্বর
ডাকেলন, “অব্রাহাম!”
এবং অব্রাহাম সাড়া িদেলন, “বলুন!”
2 তখন ঈশ্বর বলেলন, “েতামার একমাত্র পুত্র যােক তুিম ভালবাস েসই ইসহাকেক েমািরয়া েদেশ িনেয়

যাও| েসখােন পবর্তগুিলর মেধয্ একিটর ওপের তােক আমার উেদ্দেশয্ বিল দাও| আিম েতামােক বলব
েকান পবর্েতর ওপর তুিম তােক বিল েদেব|”

3পরিদন সকােল ঘুম েথেক উেঠ অব্রাহাম যাত্রার জেনয্ গাধার িপেঠ িজন সাজােলন| সেঙ্গ ইসহাকেক
িনেলন, আর িনেলন দুজন ভৃতয্েক| অব্রাহাম েহােমর জনয্ কাঠ কাটেলন| তারপর ঈশ্বর েযখােন েযেত
বেলিছেলন েসই স্থােনর উেদ্দেশয্ রওনা িদেলন| 4 িতনিদন চলার পর অব্রাহাম দূের দৃষ্টিপাত করেলন
আর গন্তবয্স্থল েদখেত েপেলন| 5 তখন ভৃতয্ দুজেনর উেদ্দেশয্ অব্রাহাম বলেলন, “গাধাটা িনেয় েতামরা
এখােন অেপক্ষা কেরা, আিম েছেলেক িনেয় িনির্দষ্ট স্থানিটেত যাব এবং উপাসনা করব| পের েতামােদর
কােছ িফের আসব|”

6 অব্রাহাম েহােমর জেনয্ েকেট আনা কাঠ েছেলর কঁােধ িদেলন| এবং সেঙ্গ িনেলন খঁাড়া ও আগুন|
তারপর অব্রাহাম ও তঁার েছেল দুজেনই উপাসনা সম্পাদন করার জনয্ িনির্দষ্ট স্থানিটেত েগেলন|

7 ইসহাক িপতা অব্রাহামেক বলল, “িপতা!”
অব্রাহাম উত্তর িদেলন, “বেলা, পুত্র!”
ইসহাক বলল, “িপতা! েহােমর জেনয্ সব আেয়াজন েদখেত পািচ্ছ, িকন্তু েহােমর আেগ বিল েদওয়ার

জেনয্ েমষশাবক েকাথায়?”
8অব্রাহাম বলেলন, “আমার পুত্র, স্বয়ং ঈশ্বর বিলর জনয্ েমষশাবেকর বয্বস্থা করেবন|”
সুতরাং অব্রাহাম আর ইসহাক দুজেন িমেল িনির্দষ্ট স্থানিটেত েগেলন| 9 তঁারা েসই স্থানিটেত েপৗছঁেলন

েযখােন ঈশ্বর েযেত বেলিছেলন| েসখােন অব্রাহাম একিট েবদী ৈতরী করেলন| েবদীর উপের অব্রাহাম
কাঠগুেলা সাজােলন| তারপর অব্রাহাম তঁার পুত্র ইসহাকেক বঁাধেলন এবং েবদীর উপের সাজােনা
কাঠগুেলার উপর তােক েশায়ােলন| 10 এবার অব্রাহাম খঁাড়া বার কের ইসহাকেক বিল েদওয়ার জেনয্
ৈতরী হেলন|

11 িকন্তু তখন প্রভুর দূত অব্রাহামেক বাধা িদেলন| েসই দূত স্বগর্ েথেক “অব্রাহাম, অব্রাহাম” বেল
ডাকেলন|
অব্রাহাম েথেম িগেয় সাড়া িদেলন, “বলুন|”
12 দূত বলেলন, “েতামার পুত্রেক হতয্া েকােরা না, তােক েকান রকম আঘাত িদও না| এখন আিম

েদখেত পািচ্ছ, তুিম ঈশ্বরেক ভিক্ত কেরা এবং তঁার আজ্ঞা পালন কেরা| প্রভুর জনয্ তুিম েতামার একমাত্র
পুত্রেক পযর্ন্ত বিল িদেত প্রস্তুত|”

13 তখন অব্রাহাম একটা েমষ েদখেত েপেলন| একটা েঝােপ তার িশং আটেক েগেছ| সুতরাং অব্রাহাম
েসই েমষটা ধের এেন বিল িদেলন| ঐ েমষটাই হল ঈশ্বেরর জনয্ অব্রাহােমর বিল| আর রক্ষা েপল
অব্রাহােমর পুত্র ইসহাক| 14 সুতরাং অব্রাহাম ঐ স্থানিটর একটা নাম িদেলন, “িযেহাবা-িযির|”* এমন
িক আজও েলােকরা বেল, “এই পবর্েত প্রভুেক েদখা যায়|”
* 22:14: িযেহাবা-িযির এর অথর্ “প্রভু েদেবন” অথবা “প্রভু েদন|”
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15স্বগর্ েথেক প্রভুর দূত িদ্বতীয়বার অব্রাহামেক েডেক বলেলন, 16 “আমার জনয্ তুিম েতামার একমাত্র
পুত্রেকও বিল িদেত প্রস্তুত িছেল|আমারজনয্ তুিম এত বড়কাজকেরছ বেলআিম েতামার কােছ প্রিতশ্রুিত
িদিচ্ছ। আিম প্রভু, িনেজরই িদবয্ কের প্রিতশ্রুিত করিছ েয, 17 আিম েতামােক অবশয্ আশীবর্াদ করব|
আকােশ যত তারা, আিম েতামার উত্তরপুরুষেদরও সংখয্াও তত করব| সমুদ্রতীের যত বািল, েতামার
উত্তরপুরুষরাও তত হেব| এবং েতামার বংশ তােদর সমস্ত শত্রুেদর পরাস্ত করেব| 18 পৃিথবীর প্রেতয্ক
জািত েতামার উত্তরপুরুষেদর মাধয্েম আশীবর্াদ পােব| তুিম আমার আজ্ঞা পালন কেরছ বেল েতামার
উত্তরপুরুষেদর জনয্ আিম একাজ করব|”

19 তখন অব্রাহাম তঁার ভৃতয্েদর কােছ িফের েগেলন| তঁারা সকেল েবর্-েশবােত িফের এেলন এবং
অব্রাহাম েবর্-েশবােতই েথেক েগেলন|

20 এইসব ঘটনার পের অব্রাহােমর কােছ এই খবর এল, “েশােনা, েতামার ভাই নােহার এবং তার স্ত্রী
িমল্কারও এখন সন্তানািদ হেয়েছ; 21 প্রথম পুেত্রর নাম উষ, িদ্বতীয় পুেত্রর নাম বূষ, তৃতীয় পুত্র কমূেয়ল
হল অরােমর িপতা| 22 তারপের আেছ েকষদ, হেসা, িপল্দশ, িষদ্লক এবং বথুেযল|” 23 বথুেয়ল হল
িরিবকার িপতা| এই আট পুেত্রর মাতা হল িমল্কা এবং িপতা হল নােহার| আর নােহার হেচ্ছ অব্রাহােমর ভাই|
24তাছাড়া দাসী রূমার েথেকও নােহােরর আরও চারজন পুত্র িছল| এই চার পুেত্রর নাম েটবহ, গহম, তহশ
এবং মাখা|

23
সারার মৃতুয্

1 সারা 127 বছর েবঁেচিছেলন| 2 কনান েদেশর িকিরয়থ অবর্ অথর্াৎ  িহেব্রাণ নগের তঁার মৃতুয্ হল|
অব্রাহাম ভীষণ দুঃখ েপেলন, সারার জেনয্ অেনক কঁাদেলন| 3 তারপর স্ত্রীর মৃতেদহ েরেখ েহেতর
জনেগাষ্ঠীর সেঙ্গ কথা বলেত েগেলন| 4 িতিন বলেলন, “েদশ পযর্টন করেত করেত আপনােদর েদেশ
এেসআিম পরবাসী িহেসেব বাস করিছ| ফেলআমার মৃত স্ত্রীেক কবর েদওয়ার মতআমার েকানও জায়গা
েনই| আিম যােত স্ত্রীেক কবর িদেত পাির তার জনয্ দয়া কের আমায় খািনকটা জায়গা িদন|”

5 েহেতরা উত্তের বলল, 6 “মহাশয়, আমােদর মেধয্ আপিন ঈশ্বেরর মহান েনতােদর একজন| আমােদর
েশ্রষ্ঠ জিমেত আপিন আপনার মৃত স্ত্রীেক সমািধস্থ করেত পােরন| আপনার স্ত্রীেক আপিন আপনার
পছন্দমত জায়গােত সমািধস্থ করেল েকউ আপনােক বাধা েদেব না|”

7 অব্রাহাম উেঠ দঁািড়েয় তঁােদর নমস্কার করেলন| 8 অব্রাহাম তঁােদর বলেলন, “আপনারা সিতয্ই যিদ
আমার মৃত স্ত্রীেক কবর েদওয়ার বয্াপাের সাহাযয্ করেত চান তাহেল আমার হেয় েসাহেরর পুত্র ইেফ্রােণর
সেঙ্গ কথা বলুন| 9 ইেফ্রােণর েক্ষেতর েশেষ েয মেক্পলার গুহাটা আেছ েসটা আিম িকনেত চাই| ইেফ্রাণ
ঐ গুহার মািলক| যা দাম হয়, সবটাই আিম েদব| আিম চাই েয আমার স্ত্রীর কবেরর জনয্ েয ঐ জায়গা
িকনিছ আপনারা সবাই তার সাক্ষী থাকুন|”

10যােদর সেঙ্গ অব্রাহাম কথা বলিছেলন তঁােদর মেধয্ ইেফ্রাণ উপিবষ্ট িছেলন| এখন ইেফ্রাণ অব্রাহামেক
বলেলন, 11 “না, মহাশয়, এখােনই ঐ েক্ষত এবং গুহািটও আিম আমার েলােকেদর সামেন আপনােক
েদব| আপিন যােত আপনার ইচ্ছা মতআপনার স্ত্রীেক সমািধস্থ করেত পােরন েসজেনয্ ঐ জিম, গুহা আিম
আপনােক েদব|”

12 তখন অব্রাহাম সমেবত েহেতর েলাকেদর সিবনয় নমস্কার করেলন| 13 সকেলর উপিস্থিতেত িতিন
ইেফ্রাণেক বলেলন, “িকন্তু আিম ঐ জিমর পুেরা দাম আপনােক িদেত চাই| আমার েদওয়া দাম আপিন
দয়া কের গ্রহণ করুন, আিম িনির্ধধায় আমার স্ত্রীেক কবর িদই|”

14 উত্তের ইেফ্রাণ অব্রাহামেক বলেলন, 15 “মহাশয়, আমার কথা শুনুন| আপনার ও আমার কােছ 10
পাউণ্ড ওজেনর রূেপার েতা েকান দাম েনই| সুতরাং আপিন জিমটা িনন এবং েসখােন িনিশ্চেন্ত আপনার
স্ত্রীেক সমািধস্থ করুন|”
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16অব্রাহাম বুঝেত পারেলন েয ইেফ্রােণর কথার মেধয্ই জিমটার মূলয্ উিল্লিখত রেয়েছ| সুতরাং অব্রাহাম
ঐ মূলয্ই ইেফ্রাণেক িদেলন| ইেফ্রােণর জেনয্ অব্রাহাম 10 পাউণ্ড রূেপা ওজন করেলন এবং েসই রূেপা
বিণকেক িদেলন|

17-18 সুতরাং ইেফ্রােণর জিমর স্বত্ত্বািধকারীর পিরবতর্ ন হল| মিম্রর পূবর্িদেক মেক্পলায় ঐজিম অবিস্থত|
এখন ঐ জিমর স্বত্ত্বািধকারী হেলন অব্রাহাম| িতিন ঐ জিমর অন্তগর্ত গুহা এবং সমস্ত বৃক্ষািদর স্বত্ত্বািধকারী
হেলন| সমস্ত নগরবাসী ইেফ্রাণ ও অব্রাহােমর মেধয্ ঐ চুিক্ত সম্পাদন প্রতয্ক্ষ করেলন| 19তারপর অব্রাহাম
মিম্রর (িহেব্রােণ) িনকটস্থজিমেতঅথর্াৎ কনান েদেশর একগুহার মেধয্ তঁার স্ত্রী সারােক সমািধস্থ করেলন|
20অব্রাহাম েহেতর জনেগাষ্ঠীর কাছ েথেক ঐ জিম ও জিমর মেধয্কার গুহা িকনেলন| এখন ঐ জিম গুহা
হল অব্রাহােমর সম্পিত্ত এবং ঐ জায়গা িতিন সমািধস্থল িহেসেব বয্বহার করেত লাগেলন|

24
ইসহােকর স্ত্রী

1 অব্রাহাম অতয্ন্ত বৃদ্ধ বয়স পযর্ন্ত জীিবত িছেলন| অব্রাহাম ও তঁার কৃত সমস্ত কেমর্ প্রভুর আশীবর্াদ
িছল| 2 অব্রাহােমর সমস্ত সম্পিত্ত েদখােশানার জেনয্ একজন পুরােনা ভৃতয্ িছল| অব্রাহাম েসই ভৃতয্েক
একিদন েডেক বলেলন, “আমার উরুর নীেচ হাত দাও| 3 এখন আমার কােছ তুিম একটা প্রিতজ্ঞা কেরা|
স্বগর্ ও মেতর্ য্র ঈশ্বর প্রভুর সাক্ষােত আমায় কথা দাও েয কনােনর েকান কনয্ােক আমার পুত্র িবেয় করেব,
এরকমটা তুিম কখনও হেত েদেব না| আমরা কনানীয়েদর মেধয্ বাস কির বেট, িকন্তু আমার পুেত্রর সেঙ্গ
েকানও কনানীয় কনয্ার িবেয় হেত েদেব না| 4আমার েদেশ আমার স্বজািতর কােছ িফের যাও| েসখােন
আমার পুত্র ইসহােকর জেনয্ পাত্রী খঁুেজ বার কের তােক এখােন িনেয় এস|”

5 ভৃতয্িট তঁােক বলল, “এমন েতা হেত পাের েয েকানও পাত্রী আমার সেঙ্গ এেদেশ আসেত রাজী হল
না| তাহেল িক আিম আপনার পুত্রেক আমার সেঙ্গ িনেয় আপনার জন্মভূিমেত যাব?”

6অব্রাহাম তােক বলল, “না! আমার পুত্রেক ঐ েদেশ িনেয় েযও না| 7 স্বেগর্র প্রভু স্বয়ং ঈশ্বর আমার
স্বেদশ েথেক সপিরবাের আমায় এখােন িনেয় এেসেছন| ঐ েদশ আমার িপতার ও পিরবােরর স্বেদশ িছল|
িকন্তু প্রভু কথা িদেয়েছন েয এই নতুন েদশ হেব আমার পিরবােরর স্বেদশ| প্রভু েতামার আেগ তঁার দূত
পাঠােবন যােত তুিম আমার পুেত্রর জনয্ একিট পাত্রী পছন্দ কের তােক এখােন আনেত পার| 8 িকন্তু যিদ
েসই পাত্রী েতামার সেঙ্গ এই েদেশ আসেত না চায় তাহেল তুিম েতামার শপথ েথেক মুিক্ত পােব| িকন্তু
তুিম কখনও আমার পুত্রেক েসই েদেশ িফিরেয় িনেয় যােব না|”

9 সুতরাং ভৃতয্িট তার মিনেবর উরুর নীেচ হাত িদেয় েসই রকমই শপথ করল|

সন্ধােনর শুরু
10 পিরচারকিট অব্রাহােমর দশিট উট িনেয় েসই স্থান তয্াগ করল| সেঙ্গ িনেয় েগল নানা ধরেণর সুন্দর

সুন্দর উপহার| েস েগল নােহােরর নগর েমেসাপেটিমযােত| 11 নগেরর বাইের েসই ভৃতয্ জেলর কূেপর
িদেক েগল| সন্ধয্ার সময় নগেরর েমেয়রা েসই কূেপ জল িনেত েবিরেয় এল| ভৃতয্িট উটগুেলােক েসখােন
হঁাটু েগেড় বসাল|

12 ভৃতয্িট বলল, “প্রভু, আপিন আমার মিনব অব্রাহােমর ঈশ্বর| আজ আমার মিনেবর পুেত্রর জনয্
একিট েযাগয্ পাত্রী িনবর্াচেন আপিন আমায় সাহাযয্ করুন| অনুগ্রহ কের আমার প্রভু অব্রাহামেক এই দয়া
করুন| 13এখােন কূেপর ধাের আিম দঁািড়েয় আিছ| নগেরর তরুণী রমনীরা এই কূেপর জল িনেত আসেছ|
14 ইসহােকর জেনয্ েকান পাত্রীিট উপযুক্ত তা জানার একটা িবেশষ ইিঙ্গত েদখেত পাব বেল এখােন আিম
অেপক্ষা করিছ| েসই িবেশষ ইিঙ্গতিট হল এই: আিম েমেয়িটেক বলব, �েতামার কলসী েথেক আমায়
একটু জল দাও|� েসই েমেয়িটই েয উপযুক্ত তা আিম বুঝেত পারব যিদ েস বেল, �িনন, এই জেল েতষ্টা
েমটান| আপনার উটগুেলােকও আিম জল িদিচ্ছ|� এরকমটা যিদ ঘেট তাহেল আিম বুঝব আপনার কাছ
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হেত আসা েসটাই প্রমাণ েয ঐ েমেয়ই ইসহােকর জেনয্ সিঠক পাত্রী এবং আিম জানব েয আপিন আমার
মিনবেক দয়া কেরেছন|”

একিট পত্নী পাওয়া েগল
15 ভৃতয্ প্রাথর্না েশষ করার আেগই িরিবকা নােম একিট তরুনী কূেপর কােছ এল| িরিবকা বথুেযেলর

কনয্া| বথুেযল িছল অব্রাহােমর ভাই নােহার ও তার স্ত্রী িমল্কার পুত্র| জল েনওয়ার কলসী কঁােধ িনেয়
িরিবকা কূেপর কােছ এল| 16 িরিবকা অসাধারণ সুন্দরী| েস কখনও েকান পুরুেষর সেঙ্গ ঘুমায িন| েস
িছল কুমারী| কূেপর ধাের িগেয় েস কলসী ভের জল িনল| 17 তখন েসই ভৃতয্ তাড়াতািড় তার কােছ িগেয়
বলল, “দারুণ তৃষ্ণা, দয়া কের েতামার কলসী েথেক একটু জল দাও|”

18 িরিবকা সেঙ্গ সেঙ্গ কঁাধ েথেক কলসী নািমেয় তার আঁজলায জল েঢেল িদেয় বলল, “এই িনন, তৃষ্ণা
েমটান|” 19 তােক জল েখেত েদওয়ার পের িরিবকা বলল, “আপনার উটগুেলােকও আিম জল িদিচ্ছ|”
20 তখন িরিবকা কলসী খািল কের সবটা জল েঢেল িদল উেটেদর পানপােত্র| তারপর আবার কূপ েথেক
আরও জল আনেত েগল| এভােব েস সবগুেলা উটেকই জল পান করেত িদল|

21 েসই ভৃতয্ নীরেব িরিবকার সমস্ত কাজ লক্ষয্ করেত লাগল| েস িনিশ্চত হেত চাইিছল েয প্রভু তার
প্রাথর্না শুেনেছন িকনা এবং ইসহােকর জেনয্ কনয্া সন্ধান সফল হেয়েছ িকনা| 22উটগুেলার জলপান েশষ
হেল েস িরিবকােক একটা 1/4 আউন্স ওজেনর েসানার আংিট িদল| তাছাড়া েস এক-একিট 5 আউন্স
ওজেনর দুখানা েসানার বালাও িরিবকােক িদল| 23 ভৃতয্িট িরিবকােক িজেজ্ঞস করল, “েতামার িপতা েক?
েতামার িপতার গৃেহ িক আমার েলাকেদর রােত থাকার েকানও বয্বস্থা হেত পাের?”

24 িরিবকা উত্তর িদল, “বথুেযল আমার িপতা| িতিন িমল্কা ও নােহােরর পুত্র|” 25 তারপর েস বলল,
“উটগুেলােক েখেত েদওয়ার মত খড় আর আপনােদর ঘুেমােত েদওয়ার মত জায়গা দুেটাই আমােদর
আেছ|”

26 ভৃতয্িট সাষ্টােঙ্গ প্রিণপাত কের প্রভুর উপাসনা করল| 27 েস বলল, “ধনয্ প্রভু, আমার মিনব
অব্রাহােমর ঈশ্বর| আমার মিনেবর প্রিত প্রভু দয়া ও িবশ্বস্ততার বয্বহার কেরেছন| প্রভু আমােক আমার
মিনেবর আত্মীয়েদর বাড়ীেত িনেয় এেসেছন আমার মিনেবর পুেত্রর জনয্ েযাগয্ পাত্রী খঁুেজ বার করার
জনয্|”

28 তখন িরিবকা ছুেট িগেয় যা যা ঘেটেছ েসসব তার পিরবােরর সবাইেক বলল| 29-30 িরিবকার এক
ভাই িছল| তার নাম লাবন| েসই আগন্তুক যা িকছু বেলেছ, েসইসব িরিবকা যখন বলিছল তখন লাবন
মন িদেয় সব শুনিছল এবং লাবন যখন তার িদিদর আঙুেল আংিট আর হােত বালা েদখল তখন ছুেট
েবিরেয় িগেয় েসই কূেপর ধাের এল| েসই েলাকিট তখন কূেপর ধাের উটগুেলা িনেয় দঁািড়েয় িছল|
31 লাবন বলল, “মহাশয়, আপনােক আমােদর আলেয় স্বাগত জানাই| আপনার এখােন দঁািড়েয় থাকার
দরকার েনই| আপনােদর িবশ্রােমর জনয্ আিম সমস্ত বেন্দাবস্ত করিছ এবং আপনােদর উটগুেলার জেনয্
আমােদর বাড়ীেত জায়গা আেছ|”

32 তাই অব্রাহােমর ভৃতয্ তােদর বাড়ীর েভতের েগল| উটগুেলার েথেক েবাঝা নামােত লাবন তােদর
সাহাযয্ করল এবং উটগুেলােক খাবােরর জনয্ খড়ও িদল| লাবন তারপর েসই ভৃতয্ ও তার েলাকেদর পা
েধাওয়ার জনয্ জল িদল| 33 তারপর লাবন তােদর খাওয়ার জনয্ খাবার িদল| িকন্তু ভৃতয্িট েখেত রাজী
হল না| েস বলল, “আিম েকন এেসিছ তা না বেল আিম খাব না|”
তখন লাবন বলল, “তাহেল আমােদর বলুন|”

িরিবকার জেনয্ দরাদির
34 তখন েসই ভৃতয্ বলল, “আিম অব্রাহােমর পিরচারক| 35 িকন্তু সমস্ত িবষেয়ই আমার মিনবেক

আশীবর্াদ কেরেছন| আমার মিনব এখন এক মহান বয্িক্ত| অব্রাহামেক প্রভু অেনক েমেষর পাল এবং
প্রচুর গবািদ পশু িদেয়েছন| অব্রাহােমর এখন অেনক েসানা, রূপা, অেনক দাসদাসী| অব্রাহােমর অেনক
উট ও গাধা আেছ| 36 আমার মিনেবর স্ত্রী িছেলন সারা| অেনক বয়েস িতিন একিট পুেত্রর জন্ম িদেলন
এবং আমার মিনব তঁার সমস্ত ধন-সম্পদ তঁার এই পুত্রেক িদেয়েছন| 37আমার মিনব আমায় একটা শপথ
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িনেত বাধয্ কেরেছন| আমার মিনব আমায় বলেলন, �আমার পুত্রেক তুিম কনােনর েকানও কনয্ােক িবেয়
করেত েদেব না| আমরা কনােনর েলাকেদর মেধয্ বাস কির বেট, িকন্তু আিম চাই না েয েস কনােনর
েকানও কনয্ােক িবেয় কের| 38 সুতরাং তুিম শপথ কেরা েয তুিম আমার িপতার েদেশ যােব| আমার
আত্মীয়স্বজনেদর কােছ যাও এবং আমার পুেত্রর জেনয্ একজন পাত্রী িনবর্াচন কেরা|� 39 তখন আিম
আমার মিনবেক বললাম, �েসই পাত্রী আমার সেঙ্গ এই েদেশ আসেত না চাইেতও পাের|� 40 িকন্তু আমার
মিনব বলেলন, �আিম প্রভুর েসবা কেরিছ এবং েসই একই প্রভু তঁার দূত পাঠােবন েতামার সেঙ্গ েতামার
সাহােযয্র জনয্| আমার আত্মীয়স্বজনেদর মেধয্ই তুিম আমার পুেত্রর জেনয্ পাত্রী খঁুেজ পােব| 41 িকন্তু তুিম
যিদ আমার িপতার েদেশ যাও আর তঁারা যিদ আমার পুেত্রর জনয্ েমেয় িদেত অস্বীকার কেরন, তাহেল
তুিম এই শপেথর দায় েথেক মুক্ত হেব|�

42 “আজ আিম এই কূেপর পােড় এেস প্রাথর্না করলাম, �প্রভু, আপিন আমার মিনব অব্রাহােমর ঈশ্বর,
দয়া কের আমার এই যাত্রােক সফল করুন| 43আিম এই কূেপর পােশ দঁািড়েয় জল েনওয়ার জনয্ আসা
একিট েমেয়র জেনয্ অেপক্ষা করব| েস জল িনেত এেল আিম বলব, “দয়া কের েতামার কলসী েথেক
আমায় একটু জল পান করেত দাও|” 44 এেত উপযুক্ত পাত্রী একটা িবেশষভােব উত্তর েদেব| েস বলেব,
“এইজলআপিন পান করুনআরআপনার উটগুেলােকওআিম জল পান করেত েদব|” েয েমেয় এইভােব
উত্তর েদেব, আিম জানব, েস-ই আমার মিনেবর পুেত্রর জনয্ উপযুক্ত পাত্রী হেব যােক প্রভু িনবর্াচন
কেরেছন|�

45 “আমার প্রাথর্না েশষ করার আেগই িরিবকা জল েনওয়ার জেনয্ কূেয়া তলায় এল| জেলর কলসীটা
তার কঁােধ িছল| আিম তার কােছ তৃষ্ণা িনবারেণর জনয্ জল চাইলাম| 46 তখনই েস কঁাধ েথেক কলসী
নািমেয় আমার আঁজলায় খািনকটা জল েঢেল িদল| তারপর েস বলল, �এই জল আপিন পান করুন আর
আপনার উটগুেলার জনয্ আিম আরও জল িদিচ্ছ|� তখন আিম েসই জল পান করলাম এবং েমেয়িট
উটগুেলােকও জল পান করেত িদল| 47 তখন আিম তােক িজেজ্ঞস করলাম, �েতামার িপতা েক?� েস
বলল, �বথুেযল আমার িপতা| িতিন িমল্কা ও নােহােরর পুত্র|� তখন আিম তােক আংিট আর বালা েজাড়া
িদলাম| 48 আর প্রিণপাত কের আিম প্রভুেক ধনয্বাদ জানালাম| আিম প্রভুেক আমার মিনব অব্রাহােমর
ঈশ্বরেক প্রশংসা করলাম| আমায় েসাজা আমার মিনেবর ভাইেয়র নাতিনর কােছ েপৗেঁছ েদওয়ার জেনয্
ধনয্বাদ জানাই প্রভুেক| 49 এখন আমায় বলুন, আপিন িক আমার মিনেবর প্রিত সদয় এবং িবশ্বস্ত হেয়
তঁােক আপনার কনয্ািটেক েদেবন? না িক গররাজী হেবন? আপিন খুেল বলুন যােত আিম িক করব, না
করব িঠক করেত পাির|”

50 তখন লাবন এবং বথুেয়ল উত্তর িদেলন, “আমরা েদখেত পািচ্ছ, সবই প্রভুর ইচ্ছা অনুসাের হেচ্ছ|
সুতরাং েতামােক আমরা এিট বদলাবার জনয্ িকছুই বলেত পাির না| 51 তাই িরিবকােক িদলাম| ওেক িনেয়
যাও| ওর সেঙ্গ েতামার মিনেবর পুেত্রর িবেয় দাও| প্রভুর এটাই ইচ্ছা|”

52 যখন অব্রাহােমর ভৃতয্ একথা শুনল েস প্রভুর সামেন ভূিমেত প্রিণপাত করল| 53 তখন েস েযসব
উপহার সামগ্রী এেনিছল েসসব িরিবকােক িদল| েস তােক খুব সুন্দর সুন্দর জামা কাপড় এবং েসানা
ও রূপার নানা অলঙ্কার িদল| তার ভাই এবং মােকও িদল বহু রকম মূলয্বান সামগ্রী| 54 তারপর তারা
খাওয়াদাওয়া েসের েসখােন রািত্রযাপন করল|পরিদন খুব সকােল উেঠ তারা বলল, “এখনআমার মিনেবর
কােছ আমােদর িফের েযেত হেব|”

55 তখন িরিবকার মা ও ভাই বলল, “িরিবকা আরও িকছুিদন আমােদর কােছ থাকুক| আর দশ িদন
আমােদর কােছ থাক| তারপর েস েযেত পাের|”

56 িকন্তু ভৃতয্ তােদর বলল, “আমায় েদরী কিরেয় েদেবন না| প্রভু আমার যাত্রা সফল কেরেছন| এবার
আমার প্রভুর কােছ তাড়াতািড় িফের যাওয়া দরকার|”

57 িরিবকার মা ও ভাই বলল, “িরিবকােক েডেক আিন�ও িক বেল েশানা যাক্|” 58 তঁারা িরিবকােক
েডেক িজেজ্ঞস করেলন, “তুিম িক এঁর সেঙ্গ এখনই েযেত চাও?”
িরিবকা বলল, “হঁয্া, আিম যাব|”
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59 সুতরাং তঁারা অব্রাহােমর ভৃতয্ ও তার েলাকজেনর সেঙ্গ িরিবকােক েযেত িদেলন| িরিবকােক
েছাটেবলা েথেক েয দাসী মানুষ কেরেছ েস-ও তােদর সেঙ্গ চলল| 60 যখন িরিবকা যাত্রা শুরু করল
তঁারা তােক বলেলন,

“আমােদর েবান, তুিম হও লক্ষ লক্ষ জেনর জননী|
েতামার উত্তরপুরুষগণ শত্রুেদর পরািজত কের দখল করুক তােদর নগরগুিল|”

61 তারপর িরিবকা ও তার দাসী উেটর িপেঠ চেড় অব্রাহােমর ভৃতয্ ও তার েলাকজনেদর অনুগমন
করল| সুতরাং েসই ভৃতয্ িরিবকােক িনেয় মিনেবর গৃেহর পেথ যাত্রা করল|

62 ইসহাক তখন েবর্-লহয়্-েরায়ী তয্াগ কের েনেগেভ বাস করিছেলন| 63 একিদন সন্ধয্ায় একােন্ত
ধয্ান করার জেনয্ ইসহাক িনজর্ ন প্রান্তের েবড়ােত িগেয়িছেলন| ইসহাক েচাখ তুেল েদখেলন েয দূর েথেক
উেটর সাির আসেছ|

64 িরিবকাও ইসহাকেক েদখেত েপেলন| তখন েস উেটর িপঠ েথেক লািফেয় েনেম পড়ল| 65 ভৃতয্েক
িজেজ্ঞস করল, “েক ঐ তরুণ মােঠর মেধয্ িদেয় আমােদর িদেক এিগেয় আসেছ?”
ভৃতয্ উত্তর িদল, “ঐ আমার মিনেবর পুত্র|” শুেন িরিবকা ওড়না িদেয় তার মুখ ঢাকল|
66 েসই ভৃতয্ যা-যা ঘেটেছ সব ইসহাকেক বলল| 67 তখন ইসহাক েমেয়িটেক তঁার মােয়র তঁাবুেত

িনেয় েগেলন| েসিদন েথেক িরিবকা হল ইসহােকর স্ত্রী| ইসহাক তােক খুব ভালবাসেলন| তােক ভালেবেস
ইসহাক মােয়র মৃতুয্র েশােক সান্ত্বনা েপেলন|

25
অব্রাহােমর পিরবার

1অব্রাহামআবার িববাহ করেলন| তঁার নতুন স্ত্রীর নাম কটুরা| 2অব্রাহােমর ঔরেস কটুরা িসম্রণ, যকষণ,
মদান, িমিদয়ন, িযশবক এবং শূহেরর জন্ম েদন| 3 যকষণ িছেলন িশবা ও দদােনর জনক| অশূরীয়,
িলযুশ্মীয় আর লটুনীয় অিধবাসীরা িছল দদােনর উত্তরপুরুষ| 4 ঐফা, এফর, হেনাক, অবীদ এবং ইল্দায়া
িছল িমিদয়েনর সন্তানসন্তিত| অব্রাহাম ও কটুরার িববােহর ফেল এইসব পুত্রেদর জন্ম হয়| 5-6 মৃতুয্র আেগ
অব্রাহাম তঁার রিক্ষত দাসীেদর গভর্ জাত পুত্রেদর নানা রকম উপহার িদেয় তােদর পূবর্ েদেশ পাঠান| িতিন
তােদর ইসহােকর কাছ েথেক দূের পািঠেয় িদেয় তঁার যা িকছু িছল সব ইসহাকেক েদন|

7অব্রাহাম 175 বছর বয়স পযর্ন্ত েবঁেচ িছেলন| 8 তারপর অব্রাহাম ক্রমশঃ দুবর্ল হেয় অবেশেষ েশষ
িনঃশ্বাস তয্াগ করেলন| সুদীঘর্ ও সুখী জীবন িছল তঁার| িতিন মারা েগেলন এবং তঁােক তঁার আপনজেনর
কােছ িনেয় যাওয়া হল| 9 তঁার দুই পুত্র ইসহাক আর ইশ্মােয়ল িমেল তঁার মৃতেদহ মেক্পলার গুহােত কবর
িদল| েসাহেরর পুত্র ইেফ্রােণর জিমেত ঐ গুহা| জায়গাটা িছল মিম্রর পূবর্ িদেক| 10 এই েসই গুহা েযটা
অব্রাহাম েহেতর সন্তানেদর কাছ েথেক িকেনিছেলন| েসখােন স্ত্রী সারার কবেরর পােশ অব্রাহামেক কবর
েদওয়া হল| 11 অব্রাহােমর মৃতুয্র পের ঈশ্বর ইসহাকেক আশীবর্াদ করেলন| ইসহাক েবর্-লহয়-েরায়ীেত
বসবাস করেত থাকেলন|

12 ইশ্মােয়েলর বংশ বৃত্তান্ত এই: অব্রাহাম ও হাগােরর পুত্র িছেলন ইশ্মােয়ল| (হাগার িছেলন সারার
িমশরীয় দাসী|) 13 ইশ্মােয়েলর পুত্রেদর নামগুেলা হল: প্রথম পুত্র িছল নবােয়াত্ , তারপর জন্মায় েকদর,
তারপের যথাক্রেম অেদ্বল, িমবসম্, 14 িমশ্ম, দুমা, মসা, 15 হদদ, েতমা, িযটুর, নাফীশ এবং েকদমা|
16 এইগুিল হল ইশ্মােয়েলর পুত্রেদর নাম| প্রেতয্েকর এক-একটা েছাট বসিত িছল এবং প্রেতয্কিট বসিত
আেস্ত আেস্ত শহের পিরণত হয়| বােরািট পুত্র েযন বােরা জন রাজপুত্র এবং প্রেতয্েকর িনজস্ব জনবল|
17 ইশ্মােয়ল 137 বছর েবঁেচিছেলন| তারপর তঁার মৃতুয্ হয় এবং তঁােক তঁার পূবর্পুরুষেদর কােছ িনেয়
যাওয়া হয়| 18 ইশ্মােয়েলর উত্তরপুরুষরা সমগ্র মরুভূিম অঞ্চেল বসিত স্থাপন কের| এই অঞ্চলিট িছল
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িমশেরর কােছ হুবীলা েথেক শূর পযর্ন্ত িবসৃ্তত এবং এখান েথেক তা িবসৃ্তত িছল অশূিরযা পযর্ন্ত| ইশ্মােয়েলর
উত্তরপুরুষরা প্রায়ই তার ভাইেয়র েলােকেদর আক্রমণ করত|

ইসহােকর পিরবার
19 এবার ইসহােকর কািহনী। ইসহাক নােম অব্রাহােমর এক পুত্র িছল| 20 যখন ইসহােকর বয়স 40 হল

তখন িতিন িরিবকােক িবেয় করেলন| িরিবকা িছেলন পদ্দন্ অরাম অঞ্চেলর েমেয়| তঁার িপতা বথুেযল
এবং অরামীয় লাবন িছেলন তঁার ভাই| 21 ইসহােকর স্ত্রীর সন্তানািদ হিচ্ছল না| তাই িতিন প্রভুর কােছ তঁার
স্ত্রীর জেনয্ প্রাথর্না করেলন এবং প্রভু তঁার প্রাথর্না শুনেল িরিবকা গভর্ বতী হেলন|

22 গভর্ বতী অবস্থায় িরিবকা যন্ত্রণা েভাগ করিছেলন কারণ তঁার গেভর্ দুিট িশশু এেক অপরেক েজাের
েঠলােঠিল করিছল| গভর্ স্থ িশশুর জেনয্ িরিবকা অেনক কষ্ট েপেত থােকন| িতিন প্রভুর কােছ প্রাথর্না কের
জানেত চাইেলন, “আমার েকন এমন হেচ্ছ?” 23 প্রভু উত্তের বলেলন,

“েতামার গেভর্ র মেধয্
দুিট জািত আেছ|

তুিম দুই মহান বংেশর শাসকেদর জন্ম েদেব|
তােদর মেধয্ িবেচ্ছদ ঘটেব|

এক পুেত্রর অেপক্ষা অনয্ পুত্র শিক্তশালী হেব|
েছাট পুেত্রর েসবা করেব বড় পুত্র|”

24 যথাসমেয় িরিবকা দুিট যমজ সন্তােনর জন্ম িদেলন| 25 প্রথম সন্তােনর গােয়র রং িছল লাল| গােয়র
ত্বক িছল েলামশ বেস্ত্রর মত| তাই তার নাম রাখা হল এেষৗ| 26 তারপের যখন িদ্বতীয় সন্তানিটর জন্ম হল
তখন তার শক্ত মুেঠার মেধয্ এেষৗর পােয়র েগাড়ািল ধরা িছল| তাই তার নাম রাখা হল যােকাব| এেষৗ এবং
যােকােবর জেন্মর সময় ইসহােকর বয়স িছল 60 বছর|

27 েছেল দুিট বড় হেত লাগল| এেষৗ হল একজন দক্ষ িশকারী| েস জঙ্গেল প্রান্তের ঘুের েবড়ােত
ভালবাসত| িকন্তু যােকাব িছল শান্ত প্রকৃিতর| েস তঁাবুেতই থাকত| 28 ইসহাক এেষৗেক ভালবাসেতন|
এেষৗর িশকার করা পশুর মাংস েখেত িতিন ভালবাসেতন| িকন্তু িরিবকা যােকাবেক ভালবাসেতন|

29 একবার এেষৗ িশকার েথেক িফের এল| কু্ষধায় েস িছল ক্লান্ত ও দুবর্ল| তখন যােকাব এক হঁািড় িশম
েসদ্ধ করিছল| 30 এেষৗ যােকাবেক বলল, “িক্ষেধর জ্বালায় আিম ক্লান্ত| আমায় এই লাল বীন িকছু েখেত
দাও|” (েসজনয্ সবাই তােক ইেদাম বেল|)

31 িকন্তু যােকাব বলল, “তাহেল তুিম আজ বড় পুেত্রর অিধকার আমায় িবিক্র কেরা|”
32এেষৗ বলল, “িক্ষেধর েচােট আিম এমিনেতই আধমরা হেয় েগিছ| মেরই যিদ যাই তাহেল িপতার সব

সম্পিত্ত আমার েকান কােজ লাগেব? তাই আমার ভাগ আিম েতামায় েদব|”
33 িকন্তু যােকাব বলল, “আেগ প্রিতজ্ঞা কেরা েয েতামার ভাগ আমায় েদেব|” অতএব যােকােবর কােছ

এেষৗ প্রিতজ্ঞা করল| এেষৗ িপতার সম্পিত্ত েথেক িনেজর ভাগ যােকাবেক িবিক্র করল| 34 তখন যােকাব
এেষৗেক রুিট ও খাবার িদল| এেষৗ েখেয়েদেয় পিরতৃপ্ত হেয় চেল েগল| সুতরাং এেষৗ প্রমাণ করল েয বড়
পুেত্রর অিধকার িনেয় তার েকানও মাথাবয্থা েনই|

26
অবীেমলেকর কােছ ইসহােকর িমথয্াভাষণ

1 একবার দুির্ভক্ষ হল| অব্রাহােমর সময় েযমন হেয়িছল এই দুির্ভক্ষটা েতমনই িছল| তখন ইসহাক
পেলষ্টীয়েদর অবীেমলেকর সেঙ্গ েদখা করার জনয্ গরাের েগেলন| 2 প্রভু ইসহাকেক দশর্ন িদেলন এবং
বলেলন, “িমশের েযও না| আিম েতামায় েয েদেশ বাস করার পরামশর্ িদিচ্ছ েসই েদেশ বাস কেরা| 3 েসই
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েদেশ থােকা এবং আিম েতামার সেঙ্গ থাকব| আিম েতামায় আশীবর্াদ করব| এই যত জিমজমা েদখছ সব
আিম েতামায় ও েতামার পিরবারেক েদব| েতামার িপতা অব্রাহামেক আিম যা-যা প্রিতজ্ঞা কেরিছলাম েস
সব কথা আিম রাখব| 4আকােশর তারার মত েতামার উত্তরপুরুষরা হেব অসংখয্ এবং েতামার পিরবার এই
সমস্ত জিমর মািলক হেব| েতামার উত্তরপুরুষেদর মাধয্েম পৃিথবীর সমস্ত জািত আমার আশীবর্াদ পােব|
5 েতামার িপতা অব্রাহাম আমার কথা, আমার আেদশ, আমার িবিধ, আমার িনয়ম সব িকছু পালন কেরিছল
এবং আিম তােক যা যা করেত বেলিছলাম সব কেরিছল বেল আিম এটা করব|”

6 সুতরাং ইসহাক গরাের েথেক েগেলন এবং েসখােনই বাস করেত লাগেলন| 7 ইসহােকর স্ত্রী িরিবকা
িছল অপূবর্ সুন্দরী| গরােরর বািসন্দারা িরিবকার সম্পেকর্ ইসহাকেক িজজ্ঞাসাবাদ করেত লাগল| ইসহাক
বলেলন, “ও আমার েবান|” িরিবকােক তার স্ত্রী িহেসেব পিরচয় িদেত ইসহাক ভয় েপল| ইসহােকর ভয়
হল েয িরিবকােক পাওয়ার জনয্ তারা তােক হতয্া করেত পাের|

8 তারপর ইসহাক েসখােন বহুিদন েথেকিছেলন| একিদন অবীেমলক জানালা িদেয় ইসহাক ও তার স্ত্রী
িরিবকােক েখলা করেত েদখেলন| 9 তখন অবীেমলক ইসহাকেক েডেক পাঠােলন| অবীেমলক বলেলন,
“এই নারী আসেল েতামার স্ত্রী| আমায় েকন িমেথয্ কের বেলিছেল েয এ েতামার েবান?”
ইসহাক বলল, “আিম ভয় েপেয়িছলাম েয এেক স্ত্রী বেল পিরচয় িদেল ওেক পাওয়ার জনয্ আপিন

আমায় হতয্া করেবন|”
10 অবীেমলক বলেলন, “আমােদর প্রিত অতয্ন্ত অনয্ায় অিবচার কেরছ| আমােদর মেধয্ েকউ যিদ

েতামার স্ত্রীেক শযয্াসিঙ্গনী করেতা তাহেল েস মহাপােপর ভাগী হত|”
11 সুতরাং অবীেমলক তঁার সমস্ত প্রজােদর সাবধান কের িদেলন| িতিন বলেলন, “েকউ এই েলাকিটর

বা এর স্ত্রীর েকান ক্ষিত করেব না| যিদ েকউ এেদর েকানও ক্ষিত কের তাহেল তার শািস্ত হেব মৃতুয্|”

ইসহাক ধনী হেলন
12 ইসহাক তঁার েক্ষেত চাষ করেলন| এবং েস বছর খুব ভাল ফসল হল| প্রভু তঁােক খুব আশীবর্াদ

করেলন| 13 ইসহাক ধনী হেলন| িতিন আরও অেনক ধন উপাজর্ ন করেলন| এভােব িতিন একজন অতয্ন্ত
ধনবান বয্িক্ত হেলন| 14 িতিন প্রচুর েমষপাল ও েগা-পােলর মািলক হেলন| তঁার িবশাল ধন ও অেনক দাস-
দাসী িছল| সমস্ত পেলষ্টীয় মানুষরা তঁােক ঈষর্া করেত লাগল| 15ফেল অেনক কাল আেগ অব্রাহাম ও তঁার
েলাকজন েযসব কূপ খনন কেরিছেলন েসগুেলা পেলষ্টীয়রা বুিজেয় েফলল| 16এমনিক অবীেমলক পযর্ন্ত
ইসহাকেক বলেলন, “আমােদর েদশ েছেড় চেল যাও| তুিম আমােদর অেপক্ষা অেনক েবশী শিক্তশালী
হেয় েগছ|”

17 সুতরাং ইসহাক েসই স্থান তয্াগ কের সঙ্কীণর্ গরার নদীর ধাের এেস িশিবর স্থাপন করেলন| ইসহাক
েসখােন অবস্থান কের েসখােনই বসবাস করেত লাগেলন| 18 এর বহুকাল আেগ অব্রাহাম প্রচুর কূপ বা
জলাশয় খনন কেরিছেলন| অব্রাহাম মারা েগেল পেলষ্টীয়রা েসইসব কূপ মািট িদেয় বুিজেয় েফেলিছল|
19তখন ইসহাক িফের িগেয় আবার েসই কূপগুিল খনন করেলন| ইসহােকর ভৃতয্রাও েছাট নদীিটর কােছ
একটা কূপ খনন করল এবং তারা েসই কূেপর মেধয্ একিট জেলর ঝণর্া েদখেত েপল| 20গরার উপতয্কায়
যারা েমষ চরাত তােদর সেঙ্গ ইসহােকর েলাকজনেদর িববাদ বাধল| তারা বলল, “এই জল আমােদর|”
তাই ইসহাক ঐ কূপিটর নাম িদেলন এষক| িতিন কূপিটর ঐ নাম িদেলন, কারণ ঐখােনই তকর্ াতির্কটা
হেয়িছল|

21 ইসহােকর েলাকরা আর একিট কূপ খনন করল| েসই কূপ িনেয় ইসহােকর েলাকেদর সেঙ্গ স্থানীয়
েলাকেদর আবার িববাদ বাধল| তাই ইসহাক ঐ কূপিটর নাম িদেলন িসটনা|

22 েসখান েথেক সের িগেয় ইসহাক আবার একিট কূপ খনন করেলন| এবার ঐ কূপ িনেয় েকউ িববাদ
করেত এল না। তাই ইস্হাক ঐ কূপিটর নাম িদেলন রেহােবাত্| ইসহাক বলেলন, “এবার প্রভু আমােদর
জনয্ একটা জায়গা েপেয়েছন| এখােনই আমরা বহুগুণ হব ও সফল হব|”

23 েসখান েথেক ইসহাক েগেলন েবর্-েশবােত| 24 েসই রােত্র প্রভু ইসহােকর সেঙ্গ কথা বলেলন| প্রভু
বলেলন, “আিম েতামার িপতা অব্রাহােমর ঈশ্বর| ভয় েপও না| আিম েতামার সেঙ্গ আিছ এবং েতামায়
আশীবর্াদ করিছ| েতামার পিরবারেক আিম এক মহান পিরবাের পিরণত করব| আমার িবশ্বস্ত েসবক
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অব্রাহােমর জনয্ আিম একাজ করব|” 25 সুতরাং ইসহাক এক েবদী িনমর্াণ কের েসখােন প্রভুর উপাসনা
করেলন| ইসহাক েসই জায়গায় তঁাবু স্থাপন করেলন আর তঁার পিরচারকরা েসখােন কূপ খনন করেলা|

26 গরার েথেক অবীেমলক এেলন ইসহােকর সেঙ্গ েদখা করেত| অবীেমলেকর সেঙ্গ তঁার উপেদষ্টা
অহূষত্ এবং তঁার ৈসনয্াধয্ক্ষ ফীেকালও এেলন|

27 ইসহাক িজজ্ঞাসা করেলন, “আমার কােছ এেসেছন েকন? আেগ আপিন আমার সেঙ্গ বনু্ধর মত
বয্বহার কেরন িন| এমনিক আপনার রাজয্ েথেক আপিন আমায় তািড়েয় িদেয়িছেলন|”

28 উত্তের তঁারা বলেলন, “এখন আমরা েজেনিছ েয প্রভু আপনার সেঙ্গ আেছন| আমরা মেন কির
েয আমােদর মেধয্ একটা চুিক্ত হওয়া উিচৎ | আমরা চাই আপিন আমােদর কােছ শপথ িনন| 29 আমরা
আপনােক কখনও আঘাত কির িন| আপিনও িদবয্ করুন েয আমােদর কখনও আঘাত করেবন না| আমরা
আপনােক বিহষ্কার কেরিছলাম| এখন এটা পিরষ্কার েয প্রভু আপনােক আশীবর্াদ কেরেছন|”

30 সুতরাং ইসহাক অভয্াগতেদর জনয্ এক েভাজসভার আেয়াজন করেলন| সবাই পিরতৃিপ্তর সেঙ্গ
পানেভাজন করেলন| 31 পরিদন খুব সকােল তঁারা এেক অপেরর কােছ একিট প্রিতজ্ঞা করেলন| তারপর
তঁারা শািন্তপূণর্ভােব িবদায় িনেলন|

32 েসইিদন ইসহােকর ভৃতয্রা এেস তারা েয কূপ খনন কেরিছল তার কথা জানাল| তারা বলল, “ঐ
কূেপর মেধয্ জল পাওয়া েগেছ|” 33 তাই ইসহাক ঐ কূেপর নাম িদেলন িশিবয়া এবং এখনও ঐ নগরী
েবর্-েশবা নােম পিরিচত|

এেষৗর পত্নীগণ
34 এেষৗর যখন 40 বছর বয়স হল তখন েস দুজন িহত্তীয় রমণীেক িববাহ করল| একজন িছল

েবিরর কনয্া িযহূদীত্ | অনয্জন িছল এলেনর কনয্া বাসমৎ | 35 এই িববাহ দুিটেত ইসহাক এবং িরিবকা
মানিসকভােব িবপযর্স্ত হেয়িছেলন|

27
ইসহােকর সেঙ্গ যােকােবর চালািক

1 ইসহাক ক্রমশঃ বৃদ্ধ হেলন, ক্ষীণ হল তঁার দৃষ্টিশিক্ত�আর িকছু ভাল েদখেত পান না| একিদন িতিন
বড় পুত্রেক ডাকেলন, “এেষৗ!”
এেষৗ উত্তর িদল, “আিম এখােন|”
2 ইসহাক বলেলন, “আিম বৃদ্ধ হেয়িছ| শীঘ্রই মারাও েযেত পাির| 3তাই েতামার তীরধনুক িনেয় িশকাের

যাও| আমার খাওয়ার জেনয্ একটা িকছু িশকার কের আেনা| 4আিম ভালবািস এমন েকানও খাবার ৈতরী
কর| আমায় খাবার এেন দাও, আিম খাই| মৃতুয্র আেগ েতামায় আশীবর্াদ কের যাই|” 5তখন এেষৗ িশকার
করেত েবিরেয় েগল|
এসব কথা ইসহাক যখন এেষৗেক বলিছেলন তখন িরিবকা সব শুনিছেলন| 6 িরিবকা তঁার িপ্রয় পুত্র

যােকাবেক বলেলন, “েশান, েতামার িপতা েতামার ভাই এেষৗেক িক বলিছেলন সব শুেনিছ| 7 েতামার
িপতা বলেলন, �আমার খাওয়ার জেনয্ একটা জােনায়ার িশকার কেরআেনা|আমায় েরঁেধ দাও,আিম খাই|
তাহেলআিম মৃতুয্র আেগ েতামায় আশীবর্াদ করব|� 8এখন েশান বাবা, আিম যা বিল তা কেরা| 9আমােদর
ছাগেলর েখঁায়ােড় যাও, দুেটা ছাগল ছানা িনেয় এস| েতামার িপতা েযমন মাংস েখেত ভালবােস েতমন
কেরআিম েরঁেধ েদব| 10তারপর েসই খাবার িনেয় িপতার কােছ যােব| মৃতুয্রআেগ িতিন েতামায়আশীবর্াদ
করেবন|”

11 িকন্তু যােকাব মা িরিবকােক বলল, “আমার ভােযর গা ভির্ত্ত েলাম| িকন্তু আমার শরীেরর ত্বক মসৃণ|
12 িপতা আমায় ছঁুেলই েটর পােবন েয আিম এেষৗ নই| তাহেল িপতা আমায় আশীবর্াদ েদেবন না| বরং
অিভশাপ েদেবন| েকন? েকননা আিম তঁার সেঙ্গ চালািক করেত িগেয়িছলাম|”
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13 সুতরাং িরিবকা তােক বলেলন, “যিদ িতিন অিভশাপ েদন তেব তা আমার ওপর আসুক| আিম েযমন
বলিছ েতমনিট কেরা| যাও, আমার জনয্ ছাগল িনেয় এস|”

14 তখন যােকাব দুেটা ছাগল িনেয় এেস তার মােক েসগুিল িদল| তার মা িঠক েযভােব ইসহাক
েখেত ভালবােসন েসই িবেশষ ভােব ছাগল দুেটা রান্না করেলন| 15 তারপর িরিবকা বড় পুত্র এেষৗর িপ্রয়
জামাকাপড় িনেলন| েসই জামাকাপড় পিরেয় িদেলন েছাট পুত্র যােকাবেক। 16 আর যােকােবর হােত ও
গলায় লািগেয় িদেলন ছাগেলর চামড়া| 17 তারপর িরিবকা েসই রান্না করা মাংস িনেয় এেস যােকাবেক
িদেলন|

18 যােকাব িপতার কােছ িগেয় ডাকল, “িপতা|”
তার িপতা সাড়া িদেলন, “তুিম েক বাবা?”
19 যােকাব বলল, “আিম েতামার বড় পুত্র এেষৗ| তুিম েযমন বেলিছেল আিম সব েতমনভােব কের

এেনিছ| এখন উেঠ বেসা, েতামার জেনয্ যা িশকার কেরিছ, খাও আেগ| আমায় পের আশীবর্াদ েকােরা|”
20 িকন্তু ইসহাক তঁার পুত্রেক িজেজ্ঞস করেলন, “তুিম িক কের এত তাড়াতািড় জােনায়ার িশকার

করেল?”
যােকাব উত্তর িদল, “কারণ প্রভু, েতামার ঈশ্বর আমােক জােনায়ারগুিল তাড়াতািড় খঁুেজ েপেত সাহাযয্

কেরেছন|”
21 তখন ইসহাক যােকাবেক বলেলন, “কােছ এস বাবা, আিম েতামায় ছঁুেয় েদিখ, তুিম সিতয্ই আমার

পুত্র এেষৗ িকনা|”
22 সুতরাং যােকাব তার িপতা ইসহােকর কােছ েগল| ইসহাক তার গােয় হাত বুিলেয় বলল, “েতামার

গলার স্বর যােকােবর মত েশানােচ্ছ, িকন্তু েতামার হাত এেষৗর মত েলামশ|” 23 ইসহাক বুঝেত পারেলন
না েয এ আসেল যােকাব| কারণ তার হাত এেষৗর হােতর মেতাই েলামশ| সুতরাং ইসহাক যােকাবেক
আশীবর্াদ করেলন|

24 ইসহাক িনঃসেন্দহ হবার জেনয্ আবার িজেজ্ঞস করল, “তুিম সিতয্ই আমার পুত্র এেষৗ েতা?”
যােকাব উত্তর িদল, “হঁয্া, িপতা, আিমই এেষৗ|”

যােকাবেক আশীবর্াদ
25 তখন ইসহাক বলেলন, “আমােক আমার পুেত্রর িশকার করা পশুগুিলর েথেক খাবার এেন দাও|

আিম েসটা েখেয় েতামায় আশীবর্াদ করেবা|” তখন যােকাব খাবারটা িদল এবং ইসহাক তা েখেলন| তারপর
যােকাব িকছু দ্রাক্ষারস িদেল ইসহাক তা পান করেলন|

26তারপর ইসহাক তােক বলেলন, “কােছ এস, আমায় চুমু দাও|” 27 সুতরাং যােকাব তার িপতার কােছ
িগেয় তঁােক চুম্বন করল| তখন ইসহাক যােকােবর জামা কাপেড় এেষৗর জামা কাপেড়র গন্ধ েপল এবং
তােক আশীবর্াদ করেলন| ইসহাক বলেলন,

“েয প্রান্তর প্রভুর আশীবর্াদ ধনয্, আমার সন্তান েসই প্রান্তেরর গন্ধ বেহ|
28 েতামােক প্রভু প্রচুর বৃষ্টি িদন যােত প্রচুর ফসল আর দ্রাক্ষারস হয়|
29 বহু জািত েতামায় েসবা করেব

এবং েতামার প্রিত নত থাকেব|
ভাই জ্ঞািতেদর ওপের েতামার প্রভুত্ব বহাল হেব|

েতামার মাতার পুত্রগণ েতামার অধীন হেব এবং তারা েতামার আেদেশ চলেব|

েতামােক যারা শাপ েদেব তারা হেব অিভশপ্ত,
যারা েতামােক আশীবর্াদ করেব তারা আশীবর্াদ পােব|”

এেষৗর জনয্ “আশীবর্াদ”
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30 ইসহাক যােকাবেক আশীবর্াদ করা েশষ করেলন| তারপর েযই যােকাব িপতার কাছ েথেক আশীবর্াদ
িনেয় চেল েগল অমিন এেষৗ িফের এল িশকার েথেক| 31 িপতা িঠক েযমন েখেত ভালবােস িঠক েসভােব
এেষৗ মাংস রঁাধল| তারপর খাবারটা িনেয় এল িপতার কােছ| িপতােক েস বলল, “িপতা, আিম েতামার
পুত্র| ওেঠা, েতামার জনয্ িশকার কের আিম মাংস েরঁেধ িনেয় এেসিছ, খাও, তারপের আমায় আশীবর্াদ
কেরা|”

32 িকন্তু ইসহাক িজেজ্ঞস করেলন, “তুিম েক?”
েস উত্তর িদল, “আিম েতামার পুত্র�েতামার বড় পুত্র এেষৗ|”
33 তখন ইসহাক মহা উিদ্বগ্ন হেলন| িজেজ্ঞস করেলন, “তাহেল তুিম আসার আেগ েক মাংস রান্না

কের এেন িদল আমায়? আিম সমস্ত মাংস েখেয় তােক আশীবর্াদ করলাম| এখন েসই আশীবর্াদ িফিরেয়
েনওয়ার পেক্ষও েঢর েদরী হেয় েগেছ|”

34 এেষৗ তার িপতার কথা শুনল| েস খুব কু্রদ্ধ ও িতক্ত হেয় উঠল| েস িচৎকার কের েকঁেদ উঠল|
িপতােক বলল, “তাহেল আমােকও আশীবর্াদ কেরা, িপতা!”

35 ইসহাক বলেলন, “েতামার ভাই আমার সেঙ্গ চালািক কেরেছ! েস এেস েতামার আশীবর্াদ িনেয়
েগেছ!”

36 এেষৗ বলল, “তার নাম যােকাব| ওর জেনয্ ঐ নামই িঠক| আমার সেঙ্গ ভাই দুবার চালািক করল|
প্রথমবার েকৗশেল েস প্রথম সন্তান িহেসেব আমার যা অিধকার িছল তার েথেক বিঞ্চত কেরেছ এবং এবার
আমার প্রাপয্ আশীবর্াদ েথেক আমােক বিঞ্চত করল|” তারপর এেষৗ িজেজ্ঞস করল, “আমার জনয্ িক
েতামার আর েকান আশীবর্াদ অবিশষ্ট েনই?”

37 ইসহাক উত্তর িদেলন, “না, তার জনয্ বড় েদরী হেয় েগেছ| আিম েতামায় শাসন করার অিধকারও
যােকাবেক িদেয় েফেলিছ| আমার আশীবর্ােদ েস পােব তার সমস্ত ভাইেদর েসবা| আর আিম তােক প্রচুর
শসয্ আর দ্রাক্ষারেসর জনয্ আশীবর্াদ িদেয়িছ| েতামায় আশীবর্াদ করার জনয্ আর িকছু বািক েনই|”

38 িকন্তু এেষৗ আশীবর্ােদর জেনয্ িপতােক পীড়াপীিড় কের বলল, “িপতা েতামার কােছ িক শুধুমাত্র
একিটই আশীবর্াদ আেছ?” এেষৗ কঁাদেত শুরু করল|

39 তখন ইসহাক বলেলন,

“তুিম কখনও উবর্র জিম পােব না,
তুিম কখনও পযর্াপ্ত বষর্া পােব না|

40 েতামােক লড়েত হেব জীবেনর জনয্
এবং ভ্রাতার ভৃতয্ হেব তুিম|

িকন্তু লেড় তুিম হেব সমূ্পণর্ স্বাধীন|
মুিক্ত পােব েতামার ভ্রাতার শাসন েথেক|”

যােকাব েদশ তয্াগ করল
41 তারপর এই আশীবর্ােদর জনয্ এেষৗ যােকাবেক ঘৃণা করেত শুরু করল| মেন মেন এেষৗ ভাবল,

“আমার িপতা শীঘ্রই মারা যােবন| তার জনয্ েশাক করার সময় েশষ হবার পের আিম যােকাবেক হতয্া
করব|”

42 িরিবকা জানেলন েয এেষৗ যােকাবেক হতয্া করার কথা ভাবেছ| িতিন যােকাবেক েডেক পাঠােলন|
যােকাবেক িতিন বলেলন, “েশান, েতামার ভাই এেষৗ েতামায় হতয্া করার কথা ভাবেছ| 43 তাই আিম যা
বিল তা-ই কেরা| আমার ভাই লাবন বাস কের হারেণ| তার কােছ িগেয় তুিম লুিকেয় থােকা| 44 তার কােছ
তুিম িকছুিদন থােকা যতিদন না েতামার ভাইেয়র রাগ পেড়| 45 িকছুিদন পের েতামার ভাই, তুিম তার প্রিত
িক কেরছ না কেরছ সব ভুেল যােব| তখন আিম েতামায় িফিরেয় আনার জেনয্ একিট ভৃতয্ পাঠাব| আিম
একই িদেন আমার দু পুত্রেক হারােত চাই না|”

46তারপর িরিবকা ইসহাকেক বলেলন, “েতামার পুত্র এেষৗ িহত্তীয়েদর কনয্ােক িবেয় কেরেছ| এআমার
েমােট ভাল লােগ িন| েকননা তারা আমােদর আপনজন নয়| যােকাবও যিদ ঐ েমেয়েদর কাউেক িবেয়
কের তাহেল আিম িনঘর্াত মারা যাব|”
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28
1 ইসহাক যােকাবেক েডেক পাঠােলন এবং তােকআশীবর্াদ করেলন| তারপর ইসহাক যােকাবেক একিট

আজ্ঞা করেলন| িতিন বলেলন, “তুিম কখনও কনােনর েমেয় িবেয় করেব না| 2 তাই এই জায়গা েছেড়
পদ্দন্-অরােম চেল যাও| েতামার দাদামশায বথূেয়েলর কােছ যাও| েতামার মামা লাবেনর কনয্ােদর েকান
একজনেক িবেয় কেরা| 3 প্রাথর্না কির েয সবর্শিক্তমান ঈশ্বর েতামায় আশীবর্াদ করেবন এবং েতামায় বহু
সন্তানসন্তিত েদেবন| তুিম যােত এক মহান জািতর জনক হও তার জনয্ আিম প্রাথর্না কির| 4 েযভােব
ঈশ্বর অব্রাহামেক আশীবর্াদ কেরিছেলন েসভােব িতিন েযন েতামায় ও েতামার সন্তানসন্তিতেক আশীবর্াদ
কেরন-এই প্রাথর্না কির এবং আিম প্রাথর্না কির েয েয েদেশ তুিম বাস করেব েসই েদশ েতামার হেব| ঈশ্বর
এই েদশ অব্রাহামেক িদেয়িছেলন|”

5তখন ইসহাক যােকাবেক পদ্দন্-অরাম নামক স্থােন পাঠােলন| যােকাব েগেলন িরিবকার ভাই লাবেনর
কােছ| বথুেযল লাবন ও িরিবকার জনক এবং যােকাব ও এেষৗর মা হেলন িরিবকা|

6 এেষৗ জানেত পারল েয তার িপতা ইসহাক যােকাবেক আশীবর্াদ কেরেছন| এেষৗ জানল েয ইসহাক
যােকাবেক পদ্দন-অরােম পািঠেয়েছন েসখােন িবেয় করার জেনয্| ইসহাক েয যােকাবেক কনােনর েমেয়
িবেয় না করার আেদশ িদেয়েছন েস কথাও এেষৗ জানল| 7 এেষৗ জানল েয যােকাব িপতামাতােক েমেন
চেলেছ এবং পদ্দন্-অরােম েগেছ| 8 এসেবর েথেক এেষৗ বুঝল েয তােদর িপতা ইসহাক চাইেতন না েয
পুত্ররা েকউ কনােনর েমেয়েদর িবেয় কের| 9 এেষৗর তখনই দুজন স্ত্রী িছল| িকন্তু েস ইশ্মােয়েলর কােছ
িগেয় আরও একিট িবেয় করল| এবার েস ইশ্মােয়েলর কনয্া মহলত্ েক িবেয় করল| অব্রাহােমর আর এক
পুত্র ইশ্মােয়ল| মহলত্ নবােয়ােতর েবান|

ঈশ্বেরর গৃহ ৈবেথল
10 যােকাব েবর্-েশবা েছেড় হারেণ েগল| 11 হারেণ যাওয়ার পেথ সূযর্াস্ত হল| তখন যােকাব রাত

কাটাবার জনয্ একটা জায়গায় েগল| েসখােন একটা পাথর েদখেত েপেয় েস তার ওপের মাথা েরেখ ঘুিমেয়
পড়ল| 12 ঘুেমর মেধয্ যােকাব একটা স্বপ্ন েদখল| েস েদখল, মািট েথেক একটা িঁসিড় েগেছ স্বেগর্| যােকাব
েদখল েয ঈশ্বেরর দূতরা ঐ িঁসিড় িদেয় ওঠানামা করেছ| আর যােকাব েদখল েয প্রভু িঁসিড়েত দঁািড়েয়
আেছন| 13 প্রভু বলেলন, “আিমই প্রভু, েতামার িপতামহ অব্রাহােমর ঈশ্বর| আিম ইসহােকর ঈশ্বর| েয
জিমেত তুিম এখন শুেয়আছ তা আিম েতামােক েদব| এই জিমআিম েতামােক এবং েতামার বংশেক েদব|
14 েতামার বহু সংখয্ক উত্তরপুরুষ হেব| তারা পৃিথবীর ধূেলার মেতা অসংখয্ হেব| তারা পূবর্, পিশ্চম, উত্তর
ও দিক্ষেণ ছিড়েয় পড়েব| পৃিথবীর সব জািতরা েতামার এবং েতামার উত্তরপুরুষেদর মাধয্েম আশীবর্াদ
পােব|

15 “আিম েতামার সেঙ্গ আিছ| তুিম েয েকান জায়গায় যাও না েকন আিম েতামােক রক্ষা করব এবং এই
েদেশ আবার িফিরেয় আনব| আিম েতামার কােছ যা প্রিতজ্ঞা কেরিছ তা পূণর্ না করা পযর্ন্ত আিম েতামায়
তয্াগ করব না|”

16 যােকাব ঘুম েথেক উেঠ বলল, “আিম জািন প্রভু এই জায়গায় রেয়েছন| িকন্তু আিম না ঘুমােনা পযর্ন্ত
জানতাম না েয িতিন এখােন রেয়েছন|”

17 যােকাব ভয় েপল| েস বলল, “এ এক মহান জায়গা| এই হল ঈশ্বেরর গৃহ| এই হল স্বেগর্র দ্বার|”
18যােকাব খুব েভাের উেঠ পড়ল| েয পাথের মাথা েরেখ শুেয়িছল তা দঁাড় কিরেয় স্থাপন করল| তারপর

েস েসই পাথেরর উপর েতল ঢালল| এইভােব েস েসই পাথরেক ঈশ্বেরর স্মরনােথর্ সৃ্মিত িচহ্নস্বরূপ করল|
19 েসই জায়গার নাম িছল লুস িকন্তু যােকাব তার নাম ৈবেথল রাখল|

20 এরপর যােকাব এক প্রিতজ্ঞা কের বলল, “যিদ ঈশ্বর আমার সহায় থােকন, যিদ িতিন আমােক এ
যাত্রায় রক্ষা কেরন, যিদ িতিন আমার খাদয্ ও পরেণর কাপড় েযাগান, 21আর যিদ আিম শািন্তেত আমার
িপতার গৃেহ িফরেত পাির, যিদ ঈশ্বর এই সমস্ত িকছুই সাধন কেরন তাহেল প্রভুই আমার ঈশ্বর হেবন| 22এই
পাথর আিম সৃ্মিতস্তম্ভ রূেপ স্থাপন করিছ| এটা প্রমাণ করেব েয এ জায়গা ঈশ্বেরর উেদ্দেশয্ এক পিবত্র
জায়গা এবং ঈশ্বর আমােক যা িকছু েদেবন তার দশ ভােগর এক ভাগ অংশ আিম ঈশ্বরেক েদব|”
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29
যােকােবর সেঙ্গ রােহেলর সাক্ষাৎ

1 তারপর যােকাব আবার তার যাত্রা পেথ চলল| েস পূবর্িদেকর েদেশ েগল| 2 যােকাব তািকেয় েদখল
মােঠ একটা কূপ রেয়েছ| কূেপর ধাের িছল িতন পাল েমষ| েমষরা এই কূেপর জলই পান করত| একটা
বড় পাথর িদেয় কূেপর মুখটা ঢাকা িছল| 3 পােলর সব েমষ জেড়া হেল েমষপালকরা কূেপর মুখ েথেক
পাথরটা গিড়েয় িদেতা| তখন সব েমষরা জল পান করত| েমষেদর জল পান েশষ হেল েমষপালকরা েসই
পাথরটা আবার যথাস্থােন গিড়েয় িদত|

4 েসখানকার েমষপালকেদর যােকাব বলল, “ভাইরা, েতামরা েকাথা েথেক এেসছ?”
তারা উত্তের বলল, “আমরা হােরাণ েথেক এেসিছ|”
5 তখন যােকাব বলল, “েতামরা িক নােহােরর পুত্র লাবনেক েচন?”
েমষপালকরা উত্তের বলল, “আমরা তঁােক িচিন|”
6 তখন যােকাব বলল, “িতিন েকমন আেছন?”
তারা বলল, “িতিন ভাল আেছন| সব িকছু িঠকঠাক রেয়েছ| েদখুন, তঁার কনয্া রােহল এখন েমষপাল

িনেয় আসেছন|”
7 যােকাব বলল, “েদখ, এখনও িদেনর আেলা রেয়েছ এবং সূযর্ ডুবেত এখনও েদরী| েমষ জেড়া করার

সময় েতা এখন নয়| তাই তােদর জল পান কিরেয় মােঠ আবার চরেত দাও|”
8 িকন্তু েমষপালকরা বলল, “সব েমষপাল এক জায়গায় জেড়া না হওয়া পযর্ন্ত আমরা তা করেত পাির

না| তারপর আমরা কূেপর মুখ েথেক পাথর সিরেয় েদব আর সব েমষ জল পান করেত পারেব|”
9 েয সময় যােকাব েমষপালকেদর সেঙ্গ কথা বলিছল, েস সময় রােহল তার িপতার েমষপাল িনেয় এল|

(রােহেলর কাজ িছল েমষেদর যত্ন েনওয়া|)
10 রােহল িছল লাবেনর কনয্া| লাবন িছেলন যােকােবর মাতার অথর্াৎ িরিবকার ভাই| যােকাব রােহলেক

েদেখ এিগেয় িগেয় পাথর সিরেয় তার মামার েমষেদর জল িদল| 11 পের যােকাব রােহলেক চুমু েখেয়
উঁচু গলায় কঁাদেত লাগল| 12 যােকাব রােহলেক বলল েয েস তার িপতার পিরবােরর িদক িদেয় আত্মীয় -
িরিবকার পুত্র| তাই রােহল েদৗেড় বাড়ী িগেয় তার িপতােক তা জানাল|

13 লাবন তঁার েবােনর পুত্র যােকােবর কথা শুনেলন| এবার তাই লাবন েদৗেড় তার সেঙ্গ েদখা করেত
েগেলন| লাবন তােক জিড়েয় ধের চুমু েখেলন এবং িনেজর বাড়ীেত িনেয় এেলন| যা ঘেটিছল তার সব
িকছু যােকাব লাবনেক বলল|

14তখন লাবন বলেলন, “তুিম েযআমার পিরবােরর একজন এ বড়ইআনেন্দর!” তাই লাবন যােকােবর
সেঙ্গ এক মাস কাটােলন।

যােকােবর সেঙ্গ লাবেনর চালািক
15একিদন লাবন যােকাবেক বলেলন, “পািরশ্রিমক িবনা আমার জনয্ েতামার এই পিরশ্রম করাটা িঠক

হেচ্ছ না| তুিম আমার আত্মীয়, দাস নও| আিম েতামায় িক পািরশ্রিমক েদব?”
16 লাবেনর দুিট কনয্া িছল| বড়িটর নাম েলয়া এবং েছাটিটর নাম রােহল|
17 রােহল সুন্দরী িছল| েলয়ার েচাখ দুিট শান্ত িছল|* 18 যােকাব রােহলেক ভােলাবাসল| যােকাব

লাবনেক বলল, “আিম সাত বছর কাজ করব যিদ আপিন আমােক আপনার কিনষ্ঠা কনয্া রােহলেক
িবেয় করেত েদন|”

19 লাবন বলেলন, “অনয্ কারও সেঙ্গ িবেয় হওয়ার েথেক েতামার সেঙ্গ িবেয় হওয়াটা ওর পেক্ষ মঙ্গল
হেব| তাই আমােদর সেঙ্গ েথেক যাও|”

20 তাই যােকাব েথেক েগল এবং লাবেনর জনয্ সাত বছর কাজ করল| িকন্তু রােহলেক েস ভালবাসত
বেল এই সাত বছর সময় তার কােছ অল্প বেল মেন হল|

21 সাত বছর পর যােকাব লাবনেক বলল, “রােহলেক আমায় িদন, আিম তােক িবেয় করব| আপনার
কােছ পিরশ্রম করার েমযাদ েশষ হেয়েছ|”
* 29:17: েলয়ার � িছল এিট িবনম্রভােব বলার একিট উপায় েয েলয়া েদখেত খুব সুন্দরী িছল না|
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22 তাই লাবন েসখানকার সমস্ত েলাকেক েভােজ িনমিন্ত্রত করেলন| 23 েসই রােত্র লাবন তঁার কনয্া
েলয়ােক যােকােবর কােছ িনেয় এেলন| যােকাব ও েলয়া েযৗন সহবাস করেলন| 24 (লাবন তার দাসী
িসল্পােক তার কনয্ার দাসী হবার জনয্ও িদেলন|) 25 সকাল েবলা যােকাব েদখেলন িতিন েলয়ার সােথ
রাত কািটেয়েছন| যােকাব লাবনেক বলল, “আপিন আমার সেঙ্গ চালািক কেরেছন| রােহলেক িবেয় করার
জনয্ আপনার জনয্ কত কেঠার পিরশ্রম কেরিছ, তেব েকন আপিন আমার সেঙ্গ এই চালািক করেলন?”

26 লাবন বলেলন, “আমােদর েদেশর প্রথা অনুযায়ী বড় কনয্ার আেগ েছাট কনয্ার িবেয় আমরা িদই
না| 27 িকন্তু িববাহ উৎসেবর পুেরা সপ্তাহটা কাটাও আর আিম রােহেলর সেঙ্গ েতামার িবেয় েদব| িকন্তু
তুিম আরও সাতবছর আমার েসবা করেব|”

28 সুতরাং যােকাব তাই করেলন এবং িববাহ অনুষ্ঠােনর সপ্তাহিট েশষ করেলন| তখন লাবন তার কনয্া
রােহলেক যােকােবর স্ত্রী হেত িদেলন| 29 (লাবন তার দাসী িবল্হােক রােহেলর দাসী িহেসেব িদেলন|)
30 সুতরাং যােকাব রােহেলর সেঙ্গও েযৗন সহবাস করেলন| আর যােকাব রােহলেক েলয়ার েথেকও েবশী
ভালবাসত| যােকাব লাবেনর জনয্ আরও সাত বছর পিরশ্রম করল|

যােকােবর পিরবার বৃিদ্ধ েপল
31প্রভু েদখেলন েয যােকাব েলয়ার েথেক রােহলেক েবশী ভালবােস| তাই প্রভু েলয়ােক সন্তান প্রসেবর

জনয্ সক্ষম করেলন| িকন্তু রােহেলর সন্তান হল না|
32 েলয়া এক পুেত্রর জন্ম িদেলন| িতিন তার নাম রাখেলন রূেবণ| েলয়া তার এই নাম িদেলন কারণ

িতিন বলেলন, “প্রভু আমার কষ্ট সকল েদেখেছন| আমার স্বামী আমায় ভালবােসন না| তাই এবার আমার
স্বামী আমায় ভালবাসেতও পােরন|”

33 েলয়া আবার গভর্ বতী হেলন এবং তঁার আর একিট পুত্র হল| িতিন তার নাম রাখেলন িশিমেয়ান| েলয়া
বলেলন, “আিম েয ভালবাসা েথেক বিঞ্চত তা প্রভু শুেনেছন তাই িতিন আমােক এই পুত্র িদেয়েছন|”

34 েলয়া আবার গভর্ বতী হেলন এবং তঁার আর একিট পুত্র হল| িতিন এই পুেত্রর নাম েলিব রাখেলন|
েলয়া বলেলন, “এবার অবশয্ই আমার স্বামী আমায় ভালবাসেবন| আিম তঁােক িতনিট পুত্র িদেয়িছ|”

35 এরপর েলয়া আর একিট পুেত্রর জন্ম িদেলন| িতিন এই পুেত্রর নাম রাখেলন িযহূদা| েলয়া তার এই
নাম রাখেলন কারণ িতিন বলেলন, “এখন আিম প্রভুর প্রশংসা করব|” এবার েলয়ার আর সন্তান হল না|

30
1 রােহল েদখল েয েস যােকাবেক েকান সন্তান িদেত পাের িন| রােহল তাই তার েবান েলয়ার প্রিত

ঈষর্ািন্বত হল| তাই রােহল যােকাবেক বলল, “আমায় সন্তান িদন নতুবা আিম মারা যাব!”
2 যােকাব রােহেলর প্রিত কু্রদ্ধ হল| েস বলল, “আিম ঈশ্বর নই| ঈশ্বরই েতামার গভর্ রুদ্ধ কের

েরেখেছন|”
3 তারপর রােহল বলল, “আপিন আমার দাসী িবল্হােক িনন| তার সােথ শয়ন করুন এবং েস আমার

জনয্ সন্তান প্রসব করেব| তাহেল আিম তার মাধয্েম মাতা হেত পারব|”
4 তাই রােহল িবল্হােক যােকােবর কােছ পাঠাল| যােকাব িবল্হার সেঙ্গ েযৗন সহবাস করল| 5 িবল্হা

গভর্ বতী হেয় যােকােবর জনয্ এক পুেত্রর জন্ম িদল|
6 রােহল বলল, “ঈশ্বর আমার প্রাথর্না শুেনেছন| িতিন তাই আমার এক পুত্র িদেত মনস্থ করেলন|” তাই

রােহল এই সন্তােনর নাম দান রাখল|
7 িবল্হা আবার গভর্ বতী হেয় িদ্বতীয় পুেত্রর জন্ম িদল| 8 রােহল বলল, “আিম আমার েবােনর সেঙ্গ ভারী

প্রিতদ্বিন্দতা কেরিছ এবং আিম িজেতিছ|” তাই েস েসই পুেত্রর নাম িদল নপ্তািল|
9 েলয়া েদখেলন েয তার আর সন্তান হবার সম্ভাবনা েনই| তাই িতিন তঁার দাসী িসল্পােক যােকাবেক

িদেলন| 10এবার িসল্পার এক পুত্র হল| 11 েলয়া বলেলন, “আিম খুবই েসৗভাগয্বতী|” তাই িতিন এই পুেত্রর
নাম গাদ রাখেলন| 12 িসল্পা আর একিট পুেত্রর জন্ম িদল| 13 েলয়া বলেলন, “আিম অতয্ন্ত আনিন্দত!
এখন হেত স্ত্রী েলাকরা আমায় ধনয্া বলেব|” তাই িতিন তার নাম আেশর রাখেলন|
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14 গম কাটার সময় রূেবণ েক্ষেত িগেয় একিট িবেশষ ধরেণর ফুল * েদখেত েপল| রূেবণ েসই
ফুলগুিল তার মা েলয়ার কােছ িনেয় এল| িকন্তু রােহল েলয়ােক বলল, “েতামার পুেত্রর আনা ঐ ফুেলর
িকছু আমােক দাও|”

15 েলয়া উত্তের বলেলন, “তুিম এর মেধয্ই আমার স্বামীেক িনেয় িনেয়ছ| এখন তুিম আমার পুেত্রর
ফুলগুিলও িনেত চাইছ?”
িকন্তু রােহল বলল, “তুিম েতামার পুেত্ররআনা ফুলআমায় িদেলআজ রােত্রআমার স্বামীর সেঙ্গ সহবাস

করেত পােব|”
16 েক্ষত েথেক রােত যােকাব বাড়ী িফরল| েলয়া তােক েদেখ তার সেঙ্গ সাক্ষাৎ করেত বাইের এেলন|

িতিন বলেলন, “আজ রােত তুিম আমার সেঙ্গ েশােব| আিম েতামার জনয্ মূলয্ িহসােব আমার পুেত্রর ফুল
িদেয় িদেয়িছ|” তাই েসই রােত্র যােকাব েলয়ার সেঙ্গ শয়ন করল|

17এরপর ঈশ্বেরর দয়ায় েলয়া আবার গভর্ বতী হেলন| িতিন পঞ্চম পুেত্রর জন্ম িদেলন| 18 েলয়া বলেলন,
“আিম আমার দাসীেক আমার স্বামীর কােছ পাঠােনার েবতন িহসােব ঈশ্বর আমােক এই সন্তান িদেলন|”
িতিন েসই পুেত্রর নাম ইষাখর রাখেলন|

19 েলয়া আবার গভর্ বতী হেয় ষষ্ঠ পুেত্রর জন্ম িদেলন| 20 েলয়া বলেলন, “ঈশ্বর আমােক অপূবর্ উপহার
িদেলন| এখন িনশ্চয়ই যােকাব আমােক গ্রহণ করেবন কারণ আিম তােক দুিট পুত্র িদেয়িছ|” তাই েলয়া
েসই পুেত্রর নাম সবূলূন রাখেলন|

21 পের েলয়া একিট কনয্ার জন্ম িদেলন| িতিন তার নাম রাখেলন দীণা|
22এবার ঈশ্বর রােহেলর প্রাথর্না শুনেলন| ঈশ্বর রােহেলর গভর্ মুক্ত করেলন| 23-24 রােহল গভর্ বতী হেয়

এক পুেত্রর জন্ম িদল| রােহল বলল, “ঈশ্বর আমার লজ্জা দূর কেরেছন এবং এক পুত্র িদেয়েছন|” তাই
রােহল ঈশ্বর আমােক আর একিট পুত্র িদন, একথা বেল তার নাম রাখল েযােষফ|

লাবেনর সেঙ্গ যােকােবর চালািক
25 েযােষেফর জেন্মর পর যােকাব লাবনেক বলল, “এবার আমােক আমার বাড়ী িফরেত িদন|

26 আমােক আমার স্ত্রী ও পুত্রেদর িনেয় েযেত িদন| আিম 14 বছর পিরশ্রম কের তােদর আপনার কাছ
েথেক লাভ কেরিছ| আপিন জােনন আিম ভালভােবই আপনার েসবা কেরিছ|”

27 লাবন তােক বলেলন, “এখন আমায় িকছু বলেত দাও! আিম জািন েতামার জনয্ই প্রভু আমায়
মেনানীত কেরেছন| 28আমায় বল েতামার পািরশ্রিমক িহসােব িক িদেত হেব আর আিম েতামায় তা েদব|”

29 যােকাব উত্তের বলল, “আপিন জােনন েয আিম আপনার জনয্ কেঠার পিরশ্রম কেরিছ| আমার
তত্ত্বাবধােন আপনার পশুবল ভালই রেয়েছ এবং বৃিদ্ধ েপেয়েছ| 30 যখন আিম এেসিছলাম তখন আপনার
অল্পই িছল| িকন্তু এখন আপনার প্রচুর হেয়েছ| প্রিতবার আিম আপনার জনয্ িকছু কাজ করেল প্রভু
আপনােক আশীবর্াদ কেরেছন| এখন সময় এেসেছ আমার িনেজর জনয্ কাজ করার| সময় এেসেছ আমার
িনেজর গৃহ ৈতরীর|”

31 লাবন িজজ্ঞাসা করেলন, “তাহেল আিম েতামায় িক েদব?”
যােকাব উত্তের বলল, “আিমআপনার কাছ েথেক িকছু চাই না| েকবল চাই আপিন আমার শ্রেমর েবতন

িদন| েকবল এই একিট কাজ করুন; আিম িফের িগেয় আপনার েমষপােলর যত্ন েনব| 32 িকন্তু আজেক
আমােক আপনার সমস্ত পশুপােলর মেধয্ িদেয় েযেত িদন এবং েয সমস্ত েমেষর গােয় েগাল েগাল দাগ
এবং েডারা কাটা দাগ রেয়েছ তােদর প্রেতয্কেক িনেত িদন| আর সমস্ত কােলা ছাগ িশশুও আমােক িনেত
িদন| এবং েগাল েগাল দাগ ও েডারা কাটা দাগ রেয়েছ এমন সমস্ত স্ত্রী ছাগ িশশুও আমার েহাক্◌্| েসই
হেব আমার েবতন| 33 তাহেল আিম আপনার প্রিত িবশ্বস্ত িকনা তা সহেজই বুঝেত পারেবন| আপিন এেস
আমার পশুপাল েদখেত পােরন| যিদ েকান ছাগ িচত্র িবিচত্র না হয় এবং েমষ কােলা রেঙর না হয় তাহেলই
আপিন বুঝেত পারেবন েয আিম চুির কেরিছ|”

* 30:14: িবেশষ ধরেণর ফুল অথবা “িবষাক্ত উিদ্ভদ।” এই িহব্রু শব্দিটরঅথর্ “েপ্রম উিদ্ভদ।” েলােক মেন করত এই উিদ্ভদগুিল স্ত্রীেলােকর
সন্তান লােভ সাহাযয্ কের।
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34 লাবন বলেলন, “এেত আমার সম্মিত রেয়েছ| তুিম যা চাইেল আমরা েসই মত করব|” 35 িকন্তু
েসই িদন লাবন সমস্ত িচত্র িবিচত্র পুং ছাগল এবং িচতল স্ত্রী ছাগলগুিলেক লুিকেয় েফলেলন এবং কােলা
েমষগুিলেক লুিকেয় েফলেলন| লাবন তার পুত্রেদর েসই সমস্ত পাহারা িদেত বলেলন| 36 তাই তার পুত্ররা
িচত্র-িবিচত্র েসই সকল পশু িনেয় তােদর অনয্ এক জায়গায় চিরেয় িনেয় িতন িদন পেথর দূরত্ব বজায়
রাখেলন| বাকী পশু যা পেড় রইল যােকাব তার যত্ন িনল| িকন্তু েসই পােল িচত্র িবিচত্র অথবা রঙীন েকান
পশুই িছল না|

37 তাই যােকাব ঝাউ ও বাদাম গােছর কিচ ডালপালা কাটল এবং ডােলর ছাল িকছুটা কের ছাড়াল
যােত েডারা কাটা েদখায়| 38 যােকাব েসই ডালগুিল পশুেদর জল খাওয়ার জায়গার সামেন রাখল| পশুরা
েসইস্থােন জল পান করেত এেল 39 সঙ্গমও করল| এরপর েসই ডােলর সামেন সঙ্গম করা পশুেদর িচত্র
িবিচত্র, েডারাকাটা অথবা কােলা শাবক জন্মাল|

40 পশুপােলর জনয্ সমস্ত পশুর মেধয্ েথেক যােকাব িচত্র িবিচত্র ও কােলা পশুেদর পৃথক করল|
যােকাব তার পশুেদর লাবেনর পশুেদর েথেকআলাদা কের রাখল| 41 েয েকান সময় বলবান পশুরা সঙ্গম
করেল যােকাব েসই ডালগুিল তােদর সামেন রাখত| বলবান পশুরা েসই ডালপালার সামেন সঙ্গম করত|
42 িকন্তু দুবর্ল পশুরা সঙ্গম করেল যােকাব েসখােন ডালগুিল রাখত না| তাই দুবর্ল পশুেদর শাবকগুিল
লাবেনর হল| আর বলবান পশুেদর শাবকগুিল হল যােকােবর| 43 এইভােব যােকাব েবশ ধনী হেয় উঠল|
তার অেনক পশু, ভৃতয্, উট এবং গাধা হল|

31
প্রস্থােনর সময় যােকােবর পলায়ন

1 একিদন যােকাব শুনল েয লাবেনর পুত্ররা কথাবাতর্ া বলেছ| তারা বলল, “আমােদর িপতার সবিকছুই
যােকাব িনেয় িনেয়েছ| যােকাব খুবই ধনী হেয়েছ| ওর এই ধেনর সবটাই েস আমােদর িপতার কাছ েথেক
িনেয়েছ|” 2 যােকাব লক্ষয্ করল েয লাবন অতীেতর মত আর বনু্ধমেনাভাবাপন্ন নয়| 3 প্রভু যােকাবেক
বলেলন, “েতামার পূবর্পুরুেষরা েয েদেশ বাস করেতন, েতামার েসই িনেজর েদেশ িফের যাও| আিম
েতামার সেঙ্গ সেঙ্গ থাকব|”

4তাই যােকাব রােহল ও েলয়ােক েসই মােঠ েদখা করেত বলল| েযখােন েস তার েমষপাল ও ছাগপাল
েরেখিছল| 5 যােকাব রােহল ও েলয়ােক বলল, “আিম েদখিছ েয েতামােদর িপতা আমার ওপর েরেগ
েগেছন| অতীেত সব সময় িতিন আমার সেঙ্গ বনু্ধেত্বর মেনাভাব েপাষণ করেতন িকন্তু িতিন আর েসরকম
নন| িকন্তু আমার িপতা ঈশ্বর আমার সেঙ্গ রেয়েছন| 6 েতামরা উভেয়ই জান আিম েতামােদর িপতার জনয্
আমার সাধয্মত কেঠার পিরশ্রম কেরিছ| 7 িকন্তু েতামােদর িপতা আমােক ঠিকেয়েছন| এই িনেয় দশবার
িতিন আমার েবতন বদেলেছন| িকন্তু এই সকল সময় ঈশ্বর লাবেনর সমস্ত চালািক হেত আমােক রক্ষা
কেরেছন|

8 “একবার লাবন বলেলন, �িবনু্দ িচিহ্নত সমস্ত ছাগল তুিম রাখেত পার| তাই হেব েতামার েবতন|�
িতিন এই কথা বলার পর সমস্ত পশুর িবনু্দ িচিহ্নত শাবক জন্মাল| তাই েসসব আমারই হল| িকন্তু তখন
লাবন বলেলন, �সব িবনু্দ িচিহ্নত ছাগল আমার| তুিম েডারা কাটা ছাগগুিল রাখেত পার| েসই হেব েতামার
েবতন|� িতিন একথা বলার পর সমস্ত পশু েডারাকাটা শাবেকর জন্ম িদল| 9 সুতরাং ঈশ্বরই পশুগুিলেক
েতামার িপতার কাছ েথেক িনেয় আমায় িদেয়েছন|

10 “একিট স্বেপ্নআিম েদখলাম, দেলর সেঙ্গ সঙ্গম করেছ েয পুরুষ ছাগলরা, তােদরই গােয় েডারাকাটা
এবং েছাপমারা| 11 ঈশ্বেরর দূত েসই স্বেপ্ন আমার সেঙ্গ কথা বলেলন, �যােকাব!�

“আিম উত্তর িদলাম, �আেজ্ঞ!�
12 “দূত আমােক উত্তর িদেলন, �েদখ, েকবল েডারাকাটা ও িবনু্দ িচিহ্নত ছাগলরাই সঙ্গম করেছ|

আিমই তা ঘটািচ্ছ| লাবন েতামার প্রিত েয সমস্ত অনয্ায় কেরেছন তার সমস্তই আিম েদেখিছ| আিম এমনটা
করিছ যােত সমস্ত ছাগ শাবক েতামারই হয়| 13আিম েসই ঈশ্বর িযিন ৈবেথেল েতামার কােছ এেসিছলাম|
েসই স্থােন তুিম এক েবদী স্থাপন কেরিছেল| তুিম েসই েবদীেত ওিলভ েতল েঢেলিছেল এবং আমার কােছ
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এক প্রিতজ্ঞা কেরিছেল| এখন আিম চাই েয তুিম েয েদেশ জেন্মিছেল েসই েদেশ িফের যাবার জনয্ প্রস্তুত
হও|� ”

14 রােহল ও েলয়া যােকাবেক উত্তের বলেলন, “আমােদর িপতা তার মৃতুয্র সময় আমােদর জনয্ িকছু
েরেখ যােবন না| 15 িতিন আমােদর সেঙ্গ এমন বয্বহার কেরন েযন আমরা িবেদশী| িতিন আমােদর েতামার
কােছ িবিক্র কেরেছন এবং তারপর েয অথর্ আমােদর পাবার কথা তা িতিন খরচ কের েফেলেছন| 16 ঈশ্বর
এই সমস্ত ধন আমােদর িপতার কাছ েথেক িনেয়েছন যার মািলক এখন আমরা এবং আমােদর সন্তানরা|
েসইজনয্ ঈশ্বর েযমনিট বেলেছন েসই মেতাই আপনার কাজ করা উিচৎ |”

17 েসইজনয্ যােকাব যাত্রার জনয্ প্রস্তুত হল| েস তার সব পুত্রেদর ও স্ত্রীেদর উেটর িপেঠ ওঠাল|
18তারপর তারা কনান েদেশ িফের েগল েযখােন যােকােবর িপতা বাস করেতন| যােকােবর সমস্ত পশুপাল
তার সামেন সামেন েহঁেট চলল| পদ্দন্-অরােম থাকাকালীন েস েয সমস্ত িকছু অজর্ ন কেরিছল তার সব
িকছু িনেয় চলল|

19 েসই সময় লাবন েমষেদর েলাম ছঁাটেত েগেলন| িতিন েসই কােজ যাওয়ার পের রােহল তার ঘের
ঢুেক তার িপতার ঠাকুরগুেলােক চুির করল|

20 যােকাব অরামীয় লাবেনর সেঙ্গ চালািক করল কারণ তার চেল যাবার িবষেয় েস তঁােক জানাল না|
21 যােকাব তার পিরবার ও সমস্ত সম্পিত্ত িনেয় দ্রুত েবিরেয় পড়ল| তারা ফরাৎ নদী পার হেয় পবর্তময়
প্রেদশ িগিলয়েদর িদেক রওনা িদেলন|

22 িতন িদন পের লাবন জানেত পারেলন েয যােকাব পািলেয় েগেছ| 23 তাই লাবন তঁার েলাকজন
জেড়া কের যােকােবর েপছেন ধাওয়া কের চলেলন| সাত িদন পর লাবন যােকাবেক পাবর্তয্ িগিলয়দ
েদেশর কােছ েদখেত েপেলন| 24 েসই রােত ঈশ্বর স্বেপ্ন লাবেনর কােছ েগেলন| ঈশ্বর বলেলন, “সাবধান!
যােকােবর সেঙ্গ েভেব িচেন্ত কথা েবােলা!”

চুির যাওয়া ঈশ্বেরর েখঁাজ
25 পেরর িদন সকাল েবলা লাবন যােকাবেক েদখেত েপেলন| যােকাব পবর্েতর উপের তার তঁাবু

খািটেয়িছল| তাই লাবন ও তঁার েলাকজন পবর্তময় প্রেদশ িগিলয়েদ তঁােদর তঁাবু খাটােলন|
26 লাবন যােকাবেক বলেলন, “তুিম েকন আমার সেঙ্গ চালািক করেল? েকন তুিম আমার কনয্ােদর

যুদ্ধ বন্দীেদর মত ধের িনেয় েগেল? 27 তুিম আমােক না জািনেয় েকন পালােল? যিদ আমায় বলেত তেব
আিম একটা েভােজর আেয়াজন করতাম| বাজনার সােথ নাচ গােনর বয্বস্থাও করতাম| 28 তুিম আমার
নািত নাতিনেদর চুমু েখেত ও কনয্ােদর িবদায় জানাবারও সুেযাগ িদেল না| এইভােব তুিম খুব অেজ্ঞর
মত কাজ কেরছ| 29 েতামােক আঘাত করার ক্ষমতা আমার রেয়েছ| িকন্তু গত রােত েতামার িপতার ঈশ্বর
আমার স্বেপ্ন আমার কােছ এেলন| িতিন আমােক সাবধান কের িদেলন যােত েতামার েকান ক্ষিত না কির|
30 আিম জািন তুিম েতামার বাড়ী িফের েযেত চাও আর েসইজনয্ই তুিম চেল এেসছ| িকন্তু েকন তুিম
আমার ঘর েথেক ঠাকুরগুেলােক চুির করেল?”

31 যােকাব উত্তের বলল, “আিম ভয় েপেয়িছলাম তাই আপনােক না বেল চেল এেসিছ! আিম
েভেবিছলাম আপিন হয়েতা আমার কাছ েথেক আপনার কনয্ােদর িছিনেয় েনেবন| 32 িকন্তু আিম আপনার
ঠাকুরগুেলা চুির কির িন| যিদ এখােন আমার সেঙ্গর েকান বয্িক্ত ঐ ঠাকুরগুেলােক িনেয় থােক তেব তােক
হতয্া করেত হেব| আপনার েলাকরাই এই িবষেয় আমার সাক্ষী হেব| আপনার যা িকছু তা আপিন খঁুেজ
েদখেত পােরন| যা আপনার তা িনেয় িনন|” (যােকাব জানেতন না েয রােহল লাবেনর ঠাকুরগুেলা চুির
কেরেছ|)

33 তাই লাবন িগেয় যােকােবর তঁাবু এবং তারপর েলয়ার তঁাবু খঁুেজ েদখেলন| তারপর েসই দুই দাসীর
তঁাবুও খঁুেজ েদখেলন| িকন্তু েসই ঠাকুরগুেলােক তােদর ঘের খঁুেজ েপেলন না| তারপর লাবন রােহেলর
তঁাবুর িদেক েগেলন| 34 রােহল ঠাকুরগুেলােক উেটর গিদর তলায় লুিকেয় তার ওপের বেস িছেলন| লাবন
সমস্ত তঁাবু তন্ন তন্ন কের খঁুেজও ঠাকুরগুেলােক খঁুেজ েপেলন না|
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35 রােহল তার িপতােক বলল, “িপতা আমার উপর রাগ করেবন না| আিমআপনার সামেন উেঠ দঁাড়ােত
পারিছ না কারণ আমার মািসক চলেছ|” তাই লাবন তঁাবুর িভতের েদখেলন িকন্তু তঁার ঠাকুরগুেলা খঁুেজ
েপেলন না|

36তখন যােকাব খুব েরেগ িগেয় বলল, “আিম িক েদাষ কেরিছ? েকান আইন েভেঙ্গিছ? িক অিধকাের
আপিন আমােক তাড়া কের থামােত এেসেছন? 37 আমার যা িকছু রেয়েছ তার সবিকছুই আপিন খঁুেজ
েদেখেছন| িকন্তু আপনার িকছুই খঁুেজ পান িন আর যিদ েপেয় থােকন তেব তা েদখান| েসটা এখােনই
রাখুন যােত আমােদর েলাকরা তা েদখেত পায়| আমােদর েলােকরাই িবচার করুক আমােদর মেধয্ কারা
িঠক| 38 আিম 20 বছর আপনার জনয্ কাজ কেরিছ| এই সময় আপনার েকান েমষশাবক বা ছাগিশশু
জন্মাবার সময় মারা যায় িন| আর আিম আপনার পােলর েকান েমষ েমের খাই িন| 39 েকান সময় বনয্
পশুর দ্বারা েকান েমষ মারা েগেল আিম সবসময় িনেজ আপনার কােছ এেস বিল িন েয আমার েদােষ
এটা হয় িন| িকন্তু িদন রাত আিম ক্ষিত স্বীকার কেরিছ| 40 িদেনর েবলা সূযর্য্ েযন আমার শিক্ত িনঙেড় িনত
এবং রােত শীেত ঘুম আমার েচাখ েথেক উধাও হেয় েযত| 41আিম 20 বছর ধের আপনার কােছ দােসর
মত কাজ কেরিছ| প্রথম 14 বছর আিম আপনার দুই কনয্া লাভ করার জনয্ েখেটিছ| েশষ 6 বছর আিম
আপনার পশু লাভ করার জনয্ েখেটিছ| এবং এই সময় আপিন দশ বার আমার েবতন বদেলেছন| 42 িকন্তু
আমার পূবর্পুরুেষর ঈশ্বর, অব্রাহােমর ঈশ্বর এবং ইসহােকর ভয়।*আমার সেঙ্গ িছেলন| ঈশ্বর আমার সেঙ্গ
না থাকেল আপিন আমােক খািল হােত িবদায় িদেতন| িকন্তু ঈশ্বর আমার কষ্ট সকল ও আমার পিরশ্রম
েদখেলন| এই জনয্ই গত রােত ঈশ্বর প্রমাণ কেরেছন েয আিম িঠক|”

যােকাব ও লাবেনর চুিক্ত
43 লাবন যােকাবেক বলেলন, “এই মিহলারা আমারই কনয্া| এই সন্তানরা ও এই পশুরাও আমারই| যা

িকছু েদখছ এ সবই েতা আমারই, িকন্তু আমার কনয্ােদর ও নািত নাতিনেদর আমার কােছ রাখার জনয্
িকছুই করেত পাির না| 44 েসইজনয্ এস েতামার সেঙ্গ এক চুিক্ত কির| আমােদর এই চুিক্তর প্রমাণ স্বরূপ
আমরা এক পাথেরর থাম স্থাপন করব|”

45 চুিক্তর প্রমাণ িহসােব যােকাব একটা বড় পাথর খঁুেজ এেন েসটা স্থাপন করল| 46 েস তার িনেজর
েলাকেদরও পাথর এেন রািশ কের রাখেত বলল| তারপর েসই পাথেরর রািশর ধাের বেস খাওয়া দাওয়া
করল| 47 লাবন েসই স্থােনর নাম রাখেলন িযগর্ সাহদুথা| িকন্তু যােকাব েসই স্থােনর নাম িদল গল্-এদ|

48 তখন লাবন বলেলন, “পাথেরর এই রািশ আমােদর চুিক্ত স্মরণ করেত সাহাযয্ করেব|” এই কারেণ
যােকাব েসই স্থােনর নাম গল্-এদ রাখল|

49 তারপর লাবন বলেলন, “আমরা পরস্পেরর েথেক দূের চেল েগেল প্রভু েযন আমােদর পাহারা
েদন|” েসইজেনয্ েসই স্থােনর নাম িমস্পা রাখা হল|

50 তারপর লাবন বলেলন, “মেন েরেখা তুিম যিদ আমার কনয্ােদর আঘাত কর তেব ঈশ্বর েতামােক
শািস্ত েদেবন| তুিম যিদ অনয্ আর েকান স্ত্রী েলাকেক িবেয় কর তেব মেন েরেখা ঈশ্বর লক্ষয্ রাখেছন|
51আমােদর মেধয্ স্থািপত স্তম্ভ ও এই রািশ করা পাথরগুেলা স্মরণ কিরেয় েদেব আমােদর চুিক্তর কথা|
52আিম কখনই এই পাথরগুেলা পার হেয় েতামার সােথ লড়াই করেত যােবা না এবং তুিমও অবশয্ই পার
হেয় আমার সেঙ্গ লড়াই করেত আসেব না| 53আমরা যিদ এই চুিক্ত লঙঘন কির তেব অব্রাহােমর ঈশ্বর,
নােহােরর ঈশ্বর এবং তােদর পূবর্পুরুেষর ঈশ্বর আমােদর িবচাের েদাষী করুন|”
যােকােবর িপতা ইসহাক ঈশ্বরেক “ভয়” বেল ডাকেতন| তাই যােকাব েসই নাম বয্বহার কের

প্রিতজ্ঞা করল| 54 তারপর যােকাব েসই পবর্েত একটা পশু বিলদান রূেপ উৎসগর্ করল| আর তার
আপনজনেদর েভােজ িনমন্ত্রণ করল| খাওয়া-দাওয়া েশষ হেল তারা েসই রাতটা পাহােড়ই কাটাল|
55 পেরর িদন েভাের লাবন তঁার নািত নাতিনেদর ও কনয্ােদর চুমু েখেয় িবদায় জানােলন| িতিন তােদর
আশীবর্াদ কের ঘের িফের েগেলন|

* 31:42: ইসহােকর ভয় ঈশ্বেরর একিট নাম|
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32
এেষৗর সােথ পুনির্মলন

1 যােকাবও েসই স্থান হেত উেঠ চলল| পেথ েস ঈশ্বেরর দূতগেণর েদখা েপল| 2তােদর েদেখ যােকাব
বলল, “এ ঈশ্বেরর িশিবর!” েসই জনয্ েস েসই স্থােনর নাম মহনিয়ম রাখল|

3 যােকােবর ভাই এেষৗ থাকত েসয়ীের| এই জায়গাটা িছল পাহাড়ী েদশ ইেদােম| যােকাব এেষৗর কােছ
বাতর্ াবাহকেদর এই বেল পাঠাল, 4 “এই সব কথা আমার মিনব এেষৗেক িগেয় বেলা| আপনার দাস যােকাব
বেল: আিম এতগুিল বছর লাবেনর কােছ কািটেয়িছ| 5আমার অেনক গরু, গাধা, েমষপাল, েলাকজন ও
দাসী রেয়েছ| মহাশয় আিম এই বাতর্ া পািঠেয় অনুেরাধ করিছ, আপিন আমােদর গ্রহণ করুন|”

6 বাতর্ াবাহকরা যােকােবর কােছ িফের এেস বলল, “আমরা আপনার ভাই এেষৗেয়র কােছ িগেয়িছলাম|
িতিন আপনার সােথ েদখা করেত আসেছন| তঁার সােথ 400 জন েলাক রেয়েছ|”

7এই বাতর্ ায় যােকাব ভীত হল| েস তার েলাকজনেদর দুই দেল ভাগ করল| েস তার েমষপাল, পশুপাল
ও উেটর পালেক দুই ভােগ ভাগ করল| 8 যােকাব বলল, “যিদ এেষৗ এেস এক দলেক ধ্বংস কের তেব
অপর দল িনশ্চয় পািলেয় রক্ষা পােব|”

9 যােকাব বলল, “েহ আমার িপতা অব্রাহােমর ঈশ্বর, আমার িপতা ইসহােকর ঈশ্বর! প্রভু তুিমই আমােক
আমার েদেশ আমার পিরবােরর কােছ িফের েযেত বেলিছেল| তুিম বেলিছেল আমার মঙ্গল করেব| 10 তুিম
আমার প্রিত কত করুণা কেরছ| আমার কত মঙ্গল কেরছ| প্রথমবার যখন আিম যদ্দর্ ন পার হিচ্ছলাম তখন
েকবল পথ চলার লািঠ ছাড়া আমার কােছ িকছুই িছল না| িকন্তু এখন আমার সব িকছু প্রচুর বেল দুেটা দল
হেয়েছ| 11 দয়া কের আমায় আমার ভাইেয়র হাত েথেক, এেষৗর হাত েথেক রক্ষা কর| আমার ভয় হয় েয
েস আমােদর, এমনিক সন্তানেদর সেঙ্গ মােয়েদরও হতয্া করেব| 12 প্রভু তুিম আমায় বেলিছেল, �আিম
েতামার মঙ্গল করব| আিম েতামার বংশধরেদর সংখয্ায় সমুেদ্রর বািলর মত করব যা গুেন েশষ করা যায়
না|� ”

13 েসই স্থােন যােকাব রাত কাটাল| এেষৗেক উপহার িহসােব েদবার জনয্ িজিনস েগাছাল| 14 যােকাব
200িট ছাগী, 20িট ছাগ, 200িট েমষী ও 20িট েমষ িনল| 15আরও িনল 30িট উট এবং তােদর বাচ্চা,
40িট গরু, 10িট ষঁাড়, 20িট গদ্দর্ ভী ও 10িট গদ্দর্ ভ| 16 যােকাব প্রিতিট পশুপাল তার দাসেদর হােত িদল|
তারপর যােকাব তার দাসেদর বলল, “প্রিতিট পশুর পাল পৃথক কর| আমার আেগ আেগ যাও আর প্রিতিট
পােলর মেধয্ িকছুটা দূরত্ব েরেখা|” 17 যােকাব তার দাসেদর আজ্ঞা িদল| প্রথম দেলর পশু েয দােসর
হােত তােক েস বলল, “যখন আমার ভাই এেষৗ এেস েতামােক িজেজ্ঞস করেব, �এ সব পশু কার? তুিম
েকাথায় যাচ্ছ? তুিম কার দাস?� 18 তখন তুিম বলেব, �এইসব পশু আপনার দাস যােকােবর| যােকাবই
এইসব উপহার িহসােব আপনার কােছ পািঠেয়েছন. আর যােকাব িনেজও েপছন েপছন আসেছন|� ”

19 যােকাব িদ্বতীয়, তৃতীয় এবং অনয্ সব দাসেদর ঐ একই কাজ করেত বলল| েস বলল, “এেষৗর সেঙ্গ
েদখা হেল েতামরাও সবাই ঐ একই কাজ করেব| 20 েতামরা বলেব, �এই উপহার আপনার জেনয্ আর
আপনার দাস যােকাব আমােদর েপছেনই আসেছন|� ”
যােকাব বলল, “যিদ আিম এই েলাকেদর উপহার সেমত আমার আেগ পাঠাই তেব হয়েতা এেষৗ আমায়

ক্ষমা কের গ্রহণ করেবন|” 21 তাই যােকাব এেষৗেক উপহারগুিল পাঠাল| িকন্তু েসই রােত যােকাব তঁাবুেত
রইল|

22 পের েসই রােত উেঠ যােকাব েসখান েথেক চেল েগল| েস তার সােথ তার দুই স্ত্রী, দুই দাসী ও তার
এগােরািট সন্তানেক িনেয় যেব্বাক নদী পার হল| 23 যােকােবর পিরবার নদী পার হেয় েগেল েস তার সমস্ত
িজিনসপত্রও পার হবার জনয্ পাঠাল|

ঈশ্বেরর সােথ যুদ্ধ
24অবেশেষ যােকাব নদী পার হবার জনয্ রইল| িকন্তু েস একা পার হবার আেগ একজন পুরুষ এেস

তার সেঙ্গ মল্লযুদ্ধ করেলন| সূযর্য্ ওঠার আেগ পযর্ন্ত েসই পুরুষিট তার সেঙ্গ যুদ্ধ করেলন| 25 পুরুষিট
যখন েদখেলন িতিন যােকাবেক পরািজত করেত পারেছন না তখন যােকােবর পােয় আঘাত করেলন;
তােত যােকােবর পােয়র হাড় সের েগল|
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26 তারপর েসই পুরুষিট যােকাবেক বলেলন, “আমায় েযেত দাও, সূযর্য্ উঠেছ|”
িকন্তু যােকাব বলল, “আপিন আমােক আশীবর্াদ না করেল আিম আপনােক েযেত েদব না|”
27 েসই পুরুষিট তােক িজজ্ঞাসা করেলন, “েতামার নাম িক?”
যােকাব উত্তর িদল, “আমার নাম যােকাব|”
28 তখন েসই পুরুষিট বলেলন, “েতামার নাম যােকােবর পিরবেতর্ ইস্রােয়ল হেব| আিম েতামার এই

নাম রাখলাম কারণ তুিম ঈশ্বেরর সেঙ্গ ও মানুেষর সেঙ্গ যুদ্ধ কেরছ িকন্তু পরািজত হও িন|”
29 তখন যােকাব তােক িজেজ্ঞস করল, “দয়া কের বলুন আপনার নাম িক?”
িকন্তু েসই পুরুষিট বলেলন, “িক জনয্ আমার নাম িজেজ্ঞস করছ?” েসই সময়ই পুরুষিট যােকাবেক

আশীবর্াদ করেলন|
30তাই যােকাব েসই জায়গার নাম পনূেয়ল রাখল| যােকাব বলল, “এই স্থােনই আিম ঈশ্বরেক মুেখামুিখ

েদখলাম িকন্তু তাও প্রােণ বঁাচলাম|” 31 েস পনূেয়ল পার হেল সূযর্য্ উঠল| যােকাব পােয়র জনয্ েখঁাড়ােত
েখঁাড়ােত চলল| 32 েসইজনয্ আজও ইস্রােয়লীয়রা উরুসিন্ধর েপশী েভাজন কের না, কারণ যােকােবর
েসই েপশীই আহত হেয়িছল|

33
যােকাব সাহেসর পিরচয় িদেলন

1যােকাব তািকেয় েদখেলন এেষৗ আসেছন| এেষৗ তার সেঙ্গ 400জন েলাক িনেয়আসিছেলন| যােকাব
তার পিরবারেক চারিট দেল ভাগ করল| েলয়া এবং তার সন্তানরা একিট দেল, রােহল ও েযােষফ আর
একিট দেল এবং দুই দাসী ও তােদর সন্তানরা আরও দুিট দেল িছল| 2 যােকাব তার দাসীেদর সন্তানেদর
সামেন রাখল| েলয়া এবং তার সন্তানেদর েস তােদর েপছেন রাখল| যােকাব রােহল ও েযােষফেক সবেশেষ
রাখল|

3 যােকাব িনেজ এেষৗর িদেক এিগেয় েগল| এর ফেল এেষৗর সােথই প্রথেম তার সাক্ষাৎ হল| যােকাব
তার ভাইেয়র িদেক েহঁেট যাবার সময় সাতবার আভূিম প্রণত হল|

4 এেষৗ যােকাবেক েদখেত েপেয় তার সােথ েদখা করার জনয্ েদৗেড় েগেলন| এেষৗ যােকােবর গলা
জিড়েয় ধের চুমু েখেলন| তারপর তঁারা দুজেনই কঁাদেলন| 5 এেষৗ তািকেয় েসই স্ত্রীেলাক ও িশশুেদর
েদখেত েপেয় বলেলন, “েতামার সােথ ঐ েলাকজনরা কারা?”
যােকাব উত্তের বলেলন, “ঈশ্বর অনুগ্রহ কের আমােক এইসব সন্তানসন্তিতেদর িদেয়েছন|”
6 তারপর সন্তানেদর িনেয় দুই দাসী এেষৗর সেঙ্গ েদখা করেত েগল| তারা তঁার সামেন সশ্রদ্ধ প্রিণপাত

করল| 7 এরপর েলয়া ও তার সন্তানরা এেষৗর সেঙ্গ েদখা কের তঁার সামেন সশ্রদ্ধভােব উপুড় হেয় তঁােক
প্রণাম করল| েশেষ রােহল ও েযােষফ এেষৗর সেঙ্গ েদখা কের উপুড় হেয় প্রণাম করল|

8 এেষৗ বলেলন, “আিম এখােন আসার সময় েয জনসমােরাহ েদখেত েপলাম তা এবং এইসব পশুই
বা িকেসর জনয্?”
যােকাব বলল, “ঐ সব আপনার জনয্ আমার উপহার| েযন আপিন আমােক গ্রহণ কেরন|”
9 িকন্তু এেষৗ বলেলন, “েতামােক উপহার িদেত হেব না ভাই আমার যেথষ্ট রেয়েছ|”
10 যােকাব বলল, “তা না, আমার িমনিত এই যিদ সিতয্সিতয্ আপিন আমােক গ্রহণ কের থােকন তেব

আিম েয উপহার আপনােক িদই তা গ্রহণ করুন| আিম আবার আপনার মুখ েদখেত েপেয় আনিন্দত| েযন
ঈশ্বেররই মুখ দশর্ন করলাম| আপিন েয আমােক গ্রহণ করেলন এেতই আিম খুব খুশী| 11 েসইজনয্ িবনয়
কির আিম েয েয উপহার আপনার জনয্ এেনিছ তা গ্রহণ করুন| ঈশ্বর আমার প্রিত অনুগ্রহ কেরেছন তাই
আমার প্রেয়াজেনর অিতিরক্তই রেয়েছ|” এইভােব যােকাব তার উপহারগুিল স্বীকার করার জনয্ এেষৗর
কােছ িবনিত করল| েসইজনয্ এেষৗ উপহারগুিল স্বীকার করেলন|

12 তারপর এেষৗ বলেলন, “এবার তুিম েতামার যাত্রা পেথ চলেত পার| আিম েতামার সেঙ্গ যাব|”
13 িকন্তু যােকাব তােক বলল, “আপিন জােনন েয আমার িশশুরা দুবর্ল এবং আমােক আমার পশুপাল

সম্পেকর্ সাবধান হেত হেব| যিদ আিম তােদর একিদেন এতদূর েযেত বাধয্ কির, তেব সব পশুই মারা
পড়েব| 14 েসইজনয্ আপিন আেগ আেগ যান| গবািদপশু এবং অনয্ানয্ পশুেদর িনরাপত্তা িনিশ্চত করেত
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এবং সন্তানরা যােত খুব ক্লান্ত না হেয় পেড় েসই িদক েদেখ আিম খুব ধীর গিতেত যাব| আিম েসয়ীের
আপনার সেঙ্গ েদখা করব|”

15 তাই এেষৗ বলেলন, “তেব েতামােক সাহাযয্ করার জনয্ আমার িকছু েলাক েতামার কােছ েরেখ
যাই|”
িকন্তু যােকাব বলল, “আপিন বড়ই দয়ালু িকন্তু েসটারই বা প্রেয়াজন িক?” 16 েসিদন এেষৗ েসয়ীেরর

পেথ যাত্রা শুরু করেলন| 17 িকন্তু যােকাব সুেক্কােত েগল| েসই জায়গায় েস িনেজর জনয্ একটা গৃহ ৈতরী
করল আর তার পশুপােলর জনয্ ছাউিন ৈতরী করল| এইজনয্ েসই জায়গার নাম রাখা হল সুেক্কাৎ|

18 যােকাব িনরাপেদ পদ্দম্-অরাম হেত যাত্রা কের কনান েদেশর িশিখম নগের এেস উপিস্থত হল| েসই
শহেরর কােছ এক মােঠর মেধয্ েস িশিবর স্থাপন করল| 19 িশিখেমর িপতা হােমােরর কাছ েথেক যােকাব
ঐ মাঠিট 100 েরৗপয্ খণ্ড িদেয় িকেনিছল| 20 যােকাব েসই জায়গায় ঈশ্বেরর উপাসনা করার জনয্ এক
েবদী ৈতরী কের তার নাম রাখল, “এল্ ইেলােহ, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর|”

34
দীণার ওপর বলাৎ কার

1 দীণা িছল যােকাব এবং েলয়ার কনয্া| একিদন দীণা েসই জায়গার েমেয়েদর সেঙ্গ েদখা করেত েগল|
2 হেমার িছেলন েসই েদেশর রাজা, তঁার পুত্র িশিখম দীণােক েদখেত েপেলন| িশিখম দীণােক ধের িনেয়
িগেয় বলাৎ  কার করেলন| 3 িশিখম দীণার েপ্রেম পেড় তােক িবেয় করার জনয্ অনুণয করেত লাগেলন|
4 িশিখম তঁার িপতােক বলেলন, “দয়া কের ওেক আমার জনয্ এেন দাও েযন আিম িবেয় করেত পাির|”

5 যােকাব জানেত পারল েয েছেলিট তার কনয্ার সােথ ঐ মারাত্মক খারাপ কাজিট কেরেছ| িকন্তু
েযেহতু তার সব কিট পুত্রই মােঠ পশু চরােত িগেয়িছল, েসই জনয্ তারা ঘের িফের না আসা পযর্ন্ত িতিন
িকছুই করেলন না| 6 েসই সময় িশিখেমর িপতা হেমার যােকােবর সেঙ্গ কথা বলেত এেলন|

7 যােকােবর পুত্ররা মােঠই জানেত পারল িক ঘেটেছ| ঘটনা শুেন তারা খুবই েরেগ েগল কারণ িশিখম
যােকােবর কনয্ােক বলাৎ  কার কের ইস্রােয়লেক লজ্জায় েফেলিছেলন| িশিখেমর করা এই ভয়ঙ্কর ঘটনা
শুনেত েপেয়ই ভাইরা েক্ষত েথেক িফের এল|

8 িকন্তু হেমার ভাইেদর বলেলন, “আমার পুত্র িশিখম দীণােক খুবই চায়|অনুগ্রহ কের ওেক িবেয় করেত
দাও| 9এই িববাহ েবাঝােব েয েতামােদর সেঙ্গ আমােদর এক িবেশষ চুিক্ত হেয়েছ| তখন আমােদর পুত্ররা
েতামােদর কনয্ােদর এবং েতামােদর পুত্ররা আমােদর কনয্ােদর িবেয় করেত পারেব| 10 েতামরা আমােদর
সেঙ্গ এই একই েদেশ থাকেত পারেব| েতামরা এখানকার জিমর মািলক হেব ও বয্বসা করেত পারেব|”

11 িশিখম িনেজও যােকাব ও ভাইেদর সেঙ্গ কথা বলেলন| িশিখম বলেলন, “দয়া কের আমায় গ্রহণ
কর| েতামরা আমােক যা করেত বলেব তাই-ই করব| 12 যিদ েতামরা আমায় েকবল দীণােক িবেয় করেত
দাও, তেব েতামােদর চাওয়া েয েকান উপহার আিম েতামােদর েদব| েতামরা যা চাইেব তাই-ই েদব, েকবল
দীণােক িবেয় করেত দাও|”

13 যােকােবর পুত্ররা িশিখম ও তার িপতােক িমথয্া বলব বেল িঠক করল| ভাইরা তােদর রাগ সামলােত
পারিছল না কারণ িশিখম তােদর েবান দীণার প্রিত এই জঘনয্ কাজ কেরিছেলন| 14 তাই ভাইরা তঁােক
বলল, “আপিন সুন্নত নন বেল আপনার সেঙ্গ আমােদর েবােনর িবেয় িদেত পাির না| যিদ আমরা আমােদর
েবানেক আপনােক িবেয় করেত িদই তা হেব আমােদর পেক্ষ এক অপমান| 15 িকন্তু আপিন এই একিট
কাজ করেল আমরা তার সেঙ্গ আপনার িবেয় িদেত পাির| আপনার শহেরর প্রেতয্কিট পুরুষেক আমােদর
মত সুন্নত হেত হেব| 16 তাহেল আপনােদর পুত্ররা আমােদর কনয্ােদর এবং আমােদর কনয্ারা আপনােদর
পুত্রেদর িবেয় করেত পারেব| তাহেল আমরা এক জািত হব| 17 যিদ আপিন সুন্নত হেত অস্বীকার কেরন
তেব আমরা দীণােক িনেয় যাব।”

18 এই চুিক্ত হেমার এবং িশিখমেক খুব আনিন্দত করল| 19 দীণার ভাইরা যা করেত বলল তােত িশিখম
খুশী হেয় রাজী হেলন|
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প্রিতেশাধ
িশিখম িছেলন তঁার পিরবাের সবেচেয় সম্মানীয় বয্িক্ত| 20 হেমার ও িশিখম তঁােদর শহেরর সমাগম

স্থােন েগেলন| তঁারা শহেরর পুরুষেদর সেঙ্গ কথা বলেলন| 21 তঁারা বলেলন, “ইস্রােয়েলর এই েলাকরা
আমােদর বনু্ধ হেত চায়| তারা আমােদর েদেশ বাস করুক ও আমােদর সেঙ্গ বয্বসা করুক| আমােদর
সকেলর জনয্ যেথষ্ট জায়গা আমােদর রেয়েছ| তােদর সেঙ্গ আমােদর পারস্পিরক িববাহও হেত পাের|
আমােদর েছেলরা তােদর েমেয়েদর িবেয় করেত পাের এবং তােদর েমেয়রা আমােদর েছেলেদর িবেয়
করেত পাের| 22 িকন্তু একিট িবষয়আমােদর সবাইেক েমেন িনেত হেব| আমােদর সব পুরুষেক সুন্নত হেত
হেব, েযমনিট ইস্রােয়েলর েলাকরা হেয় রেয়েছ| 23 একাজ করেল আমরা তােদর েগা-েমষািদর পাল ও
পশুর দ্বারা এবং সম্পিত্তর দ্বারা ধনী হব| সুতরাং তােদর সেঙ্গ আমােদর এই চুিক্ত করা উিচৎ , তাহেল তারা
এখােন আমােদর সেঙ্গ থাকেব|” 24 সমেবত সমস্ত েলাক হেমার ও িশিখেমর কথা শুেন সম্মিত জানাল|
আর সব পুরুষরা েসই সময় সুন্নত হল|

25 িতন িদন পেরও সুন্নত হওয়া েলাকরা তখনও পীিড়ত িছল| যােকােবর দুই পুত্র িশিমেয়ান ও েলিব
জানত েয ঐ েলাকরা এই সমেয় দুবর্ল থাকেব| তাই তারা শহের ঢুেক েসখানকার সমস্ত েলাকেক হতয্া
করল| 26 দীণার ভাই িশিমেয়ান ও েলিব এই দুজেন িমেল হেমার ও তার পুত্র িশিখমেক হতয্া করল|
তারা িশিখেমর বাড়ী েথেক দীণােক বার কের িনেয় এল| 27 যােকােবর পুত্ররা শহেরর সব িকছু লুঠ করল|
িশিখম তােদর েবােনর সেঙ্গ ভ্রষ্টাচার করার জনয্ তারা তখনও েরেগ িছল| 28 তাই ভাইরা সমস্ত পশু, গাধা
এবং শহের ও েক্ষেত যা িকছু িছল তার সবই িনেয় িনল| 29 েসই েলােকেদর সবর্স্ব এমনিক তােদর স্ত্রী ও
িশশুেদর অিধকার করল|

30 িকন্তু যােকাব িশিমেয়ান ও েলিবেক বলল, “েতামরা আমায় অেনক িবপেদ েফেলছ| এই অঞ্চেলর
সমস্ত েলাক এখন আমায় ঘৃণা করেব| কনানীয় ও পিরষীয় সমস্ত েলাকরা আমার িবরুেদ্ধ উেঠ দঁাড়ােব|
আমরা এখােন অল্প কেয়কজন রেয়িছ| যিদ এই জায়গার েলাকরা একেত্র আমােদর সেঙ্গ যুদ্ধ করেত
আেস, তেব আিম েতা ধ্বংস হেবাই, এমনিক আমার সমস্ত েলাকও আমার সেঙ্গ ধ্বংস হেব|”

31 িকন্তু ভাইরা বলল, “ঐ েলাকরা আমােদর েবােনর সেঙ্গ েবশয্ার মত েয বয্বহার কেরেছ েসটাও িক
উিচৎ িছল? না, ঐ েলােকরা আমােদর েবােনর প্রিত অনয্ায় কেরেছ|”

35
যােকাব ৈবেথেল

1 ঈশ্বর যােকাবেক বলেলন, “ৈবেথল শহের যাও| েসখােন বাস কর আর উপাসনার জনয্ একটা েবদী
ৈতরী কর| স্মরণ কর এলেক| তুিম যখন েতামার ভাই এেষৗর কাছ েথেক পািলেয় যািচ্ছেল তখন েসখােন
এই ঈশ্বরই েতামায় দশর্ন িদেয়িছেলন|” েসখােন েতামার ঈশ্বেরর উপাসনার জনয্ েবদী ৈতরী কর।

2 তাই যােকাব তার পিরবার ও তার সমস্ত দাসেক বলল, “েতামােদর কােছ কাঠ ও ধাতুর েয সমস্ত
পুতুল ঠাকুর রেয়েছ তার সমস্তই ধ্বংস কর| িনেজেদর পিবত্র কর এবং পিরষ্কার কাপড় পর| 3 আমরা
এই জায়গা েছেড় ৈবেথেল যাব| েসখােনই আিম আমার ঈশ্বেরর উেদ্দেশয্ একিট েবদী ৈতরী করব, এই
ঈশ্বরই সঙ্কেটর সময় আমায় সাহাযয্ কেরিছেলন| আিম েযখােনই িগেয়িছ েসখােনই এই ঈশ্বর আমার সেঙ্গ
িগেয়েছন|”

4 েসইজনয্ েলাকরা িবেদেশর সমস্ত ঠাকুরগুেলােক যােকােবর কােছ এেন িদল| তারা যােকাবেক তােদর
কােনর দুলগুিল এেন িদল| যােকাব এসব িকছু িশিখম শহেরর কােছ একটা এলা গােছর তলায় পঁুেত রাখল|

5 যােকাব আর তার পুত্ররা েসই জায়গা পিরতয্াগ করল| েসই স্থােনর েলাকরা তােদর তাড়া কের হতয্া
করেত েচেয়িছল| িকন্তু তারা ভীষণ ভয় েপেয় যােকাবেক আর অনুসরণ করল না| 6 এরপর যােকাব আর
তার েলাকরা লুেস েগল| লুেসর বতর্ মান নাম ৈবেথল| এিট কনান েদেশ অবিস্থত| 7 যােকাব েসই জায়গায়
একিট েবদী ৈতরী কের তার নাম রাখল “এল্ ৈবেথল|” যােকাব এই নাম েবেছ িনল কারণ ভাইেয়র কাছ
েথেক পািলেয় যাবার সময় এইখােন ঈশ্বর তঁার সামেন আিবভূর্ ত হেয়িছেলন|
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8 িরিবকার দাই দেবারার েসখােনই মৃতুয্ হল| তারা তােক ৈবেথেল একটা অেলান গােছর নীেচ কবর
িদল এবং েসই জায়গার নাম রাখল অেলান্ বাখুৎ  |

যােকােবর নতুন নাম
9 পদ্দন্-অরাম েথেক যােকাব যখন িফের এল ঈশ্বর তঁােক আবার দশর্ন িদেলন এবং তােক আশীবর্াদ

করেলন| 10 ঈশ্বর যােকাবেক বলেলন, “েতামার নাম যােকাব িকন্তু আিম েতামার অনয্ নাম রাখব| এখন
েথেক েতামােক যােকাব বেল ডাকা হেব না, েতামার নাম হেব ইস্রােয়ল|” তাই ঈশ্বর তার নাম রাখেলন
ইস্রােয়ল|

11 ঈশ্বর তােক বলেলন, “আিমই সবর্শিক্তমান ঈশ্বর এবং আিম েতামায় এই আশীবর্াদ করিছ| েতামার
অেনক সন্তান-সন্তিত েহাক্, এক মহাজািত হেয় েবেড় ওেঠা| েতামার েথেকই অনয্ অেনক জািত এবং
রাজারা উৎপন্ন হেব| 12 আিম অব্রাহাম ও ইসহাকেক েয েদশ িদেয়িছলাম েসই েদশই এখন েতামায়
িদিচ্ছ| েতামার পের েতামার বংশধরেদর আিম েসই েদশ েদব|” 13 এরপর ঈশ্বর েসই জায়গা েথেক চেল
েগেলন| 14-15 এই স্থােন যােকাব একিট স্মরণস্তম্ভ স্থাপন করল| েসই পাথেরর উপের দ্রাক্ষারস ও েতল
েঢেল যােকাব েসটা পিবত্র করল| এটা িছল এক িবেশষ জায়গা কারণ এখােনই ঈশ্বর যােকােবর সেঙ্গ কথা
বেলিছেলন| এবং যােকাব এই জায়গার নাম রাখল ৈবেথল|

রােহল প্রসেবর পর মারা েগেলন
16 যােকাব এবং তার দল ৈবেথল তয্াগ করল| তারা ইফ্রােত েপৗছঁাবার আেগই রােহেলর প্রসেবর সময়

এল| 17 িকন্তু এইবার প্রসবকােল রােহেলর ভীষণ কষ্ট হল, প্রসব েবদনা তীব্র হেয় উঠল| রােহেলর ধাত্রী
এই েদেখ বলেলন, “ভয় েপও না রােহল! তুিম আেরকিট পুেত্রর জন্ম িদেত চেলছ|”

18 রােহল পুত্রিট প্রসব করার সময়ই মারা েগল| মারা যাবার আেগ রােহল পুত্রিটর নাম রাখল িবেনানী|
িকন্তু যােকাব তার নাম রাখল িবনয্ামীন|

19 রােহলেক ইফ্রাথ যাবার পেথই কবর েদওয়া হল| (ইফ্রাথই ৈবৎ েলহম|) 20 রােহলেক সম্মান জানােত
যােকাব তার কবের একিট স্তম্ভ স্থাপন করল| েসই িবেশষ স্তম্ভিট আজও েসখােন রেয়েছ| 21 এরপর
ইস্রােয়ল আবার তার যাত্রা পেথ চলেলন| িতিন িমগ্দল এদর দিক্ষেণ তঁার তঁাবু খাটােলন|

22 ইস্রােয়ল এই স্থােন অল্পকাল রইেলন| এই স্থােনই রূেবণ তার িপতার দাসী িবল্হার কােছ েগল এবং
তার সােথ শয়ন করল| ইস্রােয়ল এই খবর জানেত েপের অতয্ন্ত কু্রদ্ধ হেলন|

ইস্রােয়ল পিরবার
যােকােবর 12িট পুত্র িছল|

23 যােকাব এবং েলয়ার পুত্ররা হল: যােকােবর প্রথম জাত পুত্র রূেবণ, িশিমেয়ান, েলিব, িযহূদা, ইষাখর
ও সবূলূন|

24 যােকাব এবং রােহেলর পুত্ররা হল েযােষফ ও িবনয্ামীন|
25 িবল্হা িছেলন রােহেলর দাসী| যােকাব ও িবল্হার পুত্ররা হল দান এবং নপ্তািল|
26 িসল্পা িছেলন েলয়ার দাসী| যােকাব এবং িসল্পার পুত্ররা হল গাদ ও আেশর|

পদ্দন্-অরােম যােকােবর এই কিট পুেত্রর জন্ম হয়|

27 যােকাব িকিরযথ অব্বর্য িস্থত মিম্র নামক স্থােন তার িপতা ইসহােকর কােছ েগেলন| এই জায়গােতই
অব্রাহাম ও ইসহাক বাস করেতন| 28 ইসহাক 180 বৎস র েবঁেচ িছেলন| 29 এরপর ইসহাক বৃদ্ধ ও পূণর্ায়ু
হেয় মারা েগেলন| তঁার দুই পুত্র এেষৗ ও যােকাব তার িপতােক েয স্থােন কবর েদওয়া হেয়িছল েসইখােনই
তােক কবর িদেলন|
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36
এেষৗর পিরবার

1 এেষৗর (ইেদাম) বংশ বৃত্তান্ত এই| 2 এেষৗ কনান েদেশর এক স্ত্রীেলাকেক িবেয় কেরন| এেষৗর স্ত্রীরা
িছেলন: িহত্তীয়, এেলােনর কনয্া আদা, অনার কনয্া অহলীবামা, অনা িছেলন িহব্বীয় িসিবেয়়ােনর েপৗত্রী|
3 এবং ইশ্মােয়েলর কনয্া বাসমৎ , বাসমেতর েবােনর নাম নবােয়াত| 4 এেষৗ এবং আদার পুেত্রর নাম
ইলীফস| বাসমেতর পুেত্রর নাম িছল রূেয়ল| 5 অহলীবামার িতনিট পুেত্রর নাম িযয়ূশ, যালম ও েকারহ|
এেষৗর এই পুত্ররা কনান েদেশ জেন্মিছেলন|

6-8 এেষৗ এবং যােকােবর প্রচুর সম্পিত্ত এবং বহু েলাকজন হেয় যাবার জনয্ তােদর পেক্ষ একসেঙ্গ
থাকা অসম্ভব হেয় উঠল| তােদর প্রচুর পশুপাল িছল বেল েসই জিমিট, েযখােন তারা থাকত, তােদর
প্রেয়াজন েমটােত পারত না| তাই এেষৗ তার ভাই যােকােবর কাছ েথেক চেল েগেলন| এেষৗ তার স্ত্রী,
পুত্র, কনয্া, সমস্ত দাস-দাসী, গরু এবং অনয্ানয্ পশু এবং কনান েদেশ তার আর যা িকছু িছল সব িনেয়
পবর্তময প্রেদশ েসয়ীের চেল েগেলন| (এেষৗ ইেদাম নােমও পিরিচত এবং ইেদাম েসয়ীর েদেশর অপর
নাম|)

9 এেষৗ হেলন ইেদামীয়েদর পূবর্পুরুষ| পাবর্তয্ েসয়ীর (ইেদাম) প্রেদেশ বসবাসকারী এেষৗর
পিরবারেগাষ্ঠীর নামগুিল:

10 এেষৗ এবং আদার পুত্র ইলীফস| এেষৗ এবং বাসমেতর পুত্র রূেয়ল|
11 ইলীফেসর পঁাচিট পুত্র িছল: ৈতমন, ওমার, সেফা, গিযতম ও কনস|
12 িতম্না নােম এেষৗর একজন দাসীও িছল| িতম্না ও ইলীফেসর পুেত্রর নাম অমােলক|
13 রূেয়েলর চার পুেত্রর নাম নহৎ, েসরহ, শল্ম ও িমসা|
এরা িছল এেষৗর স্ত্রী বাসমেতর নািত|
14 এেষৗর তৃতীয় স্ত্রীর নাম িছল অহলীবামা, ইিন িছেলন অনার কনয্া| (অনা িছেলন িসিবেয়়ােনর পুত্র|)
এেষৗ এবং অহলীবামার সন্তানরা হল: িযয়ূশ, বালম ও েকারহ|

15 এেষৗ হেত উৎপন্ন পিরবারেগাষ্ঠীগুিল হল িনম্নরূপ:
এেষৗর প্রথম পুত্র ইলীফস েথেক উৎপন্ন ৈতমন, ওমার, সেফা, কনস, 16 েকারহ, গিয়তম ও অমােলক|
এই সমস্ত পিরবারেগাষ্ঠী এেষৗর স্ত্রী আদা েথেক উৎপন্ন|
17 এেষৗর পুত্র রূেয়ল িছেলন নহৎ, েসরহ শল্ম ও িমসার িপতা|
এই সমস্ত পিরবােরর মা িছেলন এেষৗর স্ত্রী বাসমৎ |
18 এেষৗর স্ত্রী অহলীবামা, অনার কনয্া, িযয়ূশ, যলম ও েকারেহর জন্ম িদেলন| ঐ িতনজন িছেলন
তােদর পিরবােরর িপতা|

19 এেষৗ হেত উৎপন্ন ঐ পুরুষরা প্রেতয্েক িছেলন তঁােদর িনজ পিরবারেগাষ্ঠীর েনতা|

20 েহারীয়় েসয়ীেরর এই পুত্ররা েসই েদেশ বাস করত|
এরা হল েলাটন, েশাবল, িশিবেয়ান, অনা, 21 িদেশান, এৎ সর, ও দীশন| এই পুত্ররা িছল ইেদাম েদেশ
েসয়ীর হেত আসা েহারীয়় পিরবােরর েগাষ্ঠীর েনতাসকল|

22 েলাটন িছেলন েহাির এবং েহমেনর িপতা| (িতম্না িছেলন েলাটেনর েবান|)
23 েশাবল িছেলন অল্বন, মানহৎ, এবল, শেফা ও ওনেমর িপতা|
24 িসিবেয়়ােনর দুই পুত্র িছল অয়া ও অনা| (অনাই েসই জন িযিন তঁার িপতার গাধােদর চরাবার সময়
মরুভূিমেত উষ্ণ প্রস্রবণ খঁুেজ েপেয়িছেলন|)

25অনা িছেলন িদেশান ও অহলীবামার িপতা|
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26 িদেশােনর চার পুত্র িছল| তােদর নাম: িহম্দন, ইশ্বন, িযত্রণ ও করাণ|
27 এৎসেরর িতন পুত্র িছল| তােদর নাম িবল্হন, সাবন ও আকন|
28 দীশেনর দুই পুত্র িছল| তােদর নাম উষ ও অরাণ|
29 েহারীয় পিরবারগুিলর দলপিতেদর নামগুিল এইরকম: েলাটন, েশাবল, িসিবেয়ান, 30অনা, িদেশান,
এৎসর ও দীেশান| েসয়ীর েদেশ েয পিরবারগুিল বাস করত, এই েলাকরা িছল তােদর দলপিতগণ|

31 েসই সময় ইেদােম রাজারা রাজত্ব করেতন| ইস্রােয়েল রাজ শাসন চালু হবার বহু পূেবর্ই ইেদােম রাজারা
রাজত্ব করেতন|

32 িযেয়ােরর পুত্র েবলা ইেদাম েদেশ রাজত্ব কেরন, তার রাজধানীর নাম িদন্হাবা|
33 েবলার মৃতুয্র পর েযাবব রাজা হেলন| েযাবব িছেলন বস্রা িনবাসী েসরেহর পুত্র|
34 েযাবেবর মৃতুয্র পর হূশম রাজত্ব করেলন| হূশম িছেলন ৈতমন েদশীয়|
35 হূশেমর মৃতুয্র পর েবদেদর পুত্র হদদ েসই নগর শাসন করেলন| (হদদই েমায়াব েদেশ িমিদয়নেদর
পরািজত কেরিছেলন|) হদদ এেসিছেলন অবীত্ শহর েথেক|

36 হদেদর মৃতুয্র পর সম্ল েসই েদশ শাসন করেত থােকন| সম্ল এেসিছেলন মেস্রকা েথেক|
37 সেম্লর মৃতুয্র পর েশৗল েসই েদশ শাসন করেত থােকন| েশৗল এেসিছেলন ফরাৎ নদীর ধাের িস্থর
রেহােবাত্ েথেক|

38 েশৗেলর মৃতুয্র পর বাল্হানন েসই েদেশ রাজত্ব কেরন| বাল্হানন িছেলন অেক্বােরর পুত্র|
39 বাল্হানেনর মৃতুয্র পর হদর েসই েদেশ রাজত্ব কেরন| হদর িছেলন পায়ু শহেরর েলাক| হদেরর স্ত্রীর
নাম মেহটেবল; ইিন িছেলন মেট্টেদর কনয্া| (মেট্টেদর িপতার নাম েমষাহেবর|)

40-43 এেষৗ িছেলন ইেদাম পিরবারগুিলর িপতা| ইেদাম পিরবারগুিল হল িতম্ন, অল্বা, িযেথত্ , অহলীবামা,
এলা, পীেনান, কনস, ৈতমন, িমব্মস, মগদীেয়ল ও ঈরম| এই পিরবারগুিলর নাম অনুসােরই তােদর বসিত
স্থােনর নাম হল|

37
স্বপ্নদশর্ক েযােষফ

1 যােকাব কনান েদেশই বাস করেত লাগল| এই েসই েদশ েযখােন পূেবর্ তার িপতা বাস করেতন|
2 যােকােবর পিরবােরর বৃত্তান্ত এইরকম|
েযােষফ তখন 17 বছর বয়স্ক যুবক| তার কাজ িছল েমষ, ছাগেলর তত্ত্বাবধান করা| েযােষফ এই কাজ

করেতন তার ভাইেদর সেঙ্গ অথর্াৎ িবল্হা ও িসল্পার সন্তানেদর সেঙ্গ| (িবল্হা ও িসল্পা তঁার সৎ মা িছেলন|)
ভাইরা মন্দকাজকরেল েযােষফ তা তঁার িপতােক এেসজানােতন| 3 েযােষফ িছেলন ইস্রােয়েলর বৃদ্ধাবস্থার
সন্তান| এই জনয্ ইস্রােয়ল তার অনয্ানয্ পুত্রেদর েচেয় েযােষফেকই েবশী ভালবাসেতন| যােকাব তােক
একটা িবেশষ জামা উপহার িদেয়িছল| জামািট িছল লম্বা এবং েবশ সুন্দর| 4 েযােষেফর ভাইরা েদখল েয
তােদর িপতা তােদর চাইেত েযােষফেকই েবশী ভালবােসন| এইজনয্ তারা তােক ঘৃণা করেত লাগল| তারা
েযােষেফর সােথ বনু্ধভােব কথা বলেতও চাইল না|

5 একিদন েযােষফ একটা স্বপ্ন েদখেলন| পের িতিন তার ভাইেদর েসই স্বপ্নটা বলেলন| এরপর তার
ভাইরা তােক আরও ঘৃণা করেত থাকল|

6 েযােষফ বলেলন, “আিম একটা স্বপ্ন েদেখিছ| 7 েদখলাম আমরা সকেল েক্ষেত কাজ করিছ| আমরা
সকেল গেমর আঁিট বঁাধিছলাম, এমন সময় আমার আঁিটটা উেঠ দঁাড়াল| আর আমার আঁিটর চারপােশ
েগাল কের িঘের থাকা েতামােদর আঁিটগুেলা এেক এেক আমারিটেক প্রণাম জানাল|”

8 তার ভাইরা বলল, “তুিম িক মেন কর এর অথর্ তুিম আমােদর রাজা হেয় আমােদর উপর রাজত্ব
করেব?” তার ভাইরা তােদর সম্বেন্ধ েদখা এই স্বেপ্নর জনয্ তােক আরও ঘৃণা করেত লাগল|
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9 এরপর েযােষফ আেরকিট স্বপ্ন েদেখ েসই স্বপ্ন সম্বেন্ধ তার ভাইেদর বলেলন, “আিম আেরকিট স্বপ্ন
েদেখিছ| েদখলাম সূযর্য্, চঁাদ এবং এগােরািট তারা আমােক প্রণাম করেছ|”

10 েযােষফ তঁার িপতােকও এই স্বপ্নিট সম্বেন্ধ বলেলন| িকন্তু তঁার িপতা এর সমােলাচনা কের বলেলন,
“এ িক ধরেণর স্বপ্ন? তুিম িক িবশ্বাস কর েয েতামার মা, েতামার ভাইরা, এমনিক আিমও েতামায় প্রণাম
করব?” 11 েযােষেফর ভাইরা তঁােক ঈষর্া করত| িকন্তু েযােষেফর িপতা েসসব মেন রাখেলন আর েভেব
অবাক হেলন েয এর অথর্ িক হেত পাের|

12 একিদন েযােষেফর ভাইরা িশিখেম েগল তােদর িপতার েমষ চরােত| 13 যােকাব েযােষফেক বলল,
“িশিখেম যাও| েসখােন েতামার ভাইরা আমার েমষ চরােচ্ছ|”
েযােষফ উত্তর করেলন, “আিম যােবা|”
14 েযােষেফর িপতা বলেলন, “যাও িগেয় েদখ েতামার ভাইরা িনরাপেদ আেছ িকনা| তারপর িফের

এেসআমােদর জািনও েমষেদর অবস্থা েকমন|” এইভােব েযােষেফর িপতা তােক িহেব্রাণ উপতয্কা েথেক
িশিখেম পাঠােলন| 15 িশিখেম েযােষফ পথ হারােল একজন েলাক তঁােক মােঠ ঘুের েবড়ােত েদখল| েসই
েলাকিট বলল, “তুিম িক খঁুেজ েবড়াচ্ছ?”

16 েযােষফ উত্তর িদেলন, “আিম আমার ভাইেদর েখঁাজ করিছ| বলেত পােরন তারা তােদর েমষ িনেয়
েকাথায় েগেছ?”

17 েসই েলাকিট বলল, “তারা েতা চেল েগেছ| আিম তােদর েদাথেন যাবার কথা বলেত শুেনিছলাম|”
তাই েযােষফ তার ভাইেদর খঁুজেত েগেলন এবং েদাথেন তােদর খঁুেজ েপেলন|

েযােষফ দাস িহসােব িবক্রীত হেলন
18 েযােষেফর ভাইরা তােক দূর েথেক আসেত েদেখ তােক হতয্া করার পিরকল্পনা করল| 19 ভাইরা

িনেজেদর মেধয্ বলাবিল করল, “ঐ েদখ স্বপ্নদশর্ক েযােষফ আসেছ| তােক েমের েফলার 20 এই েতা
সুেযাগ| তােক আমরা েয েকান একটা খািল কূেপর মেধয্ েফেল িদেয় িপতােক িগেয় বলেত পাির েয এক
বুেনা জন্তু তােক েমের েফেলেছ| এইভােব আমরা ওেক েদখাব েয তার স্বপ্নগুেলা অসার|”

21 িকন্তু রূেবণ েযােষেফর প্রাণ বঁাচােত চাইল| 22 েস বলল, “আমরা তােক হতয্া করব না| এস, আমরা
তােক হতয্া না কের বরং িবনা আঘােত ঐ শুকেনা কূেপর মেধয্ েফেল িদই|” রূেবেণর পিরকল্পনা িছল
েযােষফেক এইভােব উদ্ধার কের তার িপতার কােছ েফরত পাঠােনার| 23 েযােষফ তার ভাইেদর কােছ
এেল তারা তােক আক্রমণ কের তার সুন্দর লম্বা জামাটা িঁছেড় েফলল| 24 এরপর তারা তােক ধের ছঁুেড়
িদল এক শুকেনা কূেপর মেধয্|

25 েযােষফ যখন কূেপর মেধয্, েসই সময় তার ভাইরা েখেত বসল| এইসময় তারা একদল বিণকেক
েদখেত েপল যারা িগিলয়দ েথেক িমশের যাত্রা করিছল| তােদর উটগুেলা বহন করিছল বহু রকম মশলা
ও ধন েদৗলত| 26 তাই িযহূদা তার ভাইেদর বলল, “আমােদর ভাইেক হতয্া কের আর তার মৃতুয্র সংবাদ
েগাপন কের আমােদর িক লাভ হেব? 27 এর েথেক লাভ হেব যিদ আমরা তােক এই বিণকেদর কােছ
িবক্রী কের িদই| এভােব আমরা আমােদর িনেজর ভাইেয়র মৃতুয্র জনয্ েদাষীও হব না|” অনয্ ভাইরাও
সম্মিত জানাল| 28 িমিদয়নীয় বিণকরা কােছ আসেতই ভাইরা েযােষফেক কূপ েথেক তুেল আনেলা| তারা
তােক 20িট েরৗপয্মুদ্রার িবিনমেয় িবক্রী কের িদল| বিণকরা এবার তােক িমশের িনেয় চলল|

29 এই সময় রূেবণ েসখােন তার ভাইেদর সেঙ্গ িছল না| েস জানেতাও না েয তারা েযােষফেক িবক্রী
কের িদেয়েছ| রূেবণ কূেপর ধাের িফের এেস েদখল েযােষফ েসখােন েনই| তখন েস দুঃখ প্রকাশ করার
জনয্ িনেজর কাপড় িঁছেড় েফলল| 30 ভাইেদর কােছ িফের িগেয় রূেবণ বলল, “েছেলটা েসখােন েনই,
এখন আিম িক করব?” 31 ভাইরা তখন একটা ছাগল েমের তার রেক্ত েযােষেফর সুন্দর শালটা রািঙ্গেয়
িদল| 32 এরপর তারা েসই শালটা তােদর িপতােক েদখাল| ভাইরা বলল, “আমরা এই শালটা েপেয়িছ,
েদখুন েতা এটা েযােষেফর িকনা?”

33 তােদর িপতা শালটা েদেখ িচনেত পারেলন েয েসটা েযােষেফরই| িপতা বলেলন, “হঁয্া, এটা েতা
তারই! হয়েতা েকােনা বনয্ জন্তু তােক েমের েফেলেছ| আমার পুত্র েযােষফেক এক িহংস্র পশু েখেয়
েফেলেছ!” 34 পুত্র েশােক যােকাব তার কাপড় িঁছেড় েফলল, তারপর চট বস্ত্র পের দীঘর্ সময় তার পুেত্রর
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জনয্ েশাক করল| 35 যােকােবর পুত্র কনয্ারা তােক সান্ত্বনা িদেত চাইল| িকন্তু যােকাবেক সান্ত্বনা েদওয়া
েগল না| েস বলল, “আমার মৃতুয্ িদন পযর্ন্ত আিম আমার পুেত্রর জনয্ দুঃখ কের যাব|”* তাই যােকাব
েযােষেফর জনয্ দুঃিখত হেয় রইল|

36 িমিদয়নীয় বিণকরা পের েযােষফেক িমশের িনেয় িগেয় ফেরৗেণর রক্ষক েসনাপিত েপাটীফেরর
কােছ িবিক্র কের িদল|

38
িযহূদা ও তামর

1 েসই সময় িযহূদা তার ভাইেদর েছেড় হীরা নােম একিট েলােকর সেঙ্গ বাস করেত েগল| হীরা িছেলন
অদুল্লমীয় শহেরর েলাক| 2 েসখােন িযহূদা এক কনানীয় স্ত্রীেলাকেক েদখেত েপেয় তােক িবেয় করল|
েমেয়িটর িপতার নাম িছল শূয়| 3 কনানীয় েমেয়িট একিট পুেত্রর জন্ম িদেয় তার নাম রাখল এর| 4 পের
েস আেরকিট পুেত্রর জন্ম িদেয় তার নাম রাখল ওনন| 5 পের তার েশলা নােম আেরকিট পুত্র হল| তৃতীয়
পুেত্রর জেন্মর সময় িযহূদা কষীেব বাস করিছল|

6 িযহূদা তামর নােম এক কনয্ােক এেন তার সেঙ্গ প্রথম পুত্র এেরর িবেয় িদল| 7 িকন্তু এর অেনক মন্দ
কাজ করায় প্রভু তার প্রিত অসন্তুষ্ট হেলন এবং তােক হতয্া করেলন| 8 তখন িযহূদা এেরর ভাই ওননেক
বলল, “যাও েতামার মৃত ভাইেয়র স্ত্রীর সেঙ্গ শয়ন কর| তার স্বামী হও| িনেজর ভাই এেরর জনয্ বংশ
উৎপন্ন কর|”

9 ওনন বুঝল িমলেনর ফেল সন্তানসন্তিত হেল তা তার হেব না| ওনন তাই েযৗন সঙ্গম করল| েস তার
শরীেরর অভয্ন্তের বীযর্য্ তয্াগ করল না| 10 এই কােজ প্রভু কু্রদ্ধ হেলন এবং ওননেকও েমের েফলেলন|
11তখন িযহূদা তার েবৗমা তামরেক বলল, “যাও, েতামার িপতার বাড়ী িফের যাও| েয পযর্ন্ত না আমার েছাট
পুত্র েশলা বড় হয় েস পযর্ন্ত িবেয় না কের েসখােনই থাক|” িযহূদা আসেল ভয় েপেয়িছেলন, েভেবিছেলন
অনয্ ভাইেদর মেতা হয়েতা েশলাও মারা যােব| তামর তার িপতার বাড়ী িফের েগল|

12 পের িযহূদার স্ত্রী, শূেয়র কনয্ার মৃতুয্ হল| েশােকর সময় েগেল িযহূদা তার অদুল্লমীয় বনু্ধ হীরার
সােথ েমষেদর েলাম ছঁাটেত িতম্নায েগল| 13 তামর জানেত পারল েয তার শ্বশুর িতম্নায় তার েমষেদর
েলাম ছঁাটেত যােচ্ছন| 14 তামর িবধবা বেল েয কাপড় পরত তা খুেল েফেল অনয্ কাপড় পরল ও তার
মুখ ওড়না িদেয় ঢাকল| তারপর েস িতম্নার কােছ অবিস্থত ঐনিয়ম শহেরর িদেক েয রাস্তা চেল েগেছ তার
ধাের বসল| তামর জানত েয িযহূদার েছাট পুত্র েশলা এখন বড় হেয়েছ িকন্তু তবু েশলার সােথ তার িবেয়
েদবার েকান পিরকল্পনাই িযহূদা কের িন|

15 িযহূদা েসই পেথ েযেত েযেত তােক েদেখ ভাবল েবাধ হয় েবশয্া| (েবশয্ার মত তার মুখ ওড়না িদেয়
ঢাকা িছল|) 16 িযহূদা তার কােছ িগেয় বলল, “এস আমার সােথ েশাও|” (িযহূদা জানত না েয এই িছল
তামর, তার পুত্রবধূ|)
েস বলল, “আমায় কত েদেবন?”
17 িযহূদা উত্তর করল, “আমার পশুপাল েথেক েতামার জনয্ একটা বাচ্চা ছাগল পািঠেয় েদব|”
েস বলল, “িঠক আেছ| িকন্তু ছাগলটা েপৗছঁাবার আেগ আমার কােছ িকছু বন্ধক রাখুন|”
18 িযহূদা িজেজ্ঞস করল, “েতামােক েয ছাগল পাঠাব তার প্রমাণ িহসােব তুিম আমার কােছ িক চাও?”
তামর বলল, “িচিঠেত মারবার েতামার ঐ েমাহর, ও তার সুেতা এবং হঁাটার ছিড়টাও আমায় দাও|”

িযহূদা তােক ঐ িজিনসগুেলা িদল| তারপর িযহূদা ও তামর সহবাস করেল তামর গভর্ বতী হল| 19 তামর
ঘের িফের মুেখর ওড়নাটা খুেল েফেল িবধবার সােজ সাজল|

20 পের িযহূদা তার বনু্ধ হীরােক ঐনিয়েম পাঠাল েসই েবশয্ােক ছাগলটা িদেত| িযহূদা হীরােক আরও
বলল েযন েস তার কাছ েথেক েসই েমাহর ও ছিড়টা িনেয় আেস| িকন্তু হীরা তােক খঁুেজ েপল না| 21 হীরা
ঐনিয়ম শহেরর েলাকেদর িজজ্ঞাসা করল, “রাস্তার ধাের বেস থাকা েবশয্াটা েকাথায়?”

* 37:35: “আমার � যাব” আক্ষিরক অেথর্, “আিম দুঃেখ পাতােল আমার পুেত্রর কােছ যাব|”
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েলােক উত্তর িদল, “এখােন কখনই েকান েবশয্া িছল না েতা|”
22তাই িযহূদার বনু্ধ িফের এেস বলল, “েসই স্ত্রীেলাকেক খঁুেজ েপলাম না| েসখানকার েলাকজন বলল

েসখােন েকান েবশয্া কখনই িছল না|”
23তাই িযহূদা বলল, “েসইসব িজিনস তার কােছই থাকুক| আিম চাই না েয েলাক আমােদর িনেয় হােস|

আিম ছাগলটা তােক িদেত েচেয়িছলাম িকন্তু খঁুেজ েপলাম না| এটাই যেথষ্ট|”

তামর গভর্ বতী হল
24 িতন মাস পের েকউ একজন িযহূদােক বলল, “েতামার পুত্রবধু তামর েবশয্ার কাজ কেরেছ আর

এখন েস গভর্ বতী হেয়েছ|”
তখন িযহূদা বলল, “তােক বাইের িনেয় এেস পুিড়েয় দাও|”
25 েসই েলাকিট তামরেক হতয্া করেত এেল েস তার শ্বশুরেক এক খবর পাঠাল| তামর বলল, “েয

েলাকিট আমায় গভর্ বতী কেরেছ এই িজিনসগুিল তার| এই িজিনসগুিলর িদেক েদখ| এগুেলা কার? এই
েমাহর ও সুেতা কার? এই ছিড়টা কার?”

26 িযহূদা েসই িজিনসগুেলা িচনেত েপের বলল, “েসই িঠক| আমারই ভুল হেয়েছ| আিম আমার পুত্র
েশলােক েদব বেল প্রিতজ্ঞা কেরও তােক িদই িন|” এরপর িযহূদা িকন্তু তার সােথ আর সহবাস করল না|

27 তামেরর প্রসেবর সময় উপিস্থত হেল তারা েদখল তার যমজ সন্তান হেত চেলেছ| 28 প্রসেবর সময়
একটা বাচ্চা তার হাত বার করেল ধাইমা তার হােত একটা লাল সুেতা বঁাধল আর বলল, “এই বাচ্চাটা আেগ
জন্মােব|” 29 িকন্তু বাচ্চাটা তার হাত গুিটেয় িনেল অনয্ বাচ্চাটা প্রথেম জন্মাল| তাই েসই ধাইমা বলল,
“তুিম প্রথেম েঠেল েবিরেয় আসেত েপেরছ!” তাই তারা তার নাম েপরস রাখল| 30এরপর অনয্ িশশুিটর
জন্ম হল, যার হােত লাল সুেতা বঁাধা িছল| তারা এর নাম রাখল েসরহ|

39
েযােষফেক িমশের েপাটীফেরর কােছ িবক্রী করা হল

1 বিণকরা যারা েযােষফেক িকেনিছল, তারা তােক িমশের িনেয় েগল এবং ফেরৗেণর রক্ষকেদর
েসনাপিত েপাটীফেরর কােছ িবিক্র কের িদল| 2 িকন্তু প্রভু েযােষফেক সাহাযয্ করেলন| েযােষফ সফলকমর্া
হেলন| েযােষফ েসই িমশরীয় েপাটীফেরর অথর্াৎ তার মিনেবর বাড়ীেতই বাস করেতন|

3 েপাটীফর েদখেলন েয প্রভু েযােষেফর সােথ রেয়েছন এবং েযােষফ যা িকছু কেরন তােতই িতিন
তােক সফল হেত েদন| 4 েসইজনয্ েপাটীফর খুশী হেয় েযােষফেক তার িনেজর বাড়ীর অধয্ক্ষ কের তারই
হােত সব িকছুর ভার িদেলন| 5 েযােষফেক েসই বাড়ীর অধয্ক্ষ করা হেল প্রভু েপাটীফেরর বাড়ী এবং তার
সব িকছুেক আশীবর্াদ করেলন| েযােষেফর জনয্ই প্রভু একাজ করেলন| আর িতিন েপাটীফেরর েক্ষেত
যা জন্মাত তােকও আশীবর্াদযুক্ত করেলন| 6 তাই েপাটীফর তার বাড়ীর সব িকছুর ভারই েযােষেফর হােত
িদেয় িদেলন, েকবল িনেজর খাবারটা ছাড়া আর িকছুরই জনয্ িতিন িচিন্তত িছেলন না|

েযােষফ েপাটীফেরর স্ত্রীেক প্রতয্াখয্ান করেলন
েযােষফ িছেলন অতয্ন্ত রূপবান ও সুদশর্ন পুরুষ| 7 িকছু সময় পের েযােষেফর মিনেবর স্ত্রীও তােক

পছন্দ করেত শুরু করল| একিদন েস তােক বলল, “আমার সেঙ্গ েশাও|”
8 িকন্তু েযােষফ প্রতয্াখয্ান কের বলল, “আমার মিনব জােনন তঁার বাড়ীর প্রিতিট িবষেয়র প্রিত আিম

িবশ্বস্ত| িতিন এখানকার সব িকছুর দায় দািয়ত্বই আমােক িদেয়েছন| 9 আমার মিনব আমােক এই বাড়ীেত
প্রায় তঁার সমান স্থােনই েরেখেছন| আিম কখনই তঁার স্ত্রীর সেঙ্গ শুেত পাির না| এটা মারাত্মক ভুল কাজ!
ঈশ্বেরর িবরুেদ্ধ পাপ কাজ|”

10 স্ত্রী েলাকিট েরাজই েযােষফেক এ কথা বলত, িকন্তু েযােষফ রাজী হেতন না| 11 একিদন েযােষফ
িনেজর কাজ করেত বাড়ীর েভতের েগেলন| েসই সময় েসই বাড়ীেত েকবল একা িতিনই িছেলন| 12 তার
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মিনেবর স্ত্রী েসই সময় তার কাপড় েটেন ধের বলল, “আমার সেঙ্গ িবছানায় এস|” িকন্তু েযােষফ েসই
বাড়ী েথেক এত দ্রুত েদৗেড় পালাল েয জামাটা স্ত্রীেলাকিটর হােতই রেয় েগল|

13 স্ত্রীেলাকিট েদখল েয েযােষফ তার হােতই জামাটা েফেল বাড়ীর বাইের েদৗেড় েবিরেয় েগেছ| তাই
েস িচন্তা কের িঠক করল যা ঘেটেছ েস সম্বেন্ধ িমথয্া কথা বলেব| 14 েস তার বাড়ীর ভৃতয্েদর েডেক
বলল, “েদখ! এই ইব্রীয় ক্রীতদাসেক িক আমােদর িনেয় ঠাট্টা করার জনয্ এখােন আনা হেয়েছ? েস
িভতের এেস আমােক আক্রমণ করার েচষ্টা কেরিছল, িকন্তু আিম েচঁিচেয় উঠলাম| 15 আমার িচৎকাের
েস ভয় েপেয় পালাল| িকন্তু েস তার জামাটা েফেল েগেছ|” 16তারপর তার স্বামী অথর্াৎ েযােষেফর মিনব
আসা পযর্ন্ত েস েসই জামাটা তার কােছ েরেখ িদল| 17 স্বামীেকও েস ঐ একই ঘটনা বলল| েস বলল,
“েয ইব্রীয় দাসিটেক তুিম এখােন এেনছ, েস আমােক আক্রমণ করার েচষ্টা কেরিছল| 18 িকন্তু েস আমার
কােছ আসেতই আিম িচৎকার কের উঠলাম| েস েদৗেড় পালাল বেট িকন্তু তার জামাটা েফেল েগল|”

19 েযােষেফর মিনব তার স্ত্রীর সব কথা শুেন কু্রদ্ধ হল| 20 তাই রাজার শত্রুেদর েয কারাগাের রাখা
হত, েপাটীফর েযােষফেক েসইখােন রাখল| েযােষফ েসখােন রইেলন|

েযােষফ কারাগাের
21 িকন্তু প্রভু েযােষেফর সেঙ্গ িছেলন| প্রভু েযােষেফর প্রিত দয়া কের চলেলন| িকছুিদন পের েসই

কারাগােরর রক্ষকেদর প্রধােনর কােছ িতিন িপ্রয় হেলন| 22 েসই কারাগােরর সমস্ত বন্দীেদর ভার েযােষেফর
হােত িদেলন| েসই পেদ অিধিষ্ঠত েয েকান পদািধকারী স্বাভািবকভােব যা কেরন, েযােষফ তাই করেতন|
23 সুতরাং েযােষেফর অধীেনর েকান কাজই কারািধকারীেক তত্ত্বাবধান করেত হত না| এটা হেয়িছল কারণ
প্রভু তার সেঙ্গ িছেলন এবং তােক সব কােজ সফল কেরিছেলন|

40
েযােষফ দুিট স্বেপ্নর বয্াখয্া করেলন

1পের ফেরৗেণর দুই ভৃতয্ ফেরৗেণর প্রিত িকছু অনয্ায় কাজ করল| এই ভৃতয্রা িছল তঁার রুিটওয়ালা ও
দ্রাক্ষারস পিরেবশনকারী| 2ফেরৗণ প্রধান রুিটওয়ালা ও দ্রাক্ষারস পিরেবশনকারীর উপর কু্রদ্ধ হেয়িছেলন|
3 তাই ফেরৗণ তােদর েযােষেফর সােথ একই কারাগাের রাখেলন| েপাটীফর, ফেরৗেণর কারারক্ষকেদর
প্রধান েসই কারাগােরর দািয়েত্ব িছেলন| 4প্রধান কারারক্ষক েসই দুই বন্দীেক েযােষেফর পিরচযর্ার অধীেন
রাখেলন| েসই দুইজন েলাকই িকছু সময় েসই কারাগাের রইল| 5 একিদন রােত্র দুই বন্দীই স্বপ্ন েদখল|
(এই দুই বন্দী িছল িমশেরর রাজার রুিটওয়ালা ও দ্রাক্ষারস পিরেবশনকারী|) প্রেতয্ক বন্দীই িভন্ন িভন্ন স্বপ্ন
েদখল এবং প্রিতিট স্বেপ্নর িনজস্ব অথর্ িছল| 6 পেরর িদন সকােল েযােষফ তােদর কােছ িগেয় েদখেলন
েয তারা দুিশ্চন্তাগ্রস্থ| 7 েযােষফ িজজ্ঞাসা করেলন, “েতামােদর এত িবষন্ন েদখােচ্ছ েকন?”

8 েলাক দুিট উত্তর করল, “গত রােত আমরা স্বপ্ন েদেখিছ িকন্তু স্বেপ্নর অথর্ বুঝিছ না| েসই স্বেপ্নর অথর্
বলার বা তা বুিঝেয় েদবার েকউ েনই|”
েযােষফ তােদর বলেলন, “ঈশ্বরই একজন িযিন েবােঝন ও স্বেপ্নর অথর্ বলেত পােরন| তাই আমার

অনুেরাধ, েতামােদর স্বপ্নগুেলা বল|”

দ্রাক্ষারস পিরেবশেকর স্বপ্ন
9 সুতরাং দ্রাক্ষারস পিরেবশক েযােষফেক তার স্বপ্ন বলল, “আিম স্বেপ্ন একটা দ্রাক্ষালতা েদখলাম|

10 েসই লতায় িতনেট শাখা িছল|আিম েদখলাম শাখাগুিলেত ফুল হল এবং দ্রাক্ষা ফলল| 11আিম ফেরৗেণর
পানপাত্র ধেরিছলাম, তাই েসই দ্রাক্ষাগুেলােক েসই কােপ িনঙেড় িনলাম| তারপর েসই পানপাত্র ফেরৗণেক
িদলাম|”

12তখন েযােষফ বলেলন, “েসই স্বেপ্নর অথর্ আিম েতামায় বলিছ| িতনিট শাখার অথর্ িতন িদন| 13 িতন
িদন েশষ হবার আেগই ফেরৗণ েতামায় ক্ষমা কের আবার েতামাক কােজ বহাল করেবন| তুিম ফেরৗেণর
জনয্ আেগ েয কাজ করেত তাই-ই করেব| 14 িকন্তু তুিম ছাড়া েপেল আমায় স্মরণ কেরা| আমার প্রিত
দয়া কেরা| ফেরৗণেক আমার সম্বেন্ধ বেলা যােত আিম কারাগার েথেক েবিরেয় আসেত পাির| 15আমােক
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েজার কের আমার িনেজর জায়গা, ইব্রীয়েদর েদশ েথেক িনেয় যাওয়া হেয়েছ| কারাগাের থাকার মত
েকান অনয্ায়ই আিম কির িন|”

রুিটওয়ালার স্বপ্ন
16 রুিটওয়ালা েদখল অনয্ ভৃেতয্র স্বপ্নটা ভাল| তখন েস েযােষফেক বলল, “আিমও একটা স্বপ্ন

েদেখিছ| েদখলাম আমার মাথায় রুিটর িতনেট ঝুিড় রেয়েছ| 17উপেরর ঝুিড়েত সব রকেমর েসঁকা খাবার
িছল| েসই খাবার রাজার জনয্ িছল িকন্তু পাখীরা ঐ খাবার েখেত লাগল|”

18 েযােষফ বলেলন, “আিম েতামােক স্বেপ্নর অথর্ বলিছ| িতনেট ঝুিড়র অথর্ িতন িদন| 19 িতন িদেনর
মেধয্ রাজা েতামােক কারাগার েথেক মুিক্ত েদেবন| িতিন েতামার িশরেশ্ছদ কের একটা বঁােশর মাথায়
ঝুিলেয় েদেবন| আর পাখীরা েতামার েদেহর মাংস খােব|”

েযােষেফর কথা মেন রইল না
20 তৃতীয় িদনটা িছল ফেরৗেণর জন্ম িদন| ফেরৗণ তঁার সব দাসেদর জনয্ েভােজর আেয়াজন করেলন|

েসই সমেয় ফেরৗণ রুিটওয়ালা ও দ্রাক্ষারস পিরেবশকেককারাগার েথেক মুিক্ত িদেলন| 21ফেরৗণ পানপাত্র
বাহকেক মুিক্ত িদেয় পুনরায় তােক তার কােজ িনেয়গ করেলন|আর েসই পানপাত্র বাহকআবার ফেরৗেণর
হােত পানপাত্র িদেত লাগল| 22 িকন্তু ফেরৗণ রুিটওয়ালােক ফঁািস িদেলন| েযােষফ েযমনিট বেলিছেলন
েসরকম ভােবই সব ঘটনা ঘটল| 23 িকন্তু েসই পানপাত্র বাহকেদর েযােষফেক সাহাযয্ করার কথা মেন
রইল না| েস েযােষেফর িবষয় ফেরৗণেক িকছুই বলল না, েযােষেফর কথা ভুেল েগল|

41
ফেরৗেণর স্বপ্ন

1 দু বছর পর ফেরৗণ একটা স্বপ্ন েদখেলন| েদখেলন িতিন নীল নদীর ধাের দঁািড়েয় রেয়েছন| 2 স্বেপ্ন
নদী েথেক সাতটা গরু উেঠ এেস ঘাস েখেত লাগল| গরুগুেলা িছল হৃষ্টপুষ্ট, েদখেতও ভােলা| 3 এরপর
নদী েথেক আরও সাতটা গরু উেঠ এেস পােড়র হৃষ্টপুষ্ট গরুগুেলার গা েঘঁেস দঁাড়াল| িকন্তু ঐ গরুগুেলা
েরাগা িছল, েদখেতও অসুস্থ| 4 েসই সাতটা অসুস্থ গরু সাতটা হৃষ্টপুষ্ট গরুগুেলােক েখেয় েফলল| তখনই
ফেরৗেণর ঘুম েভেঙ্গ েগল|

5ফেরৗণ আবার শুেত েগেলন; আবার স্বপ্ন েদখেলন| এইবার েদখেলন একটা গােছ সাতটা শীষ েবেড়
উঠেছ| শীষগুেলা পুষ্ট এবং শেসয্ ভরা| 6 তারপর েদখেলন আরও সাতটা শীষ উঠেছ| িকন্তু শীষগুেলা
অপুষ্ট আর পূেবর বাতােস ঝলেস েগেছ| 7 এরপর ঐ েরাগা েরাগা সাতটা শীষ পুষ্ট সাতটা শীষেক েখেয়
েফলল| ফেরৗেণর ঘুম আবার েভেঙ্গ েগল| িতিন বুঝেলন েয িতিন স্বপ্ন েদখিছেলন| 8 পেরর িদন সকােল
রােত েদখা স্বপ্নগুেলার জনয্ ফেরৗেণর মন অিস্থর হেয় উঠল| তাই িতিন িমশেরর সমস্ত যাদুকর ও জ্ঞানী
েলাকেদর েডেক পাঠােলন| ফেরৗণ তার স্বপ্ন তােদর বলেলন িকন্তু েকউ তার অথর্ বলেত পারল না|

ভৃতয্িট েযােষেফর কথা বলল
9 তখন পানপাত্রবাহেকর েযােষেফর কথা মেন পড়ল| ভৃতয্িট ফেরৗণেক বলল, “আমার সােথ যা

ঘেটিছল তা মেন পড়েছ| 10 আপিন আমার ও রুিটওয়ালার উপর েরেগ িগেয়িছেলন এবং আমােদর
বন্দী কেরিছেলন| 11 তারপর এক রােত েস ও আিম স্বপ্ন েদখলাম| প্রেতয্কিট স্বেপ্নর আলাদা অথর্ িছল|
12 আমােদর সােথ কারাগাের এক ইব্রীয় যুবক িছল| েস িছল রক্ষীেদর অিধকারী ভৃতয্| আমরা তােক
আমােদর স্বপ্ন বলেল েস তার মােন বেল িদল| 13আর েস যা বলল বাস্তেব তাই-ই ঘটল| েস বেলিছল েয
আিম মুিক্ত েপেয় আবার পুরােনা কাজ িফের পাব�ঘটলও তাই| রুিটওয়ালা সম্বেন্ধ বেলিছল েয েস মারা
যােব�ঘটলও তাই|”

স্বেপ্নর বয্াখয্া করেত েযােষেফর ডাক পড়ল
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14 তাই ফেরৗণ েযােষফেক েডেক পাঠােল দুজন রক্ষী দ্রুত তােক কারাগার েথেক বার কের আনল|
েযােষফ দািড় কামােলন, পিরষ্কার জামা পরেলন| তারপর ফেরৗেণর সেঙ্গ েদখা করেত েগেলন| 15ফেরৗণ
েযােষফেক বলেলন, “আিম একটা স্বপ্ন েদেখিছ িকন্তু েকউ তার বয্াখয্া করেত পারেছ না| আিম শুেনিছ
েয তুিম স্বপ্ন শুনেল তার বয্াখয্া করেত পার|”

16উত্তের েযােষফ বলেলন, “আিম পাির না! িকন্তু হয়েতা ফেরৗেণর জনয্ ঈশ্বর তার অথর্ বেল েদেবন|”
17তখন ফেরৗণ েযােষফেক বলেত লাগেলন, “আমার েদখা স্বেপ্নআিম নীল নদীর ধাের দঁািড়েয়িছলাম|

18তখন নদী েথেক সাতটা গরু উেঠ এেস ঘাস েখেত শুরুকরল| গরুগুেলা িছল হৃষ্টপুষ্ট, েদখেতও সুন্দর|
19 তারপর আিম নদী েথেক আরও সাতিট গরু উেঠ আসেত েদখলাম| িকন্তু এই গরুগুেলা েরাগা েরাগা,
েদখেতও অসুস্থ| ঐরকম িবশ্রী গরু আিম িমশের কখনও েদিখ িন| 20 তারপর েরাগা অসুস্থ গরুগুেলা
প্রথেম আসা হৃষ্টপুষ্ট গরুগুেলােক েখেয় েফলল| 21 িকন্তু তাও তােদর েচহারা েরাগা আর অসুস্থই রইল|
েদেখ মেনই হেব না েয তারা েসই েমাটা েমাটা গরুগুেলা েখেয়েছ| তারপর আমার ঘুম েভেঙ্গ েগল|

22 “আমার পেরর স্বেপ্ন আিম েদখলাম একটা গােছ সাতটা শীষ েবেড় উঠেছ| শীষগুেলা পুষ্ট শেসয্র
দানায ভরা| 23 তারপর েসগুেলার পের সাতটা আরও শীষ উেঠ এেলা| িকন্তু এগুেলা েরাগা আর পূেবর
বাতােস ঝলসােনা িছল| 24 এরপর েসই অপুষ্ট শীষগুেলা পুষ্ট শীষগুেলােক েখেয় েফলল|

“আমার যাদুকরেদর আিম এই স্বপ্নগুেলা বললাম বেট িকন্তু তারা তার অথর্ বলেত পারল না| স্বপ্নগুেলার
অথর্ িক?”

েযােষফ স্বেপ্নর বয্াখয্া করেলন
25তখন েযােষফ ফেরৗণেক বলেলন, “এই দুই স্বেপ্নর িবষয়টা এক| ঈশ্বর শীঘ্রই যা করেত চেলেছন তা

আপনার কােছ প্রকাশ কেরেছন| 26 উভয় স্বেপ্নর প্রকৃত অথর্ এক| সাতটা ভাল গরু এবং সাতটা ভাল শীষ
সাতটা ভাল বছরেক েবাঝােচ্ছ| 27আরসাতটা েরাগা গরু, সাতটা অপুষ্ট শীষ েবাঝায় সাতটা দুির্ভেক্ষর বছর|
সাতটা ভাল বছেরর পর দুির্ভেক্ষর সাত বছর আসেব| 28 শীঘ্র যা ঘটেত চেলেছ ঈশ্বর তাই-ই আপনােক
েদিখেয়েছন| েয ভােব আিম বললাম ঈশ্বর েসইভােবই এসব ঘটােবন| 29 সাত বছর িমশের প্রচুর শসয্
উৎপন্ন হেব| 30 িকন্তু তারপর আসেব দুির্ভেক্ষর সাতটা বছর| িমশেরর েলাকরা ভুেল যােব অতীেত কত
শসয্ই না হত| এই দুির্ভেক্ষ েদশ নষ্ট হেব| 31 েলাকরা ভুেল যােব শেসয্র প্রাচুযর্য্ বলেত িক েবাঝায়|

32 “ফেরৗণ, আপিন একিট িবষয় িনেয় দুিট স্বপ্ন েদেখছন| কারণ ঈশ্বর েয সিতয্ই তা ঘটােত চেলেছন
তা আপনােক েদখােত চাইেলন| আর িতিন শীঘ্রই তা ঘটােবন| 33 তাই ফেরৗণ, আপনার উিচৎ একজন
সুবুিদ্ধ ও জ্ঞানবান েলাক খঁুেজ তােক িমশর েদেশর জনয্ িনযুক্ত করা| 34 তারপর আপিন অনয্ েলাকেদর
িনেয়াগ করুন েযন তারা খাদয্ সংগ্রহ কের| সাতিট ভাল বছেরর প্রেতয্কিট েলাক তােদর উৎ পন্ন শেসয্র
এক পঞ্চমাংশ েসই েলাকেদর িদক| 35এইভােব ঐ েলাকরা ঐ সাতিট ভাল বছের প্রচুর খাদয্ সংগ্রহ কের
প্রেয়াজন না পড়া পযর্ন্ত শহের শহের সংগ্রহ কের রাখেব| এইভােব ফেরৗণ, আপনার অধীেন ঐ খাদয্
আসেব| 36 তারপর দুির্ভেক্ষর সাত বছের িমশর েদেশর জনয্ খাদয্ থাকেব| আর দুির্ভেক্ষ িমশর ধ্বংস হেয়
যােব না|”

37 এই পিরকল্পনা ফেরৗেণর মনপুতঃ হল আর তঁার আিধকািরকরাও েমেন িনল| 38 তারপর ফেরৗণ
তােদর বলেলন, “ঐ কাজ করার জেনয্ মেন হয় না আমরা েযােষেফর েথেক আর ভাল কাউেক পাব!
ঈশ্বেরর আত্মা তার সেঙ্গ রেয়েছ আর েসই জনয্ই েস জ্ঞানবান!”

39 তাই ফেরৗণ েযােষফেক বলেলন, “ঈশ্বর েতামােক এই সমস্ত যখন জািনেয়েছন তখন েতামার মত
জ্ঞানী আর েক হেত পাের? 40 আিম েতামােক আমার িনয়ন্ত্রেণর জনয্ িনযুক্ত করলাম, সমস্ত েলাক
েতামার আেদশ পালন করেব| ক্ষমতার িদক েথেক েকবল আিম েতামার েচেয় বড় থাকব|”

41 ফেরৗণ েযােষফেক িবেশষ অনুষ্ঠােনর মাধয্েম রাজয্পাল করেলন| ফেরৗণ েযােষফেক বলেলন,
“আিম েতামােক সমগ্র িমশেরর রাজয্পাল িহেসেব িনযুক্ত করলাম|”

42তারপর ফেরৗণ তঁার আংিট খুেল েযােষেফর হােত পিরেয় িদেলন| েসই আংিটেত রাজকীয় ছাপ িছল|
ফেরৗণ তােক িমিহ কাপর্ােসর েপাশাক িদেলন এবং তার গলায় েসানার হার পিরেয় িদেলন| 43 ফেরৗণ
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েযােষফেক িদ্বতীয় রেথ চড়েত িদেলন| রক্ষকরা েযােষেফর রেথর আেগ আেগ েযেত েযেত েলাকেদর
বলেত থাকল, “েযােষেফর সামেন হঁাটু গােড়া|”
এইভােব েযােষফ সমগ্র িমশেরর রাজয্পাল হেলন| 44 ফেরৗণ তােক বলেলন, “আিম রাজা ফেরৗণ,

সুতরাং আিম যা চাই তাই করব িকন্তু িমশেরর আর েকউ েতামার আজ্ঞা ছাড়া হাত অথবা পা তুলেত পারেব
না|”

45ফেরৗণ েযােষেফর আর এক নাম সাফনত্ -পােনহ রাখেলন| ফেরৗণ েযােষফেক আসনত্ নােম এক
কনয্ার সেঙ্গ িবেয়ও িদেলন| েস িছল ওন নামক শহের যাজক েপাটীফেরর কনয্া| এইভােব েযােষফ সমস্ত
িমশর েদেশর রাজয্পাল হেলন|

46 েযােষেফর 30 বছর বয়েস িতিন িমশর েদেশর রাজার েসবা করেত শুরু করেলন| িতিন সমস্ত িমশর
েদশ ঘুরেলন| 47 সাত বছর িমশের খুব ভাল শসয্ উৎপন্ন হল| 48আর ঐ সাত বছর ধের েযােষফ িমশের
খাবার সঞ্চয় করেলন| প্রেতয্ক শহের শহের েযােষফ েসই শহেরর আেশপােশর েক্ষেত যা জন্মাত তার
েথেক সংগ্রহ করেতন| 49 েযােষফ সমুেদ্রর বািলর মত এত শসয্ সংগ্রহ করেলন েয তা মাপা েগল না
কারণ তা মাপা সম্ভব িছল না| 50 েযােষেফর স্ত্রী আসনৎ িছেলন ওন শহেরর যাজেকর কনয্া| দুির্ভেক্ষর
প্রথম বছর আসার আেগই েযােষফ এবং আসনেতর দুিট পুত্র হল| 51 প্রথম পুেত্রর নাম রাখা হল মনঃিশ|
েযােষফ এই নাম িদেলন কারণ িতিন বলেলন, “ঈশ্বর আমার সমস্ত কষ্ট ও আমার বাড়ীর সমস্ত িচন্তা ভুেল
েযেত িদেলন|” 52 েযােষফ িদ্বতীয় পুেত্রর নাম রাখেলন ইফ্রিয়ম| েযােষফ এই নাম রাখেলন কারণ িতিন
বলেলন, “আমার মহাকেষ্টর মেধয্ও ঈশ্বর আমােক ফলবান কেরেছন|”

দুির্ভেক্ষর সময় এল
53 সাত বছর েলাকরা খােদয্র জনয্ প্রচুর শসয্ েপল| তারপর েসই বছরগুেলা েশষ হল| 54 এবার

দুির্ভেক্ষর সাতটা বছর শুরু হল িঠক েযমনিট েযােষফ বেলিছেলন| েসই অঞ্চেলর েকান েদেশ েকাথাও
েকান খাদয্ শসয্ জন্মােলা না| িকন্তু িমশেরর েলাকেদর জনয্ যেথষ্ট খাদয্ িছল. কারণ েযােষফ শসয্ জমা
কের েরেখিছেলন| 55 দুির্ভেক্ষর সময় শুরু হেল েলাকরা খােদয্র জনয্ ফেরৗেণর কােছ এেস কান্নাকািট
করল| ফেরৗণ িমশরীয়েদর বলেলন, “যাও েযােষফেক িগেয় িজেজ্ঞস কর িক করেত হেব|”

56 সব জায়গায় দুির্ভক্ষ েদখা িদেল েযােষফ গুদাম েথেক েলাকেদর শসয্ িবিক্র করেত শুরু করেলন|
দুির্ভক্ষ িমশেরও ভয়াবহ রূপ িনল| 57 সবর্ত্রই েসই দুির্ভক্ষ প্রবল হল, ফেল িমশেরর আেশপােশর েদশ
েথেকও েলাকরা শসয্ িকনেত এেলা|

42
স্বপ্ন সিতয্ হেলা

1 কনান েদেশও প্রবলভােব দুির্ভক্ষ হেলা| যােকাব জানেত পারল েয িমশর েদেশ শসয্ রেয়েছ| তাই
যােকাব তার পুত্রেদর বলল, “আমরা িকছু না কের েকন এখােন বেস রেয়িছ? 2 শুনলাম িমশর েদেশ
শসয্ িবিক্র হেচ্ছ| চল েসখােন িগেয় আমরা শসয্ িকিন| তাহেল আমরা বঁাচব| মরব না!”

3 তাই েযােষেফর দশ ভাই িমশের শসয্ িকনেত েগেলন| 4 যােকাব িকন্তু িবনয্ামীনেক পাঠােলন না|
(েকবল িবনয্ামীনই েযােষেফর সেহাদর ভাই িছেলন|) যােকাব ভয় েপেলন পােছ িবনয্ামীেনর খারাপ িকছু
ঘেট|

5 কনােনও দুির্ভক্ষ ভয়াবহ রূপ িনল ফেল কনান েদেশর বহু েলাক িমশের শসয্ িকনেত েগল| তােদর
মেধয্ ইস্রােয়েলর সন্তানরাও িছেলন|

6 েসই সময় েযােষফ িমশর েদেশর রাজয্পাল িছেলন| আর েয সব েলাক িমশের শসয্ িকনেত আসত
তােদর উপর েযােষফ নজর রাখেতন| তাই েযােষেফর ভাইরাও তার কােছ এেস েহঁট হেয় প্রণাম করল|
7 েযােষফ তঁার ভাইেদর েদেখ িচনেত পারেলন, িকন্তু এমন ভান করেলন েযন তােদর েচেননই না| িতিন
তােদর সেঙ্গ ককর্ শভােব কথা বলেলন| িতিন বলেলন, “েতামরা েকাথা েথেক এেসছ?”
ভাইরা উত্তর িদল, “আমরা কনান েদশ েথেক এখােন খাদয্ িকনেত এেসিছ|”
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8 েযােষফ জানেতন েয এই েলাকরাই তার ভাই িকন্তু তারা েযােষফেক িচনল না| 9আর ভাইেদর িনেয়
েযােষফ েয স্বপ্নগুিল েদেখিছেলন তা তঁার মেন পেড় েগল|

েযােষফ তার ভাইেদর গুপ্তচর বেল আখয্া িদেলন
েযােষফ তঁার ভাইেদর বলেলন, “েতামরা এখােন শসয্ িকনেত আস িন! েতামরা গুপ্তচর| েতামরা

আমােদর দুবর্ল জায়গাগুেলা জানেত এেসছ|”
10 িকন্তু তঁার ভাইরা বলল, “তা নয় মহাশয়! আমরা আপনার দাস, েকবল খাদয্ িকনেত এেসিছ|

11আমরা ভাইরা এক িপতার সন্তান| আমরা সৎ েলাক, আমরা েকবল খাদয্ িকনেত এেসিছ|”
12 তখন েযােষফ তােদর বলেলন, “তা নয়, িকন্তু েতামরা আমােদর েকাথায় দুবর্লতা তাই েদখেত

এেসছ|”
13 আর ভাইরা বলল, “না! আমরা সবাই ভাই ভাই! আমােদর পিরবাের আমরা বােরা ভাই| আমােদর

সকেলর িপতা একজনই| েছাট ভাই এখনও আমােদর িপতার কােছ রেয়েছ| অনয্ ভাইিট বহু বছর আেগ
মারা েগেছ| আমরা আপনার দাস, কনান েদশ েথেক এেসিছ|”

14 িকন্তু েযােষফ তােদর বলেলন, “না! আিম েদখিছআমার কথাই িঠক| েতামরা গুপ্তচরই বেট| 15 িকন্তু
েতামরা েয সতয্ বলছ তা আিম েতামােদর প্রমাণ করেত েদব| ফেরৗেণর নােম িদিবয্ িদেয় বলিছ, েয পযর্ন্ত
না েতামােদর েছাট ভাই এখােন আেস আিম েতামােদর েযেত েদব না| 16 আিম েতামােদর একজনেক
েযেত েদব েয েছাট ভাইেক আমার কােছ িনেয় আসেব, েসই সমেয় েতামরা কারাগাের থাকেব| আমরা
েদখব েয েতামােদর কথা সিতয্ িকনা, যিদও আমার িবশ্বাস েয েতামরা গুপ্তচর|” 17 তারপর েযােষফ
তােদর িতনিদেনর জনয্ কারাগাের রাখেলন|

িশিমেয়ানেক বন্ধকরূেপ রাখা হল
18 িতন িদন পের েযােষফ তােদর বলেলন, “আিম ঈশ্বরেক ভয় কির! এই কাজ করেল েতামরা বঁাচেব|

19 েতামরা যিদ সিতয্ই সৎ েলাক হও তেব েতামােদর এক ভাই এখােন এই কারাগাের থাকুক| অনয্রা শসয্
বহন কের আপনজেনর কােছ িনেয় েযেত পাের| 20 িকন্তু েতামরা অবশয্ই েছাট ভাইেক এখােন আমার
কােছ িনেয় আসেব| তাহেল আিম জানব েয েতামরা সতয্ বলছ এবং েতামরা প্রােণ বঁাচেব|”
ভাইরা এেত সম্মিত জানাল| 21 তারা এেক অপরেক বলল, “আমরা েযােষেফর প্রিত েয অনয্ায় কাজ

কেরিছলাম তার জনয্ এই শািস্ত পািচ্ছ| আমরা তার কষ্ট েদেখও তার প্রােণর জনয্ িমনিত শুনেত অস্বীকার
কেরিছলাম, আর এখন তাই আমরা এই সমসয্ায় পেড়িছ|”

22 তখন রূেবণ তােদর বলল, “আিম েতামােদর বেলিছলাম ঐ েছেলটার প্রিত েকান অনয্ায় কেরা না|
িকন্তু েতামরা আমার কথা শুনেত চাও িন| তাই এখন তার মৃতুয্র জনয্ আমরা শািস্ত পািচ্ছ|”

23 েযােষফ ভাইেদর সেঙ্গ কথা বলার জনয্ অনুবাদক বয্বহার করিছেলন| তাই ভাইরা বুঝল না েয
েযােষফ তােদর ভাষা বুঝেত পারেছন| িকন্তু েযােষফ যা শুনিছেলন তার সব িকছুই বুঝেলন| তােদর
কথাবাতর্ া েযােষফেক দুঃিখত করল| 24 তাই েযােষফ তােদর েথেক দূের িগেয় কঁাদেলন| িকছুক্ষণ
পের েযােষফ আবার তােদর কােছ িফের এেলন| িতিন িশিমেয়ানেক ধের তােদর সামেনই বঁাধেলন|
25 েযােষফ তঁার ভৃতয্েদর বলেলন েযন তােদর বস্তাগুেলা শেসয্ ভের েদয়| ভাইরা শেসয্র জনয্ েযােষফেক
টাকা িদল| িকন্তু েযােষফ েস টাকা না িনেয় তােদর বস্তােতই েফরত রাখেলন| তারপর িতিন তােদর পথ
যাত্রার জনয্ প্রেয়াজনীয় িজিনসগুিলও িদেলন|

26 তাই ভাইরা গাধার িপেঠ শসয্ চািপেয় রওনা হল| 27 েসই রােত্র ভাইরা রাত কাটােনার জনয্ এক
জায়গায় এেস থামল| এক ভাই গাধার খাবার শসয্ বার করার জনয্ বস্তা খুলেতই বস্তায় তার টাকা েদখেত
েপল| 28 েস অনয্ ভাইেদর বলল, “েদখ, শসয্ িকনেত েয টাকা িদেয়িছলাম তা েফরত এেসেছ|” েকউ
বস্তায় টাকা েফরত েরেখেছ| এেত ভাইরা খুব ভয় েপেয় েগল| তারা এেক অনয্েক বলল, “ঈশ্বর আমােদর
প্রিত এ িক কেরেছন?”

ভাইরা যােকাবেক ঘটনার িববরণ িদল
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29 ভাইরা তােদর কনান েদেশ িপতা যােকােবর কােছ িফের েগল| যা ঘেটেছ তার সব িকছু তারা
যােকাবেক বলল| 30 তারা বলল, “েসই েদেশর রাজয্পাল আমােদর সেঙ্গ ককর্ শভােব কথা বলেলন|
িতিন ভাবেলন আমরা গুপ্তচর! 31 িকন্তু আমরা তঁােক বললাম েয আমরা গুপ্তচর নই, আমরা সৎ েলাক|
32আমরা তঁােক আমােদর িপতার কথা এবং েছাট ভাই কনান েদেশ িপতার সেঙ্গ বাড়ীেত রেয়েছ তার কথা
এবং এক ভাই েয মারা েগেছ তার কথাও বললাম|”

33 “তখন েসই েদেশর রাজয্পাল আমােদর এই কথা বলেলন, �েতামরা েয সৎ েলাক তার প্রমাণ
েদবার একটা পথ রেয়েছ| আমার এখােন েতামােদর এক ভাইেক েরেখ যাও| েতামােদর শসয্ েতামােদর
পিরবােরর কােছ িনেয় যাও| 34 তারপর েতামােদর েছাট ভাইেক আমার কােছ িনেয় এেসা| তাহেল আিম
বুঝব েতামরা সৎ েলাক, অথবা েতামরা গুপ্তচর হেয় আমােদর ধ্বংস করেত এেসছ িকনা| েতামরা যিদ
সিতয্ বলছ প্রমাণ হয় তেব আিম েতামােদর ভাইেক েফরত েদব আর েতামরা আবার স্বচ্ছেন্দ এই েদশ
েথেক শসয্ িকনেত পারেব|� ”

35 তারপর ভাইরা তােদর বস্তা েথেক শসয্ বার করেত শুরু করেলা| আর প্রেতয্ক ভাই িনেজর িনেজর
বস্তায় িনেজর িনেজর টাকা খঁুেজ েপেলা| ভাইরা ও তােদর িপতা েসই টাকা েদেখ ভীত হল|

36 যােকাব তােদর বলেলন, “েতামরা িক চাও আিম আমার সব সন্তানেদর হারাই? েযােষফ চেল েগেছ|
িশিমেয়ানও েনই| আর এখন েতামরা িবনয্ামীনেকও িনেয় েযেত এেসছ|”

37 িকন্তু রূেবন তার িপতােক বলল, “িপতা, যিদ আিম িবনয্ামীনেক েতামার কােছ িফিরেয় না আিন
তেব তুিম আমার দুই সন্তানেক হতয্া কেরা|”

38 িকন্তু যােকাব বলেলন, “আিম িবনয্ামীনেক েতামােদর সেঙ্গ েযেত েদব না| তার ভাই মৃতআরআমার
স্ত্রী রােহেলর পুত্রেদর মেধয্ েসই অবিশষ্ট| িমশের যাবার পেথ তার যিদ িকছু হয় তেব তা আমােক েমেরই
েফলেব| তাহেল এই দুঃেখ েতামরা আমােক, এই বৃদ্ধ মানুষেক েমের েফলেব|”

43
িবনয্ামীেনর িমশের যাওয়ার জনয্ যােকােবর সম্মিত

1 দুির্ভেক্ষর সময়টা েসই েদেশর পেক্ষ খারাপ হল| 2 িমশর েথেক আনা সব শসয্ই েলাকরা েখেয় েশষ
কের েফলল| যখন েসইসব শসয্ েশষ হল, যােকাব তার দুিট পুত্রেক বলল, “িমশের িগেয় খাবার জনয্
আরও শসয্ িকেন আেনা|”

3 িকন্তু িযহূদা যােকাবেক বলল, “িকন্তু েসই েদেশর রাজয্পাল আমােদর সাবধান কের িদেয় বেলেছন,
�েতামরা েতামােদর ভাইেক িনেয় না এেল আিম েতামােদর সেঙ্গ কথা বলব না|� 4 আপিন িবনয্ামীনেক
আমােদর সেঙ্গ পাঠােল আমরা আবার শসয্ িকনেত েযেত পাির| 5 িকন্তু িবনয্ামীনেক না পাঠােল আমরা
যাব না| েসই রাজয্পাল আমােদর সাবধান কের িদেয় বেলেছ তােক না িনেয় আসা চলেব না|”

6 ইস্রােয়ল বলেলন, “েকন েতামরা তঁােক বলেল েয েতামােদর আেরক ভাই রেয়েছ? েকন েতামরা
আমায় এই রকম িবপেদ েফলেল|”

7 ভাইরা উত্তের বলল, “েলাকিট অেনক প্রশ্ন িজজ্ঞাসা করিছেলন| িতিন আমােদর ও আমােদর পিরবার
সম্বেন্ধ সব িকছু জানেত চাইিছেলন| িতিন এও িজজ্ঞাসা করেলন, �েতামােদর িপতা িক এখনও জীিবত
আেছন? েতামােদর বাড়ীেত িক আর েকান ভাই রেয়েছ?� আমরা েকবল তঁার প্রেশ্নর উত্তর িদেয়িছ|
আমরা জানতাম না েয িতিন েছাট ভাইেক িনেয় আসেত বলেবন|”

8তখন িযহূদা তার িপতা ইস্রােয়লেক বলল, “িবনয্ামীনেক আমার সেঙ্গ েযেত িদন| আিম তার যত্ন েনব|
আমােদর িমশের েযেতই হেব, না েগেল আমরা সবাই মারা যাব, এমনিক আমােদর সন্তানরাও মরেব|
9আিম িনিশ্চতভােব তার িনরাপত্তার িদেক নজর রাখব| আিমই তার দািয়ত্ব েনব| আিম যিদ তােক েফরত
না আিন তেব িচরকাল েতামার কােছ অপরাধী থাকব| 10 আমােদর যিদ আেগ েযেত িদেত তেব আমরা
িদ্বতীয়বার খাবার িনেয় আসেত পারতাম|” 11 তখন তােদর িপতা ইস্রােয়ল বলেলন, “এই যিদ সিতয্ হয়
তেব িবনয্ামীনেক েতামােদর সেঙ্গ নাও| িকন্তু রাজয্পােলর জনয্ িকছু উপহার িনেয় েযও| েসই সমস্ত
িজিনস যা আমরা আমােদর েদেশ সংগ্রহ কেরিছ তা িনেয় যাও| তার জনয্ মধু, েপস্তা, বাদাম, ধূেনা, আঠা
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এবং সুগন্ধদ্রবয্ এইসব িনেয় যাও| 12 এইবার েতামােদর সেঙ্গ িদ্বগুন টাকা িনও| গতবার দাম েমটাবার
পর েয টাকা েতামােদর কােছ েফরৎ এেসিছল তা সেঙ্গ নাও| হেত পাের রাজয্পােলর ভুল হেয়িছল|
13 িবনয্ামীনেক িনেয়ই তার কােছ যাও| 14আমার প্রাথর্না েতামরা যখন রাজয্পােলর সামেন দঁাড়ােব তখন
েযন সবর্শিক্তমান ঈশ্বর েতামােদর সাহাযয্ কেরন| প্রাথর্না কির েস েযন িবনয্ামীন ও িশিমেয়ানেক িনরাপেদ
িফের আসেত েদয়| যিদ তা না হয় তেব আিম পুত্র হারােনার েশােক আবার মুষেড় পড়ব|”

15 তাই ভাইরা রাজয্পালেক েদবার জনয্ উপহারগুেলা িনল আর সেঙ্গ আেগ যা িনেয়িছল তার িদ্বগুন
টাকা িনল| এইবার িবনয্ামীনও তার ভাইেদর সােথ িমশের েগল|

ভাইেদর েযােষেফর বাড়ীেত িনমন্ত্রণ জানােনা হল
16 িমশের েযােষফ িবনয্ামীনেক তার ভাইেদর সেঙ্গ েদখেত েপেয় ভৃতয্েদর বলেলন, “ঐ েলাকেদর

আমার বাড়ী িনেয় এস| পশু েমের রান্না কর| এই েলাকরা আজ দুপুের আমার সেঙ্গ খােব|” 17 ভৃতয্িট
কথা মত কাজ করল| েস ঐ েলাকেদর েযােষেফর বাড়ীর িভতর িনেয় এল|

18 েযােষেফর বাড়ী যাবার সময় ভাইরা ভয় েপেয় েগল| তারা বলল, “গতবার েয টাকা আমােদর বস্তায়
েফরৎ েদওয়া হেয়িছল তার জনয্ই েবাধহয়আমােদর এখােনআনা হেচ্ছ|ঐ িবষয়িটেকইআমােদর িবরুেদ্ধ
প্রমাণ িহেসেব বয্বহার কের তারা আমােদর গাধা েকেড় িনেয় আমােদর দাস কের রাখেব|”

19তাই ভাইরা েযােষেফর বাড়ীর প্রধান ভৃেতয্র কােছ েগল| 20তারা বলল, “সিতয্ বলিছ গতবার আমরা
শসয্ িকনেত এেসিছলাম| 21-22 বাড়ী েফরার পেথ আমরা বস্তা খুেল প্রেতয্ক বস্তায় আমােদর টাকা খঁুেজ
েপলাম| আমরা জািন না টাকা েসখােন িক কের এেলা| িকন্তু আমরা েসই টাকা েফরৎ েদবার জনয্ িনেয়
এেসিছ| আর এবােরর শসয্ েকনার জনয্ও টাকা এেনিছ|”

23 িকন্তু েসই ভৃতয্ বলল, “ভয় েপও না, আমায় িবশ্বাস কর| েতামােদর ঈশ্বর, েতামােদর িপতার ঈশ্বর
িনশ্চয়ই উপহার িহসােব েসই টাকা েতামােদর বস্তায় েফরৎ িদেয়েছন| আমার মেন আেছ েতামরা গতবার
শেসয্র জনয্ দাম িদেয়িছেল|”
তারপর েসই ভৃতয্িট িশিমেয়ানেক কারাগার েথেক বাইের আনল| 24 ভৃতয্িট তােদর েযােষেফর বাড়ী

িনেয় েগল| েস তােদর জল িদেল তারা পা ধুেয় িনল| তারপর েস তােদর গাধােদর খাবার েখেত িদল|
25 ভাইরা শুনেত েপল েয তারা েযােষেফর সেঙ্গ খােব| তাই তারা দুপুর পযর্ন্ত তােদর উপহার সাজাল|

26 েযােষফ বাড়ী িফরেল ভাইরা তােদর সেঙ্গ কের আনা উপহার তঁােক িদল| তারপর তারা হঁাটু েগেড় তােক
প্রণাম করল|

27 েযােষফ তারা েকমন আেছ িজেজ্ঞস করেলন| তারপর বলেলন, “েতামােদর বৃদ্ধ িপতা যঁার সম্বেন্ধ
আমােক বেলিছেল িতিন েকমন আেছন? িতিন িক এখনও জীিবত আেছন?”

28 ভাইরা উত্তর িদল, “হঁয্া, মহাশয়, আমােদর িপতা এখনও জীিবত আেছন|” তারপর তারা আবার
েযােষেফর সামেন হঁাটু েগেড় তঁােক প্রণাম করল|

েযােষফ তার ভাই িবনয্ামীনেক েদখেলন
29 তখন েযােষফ িবনয্ামীনেক েদখেত েপেলন| (িবনয্ামীন ও েযােষফ িছেলন এক মােয়র সন্তান|)

েযােষফ বলেলন, “এই িক েতামােদর েছাট ভাই যার সম্বেন্ধ েতামরা আমায় বেলিছেল?” তারপর েযােষফ
িবনয্ামীনেক বলেলন, “বৎ স, ঈশ্বর েতামায় আশীবর্াদ করুন|”

30 েসই সময় েযােষফ ঘর েথেক েদৗেড় েবিরেয় েগেলন| েযােষফ তঁার ভাই িবনয্ামীনেক েয ভালবােসন
তা প্রকাশ করেত চাইেলন| তঁার কান্না েপল, িকন্তু িতিন চাইেলন না েয তঁার ভাইরা তঁােক কঁাদেত েদখুক|
তাই েযােষফ েদৗেড় তঁার ঘের িগেয় কঁাদেত লাগেলন| 31 তারপর েযােষফ তঁার মুখ ধুেয় বাইের েবিরেয়
এেলন| িনেজেক সামেল িনেয় িতিন বলেলন, “এখন খাবার সময় হেয়েছ|”

32 ভৃতয্রা েযােষেফর জনয্ একটা েটিবেল বয্বস্থা করল| অনয্ েটিবেল তঁার ভাইেদর বসার বয্বস্থা হল,
এছাড়া িমশরীয়েদর জনয্ আলাদা আেরকটা েটিবেল বয্বস্থা করা হল| িমশরীয়রা মেন মেন িবশ্বাস করত
েয ইব্রীয়েদর সেঙ্গ বেস তােদর খাওয়াটা উিচত কাজ নয়| 33 েযােষেফর ভাইরা তঁার সামেনর েটিবেলই
বসল| ভাইরা েছাট েথেক বড়জন পরপর বেসিছল| িক ঘটিছল তাই েভেব ভাইরা িবস্মেয় এেক অপেরর
িদেক চাইল| 34 ভৃতয্রা েযােষেফর েটিবল েথেক খাবার এেন তােদর িদিচ্ছল| তেব ভৃতয্রা িবনয্ামীনেক
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অনয্েদর চাইেত পঁাচগুণ েবশী খাবার িদল| ভাইরা েযােষেফর সেঙ্গ েখল, পান করল েয পযর্ন্ত না তারা
প্রায় মৎত হেয় েগল|

44
েযােষফ ফঁাদ পাতেলন

1 তারপর েযােষফ তঁার ভৃতয্েদর এক আেদশ িদেয় বলেলন, “ওেদর প্রেতয্েকর বস্তা বইবার ক্ষমতা
অনুসাের শসয্ ভির্ত্ত কের দাও| আর প্রেতয্েকর টাকাও তােদর শেসয্র সেঙ্গ েরেখ দাও| 2 আমার েছাট
ভাইেয়র বস্তায় তার টাকাটা েরেখা এবং তার সেঙ্গ আমার িবেশষ রূেপার েপয়ালাটাও েরেখা|” ভৃতয্রা
েযােষেফর কথা মত কাজ করল|

3 পেরর িদন েভারেবলা ভাইেদর গাধায় কের েদেশ েফরার জনয্ িবেদয় করা হল| 4 তারা শহর েছেড়
েবেরােল েযােষফ তঁার ভৃতয্েক বলেলন, “যাও, ওেদর িপছু নাও| ওেদর থািমেয় বল, �আমরা েতামােদর
প্রিত িক ভাল বয্বহার কির িন? তেব েতামরা েকন আমােদর সেঙ্গ খারাপ বয্বহার করেল? েকন েতামরা
আমার মিনেবর রূেপার েপয়ালা চুির করেল? 5আমার মিনব েসই েপয়ালা েথেক পান কেরন এবং গণনার
জনয্ও বয্বহার কেরন| েতামরা যা কেরছ তা অনয্ায় কাজ|� ”

6 ভৃতয্িট েসই মত কাজ করল| েস েসখােন েপৗেঁছ ভাইেদর থামােলা| েযােষফ যা বলেত বেলিছেলন,
ভৃতয্িট েসই মত কথা বলল|

7 িকন্তু ভাইরা ভৃতয্িটেক বলল, “রাজয্পাল েকন এইরকম কথা বলেছন? আমরা েসইরকম েকান কাজ
করেতই পাির না| 8 আমরা আমােদর বস্তায় েয টাকা আেগর বার েপেয়িছলাম তা িফিরেয় এেনিছলাম|
তাহেল িনশ্চয়ই আমরা েতামার মিনেবর বাড়ী েথেক েসানা িক রূপা িকছুই চুির করেত পাির না| 9 তুিম যিদ
েসই রূেপার েপয়ালা আমােদর কারও বস্তায় খঁুেজ পাও তেব তার মৃতুয্ েহাক্| তুিম তােক তাহেল হতয্া
করেত পােরা এবং েসেক্ষেত্র আমরাও েতামার দাস হব|”

10 ভৃতয্িট বলল, “আমরা েতামােদর কথা মতই কাজ করব| িকন্তু আিম েসই জনেক হতয্া করব না|
আিম রূেপার েপয়ালা খঁুেজ েপেল েসই জন আমার দাস হেব, অনয্রা েযেত পাের|”

িবনয্ামীন ফঁােদ ধরা পড়ল
11 তখন প্রেতয্ক ভাই তাড়াতািড় মািটেত িনেজেদর বস্তা খুেল েফলল| 12 ভৃতয্িট বস্তাগুিল েদখেত

লাগল| েজয্ষ্ঠ েথেক শুরু কের কিনেষ্ঠর বস্তা খঁুেজ েদখেল িবনয্ামীেনর বস্তায় েসই েপয়ালা খঁুেজ পাওয়া
েগল| 13ভাইরা এেত অতয্ন্ত দুঃিখত হল| তারা তােদর েশাক প্রকাশ করেত জামা িঁছেড় েফলল| িনেজেদর
বস্তা আবার গাধায় চািপেয় শহের িফের চলল|

14 িযহূদা তার ভাইেদর িনেয় েযােষেফর বাড়ী েগল| েযােষফ তখনও বাড়ীেত িছেলন| ভাইরা তার সামেন
মািটেত পেড় তােক প্রণাম করল| 15 েযােষফ তােদর বলেলন, “েতামরা েকন এ কাজ কেরছ| েতামরা িক
জানেত না েয আিম গণনা করেত পাির? এ কােজ আমার েথেক ভােলা েকউ েনই|”

16 িযহূদা বলল, “মহাশয়, আমােদর বলবার িকছুই েনই| বয্াখয্া করারও পথ েনই| আমরা েয িনেদর্ াষ
তা প্রমাণ করারও পথ েনই| অনয্ েকান অনয্ায় কােজর জনয্ ঈশ্বর আমােদর িবচাের েদাষী কেরেছন|
েসইজনয্ আমরা সবাই এমনিক, িবনয্ামীনও, আপনার দাস হব|”

17 িকন্তু েযােষফ বলেলন, “আিম েতামােদর সবাইেক দাস করব না| েকবল েয েপয়ালা চুির কেরেছ
েসই আমার দাস হেব| বাকী েতামরা েতামােদর িপতার কােছ শািন্তেত িফের যাও|”

িযহূদা িবনয্ামীেনর জনয্ িমনিত করেলন
18 তখন িযহূদা েযােষেফর কােছ িগেয় বলেলন, “মহাশয়, দয়া কের আমােক সব কথা পিরস্কার কের

আপনােক বলেত িদন| দয়া কের আমার প্রিত রাগ করেবন না| আিম জািন আপিন ফেরৗেণর সমান|
19আমরা আেগ যখন এখােন এেসিছলাম তখন আপিন িজেজ্ঞস কেরিছেলন, �েতামােদর একজন িপতা
আর ভাই আেছ িক?� 20আমরা আপনােক উত্তর িদেয়িছলাম, �আমােদর এক িপতা আেছন, িতিন বৃদ্ধ|
আমােদর এক েছাট ভাই রেয়েছ| আমােদর িপতা তােক ভালবােসন কারণ েস তার বৃদ্ধ বয়েসর সন্তান|
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আর েসই েছাট ভাইেয়র িনেজর এক ভাই মারা েগেছ| তাই তার মােয়র পুত্রেদর মেধয্ একমাত্র েসই েবঁেচ
আেছ এবং তার িপতা তােক খুব ভালবােসন|� 21 তারপর আপিন বলেলন, �তেব েসই ভাইেকই আমার
কােছ িনেয় এস| আিম তােক েদখেত চাই|� 22আর আমরা আপনােক বললাম, �েসই েছাট ভাই িপতােক
েছেড় আসেত পাের না| আর িপতা তােক হারােল েশােকেত মারাই যােবন|� 23 িকন্তু আপিন আমােদর
বলেলন, �েতামােদর অবশয্ই েসই ভাইেক আনেত হেব নতুবা আিম শসয্ িবিক্র করব না|� 24 তাই আমরা
িফের িগেয় আপিন যা বেলিছেলন তা আমােদর িপতােক জানালাম|

25“পেরআমােদর িপতা বলেলন, �যাও, িগেয়আরও িকছু শসয্ িকেনআেনা|� 26আরআমরা িপতােক
বললাম, �আমরা েছাট ভাইেক না িনেয় েযেত পাির না| রাজয্পাল বেলেছন েছাট ভাইেক না েদখেল িতিন
আমােদর কােছ শসয্ িবিক্র করেবন না|� 27 তখন আমােদর িপতা বলেলন, �েতামরা জান আমার স্ত্রী
রােহেলর দুিট সন্তান হয়| 28 তােদর একজনেক আিম েযেত িদেল বনয্ জন্তু তােক েমের েফলল| েসই
েথেক আর কখনও তােক েদিখিন| 29 েতামরা যিদ অনয্ জনেকও আমার কােছ েথেক িনেয় যাও আর
তার যিদ িকছু ঘেট তাহেল আিম েশােক মারা যাব|� 30 এখন েভেব েদখুন েছাট ভাইেক িনেয় বাড়ী না
িফরেল িক ঘটেব�এই েছাট ভাই িপতার প্রােণর জনয্ অতয্ন্ত গুরুত্বপূণর্! 31 েছাট ভাইেক আমােদর সেঙ্গ
না েদখেল আমােদর িপতার মারাই যােবন আর েদাষটা হেব আমােদরই| তাহেল আমরা আমােদর বৃদ্ধ
িপতােক এই দুঃেখর কারেণ েমের েফলব|

32 “এই েছাট ভাইেয়র দািয়ত্ব আিমই িনেয়িছলাম| আিম িপতােক বেলিছলাম, �আিম যিদ তােক েতামার
কােছ িফিরেয় না আিন তেব সারাজীবন আিম অপরাধী হেয় থাকব|� 33 তাই এখন আমার এই িভক্ষা, দয়া
কের েছাট ভাইেক তার ভাইেদর সেঙ্গ িফরেত িদন| আর আিম এখােন আপনার দাস হেয় থািক| 34 ঐ
েছাট ভাই না িফরেল আিম িপতােক মুখ েদখােত পারেবা না| েভেব ভয় পািচ্ছ আমার িপতার িক হেব|”

45
েযােষফ িনেজর পিরচয় িদেলন

1 েযােষফ আর িনেজেক সামেল রাখেত পারেলন না| িতিন েসখােন উপিস্থত সমস্ত েলােকর সামেন
েকঁেদ উঠেলন এবং বলেলন, “সবাইেক চেল েযেত বেলা|” তাই সব েলাক চেল েগল| েকবল েযােষেফর
ভাইরা সেঙ্গ রইল| তখন েযােষফ িনেজর পিরচয় িদেলন| 2 েযােষফ খুব উচ্চস্বের কঁাদিছেলন, আর
ফেরৗেণর বাড়ীর সমস্ত িমশরীয়রা তা শুনেত েপল| 3 েযােষফ তঁার ভাইেদর বলেলন, “আিম েতামােদর ভাই
েযােষফ| আমার িপতা ভাল আেছন েতা?” িকন্তু ভাইরা উত্তর িদল না কারণ তারা হতবুিদ্ধ হেলন, ভয়
েপেলন|

4তাই েযােষফ আবার তঁার ভাইেদর বলেলন, “এখােন আমার কােছ এস| দয়া কের এখােন এস|” তাই
ভাইরা েযােষেফর কােছ েগল| েযােষফ তােদর বলেলন, “আিম েতামােদর ভাই েযােষফ| আিমই েসই,
যােক েতামরা দাস িহসােব িমশেরর জনয্ েবেচ িদেয়িছেল| 5এখন িচন্তা কেরা না| েতামরা যা কেরিছেল তার
জনয্ রাগও কেরা না| ঈশ্বেরর পিরকল্পনা অনুসােরই আিম এখােন এেসিছ| আিম েতামােদর প্রাণ বঁাচােতই
এখােন এেসিছ| 6 দুির্ভেক্ষর েকবল দুেটা বছরই েকেটেছ| এখনও আরও পঁাচ বছর েকান চাষ হেব না,
ফসলও ফলেব না| 7 সুতরাং ঈশ্বর আমােক েতামােদর আেগই এখােন পািঠেয়েছন যােত আিম েতামােদর
েলাকজনেদর এই েদেশ এেন বঁাচােত পাির| 8আমােক েয এখােন পাঠােনা হেয়েছ তােত েতামােদর েদাষ
েনই| এ িছল ঈশ্বেরর পিরকল্পনা| ঈশ্বরই আমােক ফেরৗেণর িপতার স্থােন বিসেয়েছন| আিম তার সমস্ত
বাড়ীর সমস্ত িমশর েদেশর রাজয্পাল হেয়িছ|”

ইস্রােয়ল িমশের আমিন্ত্রত হেলন
9 েযােষফ বলল, “েতামরা তাড়াতািড় আমার িপতার কােছ যাও| তঁােক বল তার পুত্র েযােষফ এই বাতর্ া

পািঠেয়েছ: �ঈশ্বর আমােক িমশেরর রাজয্পাল কেরেছন| তাই এখােন আমার কােছ চেল আসুন| েদরী
করেবন না| এখনই চেল আসুন| 10 আপিন আমার কাছাকািছ েগাশন প্রেদেশ থাকেত পােরন| আপিন,
আপনার সন্তানরা, আপনার নািতনাতিনরা এবং আপনার সমস্ত পশুেদরও িনেয় আসুন| 11 দুির্ভেক্ষর পেরর
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পঁাচ বছর আিম আপনার যত্ন েনব| ফের আপিন এবং আপনার পিরবােরর যা আেছ তার িকছুই হািরেয়
যােব না|�

12 েযােষফ তার ভাইেদর বলেলন, “আিম েয সিতয্ সিতয্ই েযােষফ তা েতামরা েচােখই েদখছ| এখন
আমার ভাই িবনয্ামীনও জােন েয আিম েতামােদর ভাই, েতামােদর সেঙ্গ কথা বলিছ| 13আিম িমশর েদেশ
েয সম্মান অজর্ ন কেরিছ েস সম্বেন্ধ িপতােক বেলা| এখােন েতামরা যা যা েদখছ েস সম্বেন্ধ তঁােক বেলা|
এবার ওঠ, যত তাড়াতািড় পার আমার িপতােক এখােন িনেয় এস|” 14 এরপর েযােষফ িবনয্ামীনেক
বুেক জিড়েয় ধের দুজেনই কঁাদেত লাগেলন| 15 েযােষফ অনয্ানয্ ভাইেদরও চুমু েখেয় কঁাদেলন| এরপর
ভাইরা তঁার সেঙ্গ কথা বলেত শুরু করল|

16 ফেরৗণও জানেত পারেলন েয েযােষেফর ভাইরা তঁার কােছ এেসেছ| এই খবর ফেরৗেণর সারা
ঘের ছিড়েয় পড়েল ফেরৗণ ও তঁার দাসরা অতয্ন্ত সন্তুষ্ট হেলন| 17ফেরৗণ েযােষফেক বলেলন, “েতামার
ভাইেদর বল তােদর েয পিরমাণ শেসয্র প্রেয়াজন তা িনেয় েযন কনান েদেশ যায়| 18আরও বল েযন তারা
তােদর িপতা এবং তােদর পিরবােরর সবাইেক িনেয় আমার কােছ এইখােন িফের আেস| আিম েতামােদর
বাস করার জনয্ িমশের সব চাইেত ভাল জিম েদব| আর েতামার পিরবার এখানকার সব েচেয় ভাল খাবার
েখেত পােব|”

19 তারপর ফেরৗণ বলেলন, “আমােদর মালবাহী গাড়ীগুেলার মেধয্ েযগুেলা ভােলা তার িকছু েতামার
ভাইেদর দাও| তােদর বেলা েযন, তারা কনান েদেশ িগেয় তােদর িপতা এবং িনেজর িনেজর স্ত্রী ও পুত্র
কনয্া িনেয় গাড়ী কের িফের আেস| 20 েসখান েথেক তােদর সমস্ত সম্পিত্ত িনেয় আসার বয্াপাের তারা
েযন িচন্তা না কের, কারণ িমশেরর সমস্ত উত্তম িজিনস তােদর|”

21 ইস্রােয়েলর সন্তানরা তাই করেলন| ফেরৗণ েযমন আেদশ কেরিছেলন েসই মতন েযােষফ তােদর
ভােলা িকছু মালবাহী গাড়ী িদেলন আর যাত্রার জনয্ যেথষ্ট খাবারও িদেলন| 22 েযােষফ তঁার প্রেতয্ক
ভাইেক সুন্দর জামা েজাড়াও িদেলন| িকন্তু েযােষফ িবনয্ামীনেক িদেলন পঁাচ েজাড়া জামা আর 300
েরৗপয্ মুদ্রা। 23 েযােষফ তঁার িপতার জনয্ও উপহার পাঠােলন| িতিন দশটা গাধার িপেঠ বস্তা ভের িমশেরর
বহু উত্তম িজিনস পাঠােলন| আর তার িপতার েফরবার পেথ যাত্রার জনয্ আরও দশিট স্ত্রী গাধার িপেঠ
কের শসয্, রুিট এবং অনয্ানয্ খাবার পাঠােলন| 24 তারপর েযােষফ তঁার ভাইেদর িবদায় িদেলন| আর
তারা যখন পেথ যােচ্ছ েযােষফ তােদর বলেলন, “েসাজা বাড়ী যাও| পেথ ঝগড়া কর না|”

25তাই তারা িমশর েদশ েছেড় তােদর িপতার কােছ কনান েদেশ িগেয় েপৗছঁাল| 26ভাইরা বলল, “িপতা
েযােষফ এখনও জীিবত! আর িতিনই সমস্ত িমশেরর িনযুক্ত রাজয্পাল|” তােদর িপতা এই শুেন হতবুিদ্ধ
হেয় রইেলন; প্রথেম েতা তঁার িবশ্বাসই হল না| 27 িকন্তু তারপর তারা েযােষফ যা বেলিছেলন তা বলল|
আর েযােষফ তঁােক িমশর েদেশ িনেয় যাবার জনয্ মালবাহী গাড়ীগুেলা পািঠযিছেলন তা যখন যােকাব
েদখেলন, তখন িতিন আনেন্দ উেত্তিজত হেয় উঠেলন| 28 ইস্রােয়ল বলেলন, “এবার আিম েতামােদর
কথা িবশ্বাস করিছ| আমার পুত্র েযােষফ এখনও েবঁেচ আেছ! আহা, মৃতুয্র আেগ আিম তােক েদখেত
পাব!”

46
ঈশ্বর ইস্রােয়লেক আশ্বাস িদেলন

1 ইস্রােয়ল িমশর েদেশর উেদ্দেশয্ যাত্রা শুরু করেলন| প্রথেম িতিন েবর্-েশবােত েগেলন| েসখােন
ইস্রােয়ল তঁার িপতা ইসহােকর ঈশ্বেরর উপাসনা করেলন এবং বিল িদেলন| 2 রােত্র ঈশ্বর স্বেপ্ন যােকােবর
সেঙ্গ কথা বলেলন| ঈশ্বর বলেলন, “যােকাব, যােকাব|”
ইস্রােয়ল উত্তর িদেলন, “এই েয আিম|”
3 তখন ঈশ্বর বলেলন, “আিম ঈশ্বর, েতামার িপতার ঈশ্বর! িমশের েযেত ভয় কেরা না| িমশের আিম

েতামােক এক মহাজািতেত পিরণত করব| 4আিম েতামার সেঙ্গ িমশের যাব আর েতামােক েসখান েথেক
িফিরেয় আনব| তুিম িমশের মারা যােব িকন্তু েযােষফ েতামার সেঙ্গ থাকেব| তুিম মারা েগেল েযােষফই
তার িনেজর হাত িদেয় েতামার েচাখ বুিজেয় েদেব|”



আিদপুস্তক 46:5 75 আিদপুস্তক 46:29

ইস্রােয়ল িমশের েগেলন
5 তারপর যােকাব েবর্-েশবা েছেড় িমশেরর িদেক যাত্রা করেলন| ইস্রােয়েলর পুত্ররা িনেজেদর িপতা

যােকাবেক এবং প্রেতয্েক িনেজর পুত্র কনয্া ও স্ত্রীেদর িনেয় িমশের চলেলন| ফেরৗণ েয মালবাহী
গাড়ীগুেলা পািঠেয়িছেলন েসইগুেলা কেরই তঁারা েগেলন| 6 তঁারা তঁােদর পশুপাল এবং কনান েদেশ
তােদর যা যা িছল সব িনেয় চলেলন| সুতরাং ইস্রােয়ল িমশের তার সমস্ত সন্তান এবং তােদর পিরবার
িনেয়ই েগেলন| 7 তঁার সেঙ্গ িছল তঁার পুত্ররা এবং নািতরা, তঁার কনয্ারা এবং নাতিনরা| সুতরাং তঁার সমস্ত
পিরবার তঁার সােথ িমশের েগেলন|

যােকােবর পিরবার
8 ইস্রােয়েলর পুত্ররা এবং তার বংশধররা যারা তঁার সেঙ্গ িমশের িগেয়িছেলন তােদর নামগুিল এই:
বূেবণ িছেলন েজয্ষ্ঠ পুত্র| 9 রূেবেণর পুত্ররা িছেলন হেনাক, পলু্ল, িহেষ্রাণ ও কির্ম|
10 িশিমেয়ােনর পুত্ররা িছেলন িযমূেয়ল, যামীন, ওহদ, যাখীন, েসাহর আর এছাড়া েশৗল| (েশৗেলর মা

িছেলন একজন কনানীয় স্ত্রীেলাক|)
11 েলবীর পুত্ররা িছেলন েগেশর্ান, কহাত্ ও মরাির|
12 িযহূদার পুত্ররা হেলন এর, ওনন, েশলা, েপরস ও েসরহ| (এর ওওনন কনান েদেশই মারা িগেয়িছল|)

েপরেসর পুত্ররা হেলন িহেষ্রাণ ও হামূল|
13 ইষাখেরর পুত্ররা হেলন েতালয়, পুয, েযাব ও িশেম্রাণ| 14 সবূলূেনর পুত্ররা হেলন েসরদ, এেলান

ও যহেলাল| 15 রূেবণ, িশিমেয়ান, েলিব, িযহূদা, ইষাখর ও সবূলূন িছেলন যােকাব ও েলয়ার সন্তানগণ|
পদ্দম্-অরােম েলয়ার এই সন্তানরা জেন্মিছল| তার দীনা নােম একিট কনয্াও িছল| তার পিরবাের েমাট
সদসয্ সংখয্া িছল 33 জন| 16 গােদর পুত্ররা িছেলন িসিফেযান, হিগ, শূনী, ইেষ্বান, এির, অেরাদী ও
অেরলী|

17আেশেরর পুত্ররা িছেলন িযন্না, িযশ্বা, িযশিব, বিরয় এবং তােদর েবান েসরহ| বিরেয়র পুত্ররা অথর্াৎ 
েহবর ও মল্কীেয়লও িছেলন| 18 যােকােবর এই পুত্ররা িছেলন তঁার স্ত্রী দাসী িসল্পার| (িসল্পাই েসই দাসী যােক
লাবন তঁার কনয্া েলয়ার সােথ িদেয়িছেলন|) তঁার পিরবােরর েমাট সদসয্ িছেলন 16 জন|

19 িবনয্ামীনও যােকােবর সেঙ্গ িছেলন| িবনয্ামীন িছেলন যােকাব ও রােহেলর পুত্র| (েযােষফও রােহেলর
পুত্র| িকন্তু েযােষফ ইিতমেধয্ িমশের িছেলন|)

20 িমশের েযােষেফর দুই পুত্র হয়| তােদর নাম মনঃিশ ও ইফ্রিয়ম| (েযােষেফর স্ত্রীর নাম িছল আসনত্ |
িতিন িছেলন ওন শহেরর যাজক েপাটীফেরর কনয্া|)

21 িবনয্ামীেনর পুত্ররা হল েবলা, েবখর, অেস্বল, েগরা, নামন, এহী, েরাশ, মুপ্পীম, হুপ্পীম ও অদর্ |
22 এনারা িছেলন যােকাব ও তার স্ত্রী রােহেলর সন্তান| পিরবােরর েমাট সদসয্ সংখয্া 14 জন|
23 দােনর পুত্র িছেলন হূশীম|
24 নপ্তািলর পুত্র িছেলন যহিসেয়ল, গূিন, েবৎসর ও িশেল্লম|
25 এঁরা িছেলন যােকাব ও িবল্হার সন্তান| (িবল্হা-ই েসই দাসী যােক লাবন তার কনয্া রােহেলর সােথ

পািঠেয়িছেলন|) এই পিরবােরর েমাট সদসয্ সংখয্া িছল সাত|
26 সরাসির যােকাব হেত উৎপন্ন উত্তরপুরুষেদর েমাট 66জন তার সেঙ্গ িমশের িগেয়িছেলন| (এই

সংখয্ার মেধয্ যােকােবর পুত্রেদর স্ত্রীেদর গণনা করা হয় িন|) 27 আবার েযােষেফরও দুই সন্তান িছেলন
যঁারা িমশের জেন্মিছেলন| সুতরাং িমশের যােকােবর পিরবােরর েমাট সদসয্ সংখয্া হল 70 জন|

ইস্রােয়ল িমশের েপৗছঁােলন
28 েযােষেফর সেঙ্গ কথা বলার জনয্ যােকাব িযহূদােক তঁার আেগ পাঠােলন| এর পের যােকাব এবং

তঁার পুত্ররা েগাশন প্রেদেশ েপৗেঁছােলন| িযহূদা েগাশন প্রেদেশ েযােষেফর সেঙ্গ কথা বলেত েগেলন|
যােকাব এবং তঁার পিরবােরর েলাকজন এরপর েসই প্রেদেশ েপৗছঁােলন| 29 েযােষফ যখন শুনেলন েয
তঁার িপতা আসেছন তখন িতিন রথ প্রস্তুত কের েগাশন প্রেদেশ তঁার িপতা ইস্রােয়েলর সেঙ্গ েদখা করেত
েগেলন| েয়েষফ তঁার িপতােক েদেখ গলা জিড়েয় ধের বহুক্ষণ কঁাদেলন|
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30তখন ইস্রােয়ল েযােষফেক বলেলন, “এখনআিম শািন্তেত মরেত পারব| আিম েতামার মুখ েদখলাম
এবং জানলাম েয তুিম এখনও জীিবত|”

31 েযােষফ তঁার ভাইেদর এবং িপতার পিরবােরর বাকীেদর বলেলন, “আিম ফেরৗণেক বলেত যািচ্ছ েয
েতামরা এখােন এেসছ| আিম ফেরৗণেক বলব, �আমার ভাইরা এবং িপতার পিরবােরর বাকী সবাই কনান
েদশ েছেড় এখােন আমার কােছ এেসেছন| 32 পিরবােরর সবাই েমষপালক| তারা বরাবরই েমষপাল ও
েগা-পাল েরেখ থােকন| তারা তােদর পশু ওআর যা িকছু তােদর িছল সবই তােদর সেঙ্গ িনেয় এেসেছন|�
33ফেরৗণ েতামােদর ডাকেল িজেজ্ঞস করেব, �েতামরা িক কাজ কর?� 34 েতামরা তােক বলেব, �আমরা
েমষপালক| সারাজীবন ধেরই আমরা েমষ পালন কের আসিছ| আমােদর আেগ আমােদর পূবর্পুরুষরা
েমষপালক িছেলন|� ফেরৗণ েতামােদর েগাশন প্রেদেশ থাকেত েদেবন| িমশরীয়রা েমষপালকেদর পছন্দ
কেরন না, েসইজনয্ েতামােদর েগাশন প্রেদেশ থাকাটাই ভাল হেব|”

47
ইস্রােয়ল েগাশেন বাস করেত লাগেলন

1 েযােষফ ফেরৗেণর কােছ িগেয় বলেলন, “আমার িপতা, আমার ভাইরা এবং তঁােদর পিরবােরর সবাই
এখােন এেসেছন| তঁারা তােদর পশু ও সবর্স্ব িনেয় কনান েদশ েথেক চেল এেসেছন| তঁারা এখন েগাশন
প্রেদেশ রেয়েছন|” 2ফেরৗেণর সামেন যাবার জনয্ ভাইেদর মেধয্ পঁাচজনেক মেনানীত করেলন|

3ফেরৗণ ভাইেদর িজেজ্ঞস করেলন, “েতামরা িক কাজ কর?”
ভাইরা ফেরৗণেক বলল, “মহাশয় আমরা েমষপালক| আর আমােদর আেগ আমােদর পূবর্পুরুষরাও

েমষপালক িছেলন|”
4 তারা ফেরৗণেক বলল, “কনান েদেশ ভয়াবহ দুির্ভক্ষ হেয়েছ| তাই পশুেদর খাবার ঘােসর অভাব

হেয়েছ| তাই আমরা এই েদেশ বাস করব বেল এখােন এেসিছ| দয়া কের আমােদর েগাশন প্রেদেশ থাকেত
িদন|”

5তখন ফেরৗণ েযােষফেক বলেলন, “েতামার িপতা ও েতামার ভাইরা েতামার কােছ এেসেছন| 6তােদর
থাকবার জনয্ তুিম িমশের েয েকান জায়গা েবেছ িনেত পােরা| েতামার িপতা এবং েতামার ভাইেদর সব
চাইেত ভাল জিমটা িদও| তােদর েগাশন প্রেদেশ বাস করেত দাও| আর তারা যিদ দক্ষ েমষপালক হয় তেব
তারা আমার পশুপােলরও যত্ন িনেত পাের|”

7 তখন েযােষফ তঁার িপতােক ফেরৗেণর সেঙ্গ েদখা করবার জনয্ েডেক আনেলন| যােকাব ফেরৗণেক
আশীবর্াদ করেলন| 8ফেরৗণ তঁােক িজজ্ঞাসা করেলন, “আপনার বয়স কত?”

9 যােকাব ফেরৗণেক বলেলন, “আমার আয়ুর এই অল্প বয়েস আমােক অেনক সমসয্ার সমু্মখীন হেত
হেয়েছ| আিম েকবল 130 বছর বয়স্ক| আমার িপতা এবং আমার পূবর্পুরুষরা আমার চাইেতও েবশী বয়স
েবঁেচিছেলন|” 10 যােকাব ফেরৗণেক আশীবর্াদ করেলন এবং তঁার সামেন েথেক িবদায় িনেলন|

11ফেরৗেণর কথামত েযােষফ তঁার িপতা ও ভাইেদর িমশের জিমজমা িদেলন| রািমেষষ শহেরর কােছ
িস্থত েসই জিম িমশেরর সব জিমর েচেয় েসরা িছল| 12আর েযােষফ তঁার িপতা, তঁার ভাইেদর এবং তঁার
সমস্ত পিরজনেদর তঁােদর প্রেয়াজনীয় খাদয্ সরবরাহ করেলন|

েযােষফ ফেরৗেণর জনয্ জিম িকনেলন
13 দুির্ভক্ষআরও ভয়াবহ হেয় উঠল|ফেল েদেশ েকাথাও েকান খাদয্ রইল না| এই দরুণ দুির্ভেক্ষর জেনয্

িমশর এবং কনান েদশ দিরদ্র হেয় পড়ল| 14 েদেশর েলাকরা আরও শসয্ িকনেত থাকল আর েযােষফ
েসই অথর্ জিমেয় ফেরৗেণর কােছ িনেয় আসেতন| 15 িকছু পের িমশরীয় এবং কনানীয়েদর সব অথর্ েশষ
হেয় েগল| কারণ তারা সমস্ত অথর্ই শসয্ িকনেত বয্য কেরিছল| তাই িমশরীয়রা েযােষেফর কােছ িগেয়
বলল, “আমােদর খাদয্ িদন| আমােদর অথর্ েশষ হেয় েগেছ| আমরা েখেত না েপেল আপনার েচােখর
সামেন মারা যাব|”

16 িকন্তু েযােষফ উত্তর িদেলন, “েতামােদর েগা-পাল দাও, আিম েতামােদর খাবার েদব|” 17এইভােব
খাদয্ েকনার জনয্ েলাকরা তােদর েগা-পাল, েঘাড়া এবং অনয্ানয্ পশুর বয্বহার করেলন| েসই বছের
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েযােষফ পশুর বদেল তােদর খাদয্ িদেলন| 18 িকন্তু পেরর বছের েলাকেদর খাবার েকনার জনয্ পশু এবং
অনয্ িকছু িছল না| তাই েলাকরা েযােষেফর কােছ িগেয় বলল, “আপিন জােনন আমােদর কােছ আর
েকান অথর্ েনই| আর আমােদর সব পশুও এখন আপনারই| সুতরাং আপিন যা েদখেছন আমােদর েসই
েদহ ও আমােদর জিম ছাড়া আমােদর কােছ আর িকছুই েনই| 19 সিতয্ই আমরা আপনার েচােখর সামেন
মারা যাব| িকন্তু আপিন আমােদর খাদয্ িদেল আমরা ফেরৗণেক আমােদর জিম েদব এবং আমরা তঁার দাস
হব| আমােদর বপন করার বীজ িদন| তাহেল আমরা মরব না| আর জিমেত আবার আমােদর জনয্ শসয্
হেব|”

20তাই েযােষফ িমশেরর সমস্ত জিম ফেরৗেণর জনয্ িকেন িনেলন| েলাকরা কু্ষধার জনয্ িমশেরর সমস্ত
জিম ফেরৗেণর কােছ িবিক্র কের িদল| 21 আর িমশেরর সবর্ত্র েলাকরা ফেরৗেণর দাস হল| 22 েযােষফ
েকবল যাজকেদর জিম িকনেলন না| যাজকেদর জিম িবিক্র করারও প্রেয়াজন িছল না| কারণ ফেরৗণ
তােদর কােজর জনয্ পািরশ্রিমক িদেতন আর তারা েসই অথর্ িদেয় খাদয্ িকনত| 23 েযােষফ েলাকেদর
বলেলন, “এখন আিম েতামােদর এবং েতামােদর জিম ফেরৗেণর জনয্ িকেন িনেয়িছ| তাই আিম এরপর
েতামােদর জিমেত বপন করার বীজ েদব| আর েতামরা তা বপন করেত পার| 24 শসয্ েছদেনর সময়
েতামরা অবশয্ই উৎপন্ন শেসয্র পঁাচ ভােগর এক ভাগ ফেরৗণেক েদেব| বাকী পঁাচ ভােগর চার ভাগ শসয্
েতামােদর হেব| েতামরা েতামােদর খােদয্র জনয্ েসই রাখা শেসয্র বীজ পেরর বছর বপন করার জনয্
বয্বহার করেত পারেব| আর তােত েতামােদর পিরবার ও সন্তানেদর জনয্ও খাদয্ থাকেব|”

25 েলাকরা বলল, “আপিন আমােদর প্রাণ বঁািচেয়েছন| আমরা ফেরৗেণর দাস হেয় খুশী|”
26 তাই েযােষফ েসই সময় জিমর বয্াপাের আইন ৈতরী করেলন| আর েসই আইন আজও বলবৎ

রেয়েছ| েসই আইন অনুযায়ী জিমেত উৎপন্ন সবিকছুর পঁাচ ভােগর এক ভাগ ফেরৗেণর| যাজকেদর জিম
ছাড়া সমস্ত জিম ফেরৗেণর|

“িমশের কবর নয়”
27 ইস্রােয়ল িমশেরর েগাশন প্রেদেশই স্থায়ী হেলন| তঁার পিরবার সংখয্ায় বৃিদ্ধ েপল এবং িবশাল হেয়

উঠল| িমশর েদেশ তঁারা িকছু জিম েপেলন এবং সফল হেলন|
28 যােকাব িমশের 17 বছর েবঁেচ িছেলন সুতরাং তঁার বয়স হল 147 বছর| 29সময় হল যখন ইস্রােয়ল

বুঝেলন েয িতিন শীঘ্রই মারা যােবন| তাই িতিন তঁার পুত্র েযােষফেক িনেজর কােছ ডাকেলন| িতিন বলেলন,
“যিদ তুিম আমায় ভালবাস তেব আমার উরুর নীেচ হাত রাখ এবং প্রিতজ্ঞা কর েয তুিম েতামার কথায়
িবশ্বস্ত হেব| আিম মারা েগেল আমায় িমশের কবর িদও না| 30 েয জায়গায় আমার পূবর্পুরুষেদর কবর
েদওয়া হেয়েছ েসখােনই আমায় কবর িদও| আমােক িমশর েথেক বেয় িনেয় িগেয় আমােদর পািরবািরক
কবের কবর িদও|”
েযােষফ উত্তর িদেলন, “আিম প্রিতজ্ঞা করিছ আপনার কথা মেতাই কাজ করব|”
31 তারপর যােকাব বলেলন, “আমার কােছ িদবয্ কর|” তখন ইস্রােয়ল িবছানায় তার মাথা নািমেয়

ঈশ্বেরর উপাসনা করেলন|*

48
মনঃিশ ও ইফ্রিয়েমর জনয্ আশীবর্াদ

1 িকছু সময় পের েযােষফ জানেত পারেলন েয তঁার িপতা খুব অসুস্থ| তাই েযােষফ তঁার দুই পুত্র
মনঃিশ ও ইফ্রিয়মেক িনেয় তঁার িপতার কােছ েগেলন| 2 েযােষফ েসখােন েপৗছঁােল ইস্রােয়লেক েকউ
খবর িদেলন, “আপনার পুত্র েযােষফআপনােক েদখেত এেসেছন|” ইস্রােয়ল খুব দুবর্ল হেয় পেড়িছেলন,
িকন্তু িতিন খুব েচষ্টা কের েকান মেত িবছানায় উেঠ বসেলন|

* 47:31: তখন � করেলন অথবা “তখন ইস্রােয়ল তঁার লািঠর মাথায় পূজা করেলন|” “লািঠর” িহব্রু প্রিতশব্দিট “শযয্া” ও েবাঝায়|
এবং “পূজার” িহব্রু প্রিতশব্দিট “নত হওয়া” অথবা “েহলান েদওয়া” এরকমও েবাঝায়|”



আিদপুস্তক 48:3 78 আিদপুস্তক 48:20

3 তখন ইস্রােয়ল েযােষফেক বলেলন, “কনান েদেশর লূস নামক জায়গায় সবর্শিক্তমান ঈশ্বর আমার
সামেন আিবভূর্ ত হেয়িছেলন| েসখােন ঈশ্বর আমায় আশীবর্াদ কেরিছেলন| 4 ঈশ্বর আমায় বেলিছেলন,
�আিম েতামােক বহু বংশ করব| েতামার অেনক সন্তানসন্তিত হেব এবং তারা মহান হেব| এই েদশ েতামার
বংশধররা িচরকােলর জনয্ তােদর অিধকাের রাখেব|� 5আরএখন েতামার দুই পুত্র, আমারআসারআেগই
িমশর েদেশ এেদর জন্ম হেয়িছল| েতামার দুই পুত্র মনঃিশ ও ইফ্রিয়ম আমার কােছ িনেজর পুেত্রর মতই
েহাক্| তারা আমার কােছ রূেবণ ও িশিমেয়ােনর মত েহাক্| 6 সুতরাং ঐ দুই জন পুত্র আমারই েহাক্|
তারা আমার সব িকছুর অংশীদার হেব| িকন্তু এছাড়া েতামার যিদ আর অনয্ পুত্র থােক তেব তা েতামারই
েহাক্| আর তারা ইফ্রিয়ম ও মনঃিশর কােছ সন্তােনর মতই েহাক্ অথর্াৎ ভিবষয্েত তারা ইফ্রিয়ম ও মনঃিশর
অিধকারভুক্ত সব িকছুরই অংশীদার হেব| 7 পদ্দম্-অরাম েথেক আসার সময় রােহল মারা েগেলন| এই
ঘটনায় আিম অতয্ন্ত দুঃখ েপলাম| আমরা যখন ইফ্রােথর িদেক যািচ্ছলাম তখন কনান েদেশ িতিন মারা
েগেলন| আিম তােক েসখােন ইফ্রাথ যাবার পেথর ধাের কবর িদলাম|” (ইফ্রাথ ৈবৎ েলেহেমর অপর নাম|)

8 তখন ইস্রােয়ল েযােষেফর পুত্রেদর েদেখ িজজ্ঞাসা করেলন, “এই বালকরা কারা?”
9 েযােষফ তঁার িপতােক বলেলন, “এরা আমার পুত্ররা, ঈশ্বরই এেদর আমায় িদেয়েছন|”
ইস্রােয়ল বলেলন, “েতামার েছেলেদর আমার কােছ িনেয় এস| আিম তােদর আশীবর্াদ করব|”
10 ইস্রােয়ল বৃদ্ধ হেয়িছেলন এবং েচােখও ভােলা েদখেত েপেতন না| তাই েযােষফ দুই পুত্রেক িপতার

খুব কােছ িনেয় এেলন| ইস্রােয়ল তােদর গলা জিড়েয় চুমু েখেলন| 11 তারপর ইস্রােয়ল েযােষফেক
বলেলন, “আিম ভাবেতই পাির িন েয কখনও েতামার মুখ েদখেত পাব| িকন্তু েদখ ঈশ্বর আমােক, েতামার
এমনিক েতামার পুত্রেদরও েদখেত িদেলন|”

12 তারপর েযােষফ ইস্রােয়েলর েকাল েথেক তার পুত্রেদর িনেলন এবং তারা ইস্রােয়েলর সামেন মাথা
নত করল| 13 েযােষফ ইফ্রিয়মেক তঁার ডানিদেক এবং মনঃিশেক তার বঁা িদেক রাখেলন| (সুতরাং ইফ্রিয়ম
ইস্রােয়েলর বাম িদেক ও মনঃিশ তার ডান িদেক রইল|) 14 িকন্তু ইস্রােয়ল তঁার হাত আড়াআিড় ভােব
েরেখ তঁার ডান হাত েছাট পুত্র ইফ্রিয়েমর মাথায় রাখেলন| ইস্রােয়ল তঁার বাম হাত বড় পুত্র মনঃিশর মাথায়
রাখেলন| মনঃিশ প্রথমজাত হেলও িতিন বাম হাত তার উপের রাখেলন| 15 ইস্রােয়ল েযােষফেক আশীবর্াদ
কের বলেলন,

“আমার পূবর্পুরুষ অব্রাহাম ও ইসহাক আমােদর ঈশ্বেরর উপাসনা করেতন|
আর েসই ঈশ্বরই সারা জীবন আমায় বহন কেরেছন|

16 িতিনই েসই েদবদূত িযিন আমায় সব সমসয্া েথেক রক্ষা কেরেছন|
আমার প্রাথর্না, িতিনই এই পুত্রেদর আশীবর্াদ করেবন|

এখন এই পুত্ররা আমার এবং আমার পূবর্পুরুষ অব্রাহাম ও ইসহােকর নােম আখয্াত েহাক্|
আমার প্রাথর্না তারা েযন পৃিথবীেত বৃিদ্ধ পেয বহু বংশ ও বহু জািত হয়|”

17 েযােষফ যখন েদখেলন তঁার িপতা ডান হাত ইফ্রিয়েমর মাথায় েরেখেছন, তখন িতিন খুশী হেলন না|
েযােষফ িপতার হাত ইফ্রিয়েমর মাথা েথেক তুেল ধের মনঃিশর মাথায় রাখেত চাইেলন| 18 েযােষফ তঁার
িপতােক বলেলন, “আপিন আপনার ডান হাত ভুল জেনর মাথার উপর েরেখেছন| মনঃিশই প্রথমজাত|
তার উপেরই ডান হাত রাখুন|”

19 িকন্তু তঁার িপতা তকর্ কের বলেলন, “আিম জািন বৎস, আিম জািন| মনঃিশ প্রথমজাত েস মহান
হেব, বহুেলােকর িপতা হেব িকন্তু েছাট জন বড় জেনর েচেয়ও মহান হেব আর তার বংশ আরও অেনক
হেব|”

20 তাই ইস্রােয়ল েসই িদন এই বেল আশীবর্াদ করেলন,

“ইস্রােয়ল কাউেক আশীবর্াদ করেত
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েতামােদরই নাম বয্বহার করেব|
তারা বলেব, �ঈশ্বর েতামােক েযন

মনঃিশ ও ইফ্রিয়েমর মেতা কেরন|� ”

এইভােব ইস্রােয়ল মনঃিশর চাইেত ইফ্রিয়মেক বড় করেলন|
21 তারপর ইস্রােয়ল েযােষফেক বলেলন, “েদখ আমার মৃতুয্র সময় কােছ এেস েগেছ| িকন্তু ঈশ্বর

েতামার সেঙ্গ থাকেবন| িতিনই েতামােক আবার েতামার পূবর্পুরুষেদর েদেশ িনেয় যােবন| 22 আিম
েতামােক যা িদলাম তা েতামার ভাইেদর িদই িন| ইেমারীয়েদর হাত েথেক েয পাহাড় আিম জয় কের
িনেয়িছলাম তা েতামায় িদিচ্ছ| আিম েসই পাহাড় জয় করেত আমার তরবাির ও ধনুক বয্বহার কেরিছলাম
এবং আিম জয়ী হেয়িছলাম|”

49
যােকাব তঁার পুত্রেদর আশীবর্াদ করেলন

1এরপর যােকাব তঁার পুত্রেদর তঁার কােছ ডাকেলন এবং বলেলন, “আমার বাছারা এখােনআমার কােছ
এস| ভিবষয্েত িক ঘটেব তা আিম েতামােদর বলিছ|

2 “যােকােবর পুত্ররা এস, একসােথ এেস েশান
েতামােদর িপতা ইস্রােয়ল িক বলেছন|

রূেবণ
3 “রূেবণ আমার প্রথম জাত, তুিমই েতা আমার প্রথম সন্তান,

পুরুষ িহসােব আমার শিক্তর প্রথম প্রমাণ|
তুিম আমার সন্তানেদর মেধয্

সবেচেয় সম্মািনত এবং শিক্তমান|
4 িকন্তু বনয্ার মত েতামার কােমচ্ছা,

তুিম তা দমন কেরা িন|
েসইজনয্ তুিম সম্মািনত সন্তান িহসােব

েতামার প্রাধানয্ হারােব|
তুিম েতামার িপতার শযয্ায় উেঠিছেল

আর তার এক স্ত্রীর সােথ শুেয়িছেল|
তুিম েসই শযয্ায় ঘুিমেয়ছ

এবং েসই শযয্ােক অপিবত্র কেরছ|

িশিমেয়ান ও েলিব
5 “িশিমেয়ান ও েলিব ভাই ভাই|

তারা েযাদ্ধা এবং তারা তােদর তরবাির িনেয় যুদ্ধ করেত ভালবােস|
6 তারা েগাপেন মন্দ িবষয় পিরকল্পনা করল|

আমার আত্মা তােদর পিরকল্পনার অংশ েনেব না|
তােদর েগাপন সতয্ আিম স্বীকার করব না|

তারা রােগ মানুষ হতয্া করল|
েকবল ঠাট্টা করেত পশুেদর আঘাত করল|

7 তােদর রাগ এক অিভশাপ, কারণ তা প্রচণ্ড|
উন্মৎত হেয় উঠেল তারা িনষু্ঠরতায় পূণর্ হয়|
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তারা যােকােবর েদেশ তােদর অংশ পােব না|
তারা সমস্ত ইস্রােয়েল ছিড়েয় পড়েব|

িযহূদা
8 “িযহূদা েতামার ভাইরা েতামার প্রশংসা করেব|

তুিম েতামার শত্রুেদর পরািজত করেব|
েতামার ভাইরা েতামার কােছ জানু পাতেব|

9আমার বাছা, তুিম িশকােরর ওপর দঁািড়েয় থাকা িসংেহর মেতা|
েস িবশ্রাম করেল তােক িবরক্ত করার সাহস কার আেছ?

10 িযহূদার বংশ েথেকই রাজারা উঠেব|
তার বংশ েয শাসন করেব

এই িচহ্ন প্রকৃত রাজা না আসা পযর্ন্ত রইেব|
পের বহু েলাক বাধয্ হেয় তার েসবা করেব|
11 েস দ্রাক্ষালতা িদেয় তার গাধা বঁাধেব|

গাধার শাবকেক উত্তম দ্রাক্ষালতায়় বঁাধেব|
উত্তম দ্রাক্ষারেস িনেজর বস্ত্র েধৗত করেব|

12 তার েচাখ দ্রাক্ষারস পান কের লাল,
তার দঁাত দুধ পান কের সাদা|

সবূলূন
13 “সবূলূন সমুেদ্রর কােছ বাস করেব|

তার সমুেদ্রাপকুল জাহােজর পেক্ষ হেব িনরাপদ|
সীেদান পযর্ন্ত িবসৃ্তত হেব তার েদশ|

ইষাখর
14 “ইষাখর খচ্চেরর মত কিঠন পিরশ্রম কেরেছ|

ভারী েবাঝা বহন করার পর েস িবশ্রাম করেব|
15 েস েদখেব তার িবশ্রাম স্থান উত্তম|

তার েদশ হেব মেনাহর|
তখন েস ভারী েবাঝা বইেত সম্মত হেব|

দান িহসােব কাজ করেত সম্মিত জানােব|

দান
16 “দান ইস্রােয়েলর অনয্ বংেশর মেতাই

িনেজর প্রজােদর িবচার করেব|
17 দান হেব পেথর ধােরর সােপর মেতা|

েস পেথ শুেয় থাকা িবষধর সােপর মতই হেব|
েসই সাপ, েয েঘাড়ার পােয় দংশন কের

চালকেক মািটেত েফেল েদয়|

18 “েহ প্রভু, আিম েতামার পিরত্রােণর অেপক্ষা করিছ|

গাদ
19 “এক দল দসুয্ গাদেক আক্রমণ করেব|

িকন্তু গাদ তােদর িপছেন তাড়া করেব|

আেশর
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20 “আেশেরর েদেশ উত্তম খাদয্ উৎপন্ন হেব|
রাজার উপযুক্ত খাদয্ই েস েযাগােব!

নপ্তািল
21 “নপ্তািল মুক্ত হিরণীর মেতা,

আর তার বাকয্ তােদর সুন্দর িশশুর মেতা|

েযােষফ
22 “েযােষফ কৃতকাযর্ হেয়েছ|

েস ফেল ঢাকা লতার মেতা, বসেন্ত েবেড় ওঠা শাখার মেতা|
েবড়ার গােয় েবেড় ওঠা লতার মেতা|

23অেনক েলাক তার িবেরািধতা কেরেছ এবং তার সেঙ্গ যুদ্ধ কেরেছ|
ধনুকধারীরা তার শত্রু হেয়েছ|

24 িকন্তু েস তার পরাক্রমী ধনু ও দক্ষ বাহুর সাহােযয্ যুদ্ধ জয় কেরেছ|
েস ক্ষমতা পায় যােকােবর এক বীেরর কাছ েথেক, এক েমষপালেকর কাছ েথেক েয ইস্রােয়েলর
পবর্ত স্বরূপ, েমষপালক অথর্াৎ ইস্রােয়েলর ৈশেলর কােছ|

25 েতামার িপতার ঈশ্বেরর কাছ েথেক ঈশ্বর েতামায় আশীবর্াদ করুন|

“সবর্শিক্তমান ঈশ্বর েতামায় আশীবর্াদ করুন,
উপেরর আকাশ হেত আশীবর্াদ বষর্ান, আর গভীর জল েথেকও আশীবর্াদ করুন|

িতিন েতামােক স্তন ও গভর্ হেতও আশীবর্াদ করুন|
26আমার পূবর্পুরুষরা অেনক আশীবর্াদ েভাগ কেরেছন|
িকন্তু েতামার িপতা আিম আরও েবশী আশীবর্াদ েপেয়িছ|
েতামার ভাইরা েতামায় সবিকছু েথেক বিঞ্চত করল;

িকন্তু এখন আিম পবর্েতর সমান উঁচু আশীবর্াদ েতামার মাথায় রািশকৃত করলাম|

িবনয্ামীন
27 “িবনয্ামীন কু্ষধাতর্ েনকেড়|

সকােল েস িশকার কের েখেত বেস|
িবকােল যা পেড় থােক তা ভাগ কের েনয়|”

28এই হল ইস্রােয়েলর বােরা বংশ|আরএই কথাগুেলা তােদর িপতা তােদর বেলিছেলন| িতিন প্রেতয্কিট
সন্তানেক তােদর উপযুক্ত আশীবর্ােদ আশীবর্াদ করেলন| 29 তারপর ইস্রােয়ল তােদর এই িনেদর্ শ িদেয়
বলেলন, “মৃতুয্র পরআিম চাইআমার েলাকেদর সেঙ্গ পুনির্মিলত হেত, সুতরাং েহতীয় ইেফ্রােণর েক্ষেত েয
গুহা আেছ েসখােন আমার িপতৃপুরুষেদর েসই গুহায় আমায় কবর িদও| 30 েসই কবর কনান েদেশ মিম্রর
কােছ মেক্পলা েক্ষেত রেয়েছ। েসই েক্ষত অব্রাহাম ইেফ্রােনর কাছ েথেক িকেনিছেলন েযন কবর িদেত
পােরন| 31অব্রাহাম ও তার স্ত্রী সারাও েসই কবের সমািহত হেয়িছেলন| ইসহাক ও তার স্ত্রী িরিবকােকও
েসই কবের সমািহত করা হেয়িছল| আিম আমার স্ত্রী েলয়ােকও েসখােন সমািহত কেরিছ| 32 েসই গুহা
েহতীয়়েদর কাছ েথেক েকনা েসই েক্ষেতর মেধয্ রেয়েছ|” 33 যােকাব তার পুত্রেদর সেঙ্গ কথা বলা েশষ
কের শুেয় পড়েলন| িবছানায় পা উিঠেয় রাখেলন, তারপর মারা েগেলন|

50
যােকােবর অেন্তয্ষ্টিিক্রয়া



আিদপুস্তক 50:1 82 আিদপুস্তক 50:23

1 ইস্রােয়ল মারা েগেল েযােষফ অতয্ন্ত দুঃিখত হেলন| িতিন কঁাদেলন এবং তঁার িপতােক জিড়েয় ধের
চুমু েখেলন| 2 েযােষফ তঁার ভৃতয্েদর িপতার েদহ প্রস্তুত করেত বলেলন| (এই ভৃতয্রা িচিকৎসক িছল|)
িচিকৎসেকরা িমশরীয়রা েয িবেশষভােব েদহ প্রস্তুত কের েসইভােব যােকােবর েদহ কবর েদবার জনয্
প্রস্তুত করল| 3 েদহ িবেশষভােব প্রস্তুত করার সময় কবর েদবার আেগ তারা 40 িদন পযর্ন্ত অেপক্ষা
করল| তারপর 70 িদন ধের িমশরীয়রা যােকােবর জনয্ েশাক পালন করল| 4 েশােকর 70 িদন েশষ হেল
েযােষফ ফেরৗেণর আিধকািরকেদর বলেলন, “ফেরৗণেক দয়া কের এই কথা বলুন: 5 �আমার িপতা যখন
মৃতুয্শযয্ায় িছেলন তখন আিম তঁার কােছ প্রিতজ্ঞা কেরিছলাম েয তঁােক কনান েদেশ এক গুহায় সমািহত
করব| এই গুহা িতিন িনেজর জনয্ প্রস্তুত কেরিছেলন| তাই দয়া কের আমার িপতােক কবর িদেত িদন|
তারপর আিম আবার আপনার কােছ আসব|� ”

6ফেরৗণ বলেলন, “েতামার প্রিতজ্ঞা পালন কর| যাও েতামার িপতােক কবর দাও|”
7তাই েযােষফ তঁার িপতােক সমািহত করেত চলেলন| ফেরৗেণর সমস্ত আিধকািরক, ফেরৗেণর েনতারা

এবং িমশেরর প্রবীণরা েযােষেফর সােথ েগেলন| 8 েযােষেফর পিরবােরর সবাই, তঁার ভাইরা ও তঁার িপতার
পিরবােরর সবাই, তঁার সেঙ্গ েগেলন| েগাশন প্রেদেশ েকবল তােদর সন্তানসন্তিত ও পশুরা েথেক েগল|
9 েসই এক িবরাট দল হল। এমনিক এক দল ৈসিনকও রেথ ও েঘাড়ায় চেড় চলল| 10 তারা যদর্ ন নদীর
পূবর্িদেক েগােরন আটেদর* খামাের এেলন| এই স্থােন তারা ইস্রােয়েলর জনয্ দীঘর্ সময় ধের েশাক সভা
করেলন| েসই েশাক সভা সাত িদন ধের চলল| 11কনান েদেশর েলাকরা েগােরন আটেদর েসই অেন্তয্ষ্টি
িক্রয়া েদেখ বলেলন, “িমশরীয়েদর এ দারুণ িবষাদময় েশােকর অনুষ্ঠান!” েসইজনয্ যদ্দর্ ন নদীর পােরর
েসই জায়গার নাম হল আেবল্-িমস্রযীম| 12 সুতরাং যােকােবর পুত্ররা তােদর িপতার কথানুসাের কাজ
করেলন| 13 তারা তঁার েদহ কনান েদেশ বহন কের এেন মেক্পলার গুহােত কবর িদল| অব্রাহাম েহতীয়়
ইেক্রােণর কাছ েথেক মিম্রর কােছ েয েক্ষত িকেনিছেলন এই কবর েসখােনই িছল| অব্রাহাম কবর েদবার
জনয্ই এটা িকেনিছেলন| 14 েযােষফ তঁার িপতােক কবর েদবার পর তঁার দেলর সবাই িমশের িফের েগেলন|

ভাইরা তবুও েযােষফেক ভয় কের চলল
15 যােকাব মারা েগেল েযােষেফর ভাইরা দুঃিশ্চন্তাগ্রস্ত হল| তারা এই েভেব ভীত হল েয বহু বছর আেগ

তারা েযােষেফর প্রিত যা কেরিছল, েযােষফ হয়েতা তার প্রিতফল েদেবন| তারা বলল, “হয়েতা েযােষফ
এখনও আমরা যা কেরিছলাম তার জনয্ আমােদর ঘৃণা কেরন|” 16 এইজনয্ ভাইরা েযােষফেক এই বেল
পাঠাল: “িপতা মারা যাবার আেগ আপনােক এই বাতর্ া িদেত বেলিছেলন| 17 িতিন বলেলন, �েযােষফেক
আমার এই অনুেরাধ, েস েযন দয়া কের তার ভাইেদর অনয্ায় কাজ ক্ষমা কের েদয়|� েসই জনয্ আমরা
এখন আমােদর েতামার প্রিত করা েসই অনয্ায় কােজর ক্ষমা চাই| আমরা েসই ঈশ্বেরর দাস িযিন েতামার
িপতারও ঈশ্বর|”
এই খবের েযােষফ খুব দুঃখ েপেলন এবং কঁাদেলন| 18 তঁার ভাইরা তঁার সামেন িগেয় প্রণাম করেলন

এবং বলেলন, “আমরা আপনার দাস হব|”
19 তখন েযােষফ তােদর বলেলন, “ভয় কেরা না, আিম ঈশ্বর নই! শািস্ত েদবার অিধকার আমার েনই|

20এটা সিতয্ েয েতামরা আমার অিনষ্ট করার পিরকল্পনা কেরিছেল, িকন্তু প্রকৃতপেক্ষ ঈশ্বরই আমার জনয্
ভাল িকছু পিরকল্পনা করিছেলন| ঈশ্বেরর আমার মাধয্েম অেনেকর প্রাণ বঁাচােনার পিরকল্পনা িছল| 21আর
ঘটলও তা-ই| তাই ভয় েপও না| আিম েতামােদর এবং েতামােদর সন্তানেদর সহায় হব|” এইভােব েযােষফ
ভাইেদর ভােলা ভােলা কথা বলেল তারা ভােলা েবাধ করল|

22 েযােষফ তঁার িপতার পিরবােরর সেঙ্গ িমশের রইেলন| েযােষফ 110 বছর বয়েস মারা েগেলন|
23 েযােষেফর জীবনকােলই েযােষফ এও েদখেলন েয তঁার পুত্র মনঃিশর মাখীর নােম একিট পুত্র হল|
েযােষেফর জীবনকােলই মাখীেরর পুত্ররা জন্মাল এবং েযােষফ তাও েদেখ েযেত পারেলন|

েযােষেফর মৃতুয্

* 50:10: েগােরন আটেদর এর অথর্ “আটেদর শসয্ মাড়াই করার খামার|”
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24অিন্তম শযয্ায় েযােষফ তঁার ভাইেদর বলেলন, “আমার মৃতুয্র সময় িনকট, িকন্তু আিম জািন ঈশ্বর
েতামােদর যত্ন েনেবন এবং এই েদশ েথেক বাইের িনেয় যােবন েসই েদেশ, েয েদশ িতিন অব্রাহাম ইসহাক
ও যােকাবেক েদেবন বেল প্রিতজ্ঞা কেরিছেলন|”

25তারপর েযােষফ তঁার েলাকেদর একিট শপথ িনেত বলেলন েয ঈশ্বর তােদর যখন নতুন েদেশ িনেয়
যােবন, তখন তারা েযন তঁার অিস্থ বহন কের িনেয় যায়|

26 েযােষফ 110 বছর বয়েস িমশের মারা যান| িচিকৎসকরা তঁার েদেহ ঔষধ িদেয় িমশের এককিফেনর
মেধয্ রাখেলন|



যাত্রাপুস্তক 1:1 84 যাত্রাপুস্তক 1:20-21

যাত্রাপুস্তক

িমশের যােকােবর পিরবার
1 যােকাব তঁার পুত্রেদর িনেয় িমশেরর পেথ চলেলন| পুত্রেদর সেঙ্গ তােদর িনজ িনজ পিরবারও িছল|

ইস্রােয়েলর পুত্ররা হল: 2 রূেবণ, িশিমেয়ান, েলিব, িযহূদা 3 ইষাখর, সবূলূন, িবনয্ামীন, 4 দান, নপ্তািল,
গাদ এবং আেশর| 5 যােকােবর সবশুদ্ধ 70জন উত্তরপুরুষ িছল| েযােষফ তঁার বােরাজন পুেত্রর একজন,
িকন্তু েস আেগ েথেক িমশের িছল| 6পের েযােষফ তঁার ভাইরা এবং ঐ প্রজেন্মর প্রেতয্েকই মারা েগেলও
7 ইস্রােয়েলর েলাকেদর অসংখয্ সন্তান িছল| তােদর েলাকসংখয্া খুব তাড়াতািড় েবেড় িগেয়িছল|ফলস্বরূপ
িমশর েদশিট ইস্রােয়লীয়েত ভের িগেয়িছল|

ইস্রােয়েলর েলাকেদর সমসয্া
8 েসই সময় একজন নতুন রাজা িমশর শাসন করেত লাগেলন| এই রাজা েযােষফেক িচনেতন না|

9 রাজা তঁার প্রজােদর উেদ্দেশয্ বলেলন, “ইস্রােয়েলর েলাকেদর িদেক েচেয় েদখ, ওরা সংখয্ায় অসংখয্
এবং আমােদর েথেক েবশী শিক্তশালী! 10 তােদর শিক্তবৃিদ্ধ বন্ধ করবার জনয্ আমােদর িকছু একটা
চতুরতার সাহাযয্ িনেতই হেব| কারণ, এখন যিদ যুদ্ধ লােগ তাহেল ওরা আমােদর পরািজত করবার জনয্
ও আমােদর েদশ েথেক বার কের েদবার জনয্ আমােদর শত্রুেদর সেঙ্গ হাত েমলােত পাের|”

11 িমশেরর েলাকরা তাই ইস্রােয়েলর েলাকেদর জীবনেক দুির্বষহ কের েতালার ফিন্দ আঁটল| অতএব
ইস্রােয়লীয়েদর তত্ত্বাবধান করবার জনয্ িমশরীয়রা ক্রীতদাস মিনবেদর িনেয়াগ করল| এই দাস শাসকরা
ইহুদীেদর িদেয় েজার কের রাজার জনয্ িপেথাম ও রািমেষষ নােম দুিট শহর িনমর্াণ করাল| এই দুই শহের
রাজা শসয্ এবং অনয্ানয্ িজিনসপত্র মজুত কের রাখেলন|

12 িমশরীয়রা ইস্রােয়লীয়েদর কিঠন পিরশ্রম করেত বাধয্ করল| িকন্তু তােদর যত েবশী কিঠন পিরশ্রম
করােনা হেত থাকল ততই ইস্রােয়েলর েলাকেদর সংখয্াবৃিদ্ধ এবং িবস্তার ঘটেত থাকল| ফেল িমশরীয়রা
ইস্রােয়েলর েলাকেদর আরও েবশী ভয় েপেত শুরু করল| 13আর েসইজনয্ তারা উিদ্বগ্ন হেয় ইস্রােয়েলর
েলাকেদর প্রিত আরও েবশী িনদর্ য় হেয় উঠল| ফলস্বরূপ িমশরীয়রা ইস্রােয়লীয়েদর আেরা কিঠন পিরশ্রম
করেত বাধয্ করল|

14 িমশরীয়রা ইস্রােয়লীয়েদর জীবন দুির্বসহ কের তুলল| তারা ইস্রােয়লীয়েদর ইঁট ৈতির করবার
জনয্ গাদা গাদা ভারী ঢালাই এর িমশ্রণ বহন করেত এবং মােঠ লাঙল চালােত বাধয্ কেরিছল| তারা
ইস্রােয়লীয়েদর সব রকেমর কিঠন কাজ করেত বাধয্ কেরিছল|

ঈশ্বরেক অনুসরণকারী ধাইমাগণ
15 ইস্রােয়লীয় মিহলােদর সন্তান প্রসেব সাহাযয্ করবার জনয্ দুজন ধাইমা িছল| তােদর দুজেনর নাম িছল

িশফ্রা ও পূয়া| 16 স্বয়ং রাজা এেস েসই দুই ধাইমােক বলেলন, “েদখিছ েতামরা বরাবর িহব্রু মিহলােদর
সন্তান প্রসেবর সময় সাহাযয্ কের চেলেছা| েদখ, যিদ েকউ কনয্া সন্তান প্রসব কের তাহেল িঠক আেছ,
তােক বঁািচেয় েরখ, িকন্তু পুত্র সন্তান হেল সেঙ্গ সেঙ্গই েসই সেদয্াজাত পুত্র সন্তানেক হতয্া করেব|”

17 িকন্তু ধাইমা দুজন ঈশ্বেরর প্রিত িবশ্বাস েরেখ রাজার আেদশ অমানয্ কের পুত্র সন্তানেদর বঁািচেয়
রাখল| 18 রাজা এবার তােদর েডেক পািঠেয় বলেলন, “েতামরা এটা িক করেল? েকন েতামরা আমার
অবাধয্ হেয়ছ এবং পুত্র সন্তানেদর বঁািচেয় েরেখছ?”

19 ধাইমারা রাজােক বলল, “েহ রাজা, ইস্রােয়লীয় মিহলারা িমশেরর মিহলােদর েথেক অেনক েবশী
শিক্তশালী| আমরা তােদর সাহােযয্র জনয্ েপৗছঁাবার আেগই ইস্রােয়লীয় মিহলারা সন্তান প্রসব কের
েফেল|” 20-21 ঈশ্বর ঐ ধাইমােদর এই আচরেণ খুশী হেলন| তাই ঈশ্বর ধাইমােদর আশীবর্াদ করেলন
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এবং তােদর িনেজেদর পিরবার ৈতরী করেত িদেলন| ইস্রােয়লীয়রা সংখয্ায় আরও বাড়েত থাকল এবং
আরও শিক্তশালী হেয় উঠল|

22 পের ফেরৗণ িনজস্ব েলাকেদর আেদশ িদেলন, “েতামরা কনয্া সন্তান বঁািচেয় রাখেত পােরা| িকন্তু
পুত্র সন্তান হেল তােক নীলনেদ ছঁুেড় েফলেত হেব|”

2
িশশু েমািশ

1 েলিব পিরবােরর একজন পুরুষ েলিব পিরবােররই এক কনয্ােক িবেয় কেরিছল| 2 েস সন্তানসম্ভবা
হল এবং একটা সুন্দর ফুটফুেট পুত্র সন্তােনর জন্ম িদল| পুত্র সন্তান েদখেত এত সুন্দর হেয়িছল েয তার
মা তােক িতন মাস লুিকেয় েরেখিছল| 3 িতন মাস পের যখন েস তােক আর লুিকেয় রাখেত পারিছল
না, তখন েস একিট ঝুিড়েত আলকাতরা মাখােলা এবং তােত িশশুিটেক েরেখ নদীর তীের লম্বা ঘাসবেন
েরেখ এেলা| 4 িশশুিটর বড় েবান তার ভাইেয়র িক অবস্থা হেত পাের েদখবার জনয্ দূের দঁািড়েয় ভাইেয়র
ঝুিড়র িদেক লক্ষয্ রাখিছল| 5 িঠক তখনই ফেরৗেণর েমেয় নদীেত স্নান করেত এেসিছল| েস েদখেত েপল
ঘাসবেন একিট ঝুিড় ভাসেছ| তার সহচরীরা তখন নদী তীের ঘুের েবড়ািচ্ছল| তাই েস তার সহচরীেদর
একজনেক ঝুিড়টা তুেল আনেত বলল| 6 তারপর রাজকনয্া ঝুিড়টা খুেল েদখল েয তােত রেয়েছ একিট
িশশুপুত্র| িশশুিট তখন কঁাদিছল| আর তা েদেখ রাজকনয্ার বড় দয়া হল| ভাল কের িশশুিটেক লক্ষয্ করার
পর েস বুঝেত পারল েয িশশুিট িহব্রু|

7এবার িশশুিটর িদিদ আড়াল েথেক েবিরেয় এেস রাজকনয্ােক বলল, “আিম িক আপনােক সাহােযয্র
জনয্ েকানও িহব্রু ধাত্রীেক েডেক আনব েয অন্তত িশশুিটেক দুধ খাওয়ােত পারেব?”

8 রাজকনয্া বলল, “েবশ যাও|”
সুতরাং েমেয়িট েগল এবং িশশুিটর মােক েডেক আনল|
9 রাজকনয্া তােক বলল, “আমার হেয় তুিম এই িশশুিটেক দুধ পান করাও| এরজনয্ আিম েতামােক

টাকা েদব|” তারই মা িশশুিটেক যত্ন কের বড় কের তুলেত লাগল| 10 িশশুিট বড় হেয় উঠেল মিহলািট
তার সন্তানেক রাজকনয্ােক িদেয় িদল| রাজকনয্া িশশুিটেক িনেজর েছেলর মেতাই গ্রহণ কের তার নাম
িদল েমািশ| িশশুিটেক েস জল েথেক েপেয়িছল বেল তার নামকরণ করা হল েমািশ|

েমািশ তার েলাকেদর সাহাযয্ করল
11 একিদন, েমািশ বড় হেয় যাবার পর েস তার িনেজর েলাকেদর েদখবার জনয্ বাইের েগল এবং

েদখল তােদর ভীষণ কিঠন কাজ করেত বাধয্ করা হেচ্ছ| েস এও েদখল েয একজন িমশরীয় একজন
িহব্রু েছাকরােক প্রচণ্ড মারধর করেছ| 12 েমািশ চািরিদেক তািকেয় েদখল েকউ বয্াপারটা লক্ষয্ করেছ না|
তখন েমািশ েসই িমশরীয়েক হতয্া কের তােক বািলেত পঁুেত িদল|

13 পরিদন েমািশ েদখল দুজন ইস্রােয়লীয় িনেজেদর মেধয্ মারামাির করেছ| তােদর মেধয্ একজন
অনয্ায়ভােব আেরকজনেক মারেছ| েমািশ তখন েসই অনয্ায়কারী েলাকিটর উেদ্দেশয্ বলল, “েকন তুিম
েতামার প্রিতেবশীেক মারেছা?”

14 েলাকিট উত্তের জানাল, “েতামােক েক আমােদর শািস্ত িদেত পািঠেয়েছ? বেলা, তুিম িক আমােক
মারেত এেসছ েযমনভােব তুিম গতকাল ঐ িমশরীয়েক হতয্া কেরিছেল?”
তখন েমািশ ভয় েপেয় মেন মেন বলল, “তাহেল এখন বয্াপারটা সবাই েজেন েগেছ|”
15একিদন রাজা ফেরৗণ েমািশর কীির্ত জানেত পারেলন; িতিন তােক হতয্া করেত চাইেলন| িকন্তু েমািশ

িমিদয়ন েদেশ পািলেয় েগল|

িমিদয়েন েমািশ
িমিদয়েন এেস একিট কুেয়ার সামেন েমািশ বেস পড়ল| 16 েসখােন এক যাজক িছল| তার িছল সাতিট

েমেয়| কুেয়া েথেক জল তুেল িপতার েপাষা েমষপালেক জল খাওয়ােনার জনয্ েসই সাতিট েমেয় কুেয়ার
কােছ এল| তারা েমষেদর জল পােনর পাত্রিট ভির্ত্ত করার েচষ্টা করিছল| 17 িকন্তু িকছু েমষপালক এেসিছল
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এবং তরুণীেদর তািড়েয় িদেয়িছল| তাই েমািশ তােদর সাহাযয্ করেত এেলা এবং তােদর পশুর পালেক
জল পান করােলা|

18 তখন তরুণীরা তােদর িপতা রূেয়েলর কােছ িফের েগল| েস বলল, “েতামরা আজ তাড়াতািড় িফের
এেসছ েদখিছ!” 19 তরুণীরা উত্তর িদল, “হঁয্া, ওখােন কুেয়া েথেক জল েতালার সময় িকছু েমষপালক
আমােদর তািড়েয় িদল| িকন্তু একজন অেচনা িমশরীয় এেলা এবং আমােদর সাহাযয্ করল| েস আমােদর
জনয্ জলও তুেল িদল এবং আমােদর েমেষর পালেক জল পান করােলা|” 20রূেয়ল তার েমেয়েদর বলল,
“েসই েলাকিট েকাথায়? েতামরা তােক ওখােন েছেড় এেল েকন? যাও তােক আমােদর সেঙ্গ খাবার
েনমতন্ন কের এেসা|”

21 েমািশ রূেয়েলর সেঙ্গ থাকবার জনয্ খুশীর সেঙ্গ রাজী হল| রূেয়ল তার েমেয় িসেপ্পারার সেঙ্গ েমািশর
িবেয় িদল| 22 িবেয়র পর িসেপ্পারা একিট পুত্র সন্তােনর জন্ম িদল| েমািশ তার নাম িদল েগেশর্াম কারণ েস
িছল প্রবােস থাকা একজন অপিরিচত বয্িক্ত|

ঈশ্বর ইস্রােয়লেক সাহাযয্ করার িসদ্ধান্ত িনেলন
23 েদখেত েদখেত অেনক বছর েপিরেয় েগল| িমশেরর রাজাও ইিতমেধয্ই মারা িগেয়েছন| িকন্তু

ইস্রােয়লীয়েদর তখনও েজার কের কাজ করােনা হিচ্ছল| তারা সাহােযয্র জনয্ কান্নাকািট শুরু করল| এবং
েসই কান্না স্বয়ং ঈশ্বর শুনেত পািচ্ছেলন| 24ঈশ্বর তােদর গভীরআতর্ নাদ শুনেলন এবং িতিন স্মরণ করেলন
েসই চুিক্তর কথা যা িতিন অব্রাহাম, ইসহাক এবং যােকােবর সেঙ্গ কেরিছেলন| 25 ঈশ্বর ইস্রােয়লীয়েদর
েদেখিছেলন এবং িতিন জানেতন িতিন িক করেত যােচ্ছন এবং িতিন িস্থর করেলন েয শীঘ্রই িতিন তঁার
সাহােযয্র হাত তােদর িদেক বািড়েয় েদেবন|

3
জ্বলন্ত েঝাপ

1 রূেয়ল ছাড়াও েমািশর শ্বশুেরর আর এক নাম িছল িযেথ্রা| িযেথ্রা িমিদয়নীর একজন যাজক| েমািশ
িযেথ্রার েমেষর পােলর েদখােশানার দািয়ত্ব িনল| েমািশ েমেষর পাল চরােত মরুভূিমর পিশ্চম প্রােন্ত েযত|
একিদন েস েমেষর পাল চরােত চরােত ঈশ্বেরর পবর্ত েহােরেব (সীনয়) িগেয় উপিস্থত হল| 2 ঐ পবর্েত
েস জ্বলন্ত েঝােপর িভতের প্রভুর দূেতর দশর্ন েপল| েমািশ েদখল েঝােপ আগুন লাগেলও তা পুেড় ছাই
হেয় যােচ্ছ না| 3 তাই েস অবাক হেয় জ্বলন্ত েঝােপর আর একটু কােছ এিগেয় েগল| মেন মেন ভাবল িক
আশ্চযর্য্ বয্াপার, েঝােপ আগুন েলেগেছ, অথচ েঝাপটা পুেড় নষ্ট হেচ্ছ না!

4 প্রভু লক্ষয্ করিছেলন েমািশ ক্রমশঃ েঝােপর িদেক দৃষ্টিপাত করেত করেত কােছ এিগেয় আসেছ|
তাই ঈশ্বর ঐ েঝােপর িভতর েথেক ডাকেলন, “েমািশ, েমািশ!”
এবং েমািশ উত্তর িদল, “হঁয্া, প্রভু|”
5 তখন প্রভু বলেলন, “আর কােছ এেসা না| পােয়র চিট খুেল নাও| তুিম এখন পিবত্র ভূিমেত দঁািড়েয়

আেছা| 6 আিম েতামার পূবর্পুরুষেদর ঈশ্বর| আিম অব্রাহােমর ঈশ্বর, ইসহােকর ঈশ্বর এবং যােকােবর
ঈশ্বর|”
েমািশ ঈশ্বেরর িদেক তাকােনার ভেয় তার মুখ েঢেক েফলল|
7তখন প্রভু বলেলন, “িমশের আমার েলাকেদর দুদর্ শা আিম িনেজর েচােখ েদেখিছ| এবং যখন তােদর

ওপর অতয্াচার করা হয় তখন আিম তােদর িচৎকার শুেনিছ| আিম তােদর যন্ত্রণার কথা জািন| 8 এখন
সমতেল েনেম িগেয় িমশরীয়েদর হাত েথেকআমার েলাকেদর আিম রক্ষা করব| আিম তােদর িমশর েথেক
উদ্ধার কের িনেয় যাব এবং আিম তােদর এমন এক সুন্দর েদেশ িনেয় যাব েয েদেশ তারা স্বাধীনভােব
শািন্তেত বাস করেত পারেব| েসই েদশ হেব বহু ভাল িজিনেস ভরা ভূখণ্ড|* নানা ধরেণর মানুষ েস েদেশ
বাস কের: কনানীয়, িহত্তীয়, ইেমারীয়, পিরষীয়, িহব্বীয় ও িযবুষীয় েগাষ্ঠীর েলাকরা েসখােন বাস কের|
9 আিম ইস্রােয়লীয়েদর কান্না শুেনিছ| েদেখিছ, িমশরীয়রা িকভােব তােদর জীবন দুির্বষহ কের তুেলেছ|
* 3:8: বহু...ভূখণ্ড আক্ষিরক অেথর্, “েয েদেশ দুধ এবং মধুর েস্রাত বেয় যােচ্ছ|”
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10 তাই এখন আিম েতামােক ফেরৗেণর কােছ পাঠািচ্ছ| যাও! তুিম আমার েলাক ইস্রােয়লীয়েদর িমশর
েথেক বাইের িনেয় এেসা|”

11 িকন্তু েমািশ ঈশ্বরেক বলল, “আিম েকানও মহান বয্িক্ত নই! সুতরাং আিম িক কের ফেরৗেণর কােছ
যাব এবং ইহুদীেদর িমশর েথেক উদ্ধার কের আনব?”

12 ঈশ্বর বলেলন, “তুিম পারেব, কারণ আিম েতামার সেঙ্গ থাকব! আিম েয েতামােক পাঠািচ্ছ তার
প্রমাণ হেব; তুিম ইস্রােয়লীয়েদর িমশর েথেক উদ্ধার কের আনার পর এই পবর্েত এেস আমার উপাসনা
করেব|”

13 তখন েমািশ ঈশ্বেরর উেদ্দেশয্ বলল, “িকন্তু আিম যিদ িগেয় ইস্রােয়লীয়েদর বিল েয, �েতামােদর
পূবর্পুরুষেদর ঈশ্বর আমােক পািঠেয়েছন,� তখন তারা আমােক িজজ্ঞাসা করেব, �তার নাম িক?� তখন
আিম তােদর িক বলব?”

14 তখন ঈশ্বর েমািশেক বলেলন, “তােদর বেলা, �আিম আিমই|� যখনই তুিম ইস্রােয়লীয়েদর কােছ
যােব তখনই তােদর বলেব, �আিমই� আমােক পািঠেয়েছন|” 15 ঈশ্বর েমািশেক আরও বলেলন, “তুিম
অবশয্ই তােদর একথা বলেব: িযেহাবা হেলন েতামােদর পূবর্পুরুষেদর ঈশ্বর, অব্রাহােমর ঈশ্বর, ইসহােকর
ঈশ্বর এবং যােকােবর ঈশ্বর| আমার নাম সবর্দা হেব িযেহাবা| এই নােমই আমােক েলােক বংশ পরম্পরায়
িচনেব|� েলাকেদর বেলা, �িযেহাবা েতামােক পািঠেয়েছন!

16 প্রভু আরও বলেলন, “যাও, ইস্রােয়েলর প্রবীণেদর একত্র কের তােদর বেলা, �িযেহাবা, েতামােদর
পূবর্পুরুষেদর ঈশ্বর আমােক দশর্ন িদেয়েছন| অব্রাহােমর, ইসহােকর, এবং যােকােবর ঈশ্বর আমােক
বেলেছন: েতামােদর সেঙ্গ িমশের যা ঘেটেছ তা সবই আিম েদেখিছ| 17আিম িসদ্ধান্ত িনেয়িছ েয িমশেরর
দুদর্ শা েথেক েতামােদর উদ্ধার করব| আিম েতামােদর উদ্ধার করব এবং েতামােদর কনানীয়, িহত্তীয়,
ইেমারীয়, পিরষীয়, িহব্বীয় ও িযবূষীয়েদর েদেশ িনেয় যাব| আিম েতামােদর বহু সুসম্পেদ ভরা ভূখেণ্ড
িনেয় যাব|�

18 “প্রবীণরা েতামার কথা শুনেব এবং তখন তুিম প্রবীণেদর িনেয় িমশেরর রাজার কােছ যােব|
তুিম অবশয্ই যােব এবং রাজােক বলেব েয িযেহাবা, ইস্রােয়লীয়েদর ঈশ্বর আমােদর সামেন আিবভূর্ ত
হেয়িছেলন| এখনআমােদর িতনিদন ধের মরুভূিমেত ভ্রমণ করেত দাও| েসখােনআমরা িযেহাবা,আমােদর
ঈশ্বেরর উেদ্দেশয্ উৎসগর্ দান করব|”

19 “িকন্তু আিম জািন েয িমশেরর রাজা েতামােদর েসখােন েযেত েদেব না| েকবলমাত্র একিট মহান
শিক্তই তােক বাধয্ করেত পাের েতামােদর যাবার অনুমিত েদবার জনয্| 20তাই আিম আমার িবরাট ক্ষমতা
িদেয় িমশরীয়েদরআঘাত করব|আিম ঐ েদেশআশ্চযর্য্ সব কাণ্ড ঘটাব|আমার ঐসব অদু্ভত কাণ্ড ঘটােনার
পেরই েদখেব েয েস েতামােদর েযেত িদেচ্ছ| 21এবং আিম ইস্রােয়লীয়েদর প্রিত িমশরীয়েদর দয়ালু কের
তুলব| ফেল েতামরা যখন িমশর তয্াগ করেব তখন িমশরীয়রা েতামােদর হাত উপহাের ভের েদেব|

22 “প্রেতয্ক ইস্রােয়লীয় মিহলা িনেজর িনেজর িমশরীয় প্রিতেবশীর বাড়ী যােব এবং িমশরীয় মিহলার
কােছ িগেয় উপহার চাইেব| এবং িমশরীয় মিহলারা তােদর উপহার েদেব| েতামার েলাকরা উপহার িহসােব
েসানা, রূপা এবং িমিহ ও মসৃণ েপাশাক পােব| তারপর যখন েতামরা িমশর তয্াগ করেব তখন েসই
উপহারগুিল িনেজর িনেজর েছেলেমেয়েদর গােয় পিরেয় েদেব| এইভােব েতামরা িমশরীয়েদর সম্পদ
িনেয় আসেত পারেব|”

4
েমািশর জনয্ প্রমাণ

1 তখন েমািশ ঈশ্বরেক বলেলন, “িকন্তু আপিন আমােক পািঠেয়েছন বলেলও ইস্রােয়েলর েলাকরা তা
িবশ্বাস করেত চাইেব না| বরং তারা উেল্ট বলেব, �প্রভু েতামােক দশর্ন েদন িন|� ”

2 িকন্তু প্রভু েমািশেক িজজ্ঞাসা করেলন, “েতামার হােত ওটা িক?”
েমািশ উত্তর িদল, “এটা আমার পথ চলার লািঠ|”
3 তখন প্রভু বলেলন, “ঐ লািঠেক মািটেত ছঁুেড় েফল|”
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প্রভুর কথামেতা েমািশ তার হােতর পথ চলার লািঠেক মািটেত ছঁুেড় েফলেতই ঐ লািঠ তত্ক্ষনাত্ সােপ
পিরণত হল| েমািশ তা েদেখ ভেয় পালােত যােচ্ছ েদেখ 4 প্রভু েমািশেক বলেলন: “যাও কােছ িগেয়
সাপিটেক েলেজর িদক েথেক ধেরা|”
তখন েমািশ সাপিটর েলজ ধের েঝালােতই েদখল সাপিট আবার লািঠেত পিরণত হল| 5 তখন প্রভু

বলেলন, “লািঠ িদেয় এই চমৎ  কািরত্ব েদখেলই েলাকরা িবশ্বাস করেব েয তুিম প্রভু, েতামার পূবর্পুরুেষর
ঈশ্বেরর েদখা েপেয়ছ| েদখা েপেয়ছ অব্রাহাম, ইসহাক এবং যােকােবর ঈশ্বেরর|”

6 তারপর প্রভু েমািশেক বলেলন, “আিম েতামােক আরও একিট প্রমাণ েদব| আলখাল্লার নীেচ হাত
রােখা|”
তাই েমািশ আলখাল্লা খুেল হাত েভতের রাখেলা| তারপর েস তার হাত বার কের েদখল হাতিট েশ্বতীেত

ভের েগেছ|
7 তখন প্রভু বলেলন, “এবার আবার আলখাল্লার েভতের হাত ঢুিকেয় দাও|” তাই েমািশ আবার তার

হাত আলখাল্লার েভতের ঢুিকেয় িদল এবং তা বার কের আনার পর েমািশ েদখল তার হাত আবার আেগর
মেতাই স্বাভািবক সুন্দর হেয় েগেছ|

8 তারপর প্রভু বলেলন, “যিদ েলাকরা লািঠেক সাপ বানােনার কীির্ত েদখার পরও েতামােক িবশ্বাস
না কের তাহেল হােতর বয্াপারিট েদখােব| তখন েতামােক তারা িবশ্বাস করেব| 9 যিদ এই দুেটা প্রমাণ
েদখােনার পরও েলাকরা েতামােক িবশ্বাস না কের তাহেল নীলনদ েথেক সামানয্ জল েনেব| েসই জল
মািটেত ঢালেব এবং জল মািটেক স্পশর্ করার সেঙ্গ সেঙ্গ তা রেক্ত পিরণত হেব|”

10 তখন েমািশ প্রভুর উেদ্দেশয্ বলেলন, “িকন্তু প্রভু আিম েতা একজন চতুর বক্তা নই| আিম
েকােনাকােলই সািজেয় গুিছেয় কথা বলেত পাির না| এবং এখনও আপনার সেঙ্গ কথা বলার পেরও
আিম সুবক্তা হেত পাির িন| আপিন জােনন েয আিম ধীের ধীের কথা বিল এবং কথা বলার সময় ভাল ভাল
শব্দ চয়ন করেত পাির না|”

11 তখন প্রভু তােক বলেলন, “মানুেষর মুখ েক সৃষ্টি কেরেছ? এবং েক একজন মানুষেক েবাবা ও
কালা ৈতরী কের? েক মানুষেক অন্ধ ৈতরী কের? েক মানুষেক দৃষ্টিশিক্ত েদয়? আিম িযেহাবা| আিমই
একমাত্র এইসব করেত পাির| 12 সুতরাং যাও| যখন তুিম কথা বলেব তখন আিম েতামায় কথা বলেত
সাহাযয্ করব| আিমই েতামার মুেখ শব্দ েজাগাব|”

13 তবু েমািশ বলল, “েহ আমার প্রভু, আমার একটাই অনুেরাধ, আপিন এই কােজর জনয্ অনয্
একজনেক মেনানীত করুন, আমােক নয়|”

14 েমািশর প্রিত প্রভু তখন কু্রদ্ধ হেয় বলেলন, “েবশ! তাহেল েতামােক সাহাযয্ করার জনয্ আিম
েতামার ভাই হােরাণেক েতামার সেঙ্গ িদিচ্ছ| হােরাণ েলবীয় পিরবােরর সন্তান এবং েস েবশ ভাল বক্তা|
হােরাণ ইিতমেধয্ই েতামার সেঙ্গ েদখা করার জনয্ আসেছ| এবং েস েতামােক েদেখ খুশীই হেব| 15 হােরাণ
েতামার সেঙ্গ ফেরৗেণর কােছ যােব| েতামােদর িক বলেত হেব তা আিম বেল েদব| িক করেত হেব তা
আিম েতামােদর িশিখেয় েদব এবং তুিম তা হােরাণেক বেল েদেব| 16 েতামার হেয় হােরাণ েলাকেদর সেঙ্গ
কথা বলেব| তুিম হেব তার কােছ ঈশ্বেরর মেতা| আর হােরাণ হেব েতামার মুখপাত্র|* 17 সুতরাং যাও এবং
সেঙ্গ েতামার পথ চলার লািঠ নাও| আিম েয েতামার সেঙ্গ আিছ তা প্রমাণ করার জনয্ েলাকেদর এই
িচহ্ন-কাযর্গুিল েদখাও|”

েমািশর িমশের প্রতয্াবতর্ ন
18 েমািশ তখন তার শ্বশুর িযেথ্রার কােছ িফের েগল| েমািশ তার শ্বশুরেক বলল, “অনুগ্রহ কেরআমােক

িমশের িফের েযেত িদন| আিম েদখেত চাই আমার েলাকরা এখনও েসখােন েবঁেচ আেছ িকনা|”
িযেথ্রা তার জামাতা েমািশেক বলল, “িনশ্চয়ই! আশা কির তুিম েসখােন ভােলাভােবই েপৗছঁােব|”
19 িমিদয়েন থাকাকালীন প্রভু েমািশেক বলেলন, “িমশের িফের যাওয়া এখন েতামার পেক্ষ ভাল| কারণ

যারা েতামায় হতয্া করেত েচেয়িছল তারা এখন েকউ েবঁেচ েনই|”
* 4:16: তুিম � মুখপাত্র আক্ষিরক অেথর্, “েস হেব েতামার মুখ আর তুিম হেব তার ঈশ্বর|”
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20 সুতরাং েমািশ তখন তার স্ত্রী ও েছেলেমেয়েদর গাধার িপেঠ চািপেয় িমশের প্রতয্াবতর্ ন করল| সেঙ্গ
েস তার পথ চলার লািঠও িনল| এটা েসই পথ চলার লািঠ যােত রেয়েছ ঈশ্বেরর অেলৗিকক শিক্ত|

21 িমশের আসার পেথ প্রভু েমািশর সেঙ্গ কথা বেলিছেলন| িতিন বেলিছেলন, “আিম েতামােক
অেলৗিকক কাজ েদখােনার েয সব শিক্ত িদেয়িছ েসগুেলা সব ফেরৗেণর সেঙ্গ কথা বলার সময় তার
সামেন কের েদখােব| িকন্তু আিম ফেরৗণেক একগঁুেয় এবং েজদী কের তুলব| েস েলাকেদর িকছুেতই
েছেড় েদেব না| 22 তখন তুিম ফেরৗণেক বলেব: 23 প্রভু বেলেছন, �ইস্রােয়ল হল আমার প্রথমজাত পুত্র
সন্তান| এই প্রথমজাত সন্তান একিট পিরবাের জেন্মিছল| অতীত িদেন এই প্রথমজাত সন্তােনর গুরুত্ব িছল
অসীম| এবংআিম েতামােক বলিছআমার পুত্রেকআমার উপাসনার জনয্ েছেড় দাও| তুিম যিদ ইস্রােয়লেক
েছেড় িদেত অস্বীকার কেরা তাহেল আিম েতামার প্রথমজাত পুত্র সন্তানেক হতয্া করব|� ”

েমািশর পুেত্রর সুন্নত্করণ
24 িমশের েফরার পেথ েমািশ একিট পান্থশালায় রািত্রযাপন করিছল| তখন প্রভু তােক হতয্া করেত

েচষ্টা করেলন|† 25 িকন্তু িসেপ্পারা একটা ধারােলা পাথেরর ছুির িদেয় তার পুেত্রর সুন্নৎ করল| এবং সুন্নৎ
এর চামড়া (চামড়ািট িলেঙ্গর মুখ েথেক িঁছেড় েবিরেয়িছল|) েমািশর পােয় েছঁায়াল| তারপর েস েমািশেক
বলল, “আমার কােছ তুিম রেক্তর স্বামী|” 26 িসেপ্পারা একথা বেলিছল কারণ তার েছেলর সুন্নৎ তােক
করেতই হত| তাই েস তােদর কাছ েথেক সের এল|

ঈশ্বেরর সমু্মেখ েমািশ এবং হােরাণ
27 প্রভু হােরাণেক বলেলন, “মরুপ্রান্তের িগেয় েমািশর সেঙ্গ েদখা কেরা|” প্রভুর কথামেতা হােরাণ

ঈশ্বেরর পবর্েত িগেয় েমািশর সেঙ্গ েদখা কের তােক চুম্বন করল| 28 প্রভু েয সব কথা বলবার জনয্
েমািশেক পািঠেয়িছেলন এবং প্রভুই েয তােক পািঠেয়েছন তা প্রমাণ করবার জনয্ েয সব অেলৗিকক
কাজ করেত বেলিছেলন তার সম্বেন্ধ সবই েমািশ হােরাণেক জানাল| প্রভু যা বেলেছন তার সবিকছু েমািশ
হােরাণেক খুেল বলল|

29 সুতরাং েমািশ এবং হােরাণ ইস্রােয়েলর েলাকেদর মেধয্ প্রবীণ বয্িক্তেদর একত্র করার জনয্ েগল|
30 তখন হােরাণ েসই কথাগুেলা বলল েযগুেলা প্রভু েমািশেক বলেত বেলিছেলন| আর েমািশ েলাকেদর
সামেন েসই সকল িচহ্ন কাযর্ কের েদখাল| 31 তার ফেল েলাকরা িবশ্বাস করল েয প্রভু েমািশেক
পািঠেয়েছন| একই সেঙ্গ ইস্রােয়েলর েলাকরা জানল েয, ঈশ্বর তােদর দুঃখ দুদর্ শা েদেখ তােদর সাহােযয্
এিগেয় এেসেছন| তাই তারা সকেল নতজানু হেয় ঈশ্বেরর উপাসনা করেত লাগল|

5
ফেরৗেণর সমু্মেখ েমািশ এবং হােরাণ

1 েলাকেদর সেঙ্গ কথা বলার পর েমািশ এবং হােরাণ ফেরৗেণর কােছ িগেয় বলল, “প্রভু ইস্রােয়েলর
ঈশ্বর বেলেছন, �আমার সম্মানােথর্ উৎসব করার জনয্ আমার েলাকেদর মরুপ্রান্তের যাওয়ার ছাড়পত্র
দাও|� ”

2 িকন্তু ফেরৗণ বলল, “েক প্রভু? আিম েকন তােক মানব? েকন ইস্রােয়লেক েছেড় েদব? এমনিক
এই প্রভু েক আিম তাই জািন না| সুতরাং আিম এভােব ইস্রােয়েলর েলাকেদর েছেড় িদেত পাির না|”

3 তখন হােরাণ এবং েমািশ বলল, “ইস্রােয়লীয়েদর ঈশ্বর আমােদর সেঙ্গ কথা বেলেছন| তাই আমরা
িতন িদেনর জনয্ মরুপ্রান্তের ভ্রমেণর অনুমিত প্রাথর্না করিছ, েসখােন আমরা আমােদর প্রভু, ঈশ্বেরর
উেদ্দেশয্ ৈনেবদয্ উৎসগর্ করব| আমরা যিদ তা না কির তাহেল িতিন প্রচণ্ড কু্রদ্ধ হেয় আমােদর ধ্বংস কের
েদেবন| আমােদর মহামারী অথবা যুেদ্ধর প্রেকােপ েমের েফলেবন|”
† 4:24: তখন � করেলন এেক্ষেত্র হতয্ার অথর্ সম্ভবতঃ ঈশ্বর েমািশেক সুন্নত করেত চাইিছেলন|
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4 িকন্তু তখন িমশেরর রাজা তােদর উত্তর িদেলন, “েমািশ ও হােরাণ, েতামরা কােজর েলাকেদর িবরক্ত
করছ| ওেদর কাজ করেত দাও| িগেয় িনেজর কােজ মন দাও| 5 েদখ, েদেশ এখন প্রচুর কমীর্ আেছ এবং
েতামরা তােদর কাজ করা েথেক িবরত করছ|”

ফেরৗণ েলাকেদর শািস্ত িদেলন
6 একই িদেন ক্রীতদাস প্রভুেদর এবং ইস্রােয়লীয় তত্ত্বাবধায়কেদর ফেরৗণ আেদশ িদেলন ইস্রােয়লীয়

েলাকেদর আেরা িকছু কিঠনতর কাজ িদেত| 7ফেরৗণ তােদর বলেলন, “ইঁট ৈতিরর জনয্ এতিদন েতামরা
খড় সরবরাহ কেরেছা| িকন্তু ওেদর বেলা, এখন েথেক ইঁট ৈতিরর জনয্ প্রেয়াজনীয় খড় ওরা িনেজরাই েযন
খঁুেজ আেন| 8 িকন্তু খড় খঁুেজ আনেত হেব বেল ইঁেটর উৎপাদন েযন না কেম| আেগ ওরা সারািদেন েয
পিরমাণ ইঁট ৈতির করেতা িনেজরা খড় েজাগাড় কের আনার পরও ওেদর আেগর মেতা একই পিরমাণ ইঁট
ৈতির করেত হেব| আজকাল ওরা ভীষণ অলস হেয় েগেছ| এবং েসজনয্ই ওরা আমার কােছ মরুপ্রান্তের
যাওয়ার ছাড়পত্র চাইেছ| ওেদর হােত িবেশষ কাজ েনই তাই ওরা ওেদর ঈশ্বরেক ৈনেবদয্ উৎসগর্ করেত
েযেত চায়| 9 তাই এই েলাকেদর আরও কিঠন পিরশ্রম করাও যােত ওরা বয্স্ত থােক| তাহেল ওেদর আর
প্রতারণামূলক কথা েশানবার সময় হেব না|”

10তাই িমশেরর ক্রীতদাস প্রভু এবং ইস্রােয়লীয় তত্ত্বাবধায়করা ইস্রােয়েলর েলাকেদর কােছ িগেয় বলল,
“ফেরৗণ িসদ্ধান্ত িনেয়েছন েয ইঁট ৈতিরর জনয্ েতামােদর আর খড় সরবরাহ করা হেব না| 11এবার েথেক
েতামরা িনেজরা খড় েজাগাড় কেরআনেব| সুতরাং যাও িগেয় খড় েজাগাড় কেরা| িকন্তু ইঁট ৈতিরর পিরমাণ
আেগর মেতাই রাখেত হেব| খড় েজাগােড়র নাম কের কম ইঁট ৈতির করেল চলেব না|”

12 সুতরাং েলাকরা িমশেরর চািরিদেক খেড়র েখঁােজ েগল| 13ক্রীতদাস প্রভুরা ইস্রােয়লীয়েদর আেরা
কিঠন কাজ করােলা এবং তােদর একিদেন সমান সংখয্ক ইঁট ৈতির করেত বাধয্ করল যা তারা খড়
থাকাকালীন করত| 14 িমশরীয় ক্রীতদাস প্রভুরা ইস্রােয়লীয়েদর িদেয় এই হাড়ভাঙ্গা পিরশ্রম করােনার
দািয়ত্ব চাপােলা ইস্রােয়লীয় তত্ত্বাবধায়কেদর ওপর| িমশরীয় ক্রীতদাস প্রভুরা ইস্রােয়লীয় তত্ত্বাবধায়কেদর
মারেলা এবং তােদর বলল, “েকন েতামরা আেগর মেতা ইঁট ৈতির করেত পারেছা না? েতামরা আেগ যা
করেত পারেত এখনও েতামােদর তাই পারা উিচৎ |”

15 তখন ইস্রােয়লীয় তত্ত্বাবধায়করা ফেরৗেণর কােছ নািলশ জানােত েগল| তারা ফেরৗণেক বলল,
“আমরা েতা আপনার অনুগত ভৃত্য়, তাহেল আমােদর সেঙ্গ েকন এরকম বয্বহার করেছন? 16আপিন
আমােদর খড় সরবরাহ বন্ধ কেরেছন| আবার বলেছন আেগর মেতাই ইঁেটর উৎপাদন চালু রাখেত হেব|
ইঁট ৈতিরর পিরমাণ কম হেলই আমােদর মিনবরা আমােদর মারেধার করেছ| আপনার েলাকরা এটা েতা
অনয্ায় করেছ|”

17 উত্তের ফেরৗণ জানােলন, “েতামরা কাজ করেত চাও না| েতামরা অলস হেয় েগছ| েসজনয্ই
েতামরা প্রভুর উেদ্দেশয্ ৈনেবদয্ উৎসগর্ করেত যাবার বয্াপাের আমার অনুমিত েচেয়েছা| 18 যাও, এখন
আবার কােজ িফের যাও| আমরা েতামােদর েকানও খড় সরবরাহ করব না এবং েতামােদর আেগর মেতাই
সমপিরমাণ ইঁট ৈতির করেত হেব|”

19 তখন ইস্রােয়লীয় তত্ত্বাবধায়করা বুঝেত পারল েয তারা গভীর সঙ্কেট পেড়েছ| তারা জানেতা েয
িকছুেতই তারা আেগর পিরমাণ মেতা ইঁট আর ৈতির করেত পারেব না|

20 ফেরৗেণর সেঙ্গ েদখা কের েফরার পেথ েমািশ এবং হােরােণর সেঙ্গ তােদর েদখা হল| েমািশ ও
হােরাণ অবশয্ তােদর সেঙ্গ েদখা করার জনয্ই অেপক্ষা করিছল| 21 সুতরাং ইস্রােয়লীয় তত্ত্বাবধায়করা
েমািশ ও হােরাণেক বলল, “আমােদর যাওয়ার ছাড়পত্র চাওয়ার বয্াপাের ফেরৗেণর সেঙ্গ কথা বেল েতামরা
একটা মারাত্মক ভুল কেরেছা| প্রভু েযন েতামােদর শািস্ত েদন| কারণ েতামােদর জনয্ই ফেরৗণ ও তার
শাসকরা আমােদর এখন ঘৃণা কের| েতামরাই তােদর হােত আমােদর হতয্া করার অজুহাত তুেল িদেয়ছ|”

ঈশ্বরেক েমািশর নািলশ
22 তখন েমািশ প্রভুর কােছ িফের েগল এবং বলল, “প্রভু েকন আপিন েলাকেদর এমন অমঙ্গল

করেলন? েকন আপিন আমায় এখােন পািঠেয়িছেলন? 23 আপিন যা বলেত বেলিছেলন আিম েস
কথাগুেলা বলেতই ফেরৗেণর কােছ িগেয়িছলাম| অথচ েসই সময় েথেকই ফেরৗণ আপনার েলাকেদর
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প্রিত অতয্ন্ত খারাপ বয্বহার করেছ| এবং আপিন ঐসব েলাকেদর সাহােযয্র জনয্ েকানও িকছুই করেছন
না|”

6
1 প্রভু তখন েমািশেক বলেলন, “ফেরৗেণর এখন আিম িক অবস্থা করব তা তুিম েদখেত পােব| আিম

তার িবরুেদ্ধ আমার মহান ক্ষমতা বয্বহার করব এবং েস আমার েলাকেদর চেল েযেত বাধয্ করেব| েস
েয শুধু আমার েলাকেদর েছেড় েদেব তা নয়, েস তার েদশ েথেক তােদর েজার কের পািঠেয় েদেব|” *

2 ঈশ্বর তখন েমািশেক আবার বলেলন, 3 “আিমই হলাম প্রভু| আিম অব্রাহাম, ইসহাক এবং যােকােবর
সামেন িনেজেক প্রকাশ করতাম| তারা আমায় এল্সদাই (সবর্শিক্তমান ঈশ্বর) বেল ডাকত| আমার নাম েয
িযেহাবা তা তারা জানত না| 4আিম তােদর সেঙ্গ একিট চুিক্ত কেরিছলাম| আিম তােদর কনান েদশ েদবার
প্রিতশ্রুিত িদেয়িছলাম| ঐ েদেশ তারা বাস করেলও েদশিট িকন্তু তােদর িনজস্ব েদশ িছল না| 5 এখন,
আিম ইস্রােয়লীয়েদর িবলাপ শুেনিছ। আিম জািন িমশরীয়রা তােদর ক্রীতদাস কের েরেখিছল এবং আিম
আমার চুিক্তেক মেন রাখব| 6 সুতরাং ইস্রােয়েলর েলাকেদর িগেয় বেলা আিম তােদর বেলিছ, �আিম হলাম
প্রভু| আিম েতামােদর রক্ষা করব| আিমই েতামােদর মুক্ত করব| েতামরা আর িমশরীয়েদর ক্রীতদাস থাকেব
না| আিম আমার মহান শিক্ত বয্বহার করব এবং িমশরীয়েদর ভয়ঙ্কর শািস্ত েদব| তখন আিম েতামােদর
উদ্ধার করব| 7আিম েতামােদর আমার েলাক কের িনলাম এবং আিম হব েতামােদর ঈশ্বর| েতামরা জানেব
েয আিম হলাম েতামােদর প্রভু, ঈশ্বর, েয েতামােদর িমশর েথেক মুক্ত কেরেছ| 8আিম অব্রাহাম, ইসহাক
এবং যােকােবর কােছ একিট মহান প্রিতশ্রুিত িদেয়িছলাম| আিম তােদর একিট িবেশষ েদশ দান করার
প্রিতশ্রুিত িদেয়িছলাম| তাই আমার েনতৃেত্ব েতামরা ঐ েদেশ যােব| আিম েতামােদর ঐ েদশিট িদেয় েদব|
েসই েদশিট একান্তভােব েতামােদরই হেব| আিমই হলাম প্রভু|� ”

9 েমািশ এই কথাগুেলা ইস্রােয়লীয়েদর বলল, িকন্তু তােদর ৈধযর্য্হীনতা ও কেঠার পিরশ্রেমর দরুণ
তারা তার কথা শুনেত অস্বীকার করল|

10তখন প্রভু েমািশেক বলেলন, 11 “যাও িমশেরর রাজা ফেরৗণেক বেলা েয তার উিচৎ ইস্রােয়লীয়েদর
তার েদশ েথেক মুিক্ত েদওয়া|”

12 িকন্তু েমািশ উত্তের জানাল, “ইস্রােয়েলর েলাকরাই আমার কথা শুনেত অস্বীকার করেছ, েসেক্ষেত্র
ফেরৗণ আর িক শুনেব! েসও আমার কথা শুনেত রািজ হেব না| এ বয্াপাের আিম একরকম িনিশ্চত| তার
উপর আিম ভােলাভােব কথা বলেতও পাির না|”

13 িকন্তু প্রভু েমািশ এবং হােরােণর সেঙ্গ কথা বলেলন এবং তােদর ইস্রােয়লীয়েদর সেঙ্গ ও ফেরৗেণর
সেঙ্গ কথা বলেত আেদশ িদেলন| ইস্রােয়লীয়েদর িমশর েথেক উদ্ধার কের আনেত প্রভু তােদর আেদশ
িদেলন|

ইস্রােয়েলর কেয়কিট পিরবার
14 ইস্রােয়লীয় পিরবারগুিলর েনতােদর নাম ক্রমানুসাের এইরূপ:

ইস
ইস্রােয়েলর েজয্ষ্ঠ পুেত্রর নাম িছল রূেবণ| তার পুত্ররা িছল: হেনাক, পলু্ল, িহেষ্রাণ ও কিম্মর্|
15 িশিমেয়ােনার পুত্ররা িছল: িযমুেয়ল, যামীন, ওহদ, যাখীন, েসাহর এবং েশৗল েয িছল এক কনানীয়া
মিহলার গভর্ জাত সন্তান|

16 েলিব 137 বছর জীিবত িছেলন| েলিবর পুত্রেদর নাম হল েগেশর্ান, কহাত্ ও মরাির|
17 েগেশর্ােনর আবার দুই পুত্র িছল িলিব্ন ও িশিমিয়|
18কহাত্ 133 বছর পযর্ন্ত জীিবত িছল| কহােতর পুত্ররা হল অম্রম, িযষ্হর, িহেব্রাণ এবং উষীেয়ল|
19 মরািরর দুই পুত্র হল মহিল ও মুিশ|

* 6:1: আিম � েদেব আক্ষিরক অেথর্, শিক্তশালী হােতর কারেণ েস ওেদর েছেড় েদেব এবং একিট শক্ত হােতর কারেণ েস তােক ওেদর
েছেড় িদেত বাধয্ করেব|
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এই প্রেতয্কিট পিরবােরর প্রথম পূবর্পুরুষ িছল ইস্রােয়েলর সন্তান েলিব|

20 অম্রম েবঁেচ িছল 137 বছর| অম্রম তার আপন িপিস েয়ােকবদেক িবেয় কেরিছল| অম্রম ও
েয়ােকবেদর দুই সন্তান হল যথাক্রেম হােরাণ এবং েমািশ|

21 িযষ্হেরর পুত্ররা হল েকারহ, েনফগ ও িসিখ্র|
22আর উষীেয়েলর সন্তান হল মীশােয়ল, ইল্সাফন ও িসিথ্র|
23 হােরাণ অম্মীনাদেবর কনয্া, নেহাশেনর েবান ইলীেশবােক িবেয় কেরিছল| হােরাণ ও ইলীেশবার
সন্তানরা হল নাদব, অবীহূ, ইিলয়াসর ও ইথামর|

24 েকারেহর পুত্র অসীর, ইল্কানা ও অবীযাসফ হল েকারহীয় েগাষ্ঠীর পূবর্পুরুষ|
25 হােরােণর পুত্র ইিলয়াসর পূটীেয়েলর এক কনয্ােক িবেয় করার পের তােদর েয সন্তান হয় তার নাম
েদওয়া হয় পীনহস|

এরা প্রেতয্েকই ইস্রােয়েলর পুত্র েলিবর বংশজাত|
26 হােরাণ এবং েমািশ িছল এই পিরবারেগাষ্ঠীর| প্রভু তােদর দুজেনর সেঙ্গ কথা বেলিছেলন এবং

বেলিছেলন, “আমার েলাকেদর িমশর েথেক দেল দেল বাইের িনেয় এেসা|” 27 হােরাণ এবং েমািশ
উভেয়ই িমশেরর রাজা ফেরৗেণর সেঙ্গ কথা বেলিছল| তারাই ফেরৗণেক বেলিছল ইস্রােয়েলর েলাকেদর
িমশর েথেক েছেড় েদওয়া েহাক্|

ঈশ্বর পুনরায় েমািশেক আহ্বান জানােলন
28 িমশের েযিদন প্রভু েমািশর সেঙ্গ কথা বলেলন, 29 িতিন তােক বেলিছেলন, “আিমই হলাম প্রভু|

আিম েতামােক যা িকছু বেলিছ তা িমশেরর রাজা ফেরৗণেক িগেয় বেলা|”
30 িকন্তু েমািশ উত্তর িদল, “আিম ভােলাভােব কথা বলেত পাির না| রাজা আমার কথা শুনেব না|”

7
1 প্রভু তখন েমািশেক বলেলন, “আিম েতামােক ফেরৗেণর কােছ একজন ঈশ্বর কের তুেলিছ| আর

হােরাণ েতামার ভাই হেব েতামার ভাববাদী| 2 েতামার ভাই হােরাণেক আমার সমস্ত আেদশগুেলা বেলা|
তাহেল হােরাণ রাজােক আমার কথাগুেলা জানােব| ফেরৗণ ইস্রােয়লীয়েদর তার েদশ েথেক চেল েযেত
অনুমিত েদেব| 3 িকন্তু আিম ফেরৗণেক েজদী কের তুলব| তাই েস েতামােদর কথা মানেব না| তখন আিম
িনেজেক প্রমােণর উেদ্দেশয্ িমশের নানারকম অেলৗিকক অথবা অদু্ভত কাজ করেব| 4তবুও েস েতামােদর
কথা শুনেব না| তখন আিম িমশরেক কিঠন শািস্ত েদব এবং আিম িমশর েথেক আমার েলাকেদর বাইের
েবর কের আনব| 5 যখনআিম তােদর িবেরািধতা করব তখন িমশেরর েলাকরাও জানেত পারেব েয আিমই
হলাম প্রভু| েসই মুহুেতর্ আিম আমার েলাকেদর িমশরীয়েদর েদশ েথেক েবর কের আনব|”

6 প্রভু তােদর যা বেলিছেলন েমািশ এবং হােরাণ তা েমেন চেলিছল| 7 যখন তারা ফেরৗেণর সেঙ্গ কথা
বেলিছল েসই সময় েমািশর বয়স িছল 80 এবং হােরােণর বয়স িছল 83 বছর|

েমািশর পথ চলার লািঠ সােপ পিরণত হল
8 েমািশ এবং হােরাণেক প্রভু বলেলন, 9 “ফেরৗণ েতামােদর শিক্তর পিরচেয়র প্রমাণ িহসােব েকানও

অেলৗিকক কাজ ঘিটেয় েদখােত বলেব| তখন হােরাণেক বলেব েতামার পথ চলার লািঠিট মািটেত ছঁুেড়
েফলেত| ফেরৗেণর েচােখর সামেন মািটেত পেড় থাকা ঐ লািঠ িনেমেষর মেধয্ সােপ পিরণত হেব|”

10 তাই েমািশ এবং হােরাণ প্রভুর কথামেতা ফেরৗেণর কােছ েগল| হােরাণ তার সামেন লািঠিট মািটেত
ছঁুেড় েফেলিছল| ফেরৗণ এবং তার সভাসদেদর েচােখর সামেনই লািঠ সােপর রূপ িনল|
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11 রাজা এই ঘটনা েদেখ তার জ্ঞানীগুণী বয্িক্ত ও যাদুকরেদর ডাকেলন| রাজার িনজস্ব যাদুকররা
তােদর মায়াবেল হােরােণর মেতা তােদর লািঠিটও সােপ পিরণত কের েদখাল| 12 েসইসব যাদুকররাও
িনেজর িনেজর হােতর লািঠেক মািটেত ছঁুেড় েফেল মুহুেতর্ লািঠগুিলেক সােপ রূপান্তিরত কের েদখাল|
িকন্তু হােরােণর লািঠ তােদর লািঠগুেলােক গ্রাস কের িনল| 13 তবুও ফেরৗণ উদ্ধত হেয় থাকেলন| প্রভুর
ভিবষয্দ্বাণী অনুযায়ীরাজা েমািশ এবং হােরােণর কথায় কান িদেলন না|

জল রেক্ত পিরণত হল
14 তখন প্রভু েমািশেক বলেলন, “ফেরৗণ েলাকেদর েছেড় না েদবার েজদ ধের রইল| 15 সকােল

ফেরৗণ নদীর িদেক যায়| তুিমও তার সেঙ্গ েদখা করার জনয্ নীল নেদর তীের দঁাড়ােব| সােপ পিরণত হয়
ঐ লািঠেক সেঙ্গ েনেব| 16 ফেরৗণেক বলেব: �প্রভু ইস্রােয়লীয়েদর ঈশ্বর আমােক পািঠেয়েছন| আমায়
আপনােক বলেত বেলেছন েয তঁার েলাকেদর েযন তঁার উপাসনার জনয্ মরুপ্রান্তের েযেত েদওয়া হয়|
এখনও পযর্ন্ত অবশয্ আপিন প্রভুর কথা েশােনন িন| 17 তাই প্রভু আপনার সমু্মেখ িনেজর স্বরূপ প্রমােণর
উেদ্দেশয্ িকছু কাণ্ড ঘটােবন| এবার েদখুন আিম আমার পথ চলার লািঠ িদেয় নীল নেদর জেল আঘাত
করব এবং সেঙ্গ সেঙ্গ নদীর জল রেক্ত পিরণত হেব| 18 নদীর সমস্ত মাছ মারা যােব এবং নদীর জেল দুগর্ন্ধ
ছড়ােব| ফেল িমশরীয়রা আর এই নদীর জল পান করেত পারেব না|� ”

19 প্রভু েমািশেক বলেলন, “হােরাণেক বেলা এই লািঠ িনেয় েস েযন িমশেরর সমস্ত জলাশয়, নদী,
খাল, িবল, হ্রদ প্রেতয্কিট জায়গার জেল স্পশর্ কের| লািঠর স্পেশর্ সমস্ত জলাশেয়র জল রেক্ত পিরণত
হেব| এমনিক কাঠ ও পাথেরর পােত্র সংগ্রহ কের রাখা পানীয় জলও রেক্ত পিরণত হেব|”

20 সুতরাং েমািশ এবং হােরাণ প্রভুর আেদশ কাযর্কর করল| হােরাণ ফেরৗণ ও তার সভাসদগেণর
সামেনই তার হােত লািঠ উঁিচেয় ধের নীল নেদর জেল আঘাত করল| আর সেঙ্গ সেঙ্গ নদীর জল রেক্ত
পিরণত হল| 21 নদীর সমস্ত মাছ মারা েগল এবং নদীর জেল দুগর্ন্ধ ছড়ােত শুরু করল| ফেল িমশরীয়রা
আর েসই নদীর জল পান করেত পারল না| িমশেরর সমস্ত জলাধােরর জলই রেক্ত পিরণত হল|

22 হােরাণ ও েমািশর মেতা রাজার যাদুকররাও তােদর মায়াবেল একই ঘটনা ঘিটেয় প্রমাণ করল তারাও
কম জােন না| ফেল প্রভুর ভিবষয্দ্বাণী অনুযায়ীফেরৗণ আবার েমািশ ও হােরােণর কথা শুনেত অস্বীকার
করেলন| 23ফেরৗণ েমািশ ও হােরােণর ঐ কথায় মেনােযাগ না িদেয় িনেজর প্রাসােদ ঢুেক েগেলন|

24 িমশরীয়রা নদীর জল পান করেত না েপের তারা পানীয় জেলর সন্ধােন নদীর চারপােশ কঁুেয়া খঁুড়েত
লাগল|

বয্াঙরা
25 প্রভুর নীলনেদর জলেক রেক্ত পিরণত করার পর সাতিদন পার হল|

8
1প্রভু তখন েমািশর উেদ্দেশয্ বলেলন, “ফেরৗণেক িগেয় বেলা েয প্রভু বেলেছন, �আমার েলােকেদর

আমােক উপাসনার জনয্ েছেড় দাও! 2 যিদ তুিম ওেদর েছেড় না দাও তাহেল আিম িমশর েদশ বয্ােঙ ভির্ত্ত
কের েদব| 3 নীল নদ বয্ােঙ ভির্ত্ত হেয় উঠেব| নদী েথেক বয্াঙরা উেঠ এেস েতামার ঘের শযয্াকেক্ষ প্রেবশ
কের িবছানায় উেঠ বসেব| েতামার উনুেনর চুিল্ল, জেলর পাত্র বয্ােঙ ভের যােব| েতামার সভাসদগেণর
ঘরও বয্ােঙ পিরপূণর্ হেয় উঠেব| 4 েতামােদর চািরিদেক বয্াঙরা ঘুের েবড়ােব| েতামার সভাসদগণ, েতামার
েলাকেদর এবং েতামার গােয়ও বয্াঙ েছঁেক ধরেব|� ”

5 প্রভু এরপর েমািশেক বলেলন, “তুিম হােরাণেক বেলা েস েযন তার হােতর পথ চলার লািঠ নদী,
খালিবল ও হ্রেদর ওপর িবস্তার কের িমশর েদেশ বয্াঙ এেন ভিরেয় েদয়|”

6 হােরাণ িমশেরর জেলর ওপর তার লািঠ সেমত হাত িবস্তার করেতই নদী, খালিবল ও হ্রদ েথেক রািশ
রািশ বয্াঙ উেঠ িমশেরর মািট েঢেক েফলল|

7 হােরােণর সেঙ্গ পাল্লা িদেত িগেয় রাজার যাদুকররাও তােদর মায়াজাল িবস্তার কের একই কাণ্ড ঘিটেয়
েদখাল| ফেল িমশেরর মািটেত আরও অসংখয্ বয্াঙ উেঠ এেলা|
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8 ফেরৗণ এবার বাধয্ হেয় েমািশ এবং হােরাণেক েডেক পািঠেয় তােদর বলেলন, “প্রভুেক বেলা িতিন
েযন আমােক এবং আমার েলাকেদর এই বয্ােঙর উপদ্রব েথেক েরহাই েদন| আিম প্রভুেক ৈনেবদয্ উৎসগর্
করার জনয্ েলাকেদর যাবার ছাড়পত্র েদব|”

9 েমািশ ফেরৗণেক বলল, “বলুন, আপিন কখন চান েয এই বয্াঙরা িফের যাক্| আিম আপনার জনয্,
আপনার সভাসদগণ ও প্রজােদর জনয্ তাহেল প্রাথর্না করব| তারপরই বয্াঙরা আপনােক এবং আপনার ঘর
েছেড় নদীেত িফের যােব| বয্াঙরা নদীেতই থােক| বলুন আপিন কেব এই বয্াঙেদর উপদ্রব েথেক অবয্াহিত
চান?”

10 উত্তের ফেরৗণ জানােলন, “আগামীকাল|”
েমািশ বলল, “েবশ আপনার কথা মেতা তাই হেব| তেব এবার িনশ্চয়ই আপিন বুঝেত েপেরেছন েয

আমােদর প্রভু ঈশ্বেরর মেতা আর েকান ঈশ্বর এখােন েনই| 11 বয্াঙরা আপনােক, আপনার ঘর এবং
আপনার সভাসদগণ ও প্রজােদর সবাইেক েছেড় িফের যােব| েকবলমাত্র নদীেতই তারা এবার েথেক বাস
করেব|”

12 এরপর েমািশ এবং হােরাণ ফেরৗেণর কাছ েথেক িফের এেলা| ফেরৗেণর িবরুেদ্ধ পাঠােনা সমস্ত
বয্াঙেদর সিরেয় েনবার জনয্ েমািশ প্রভুর কােছ প্রাথর্না করল| 13 েমািশর প্রাথর্নায় সাড়া িদেয় প্রভু ঘের,
বাইের, মােঠ ঘােটর সমস্ত বয্াঙেক েমের েফলেলন| 14 িকন্তু মৃত বয্ােঙর সূ্তপ পচেত শুরু করল এবং
সারা েদশ দুগর্েন্ধ ভের উঠল| 15 বয্াঙেদর উপদ্রব েথেক মুিক্ত পাওয়ার পরই ফেরৗণ আবার একগঁুেয় ও
েজদী হেয় উঠেলন| প্রভুর ভিবষয্দ্বাণী অনুযায়ীেমািশ ও হােরাণেক েদওয়া প্রিতশ্রুিত রাজা পালন করেলন
না|

উকুন
16প্রভু তখন েমািশেক বলেলন, “হােরাণেক বেলা তার হােতর লািঠ িদেয় মািটর ধূেলায় আঘাত করেত,

এবং তারপর েসই ধূেলা িমশেরর সবর্ত্র উকুেন পিরণত হেব|”
17 হােরাণ প্রভুর কথামেতা ধূেলােত তার লািঠ আঘাত করেতই িমশেরর সবর্ত্র ধূেলা উকুেন পিরণত হল|

এবং েসই উকুনগুেলা মানুষ ও পশুেদর গােয়র ওপর চেড় বসল|
18 রাজার যাদুকররা এবারও একই িজিনস কের েদখােনার েচষ্টা করল িকন্তু তারা িকছুেতই ধূেলােক

উকুেন পিরণত করেত পারল না| িকন্তু েসই উকুনগুেলা মানুষ ও পশুেদর শরীের রেয় েগল| 19 যাদুকররা
এবাের বয্থর্ হেয় িগেয় রাজা ফেরৗণেক বলল েয ঈশ্বেরর শিক্তই এটােক সম্ভব কেরেছ| িকন্তু ফেরৗণ
তােদর কথােত কান িদেলন না| প্রভুর ভিবষয্দ্বাণী অনুসােরই অবশয্ এই ঘটনা ঘটল|

মািছ
20প্রভু েমািশেক বলেলন, “সকােল উেঠ ফেরৗেণর কােছ যােব| ফেরৗণ নদীর তীের যােব| তখন তােক

বলেব প্রভু বেলেছন, �আমার উপাসনার জনয্ আমার েলাকেদর েছেড় দাও| 21 যিদ তুিম তােদর েছেড়
না দাও তাহেল েতামার ঘের মািছর ঝঁাক ঢুকেব| শুধু েতামার ঘেরই নয় েতামার সভাসদগণ ও েতামার
প্রজােদর ঘেরও মািছর ঝঁাক ঢুকেব| িমশেরর প্রেতয্কিট ঘর মািছর ঝঁােক পিরপূণর্ হেয় উঠেব| িমশেরর
মােঠ ঘােট সবর্ত্র শুধু ঝঁােক ঝঁােক মািছ উেড় েবড়ােব! 22 িকন্তু িমশরীয়েদর মেতা ইস্রােয়েলর েলাকেদর
আিম এই যন্ত্রণা েভাগ করােবা না| েগাশন প্রেদেশ, েযখােন আমার েলাকরা বাস কের, েসখােন একিটও
মািছ থাকেব না| কারণ েসখােন আমরা েলাকরা বাস কের| এর ফেল তুিম বুঝেত পারেব েয এই েদেশ
আিমই হলাম প্রভু| 23 সুতরাং আগামীকাল েথেকই তুিম আমার এই িবেভদ নীিতর প্রমাণ পােব|� ”

24 সুতরাং প্রভু তাই করেলন যা িতিন বেলিছেলন| ঝঁােক ঝঁােক মািছ িমশের এেস েগল| ফেরৗেণর বাড়ী
এবং তঁার সভাসদগেণর বাড়ী মািছেত ভের েগল| মািছগুেলার জনয্ সমগ্র িমশর ধ্বংস হল| 25 ফেরৗণ
েমািশ এবং হােরাণেক েডেক বলেলন, “েতামরা েতামােদর ঈশ্বরেক এই েদেশর মেধয্ই ৈনেবদয্ উৎসগর্
কেরা|”

26 িকন্তু েমািশ বলল, “না, তা এখােন করা িঠক হেব না| কারণ প্রভু, আমােদর ঈশ্বেরর উেদ্দেশয্
পশু বিলদান িমশরীয়েদর েচােখ ভয়ঙ্কর বয্াপার| আমরা যিদ এখােন তা কির তাহেল িমশরীয়রা আমােদর
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েদখেত েপেয় পাথর ছঁুেড় হতয্া করেব| 27 তাই িতন িদেনর জনয্ আমােদর প্রভু ঈশ্বেরর উেদ্দেশয্ ৈনেবদয্
উৎসগর্ করার জনয্ আমােদর মরুপ্রান্তের েযেত িদন| প্রভুই আমােদর এটা করেত বেলেছন|”

28 সব শুেন ফেরৗণ বলেলন, “েবশ আিম েতামােদর মরুপ্রান্তের যাবার ছাড়পত্র িদিচ্ছ েতামােদর প্রভু
ঈশ্বেরর উেদ্দেশয্ ৈনেবদয্ উৎসগর্ করার জনয্| িকন্তু মেন েরেখা েতামরা িকন্তু েবশী দূের চেল যােব না|
এখন যাও এবং আমার জনয্ প্রাথর্না কেরা|”

29তখন েমািশ ফেরৗণেক বলল, “েদখুন,আিম যাব এবং প্রভুেকঅনুেরাধ করব যােতআগামীকাল িতিন
আপনার কাছ েথেক, আপনার েলাকেদর কাছ েথেক এবং আপনার সভাসদগেণর কাছ েথেক মািছগুেলা
সিরেয় েনন| িকন্তু আপিন েযন আবার আেগর মেতা প্রভুেক ৈনেবদয্ উৎসগর্ করার িবষয়িট িনেয় পের
আপিত্ত করেবন না|”

30এই কথা বেল েমািশ ফেরৗেণর কাছ েথেক িফের এল এবং প্রভুর কােছ প্রাথর্না করল| 31এবং েমািশর
প্রাথর্নায়় সাড়া িদেয় প্রভু ফেরৗণেক, সভাসদগণ ও প্রজােদর মািছর উপদ্রব েথেক রক্ষা করেলন| িমশর
েথেক মািছেদর বার কের িদেলন| আর একিট মািছও েসখােন রইল না| 32 িকন্তু ফেরৗণ আবার েজদী হেয়
েগেলন এবং েলাকেদর েযেত িদেলন না|

9
গবািদ পশুেদর অসুখ

1তারপর প্রভু েমািশেক বলেলন, ফেরৗণেক িগেয় বল, “প্রভু, ইস্রােয়লীয়েদর ঈশ্বর বেলেছন, �আমার
েলাকেদর আমার উপাসনা করার জনয্ েছেড় দাও|� 2 তুিম যিদ তােদর ধের রােখা এবং েযেত বাধা
দাও 3 তাহেল প্রভু েতামার গবািদ পশুেদর ওপর তঁার ক্ষমতা প্রেয়াগ করেবন| েতামার সমস্ত েঘাড়া,
গাধা, উট, গরু ও েমেষর পাল প্রভুর েকােপ এক ভয়ঙ্কর েরােগর িশকার হেব| 4 িকন্তু প্রভু িমশেরর
পশুেদর মেতা ইস্রােয়েলর পশুেদর দুদর্ শাগ্রস্ত করেবন না| ইস্রােয়েলর েলাকেদর েকানও পশু মারা যােব
না| 5আগামীকাল এই ঘটনা ঘটাবার জনয্ প্রভু সময় িস্থর কেরেছন|”

6 পরিদন, প্রভু েযমন বেলিছেলন েতমন করেলন| িমশরীয়েদর সমস্ত গৃহপািলত পশু মারা েগল| িকন্তু
ইস্রােয়েলর েলাকেদর েকানও পশু মারা েগল না| 7 ইস্রােয়লীয়েদর েকানও পশু মারা েগেছ িকনা তা
েদেখ আসেত ফেরৗণ তঁার কমর্চারীেদর পাঠােলন এবং েস জানেত পারেলা েয ইস্রােয়লীয়েদর একিট
পশুও মারা যায় িন| িকন্তু তবুও ফেরৗণ তঁার েজদ ধের রইেলন এবং েলাকেদর েযেত িদেলন না|

েফঁাড়া
8 প্রভু েমািশ এবং হােরাণেক বলেলন, “একটা উনুন েথেক এক মুেঠা ছাই নাও| েমািশ তুিম েসই ছাই

ফেরৗেণর সামেন বাতােস ছঁুেড় দাও| 9এই ছাই ধূিলকণা হেয় সারা িমশের ছিড়েয় পড়েব| এবং যখনই এই
ধূেলা িমশেরর েকানও মানুষ বা পশুর গােয় পড়েব তখনই তােদর গােয় েফঁাড়া হেব|”

10তাই েমািশ ও হােরাণ উনুন েথেক ছাই িনেয় ফেরৗেণর সামেন দঁাড়াল| েমািশ েসই ছাই আকােশ ছঁুেড়
িদল আর পশু ও মানুেষর গােয় েফঁাড়া বার হেত লাগল| 11 যাদুকররা েমািশর সেঙ্গ প্রিতেযািগতা করেত
পারল না| কারণ তােদরও সারা গােয় েফঁাড়া িছল| িমশেরর প্রিতিট জায়গায় এই েরাগ েদখা িদল| 12 িকন্তু
এেত প্রভু ফেরৗণেক আরও উদ্ধত কের তুলেলন| তাই ফেরৗণ তােদর কথা শুনেত অস্বীকার করেলন|
প্রভুর কথামেতাই এসব ঘেটিছল|

িশলাবৃষ্টি
13 এরপর প্রভু, ইস্রােয়লীয়েদর ঈশ্বর েমািশেক বলেলন, “সকােল উেঠ ফেরৗেণর কােছ িগেয় বলেব,

প্রভু ঈশ্বর বেলেছন, �আমার েলাকেদর আমার উপাসনা করেত েযেত দাও| 14 যিদ তুিম তা না কর,
তেব েতামােক েতামার সমস্ত রাজকমর্চারীেদর এবং েলাকেদর সমস্ত রকেমর দুেভর্ াগ ভুগেত হেব| তখন
তুিম জানেব েয এই পৃিথবীেত আমার মেতা ঈশ্বর আর েনই, 15আিম আমার ক্ষমতা িদেয় েতামােদর এমন
েরাগ িদেত পাির যা েতামােদর পৃিথবী েথেক মুেছ েদেব| 16 িকন্তু আিম েতামােদর একটা কারেণ এখােন
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েরেখিছ| আিম েতামােদর আমার ক্ষমতা েদখােনার জনয্ েরেখিছ| যােত সারা পৃিথবীর েলাক আমার কথা
শুনেত পাের| 17 তুিম এখনও আমার েলাকেদর সেঙ্গ িবেরািধতা করছ এবং তােদর েযেত িদচ্ছ না| 18তাই
আগামীকাল এই সময় আিম এক ভয়ঙ্কর িশলাবৃষ্টি ঘটােবা| িমশেরর শুরু েথেক আজ পযর্ন্ত এই রকম
ভয়ঙ্কর িশলাবৃষ্টি আর কখনও হয় িন| 19 এখন তুিম েতামার পশুেদর একিট িনরাপদ স্থােন িনেয় যাও|
েতামার েক্ষেত যা িকছু আেছ সব একিট িনরাপদ স্থােন িনেয় যাও| েকন? কারণ েকান েলাক যিদ েক্ষেত
পেড় থােক, তেব েস মারা যােব; যিদ েকান পশু মােঠ পেড় থােক েস মারা যােব| েতামার বাড়ীর বাইের
যা িকছু পেড় থাকেব েস সব িকছুর ওপেরই িশলাবৃষ্টি হেব|� ”

20 ফেরৗেণর েসই কমর্চারীরা যারা প্রভুর বাতর্ ােক গুরুত্ব িদেয়িছল তারা তােদর পশু ও ক্রীতদাসেদর
েক্ষত েথেক িনেয় এেলা এবং ঘের েরেখ িদল| 21 িকন্তু েয সব কমর্চারীরা প্রভুর বাতর্ া অগ্রাহয্ কেরিছল
তারা তােদর ক্রীতদাসেদর ও পশুেদর মােঠ েরেখ িদল|

22 প্রভু েমািশেক বলেলন, “েতামার হাত আকােশর িদেক তুেল ধেরা, তাহেল িমশেরর ওপর িশলাবৃষ্টি
শুরু হেয় যােব| িমশেরর সমস্ত েক্ষেতর মানুষ, পশু ও গাছপালার ওপর এই িশলাবৃষ্টি হেব|”

23 তাই েমািশ তার হােতর ছিড় আকােশর িদেক তুলল, তারপর প্রভু ভূিমর ওপর বজ্রিনেঘর্াষ, িশলাবৃষ্টি
ও অশিন ঘটােলন| সারা িমশের িশলাবৃষ্টি হল| 24 িশলাবৃষ্টি হিচ্ছল এবং চািরিদেক িবদুয্ত চমকািচ্ছল| এই
ধরেণর ভয়ঙ্কর িশলাবৃষ্টি িমশেরর শুরু েথেক আজ পযর্ন্ত আেগ কখনও হয়িন| 25 এই িশলাবৃষ্টি িমশেরর
েক্ষেতর সমস্ত িকছু, েলাকজন ও পশুসহ গাছপালা ধ্বংস কের িদল| এই িশলাবৃষ্টিেত মািটর সমস্ত গাছ
েভেঙ্গ পেড়িছল| 26 একমাত্র ইস্রােয়েলর েলাকেদর বাসস্থান েগাশন প্রেদেশ িশলাবৃষ্টি হল না|

27 ফেরৗণ েমািশ ও হােরাণেক েডেক বলেলন, “এইবার বুেঝিছ েয আিম পাপ কেরিছ| প্রভুই িঠক
িছেলন| আিম ও আমার েলাকরা ভুল কেরিছ| 28 প্রভুর েদওয়া িশলাবৃষ্টি ও বজ্রপাত আর সহয্ হেচ্ছ না|
ঈশ্বরেক িগেয় এই ঝড় থামােত বল| তাহেল আিম েতামােদর েযেত েদব, েতামােদর আর এখােন থাকেত
হেব না|”

29 েমািশ ফেরৗণেক বলেলন, “আিম যখন শহর তয্াগ কের যােবা তখন আিম প্রভুেক প্রাথর্নার ভঙ্গীেত
আমার হাতগুেলা ওপের তুলব| এবং তারপর বজ্রপাত ও িশলাবৃষ্টি থামেব| তখন তুিম জানেব েয এই পৃিথবী
প্রভুর অিধকাের| 30 িকন্তু আিম জািন েয তুিম এবং েতামার কমর্চারীরা এখনও প্রভুেক শ্রদ্ধা কেরা না|”

31 য়ব ও শন গােছ ফুল এেস িগেয়িছল| তাই এই সমস্ত শসয্ নষ্ট হেয় েগল| 32 িকন্তু েযেহতু গম ও
জনার বড় হল না তাই েসগুেলা নষ্ট হল না|

33 েমািশ ফেরৗেণর কােছ েথেক শহেরর বাইের েগল, প্রভুেক প্রাথর্না করার ভঙ্গীেত তার হাতগুেলা
ওপের তুলল এবং তৎক্ষণাৎ বজ্র, িশলাবৃষ্টি এমনিক বৃষ্টিও েথেম েগল|

34 যখন ফেরৗণ েদখেলন বৃষ্টি, বজ্রপাত ও িশলাবৃষ্টি েথেম িগেয়েছ তখন িতিন আবার ভুল করেলন|
িতিন ও তার কমর্চারীরা েজদী হেয় েগল| 35ফেরৗণ উদ্ধত হেলন এবং ইস্রােয়েলর েলাকেদর েযেত িদেত
অস্বীকার করেলন| এসবই হেয়িছল িঠক প্রভু েযমন েমািশেক বেলিছেলন েসইরকম ভােবই|

10
পঙ্গপাল

1 তারপর প্রভু েমািশেক বলেলন, “ফেরৗেণর কােছ যাও, আিম তােক ও তার কমর্চারীেদর েজদী কের
তুেলিছ যােত আিম আমার অেলৗিকক শিক্ত তােদর েদখােত পাির| 2 আিম এটা এই কারেণও কেরিছ
যােত েতামরা, েতামােদর সন্তান এবং নািত-নাতিনেদর আিম িমশরীয়েদর িবরুেদ্ধ িক িক কেরিছলাম এবং
িমশের েকমন কের িচহ্ন-কাযর্গুিল কেরিছলাম তার সম্বেন্ধ বলেত পােরা| তাহেল েতামরা সবাই জানেত
পারেব েয আিমই প্রভু|”

3তাই েমািশ ও হােরাণ ফেরৗেণর কােছ েগল এবং বলল, “প্রভু, ইস্রােয়লীয়েদর ঈশ্বর বেলেছন, �তুিম
আর কতিদন প্রভুেক অমানয্ করেব? আমার েলাকেদর আমার উপাসনা করেত েযেত দাও| 4 তুিম যিদ
আমারআেদশ অমানয্ কর তেবআগামীকালআিম েতামােদর এই েদেশ পঙ্গপাল িনেয়আসব| 5পঙ্গপালরা
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সারা েদশ েঢেক েফলেব, চািরিদেক এত পঙ্গপালআসেব েয েতামরা মািট েদখেত পােব না| িশলাবৃষ্টির হাত
েথেক যা িকছু েবঁেচ িগেয়েছ েসসব পঙ্গপালরা েখেয় েফলেব, মােঠর প্রেতয্কিট গােছর সমস্ত পাতা এই
পঙ্গপালরা েখেয় েফলেব| 6 েতামার সমস্ত ঘর, েতামার কমর্চারীেদর ঘর এবং িমশেরর সব ঘর পঙ্গপােল
ভের যােব| এত পঙ্গপাল হেব যা েতামার িপতামাতা অথবা েতামার িপতামহরা কখনও েদেখ িন| িমশের
জনবসিত গেড় ওঠার সময় েথেক আজ পযর্ন্ত এত পঙ্গপাল আর কখনও েকউ েদেখ িন|� ” তারপর
েমািশ িপছন িফের ফেরৗণেক েছেড় চেল েগল|

7 এরপর ফেরৗেণর কমর্চারীরা তঁােক িজজ্ঞাসা করল, “আর কতিদন আমরা এই েলাকেদর ফঁােদ পেড়
থাকব? এেদর ঈশ্বর, প্রভুর উপাসনা করেত েযেত িদন, আপিন যিদ তা না কেরন তেব আপনার েবাঝার
আেগই িমশর ছারখার হেয় যােব|”

8 তখন ফেরৗণ তঁার কমর্চারীেদর বলেলন েমািশ ও হােরাণেক িফিরেয় আনেত| তারা এেল ফেরৗণ
তােদর বলেলন, “যাও, েতামরা েতামােদর প্রভু ঈশ্বেরর উপাসনা কর| িকন্তু আমােক বেল যাও িঠক কারা
কারা যােচ্ছ?”

9 েমািশ উত্তর িদল, “আমােদর সমস্ত েলাক, যুবক ও বৃদ্ধ সকেলই যােব| আমরা আমােদর পুত্রেদর,
কনয্ােদর, েমষ, গবািদ পশু এবং প্রেতয্কিট িজিনস আমােদর সেঙ্গ িনেয় যাব| কারণ প্রভু আমােদর
সকলেকই উৎসেব আমন্ত্রণ কেরেছন|”

10 ফেরৗণ তােদর বলেলন, “আিম েতামােদর ও েতামােদর সন্তানেদর িমশের েছেড় েযেত েদওয়ার
আেগ প্রভুেক সিতয্ই েতামােদর সেঙ্গ থাকেত হেব! েদখ েতামােদর িনশ্চয়ই েকান কু-মতলব আেছ|
11 শুধুমাত্র পুরুষরাই প্রভুর উপাসনা করেত পারেব কারণ প্রথেম েতামরা একথাই বেলিছেল| িকন্তু
েতামােদর সব েলাক েযেত পারেব না|” এরপর ফেরৗণ েমািশ ও হােরাণেক িবদায় িদেলন|

12 প্রভু এবার েমািশেক বলেলন, “তুিম িমশেরর ওপর েতামার হাত েমেল দাও| তােত পঙ্গপালরা
আসেব| সারা িমশর পঙ্গপােল ভের যােব| িশলাবৃষ্টিেত েয সব গাছ নষ্ট হয় িন েসগুিল পঙ্গপাল েখেয়
েফলেব|”

13 েমািশ তার হােতর ছিড় িমশেরর ওপর তুেল ধরল| এবং প্রভু পূবর্ িদক েথেক এক প্রবল বাতাস
পাঠােলন| সারা িদন সারা রাত ধের েসই হাওয়া বেয় েগল| এবং সকালেবলা েসই হাওয়ায় পঙ্গপালরা এেস
িমশের ঢুেক পড়ল| 14পঙ্গপালরা উেড় এেস িমশেরর মািটেত বসল| এত পঙ্গপাল ইিতপূেবর্ কখনও িমশের
েদখা যায় িন আর েবাধ হয় পরবতীর্ কােলও কখনও েদখা যােব না| 15পঙ্গপালরা মািট েঢেক েফলল এবং
সারা েদশ অন্ধকার হেয় েগল| িশলাবৃষ্টি যা ধ্বংস কের িন েস সমস্ত গাছ এবং গােছর ফল পঙ্গপাল েখেয়
েফলল, িমশেরর েকাথাও েকানও গাছ বা লতা-পাতাও অবিশষ্ট রইল না|

16ফেরৗণ তাড়াতািড় েমািশ ও হােরাণেক েডেক পািঠেয় বলেলন, “আিম েতামােদর ও েতামােদর প্রভু
ঈশ্বেরর কােছ পাপ কেরিছ| 17 এবারকার মেতা আমার অপরাধ ক্ষমা কের দাও| েতামােদর প্রভুেক বল
এই পঙ্গপালগুেলােক সিরেয় িনেত|”

18 েমািশ ফেরৗেণর কাছ েথেক চেল েগল এবং প্রভুর কােছ তার জনয্ প্রাথর্না করল| 19 প্রভু হাওয়ার
িদক পিরবতর্ ন কের পিশ্চম িদক েথেক বাতাস পাঠােলন, এই প্রবল হাওয়ায় সমস্ত পঙ্গপাল িমশর েথেক
েবিরেয় িগেয় সূফ সাগের পড়ল| িমশের আর একিটও পঙ্গপাল রইল না| 20 িকন্তু প্রভু আবার ফেরৗণেক
েজদী কের তুলেলন এবং ফেরৗণ ইস্রােয়েলর েলাকেদর েযেত িদেলন না|

অন্ধকার
21 তারপর প্রভু েমািশেক বলেলন, “েতামার হাত উপের আকােশর িদেক তুেল দাও যােত সারা িমশর

অন্ধকাের েঢেক যায়| অন্ধকার এত গাঢ় হেব েয েতামরা তা অনুভব করেত পারেব|”
22 তাই েমািশ আকােশর িদেক হাত তুলল, তখন কােলা েমঘ এেস িমশরেক েঢেক েফলল| িতন িদন

ধের এই অন্ধকার রইল| 23 েকউ কাউেক েদখেত েপল না বা েকউ উেঠ েকাথাও েযেত পারল না| িকন্তু
ইস্রােয়লীয়রা েযখােন বাস করত েসখােন আেলা িছল|

24আবার ফেরৗণ েমািশেক েডেক পািঠেয় বলেলন, “যাও িগেয় েতামােদর প্রভুর উপাসনা কর| েতামরা
েতামােদর সন্তানেদর িনেয় েযেত পারেব িকন্তু গরু বা েমেষর দল িনেত পারেব না, এখােন েরেখ যােব|”
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25 েমািশ বলল, “না, আমােদর প্রভু ঈশ্বরেক উৎসগর্ এবং েহামবিল েদওয়ার জনয্ আপনােক আমােদর
পশুসমূহ িদেত হেব| 26 হঁয্া, এবং আমরা আমােদর পশুসমূহ প্রভুর উপাসনার জনয্ িনেয় যাব| আমরা
একটা কু্ষরও েফেল যাব না| কারণ আমরা জািন না আমােদর প্রভু ঈশ্বেরর উপাসনার জনয্ িঠক িক িক
লাগেব| একথা আমরা আমােদর গন্তবয্স্থেল েপৗেঁছ জানেত পারব| তাই আমরা এ সবিকছুই সেঙ্গ িনেয়
যাব|”

27 প্রভু আবার ফেরৗণেক েজদী কের তুলেলন এবং ফেরৗণ তােদর েযেত বাধা িদেলন| 28 ফেরৗণ
েমািশেক বলেলন, “এখান েথেক দুর হেয় যাও, আর কখনও েযন এখােন েতামােক না েদিখ, যিদ তুিম
এখােন আমার কােছ েদখা করেত আেসা তেব েতামায় মরেত হেব|”

29 তখন েমািশ বলল, “তুিম একটা কথা িঠকই বেলেছা, আিম আর কখনও েতামার কােছ আসব না|”

11
প্রথম জাতেকর মৃতুয্

1 প্রভু তখন েমািশেক বলেলন, “িমশর এবং ফেরৗেণর িবরুেদ্ধ আিম আেরকিট িবপযর্য় বেয় আনব|
তারপর, েস েতামােদর সবাইেক পািঠেয় েদেব| বস্তুত েস েতামােদর চেল েযেত বাধয্ করেব|* 2 তুিম
ইস্রােয়েলর েলাকেদর এই বাতর্ া পাঠােব: �নারী ও পুরুষ িনির্বেশেষ েতামরা িনেজর িনেজর প্রিতেবশীেদর
কাছ েথেক েসানা ও রূেপার অলঙ্কার চাইেব| 3 প্রভু িমশরীয়েদর েতামােদর প্রিত দয়ালু কের তুলেবন|
িমশেরর েলাকরা, এমনিক ফেরৗেণর কমর্চারীরা েমািশেক এক মহান বয্িক্তর মযর্াদা েদেব|� ”

4 েমািশ েলাকেদর জানাল, “প্রভু বেলেছন, �আজ মধয্রাত নাগাদ আিম িমশেরর মেধয্ িদেয় যাব|
5 এবং তার ফেল িমশরীয়েদর সমস্ত প্রথমজাত পুত্ররা মারা যােব| রাজা ফেরৗেণর প্রথমজাত পুত্র েথেক
শুরু কের যঁাতাকেল শসয্ েপষনকািরণী দাসীর প্রথমজাত পুত্র পযর্ন্ত সবাই মারা যােব| এমনিক পশুেদরও
প্রথম শাবক মারা যােব| 6 তারপর সমস্ত িমশের এমন েজাের কান্নার েরাল উঠেব যা অতীেত কখনও হয়
িন এবং যা ভিবষয্েতও কখনও হেব না| 7 িকন্তু ইস্রােয়েলর েলাকেদর েকানরকম ক্ষিত হেব না| এমন িক
েকােনা কুকুর পযর্ন্ত ইস্রােয়লীয়েদর অথবা তােদর পশুেদর িদেক েঘউ েঘউ কের িচৎকার করেব না|� এর
ফেল, েতামরা বুঝেত পারেব আিম িমশরীয়েদর েথেক ইস্রােয়লীয়েদর সেঙ্গ কতখািন অনয্রকম আচরণ
কির| 8তখন েতামােদর সমস্ত (িমশরীয় কমর্চারীরা) নতজানু হেব এবংআমার উপাসনা করেব| তারা বলেব,
�তুিম েতামার সমস্ত েলাকেক েতামার সেঙ্গ িনেয় চেল যাও|� তখন েমািশ েক্রােধ ফেরৗণেক েছেড় চেল
েগল|”

9 প্রভু এরপর েমািশেক আরও বলেলন েয, “ফেরৗণ েতামার কথা েশােন িন| েকন েশােন িন? েশােন
িন বেলই েতা আিম িমশেরর ওপর আমার মহাশিক্তর প্রভাব েদখােত েপেরিছলাম|” 10 েমািশ ও হােরাণ
ফেরৗেণর কােছ িগেয়িছল এবং এই সমস্ত অেলৗিকক কাজগুেলা কেরিছল| িকন্তু প্রভু ফেরৗেণর হৃদয়েক
উদ্ধত কেরিছেলন যােত েস ইস্রােয়লীয়েদর তার েদশ েথেক েযেত না েদয়|

12
িনস্তারপবর্

1 েমািশ ও হােরাণ িমশের থাকার সময় প্রভু তােদর বলেলন, 2 “এই মাস হেব েতামােদর জনয্ বছেরর
প্রথম মাস। 3 এই আেদশ সমস্ত ইস্রােয়লবাসীর জনয্: এই মােসর দশম িদেন প্রেতয্েক তার বাড়ীর জনয্
একিট কের পশু েজাগাড় করেব| পশুিট একিট েমষ অথবা একিট ছাগলও হেত পাের| 4 যিদ তার বাড়ীেত
একিট েগাটা পশুর মাংস খাওয়ার মেতা যেথষ্ট েলাক না থােক তেব েস তার িকছু প্রিতেবশীেক মাংস ভাগ
কের খাওয়ার জনয্ িনমন্ত্রণ করেব| প্রেতয্েকর খাওয়ার জনয্ যেথষ্ট মাংস থাকেব| 5 পশুিটেক হেত হেব
* 11:1: তারপর � করেব অথবা “তারপর েস েতামােদর এই জায়গা েথেক পািঠেয় েদেব| েযমন একজন পুরুষ তার স্ত্রীেক পিরতয্াগ
কের, েস েতামােদর েযৗতুকসহ পািঠেয় েদেব| প্রাচীন ইস্রােয়েল, যিদ একজন পুরুষ িববাহ িবেচ্ছদ করত তােক তার স্ত্রী িবেয়েত যা অথর্
এেনিছল েসটা অবশয্ই েফরৎ িদেত হেতা|”
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একিট এক বছেরর পুংশাবক এবং সমূ্পণর্রূেপ স্বাস্থয্বান| 6 মােসর চতুদর্ শ িদন পযর্ন্ত এই পশুিটর ওপর
েতামােদর নজর রাখেত হেব| েসই িদন ইস্রােয়লীয় মণ্ডলীর সমস্ত েলাকরা এই পশুিটেক েগাধুিল েবলায়
হতয্া করেব| 7 েতামরা এই প্রাণীর রক্ত সংগ্রহ কের, েয বাড়ীেত েলাকরা েভাজ খােব েসই বাড়ীর দরজার
কাঠােমার ওপের ও পােশ এই রক্ত লািগেয় েদেব|

8 “এই িদন রােত েতামরা েমষিটেক পুিড়েয় তার মাংস খােব| েতামরা েতঁেতা শাক ও খািমরিবহীন রুিটও
খােব| 9 েমষিটেক কঁাচা অথবা জেল িসদ্ধ করা অবস্থায় েতামােদর খাওয়া উিচৎ হেব না, িকন্তু আগুেনর
তােপ েসঁকেব| েমষশাবকিটর মাথা, পা এবং িভতেরর অংশ সব িকছুই অকু্ষন্ন থাকেব| 10 েতামরা সব মাংস
রােতর মেধয্ই েখেয় েশষ করেব| যিদ পরিদন সকােল িকছু অবিশষ্ট থােক তেব তা পুিড়েয় েফলেব|

11 “যখন েতামরা আহার করেব তখন েতামরা যাত্রার জনয্ পুেরাপুির প্রস্তুত হেয় থাকার েপাশােক
থাকেব| েতামােদর পােয় জুেতা থাকেব, হােত ছিড় থাকেব এবং েতামরা তাড়াহুেড়া কের খােব| কারণ এ
হল প্রভুর িনস্তারপবর্|

12 “আিম িমশরীয়েদর প্রথমজাত িশশুগুিলেক এবং তােদর সমস্ত পশুর প্রথমজাত শাবকগুিলেক হতয্া
করব| এইভােব, আিম িমশেরর সমস্ত েদবতােদর ওপর রায় েদব যােত তারা জানেত পাের েয আিমই প্রভু|
13 িকন্তু েতামােদর দরজায় লাগােনা রক্ত একিট িবেশষ িচেহ্নর কাজ করেব| যখন আিম ঐ রক্ত েদখব
তখন আিম েতামােদর বাড়ীগুেলার ওপর িদেয় চেল যাব| আিম শুধু িমশেরর েলাকেদর ক্ষিত করব| এই
সব মারাত্মক েরােগ েতামােদর েকান ক্ষিত হেব না|

14 “তাই েতামরা সবসময় মেন রাখেব েয আজ েতামােদর একিট িবেশষ ছুিটর িদন| েতামােদর
উত্তরপুরুষরা এই ছুিটর িদেনর মাধয্েম প্রভুেক সম্মান জানােব| 15 এই ছুিটেত েতামরা সাতিদন ধের
খািমরিবহীন রুিট খােব, ছুিটর প্রথম িদেন েতামরা েতামােদর বাড়ী েথেক সমস্ত খািমর সিরেয় েফলেব|
এই ছুিটেত পুেরা সাত িদন ধের েকউ েকান খািমর খােব না| যিদ েকউ েসটা খায় তেব েসই বয্িক্তেক
ইস্রােয়লীয়েদর েথেক আলাদা কের েদওয়া হেব| 16এই ছুিটর প্রথম ও েশষ িদেন পিবত্র সমাগম অনুিষ্ঠত
হেব| েতামরা এই িদনগুেলােত েকান কাজ করেব না| েতামরা এই িদনগুিলেত একমাত্র েতামােদরআহােরর
জনয্ খাদয্ ৈতরী করেত পারেব| 17 েতামরা খািমরিবহীন রুিটর উৎসেবর কথা মেন রাখেব| েকন? কারণ
এই িদন আিম েতামােদর সব েলাকেক দেল দেল িমশর েথেক েবর কের এেনিছলাম, তাই েতামােদর সব
উত্তরপুরুষ এই িদনিট স্মরণ করেব, এই িনয়ম িচরকাল থাকেব| 18তাই প্রথম মােসর চতুদর্ শ িদন িবেকেল
েতামরা খািমরিবহীন রুিট খাওয়া শুরু করেব| েতামরা ঐ রুিটিট ঐ মােসর একিবংশ িদেনর সন্ধয্া পযর্ন্ত
খােব| 19 সাতিদন ধের েতামােদর ঘের েকান খািমর থাকেব না, েয েকান বয্িক্ত েস ইস্রােয়েলর নাগিরক
েহাক্ বা িবেদশী েয এই সময় খািমর খােব তােক ইস্রােয়েলর বািক েলাকেদর েথেক আলাদা কের েদওয়া
হেব| 20 এই ছুিটেত েতামরা অবশয্ই খািমর খােব না, েতামরা েযখােনই থাক না েকন খািমরিবহীন রুিট
খােব|”

21 তাই েমািশ ইস্রােয়লীয়েদর সমস্ত প্রবীণেদর েডেক বলল, “েতামােদর পিরবােরর জনয্ েমষশাবক
েজাগাড় কর এবং িনস্তারপেবর্র জনয্ েমষশাবকিটেক হতয্া কর| 22এক আঁিটকের এেসাব িনেয় পােত্র রাখা
রেক্ত ডুিবেয় তা িদেয় দরজার কাঠােমার ওপর ও পােশর িদক রঙ কেরা| সকােলর আেগ েকউ িনেজর
বাড়ী তয্াগ করেব না| 23এই সময়, প্রভু িমশেরর েভতর িদেয় িমশরীয়েদর হতয্া করেত যােবন| যখন িতিন
দরজার কাঠােমার পােশ ও ওপের রেক্তর প্রেলপ েদখেবন, তখন িতিন েসই দরজাগুেলার ওপর িদেয়
যােবন| প্রভু ধ্বংসকারীেক েতামােদর বাড়ীেত এেস আঘাত করেত েদেবন না| 24 েতামরা অবশয্ই এই
আেদশ মেন রাখেব, এই িনয়ম েতামােদর ও েতামােদর উত্তরপুরুষেদর জনয্ িচরকাল থাকেব| 25 যখন
েতামরা প্রভুর প্রিতশ্রুিত মত তঁার েদওয়া ভূখেণ্ড যােব তখন েতামােদর এই িজিনসগুিল অবশয্ই মেন
রাখেত হেব| 26 যখন েতামােদর সন্তানরা িজজ্ঞাসা করেব, �আমরা েকন এই উৎসব করিছ?� 27 তখন
েতামরা বলেব, �এই িনস্তারপবর্ প্রভুেক সম্মান জানাবার জনয্| েকন? কারণ যখন আমরা িমশের িছলাম
তখন প্রভুআমােদর ইস্রােয়লবাসীেদর বাড়ীগুিলেক িনস্তার িদেয়িছেলন| প্রভু িমশরীয়েদর হতয্া কেরিছেলন
িকন্তু আমােদর েলাকেদর বাড়ীগুেলা রক্ষা কেরিছেলন|� ”
সুতরাং েলােক নত হেয় প্রভুর উপাসনা করল| 28প্রভু েমািশ ও হােরাণেক এই আেদশ িদেয়িছেলন তাই

ইস্রােয়লবাসী প্রভুর আেদশমেতা কাজ করল|
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29 মধয্রােত িমশেরর সমস্ত প্রথম নবজাতক পুত্রেদর প্রভু হতয্া কেরিছেলন| ফেরৗেণর প্রথমজাত পুত্র
েথেক েজেলর বন্দীর প্রথমজাত পুত্র পযর্ন্ত| সমস্ত পশুর প্রথমজাত শাবকেকও হতয্া করা হল| 30 েসই
রােত িমশেরর প্রেতয্ক ঘের েকউ না েকউ মারা েগল| ফেরৗণ, তঁার কমর্চারী ও িমশেরর সমস্ত েলাক
উচ্চস্বের কান্না শুরু করল|

ইস্রােয়লীয়েদর িমশর তয্াগ
31 তাই, েসই রােত ফেরৗণ েমািশ ও হােরাণেক েডেক বলেলন, “উেঠ পড়, আমােদর সকলেক

েছেড় দাও এবং চেল যাও| তুিম ও েতামার ইস্রােয়েলর েলাকরা যা ইচ্ছা তাই করেত পার| েতামরা
েযমন বেলিছেল, িগেয় প্রভুর উপাসনা কর| 32 েতামােদর চািহদা মেতা সমস্ত গরু ও েমেষর দল েতামরা
িনেয় েযেত পােরা| যাও! যখন েতামরা যােব আমায় আশীবর্াদ করার জনয্ প্রভুর কােছ প্রাথর্না কেরা|”
33 িমশরীয়রা তােদর তাড়াতািড় চেল যাবার জনয্ িমনিত করল| েকন? কারণ তারা বলল, “েতামরা না
চেল েগেল আমরা সকেল মারা যাব!”

34 ইস্রােয়লীয়রা তােদর রুিটেত খািমর েদবার সময় েপল না| তারা িভেজ ময়দার তােলর পাত্র কাপেড়
জিড়েয় কঁােধ বেয় িনেয় চলল| 35 তারপর ইস্রােয়েলর েলাকরা েমািশর কথামেতা তােদর িমশরীয়
প্রিতেবশীেদর কােছ িগেয় কাপড় ও েসানা রূপার ৈতরী িজিনস চাইল|

36 প্রভু িমশরীয়েদর ইস্রােয়লীয়েদর প্রিত দয়ালু কের তুলেলন যােত িমশরীয়রা তােদর ধনসইদ
ইস্রােয়লবাসীেদর হােত তুেল েদয়! এইভােব, ইস্রােয়লীয়রা িমশরীয়েদর লুন্ঠন করল|

37 ইস্রােয়েলর েলাকরা রািমেষষ েথেক সুেক্কােত যাত্রা করল| িশশুরা ছাড়াই েসখােন প্রায় 600,000
েলাক িছল| 38 েসখােন প্রচুর েমষ, গবািদ পশু এবং িজিনসপত্র িছল| তােদর সেঙ্গ অেনক অ-ইস্রােয়লীয়
েলাক িগেয়িছল| 39 েযেহতু তােদর িমশেরর বাইের েযেত বাধয্ করা হেয়িছল, েসই েহতু তারা মাখা ময়দায়়,
েযটা তারা িমশর েথেক এেনিছল, খািমর েমশাবার সময় পায়িন| এবং যাত্রার জনয্ েকান িবেশষ খাবার
প্রস্তুত করারও সময় হয় িন| তাই তারা খািমরিবহীন রুিটই েসঁেক িনেয়িছল|

40 ইস্রােয়লীয়বাসীরা 430 বছর ধের িমশের বাস কেরিছল| 41 প্রভুর ৈসনয্রা* 430 বছর পর েসই
িবেশষ িদেন িমশর তয্াগ কেরিছল| 42 তাই েসটা িছল একিট িবেশষ রািত্র কারণ প্রভু তােদর িমশর েথেক
বাইের বার কের আনার জনয্ লক্ষয্ রাখিছেলন| েসইভােব, সমস্ত ইস্রােয়লবাসীরা প্রভুেক সম্মান জানােনার
জনয্ িচরকাল এই িবেশষ রাতিটর প্রিত লক্ষয্ রাখেব|

43 প্রভু েমািশ ও হােরাণেক বলেলন, “এই হল িনস্তারপেবর্র বিলর িনয়মাবলী: েকান িবেদশী এই
িনস্তারপেবর্ আহার করেব না| 44 িকন্তু যিদ েকান বয্িক্ত েকান দাস েকেন এবং তােক সুন্নৎ করায় তাহেল
েসই দাস িনস্তারপবর্ েখেত পারেব| 45 িকন্তু েয েলাক েতামার েদেশর একজন সামিয়ক বািসন্দা বা ভাড়া
করা কমীর্ তার িনস্তারপবর্ েভাজ খাওয়া উিচৎ নয়| এই িনস্তারপবর্ শুধুমাত্র ইস্রােয়েলর েলাকেদর জনয্|

46 “প্রেতয্ক পিরবার একিট বাড়ীেতই আহার করেব| েকানও খাবার বাড়ীর বাইের যােব না, েমষ
শাবেকর েকান হাড় ভাঙ্গেব না| 47 সমস্ত ইস্রােয়ল প্রজািতর মানুষ এই উৎসব পালন করেব| 48 যিদ
ইস্রােয়লীয় ছাড়া অনয্ েকান উপজািতর েলাক েতামােদর সেঙ্গ থােক এবং েতামােদর খাবাের ভাগ
বসােত চায় তেব তােক এবং তার পিরবােরর প্রেতয্ক পুরুষেক সুন্নৎ করােত হেব| তাহেল েস অনয্ানয্
ইস্রােয়লীয়েদর সমকক্ষ হেয় যােব এবং তােদর সেঙ্গ খাবার ভাগ কের েখেত পারেব| িকন্তু যিদ েকান
বয্িক্তর সুন্নৎ না করােনা হয় তেব েস এই খাবার আহার করেত পারেব না| 49 এই িনয়ম সকেলর জনয্ই
প্রেযাজয্| এই িনয়মিট ইস্রােয়লীয় অথবা অ-ইস্রােয়লীয় সকেলর জনয্ সমানভােব প্রেযাজয্|”

50 তাই প্রভু েমািশ ও হােরাণেক যা আেদশ িদেয়িছেলন সমস্ত ইস্রােয়েলর েলাক তা পালন করল|
51 তাই েসই িদন প্রভু এইভােব দেল দেল ইস্রােয়লবাসীেদর িমশর েদশ েথেক বাইের বার কের আনেলন|

13
1তখন প্রভু েমািশেক বলেলন, 2 “ইস্রােয়েলর প্রিতিট নারীর প্রথমজাত পুত্র সন্তানেক আমার উেদ্দেশয্

দান কর| এমনিক প্রেতয্কিট পশুর প্রথম পুরুষ শাবকিটও আমার হেব|”
* 12:41: প্রভুর ৈসনয্ ইস্রােয়েলর েলাকরা|
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3 েমািশ েলাকেদর বলল, “এই িদনিটেক মেন েরেখা| েতামরা িমশেরর ক্রীতদাস িছেল| িকন্তু প্রভু
তঁার মহান শিক্ত িদেয় এই িদেন েতামােদর দাসেত্বর শৃঙ্খল েথেক মুক্ত কেরেছন| েতামরা খািমরিবহীন
রুিট খােব| 4আজ আবীব মােসর (বসন্তকােলর) এই িদেন েতামরা িমশর তয্াগ কেরছ| 5 প্রভু েতামােদর
পূবর্পুরুষেদর কােছ কনানীয়, িহত্তীয়, ইেমারীয়, িহব্বীয় ও িযবূষীয়েদর েদশ েতামােদর েদওয়ার প্রিতশ্রুিত
িদেয়িছেলন| প্রভু েতামােদর এই িবশাল সম্পেদ ভরা শসয্ শয্ামল েদেশ িনেয় আসার পর েতামরা অবশয্ই
প্রিত বছর প্রথম মােসর এই িবেশষ িদেন উপাসনা করেব|

6 “সাতিদন ধের েতামরা খািমরিবহীন রুিট খােব| সাত িদেনর িদন েভাজন উৎসব করেব| এই মহােভাজ
উৎসব হেব প্রভুেক সম্মান জানােনার উেদ্দেশয্| 7 তাই সাতিদন ধের েতামরা খািমরিবহীন রুিট খােব|
েতামােদর েদেশর েকাথাও েকান খািমরিবিশষ্ট রুিট অবশয্ই থাকেব না| 8 েসইিদন েতামরা েতামােদর
সন্তানেদর বলেব, �প্রভু আমােদর িমশর েদশ েথেক উদ্ধার কের এেনেছন বেল আমরা এই মহােভাজ
উৎসব পালন কির|�

9 “এই িবশ্রােমর িদনিটেক েকানও িবেশষ িদেন হােত বঁাধা সুেতার মেতা েতামােদর মেন রাখা উিচৎ |*
মেন রাখেব দুই েচােখর মাঝখােন কপােল লাগােনা িতলেকর মেতা| এই ছুিটর িদনিট েতামােদর প্রভুর
িশক্ষামালােক মেন রাখেত সাহাযয্ করেব| এটা েতামােদর সাহাযয্ করেব প্রভুর মহান শিক্তেক মেন রাখেত
িযিন েতামােদর িমশর েথেক মুক্ত কেরেছন| 10 সুতরাং প্রিত বছর ছুিটর িদনিটেক েতামরা প্রিত বছর সিঠক
সময় স্মরণ করেব|

11 “েতামােদর পূবর্পুরুষেদর এবং েতামােদর কােছ প্রিতশ্রুিত মেতা প্রভু েতামােদর কনানীয়েদর েদেশ
িনেয় যােবন| িকন্তু প্রভু েতামােদর পূবর্পুরুষেদর কােছ প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলন েয েতামােদর িতিন এই েদশ
িদেয় েদেবন| ঈশ্বর েতামােদর এই েদশ েদওয়ার পর, 12 েতামরা িকন্তু তঁােক েতামােদর প্রথম পুত্র সন্তান
এবং ভূিমষ্ট হওয়া প্রথম পুরুষ শাবকেক প্রভুর উেদ্দেশয্ দান করেব| 13 প্রিতিট গাধার প্রথমজাত পুরুষ
শাবকেক প্রিতিট েমষ শাবেকর িবিনমেয় প্রভুর কাছ েথেক িকেন মুক্ত কের আনেত পারেব| যিদ মুক্ত
করেত না পােরা তাহেল গাধার শাবকিটেক ঘাড় মটেক হতয্া করেব| এবং েসটাই হেব প্রভুর প্রিত ৈনেবদয্|
িকন্তু মানুেষর প্রথমজাত পুত্র সন্তানেদর অবশয্ই প্রভুর কাছ েথেক েফরৎ িনেয় আসেত হেব|

14 “ভিবষয্েত েতামােদর সন্তানরা িজজ্ঞাসা করেব, েতামরা এগুেলা েকন করেল, �এগুেলার মােনই
বা িক?� তখন েতামরা বলেব, �আমরা িমশের দাসত্ব করতাম| িকন্তু প্রভুই তঁার মহান শিক্ত প্রেয়াগ
কের আমােদর িমশর েদশ েথেক উদ্ধার কের এেনিছেলন| 15 িমশের ফেরৗণ িছেলন ভীষণ েজদী| িতিন
িকছুেতই আমােদর মুিক্ত িদিচ্ছেলন না| তাই প্রভু তখন েস েদেশর প্রেতয্ক প্রথমজাত সন্তানেদর হতয্া
কেরিছেলন| প্রভু মানুষ ও পশু উভেয়রই প্রথমজাত পুরুষ সন্তানেদর হতয্া কেরিছেলন| েসইজনয্ই আমরা
সমস্ত প্রথমজাত পুং পশুেদর প্রভুর কােছ উৎসগর্ কির এবং প্রভুর কাছ েথেক আমােদর প্রথমজাত পুত্র
সন্তানেদর িকেন িনই|� 16 এরই িচহ্ন িহসােব েতামােদর হােত সুেতা বঁাধা এবং দুই েচােখর মাঝখােন
িতলক, যােত েতামরা মেন রাখেত পার েয প্রভু তঁার পরাক্রম শিক্ত প্রেয়াগ কের আমােদর িমশর েদশ
েথেক উদ্ধার কের এেনেছন|”

িমশর েদশ তয্াগ করার যাত্রাপথ
17 ফেরৗণ যখন েলাকেদর চেল েযেত িদেলন, ঈশ্বর তােদর পেলষ্টীয় েদেশর মেধয্ িদেয় ভূমধয্সাগর

বরাবর সহজ সমুদ্র পথ বয্বহার করেত েদন িন, যিদও েসটা রাস্তা িছল| ঈশ্বর বেলিছেলন, “ঐ িদক িদেয়
েগেল যুদ্ধ করেত হেব| তখন েলাকরা মত পিরবতর্ ন কের আবার িমশেরই িফের েযেত পাের|”

18 তাই ঈশ্বর তােদর সূফ সাগেরর িদকবতীর্ মরুভূিমর মেধয্ িদেয় িনেয় এেসিছেলন| িমশর তয্াগ করার
সময় ইস্রােয়েলর েলাকরা যুেদ্ধর েপাশােক িনেজেদর সিজ্জত করল|

েযােষফ ঘের েগল
* 13:9: এই � উিচৎ আক্ষিরক অেথর্, “েতামার হােত একিট দাগ এবং েতামার চকু্ষদ্বেয়র মাঝখােন একিট স্মারক িচহ্ন|” একজন ইহুদী
তার সম্বেন্ধ ঈশ্বেরর িবিধগুিল মেন রাখার জনয্ তার হােত এবং কপােল েয িবেশষ িজিনসিট বঁােধ এখােন সম্ববতঃ েস কথারই উেল্লখ করা
হেচ্ছ|
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19 েমািশ েযােষেফর অিস্থ বেয় িনেয় চলল| (েযােষফ মারা যাবার আেগ ইস্রােয়েলর পুত্রেদর এই কাজ
করার প্রিতশ্রুিত কিরেয় িনেয়িছল| েযােষফ বেলিছল, “ঈশ্বর েতামােদর যখন রক্ষা করেবন তখন েতামরা
িমশর েদশ েথেক আমার অিস্থ সকল বেয় িনেয় এেসা|”)

প্রভু তঁার েলাকেদর েনতৃত্ব িদেলন
20 ইস্রােয়লীয়রা সুেক্কাৎ েছেড় এেসিছল এবং এথেম, েযটা মরুভুিমর কােছ িছল, েসখােন তঁাবু গাড়ল|

21 প্রভু েসই সময় তােদর পথ েদিখেয় িনেয় এেলন| েসই যাত্রার সময় প্রভু পথ েদখােনার জনয্ িদেনর
েবলায় লম্বা েমঘ স্তম্ভ এবং রােতর েবলায় আগুেনর িশখা বয্বহার করেতন| ঐ আগুেনর িশখা রােতর
েবলায় তােদর পথ চলার আেলা েজাগােতা| 22 লম্বা েমঘ স্তম্ভ সারািদন তােদর সেঙ্গ থাকত এবং রােত
থাকত আগুেনর িশখা|

14
1তারপর প্রভু েমািশেক বলেলন, 2 “ওেদর বেলা, িমেগ্দাল এবং সূফ সাগেরর মাঝখােন বাল্সেফােনর

সামেন রািত্রযাপন করেত| 3 তাহেল ফেরৗণ ভাবেব েয ইস্রােয়েলর েলাকরা মরুভূিমেত হািরেয় েগেছ|
ওেদর আর েকাথাও যাবার জায়গা েনই| 4 তখন আিম ফেরৗণেক সাহসী কের তুলব যােত েস েতামােদর
তাড়া কের| িকন্তু েশষ পযর্ন্ত আিম ফেরৗণ ও তার েসনােদর পরািজত করব| এটা আমার সম্মান বাড়ােব|
এবং িমশেরর েলাকরা তখন জানেত পারেব েয আিমই প্রভু|” ইস্রােয়েলর েলাকরা ঈশ্বেরর কথামেতাই
কাজ করল|

ফেরৗণ ইস্রােয়লীয়েদর তাড়া করেলন
5 িমশেরর রাজা খবর েপেলন েয ইস্রােয়লীয়রা পািলেয়েছ| এই খবর শুেন ফেরৗণ ও তঁার সভাসদরা

আেগর মত মন পিরবতর্ ন করেলন| ফেরৗণ বলেলন, “আমরা েকন ইস্রােয়লীয়েদর েযেত িদলাম? েকন
ওেদর পালােত িদলাম? এখন আমরা আমােদর ক্রীতদাসেদর হারালাম|”

6 সুতরাং ফেরৗণ তঁার রেথ চেড় েলাকজন সেমত িফের েগেলন| 7ফেরৗণ তঁার সব েচেয় ভােলা 600
জন সারথীেক িনেলন| প্রেতয্কিট রেথ একজন কের িবিশষ্ট সভাসদ িছল| 8 ইস্রােয়লীয়রা তােদর যুদ্ধ জেয়
উঁচু করা অস্ত্রশস্ত্র িনেয় েছেড় যািচ্ছল| িকন্তু িমশেরর রাজা ফেরৗণ, যঁার হৃদয় প্রভুর দ্বারা উদ্ধত হেয়িছল,
ইস্রােয়লীয়েদর তাড়া করেলন| 9 িমশরীয় ৈসনয্রা তােদর তাড়া করল|ফেরৗেণর সমস্তঅশ্বােরাহী, রথােরাহী
এবং ৈসনয্ ইস্রােয়লীয়েদর ধের েফলল যখন তারা সূফ সাগেরর কােছ বাল্সেফােনর পূেবর্ পী-হহীেরােত
িশিবর কেরিছল|

10 ইস্রােয়েলর েলােকরা েদখেত েপল ফেরৗণ এবং তঁার েসনারা তােদর িদেক এিগেয় আসেছ| তখন
তারা ভয় েপেয় প্রভুর কােছ সাহােযয্র জনয্ িচৎকার কের উঠল| 11 তারা েমািশেক বলল, “েকন তুিম
আমােদর িমশর েথেক বার কের আনেল? েকন মরার জনয্ তুিম আমােদর এই মরুভূিমেত িনেয় এেল?
আমরা অন্ততঃ িমশের েতা শািন্তেত মরেত পারতাম| েসখােন আর িকছু থাক না থাক প্রচুর কবর িছল|
12এরকম েয ঘটেত পাের তা িকন্তুআমরাআেগই বেলিছলাম|আমরা বেলিছলাম, �অনুগ্রহ কেরআমােদর
িবরক্ত েকােরা না| আমােদর এখােনই থাকেত দাও, িমশরীয়েদর েসবা করেত দাও|� এই মরুভূিমেত এেস
মরার েথেক িমশরীয়েদর দাসত্ব অেনক ভাল িছল|”

13 িকন্তু েমািশ উত্তের বলল, “ভয় েপেয় পািলেয় েযও না| েদেখা, প্রভু িকভােব আজ েতামােদর রক্ষা
কেরন| েতামরা আর েকানও িদন িমশরীয়েদর েদখেত পােব না| 14 েতামােদর িকছুই করেত হেব না| শুধু
শান্ত হেয় েদেখ যাও িক ঘটেছ| প্রভুই েতামােদর হেয় যুদ্ধ করেবন|”

15 েসই সময় প্রভু েমািশেক বলেলন, “তুিম এখনও েকন আমার সামেন কঁাদেছা! ইস্রােয়লীয়েদর
এিগেয় েযেত বেলা| 16 যখন তুিম সূফ সাগেরর ওপর েতামার হােতর লািঠ তুেল ধরেব সূফ সাগর দুভাগ
হেয় যােব| তখন েলাকরা সমুেদ্রর মাঝখােন ৈতির হওয়া েসই শুকেনা পথ িদেয় পােয় েহঁেট েযেত পারেব|
17আিমই িমশরীয়েদর সাহসী কের তুেলিছ| তাই ওরা েতামােদর তাড়া করেছ| িকন্তুআিম েতামােদর েদখাব
েয আিম ফেরৗণ, তার সমস্ত ৈসনয্, তার অশ্বােরাহীসমূহ এবং সারথীেদর েচেয় অেনক েবশী শিক্তশালী|
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18 তখন িমশরও জানেব েয আিমই প্রভু| িমশরীয়রাও আমােক সম্মান জানােব যখন আিম ফেরৗণ, তার
অশ্বােরাহীগণ এবং সারথীেদর পরািজত করব|”

প্রভু িমশেরর েসনােদর পরািজত করেলন
19এরপর প্রভুর দূত, েয সামেন েথেক ইস্রােয়লীয়েদর েনতৃত্ব িদিচ্ছল, েস ইস্রােয়লীয়েদর িপছন িদেক

চেল এেলা| তাই এক লম্বা েমঘস্তম্ভ মুহুেতর্ র মেধয্ই েলাকেদর সামেন েথেক িপছেন চেল এল|
20এইভােব ঐ েমঘস্তম্ভ িমশরীয়েদর মাঝখােন িবরাজ করেত থাকল| তখন িমশরীয়েদর জনয্ অন্ধকার

থাকেলও ইস্রােয়লীয়েদর জনয্ আেলা িছল| তাই ঐ রােত্র িমশরীয়রা ইস্রােয়লীয়েদর কােছ আসেত পারল
না|

21 েমািশ সূফ সাগেরর ওপর তার হাত েমেল ধরল| প্রভু পূবর্ িদক েথেক প্রবল ঝেড়র সৃষ্টি করেলন|
এই ঝড় সারারাত ধের চলেত লাগল| দু�ভাগ হেয় েগল সমুদ্র| এবং বাতাস মািটেক শুকেনা কের িদেয়
সমুেদ্রর মাঝখান বরাবর পেথর সৃষ্টি করল| 22 ইস্রােয়েলর েলাকরা ঐ পথ িদেয় েহঁেট সূফ সাগর েপিরেয়
েগল| তােদর দুিদেক িছল জেলর েদওয়াল| 23 িপছেন ফেরৗেণর সমস্ত অশ্বােরাহী েসনা ও রথ ধাওয়া
করল| 24 পরিদন সকােল েমঘস্তম্ভ ও অিগ্নিশখার ওপর েথেক প্রভু িমশরীয় েসনােদর িদেক দৃষ্টিপাত
করেলন| তখন প্রভু ইস্রােয়লীয়েদর পক্ষ িনেয় িমশরীয় ৈসনয্বািহনীেক আতেঙ্ক েফেল িদেলন| 25 রেথর
চাকা আটেক িগেয় রথ চালােনা কিঠন হেয় দঁাড়ােলা| িমশরীয়রা িচৎকার কের উঠল, “চেলা এখান েথেক
েবিরেয় যাই| প্রভুই ইহুদীেদর হেয় আমােদর িবরুেদ্ধ লড়াই করেছন|”

26 তখন প্রভু েমািশেক বলেলন, “সমুেদ্রর ওপর েতামার হাত তুেল ধর| েদখেব তীব্র জেলাচ্ছ্বাস গ্রাস
করেছ িমশরীয়েদর রথ ও অশ্বােরাহী েসনােদর|”

27 েমািশ তার হাত সমুেদ্রর ওপর েমেল ধরেলা| তাই িদেনর আেলা েফাটার িঠক আেগ সমুদ্র তার
স্বাভািবক অবস্থায় িফের েগল| িমশরীয়রা জেলাচ্ছ্বাস েথেক বঁাচার তািগেদ প্রাণপেন েদৗড়েত লাগল| িকন্তু
প্রভু তােদর সমুেদ্রর জেল েঠেল িদেলন| 28জেলাচ্ছ্বাস গ্রাস করল রথ ও অশ্বােরাহী েসনােদর| ফেরৗেণর
েয সমস্ত েসনারা ইস্রােয়লীয়েদর তাড়া কের আসিছল তারা সব ধ্বংস হল| েকউ েবঁেচ থাকল না|

29 ইস্রােয়েলর েলাকরা সমুেদ্রর মাঝখােন ৈতির হওয়া পথ িদেয় সূফ সাগর েপিরেয় েগল| তােদর পেথর
দুপােশ িছল জেলর েদওয়াল| 30 সুতরাং েসইিদন এইভােব প্রভু িমশরীয়েদর হাত েথেক ইস্রােয়লীয়েদর
রক্ষা করেলন| পের ইস্রােয়লীয়রা সূফ সাগেরর তীের িমশরীয়েদর মৃত েদেহর সাির েদখেত েপল|
31 িমশরীয়েদর েসই পিরণিত েদখার পর েথেক ইস্রােয়েলর েলাকরা প্রভুর শিক্ত সম্পেকর্ িনঃসেন্দহ হল|
তারা প্রভুেক ভয় ও সম্মান করেত শুরু করল| তারা িবশ্বাস করেত শুরু করল প্রভুেক এবং তঁার দাস
েমািশেক|

15
েমািশর সঙ্গীত

1 এরপর েমািশ এবং ইস্রােয়েলর েলাকরা প্রভুর উেদ্দেশয্ এই গানিট গাইল:

“আিম প্রভুর উেদ্দেশয্ গান গাইব!
িতিন মহান কাজ কেরেছন|

িতিন েঘাড়া এবং েঘাড়সওয়ারেদর সমুেদ্র ছঁুেড় েফেল িদেয়েছন|
2 প্রভুই আমার শিক্ত|
িতিন আমার পিরত্রাতা এবং আিম তঁার প্রশংসার গান গাইব|

প্রভু আমার ঈশ্বর, আিম তঁার প্রশংসা করব|
প্রভু হেলন আমার পূবর্পুরুষেদর ঈশ্বর|

এবং আিম তঁােক সম্মান করব|
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3 প্রভু হেলন মহান েযাদ্ধা|
তঁার নাম হল প্রভু|

4ফেরৗেণর রথ এবং েসনােদর
িতিন সমুেদ্র ছঁুেড় েফেল িদেয়েছন|

ফেরৗেণর েসরা ৈসনয্রা
সূফ সাগের ডুেব েগেছ|

5জেলর গভীের তারা তিলেয় েগেছ|
পাথেরর মেতা তারা জেল ডুেব েগেছ|

6 “প্রভু আপনার ডান হাত অসম্ভব শিক্তশালী|
প্রভু আপনার ডান হাত শত্রুবািহনীেক চুরমার কের িদেয়েছ|

7আপিন আপনার মহান রাজকীয়় ঢেঙ আপনার িবরুদ্ধাচারীেদর ধ্বংস কেরেছন|
আগুেনর িশখা েযমন কের ঘর পুিড়েয় েদয়, েতমিন আপনার েক্রাধ তােদর ধ্বংস কের িদেয়েছ|

8আপনার িনঃশ্বােসর একিট সেজার ফুত্কাের
জল জেম উেঠিছল|

েসই জেলাচ্ছ্বাস একিট িনেরট েদওয়ােল পিরণত হেয়িছল
এবং সমুেদ্রর গভীরতাও ঘন হেয় উেঠিছল|

9 “শত্রুরা বেলিছল,
�আিম তােদর তাড়া কের ধের েফলব|
আিম তােদর সমস্ত ধন-সম্পিত্ত লুঠ করব|
আিম তরবাির বয্বহার কের সব লুঠ কের েনব|
সবিকছু আমার িনেজর জনয্ িনেয় যাব|�

10 িকন্তু আপিন আপনার িনঃশ্বাস িদেয় সমুদ্রেক উিড়েয় িদেয়িছেলন
এবং তােদর েঢেক িদেয়িছেলন|

তারা সীসার মেতা েসই কু্রদ্ধ সমুেদ্রর নীেচ চেল েগেছ|

11 “প্রভুর মেতা আর েকানও ঈশ্বর আেছ?
না! আপনার মেতা আর েকানও ঈশ্বর েনই|

আপিন অতয্ন্ত পিবত্র|
আপিন আশ্চযর্য্জনক শিক্তশালী|
আপিন মহান অেলৗিকক ঘটনা ঘটান|

12আপিন আপনার ডান হাত প্রসািরত কেরিছেলন,
তাই পৃিথবী তােদর িগেল েফেলিছল|

13আপিন আপনার মহান করুণা িদেয়
েলাকেদর রক্ষা কেরেছন|

এবং আপনার শিক্ত িদেয় ঐ েলাকেদর
আপনার পিবত্র ও সুন্দর েদেশ আপিন িনেয় এেসেছন|

14 “অনয্ানয্ েদশ এই কািহনী শুেন ভয় পােব|
পেলষ্টীয়রা ভেয় েকঁেপ উঠেব|

15 ইেদােমর েনতারা ভেয় কঁাপেব|
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েমায়ােবর েনতারা ভেয় কঁাপেব|
কনানবাসীরা উদয্ম হারােব|
16ঐ শিক্তশালী েলাকরা যখন আপনার ক্ষমতার প্রমাণ পােব

তখন তারা ভয় েপেয় যােব|
ওরা পাথেরর মেতা অনঢ় হেয় থাকেব

যতক্ষণ না আপনার েলাকরা চেল যায়:
হঁয্া, েহ প্রভু, যতক্ষণ না আপনার েলাক,

যােদর আপিন িকেনিছেলন চেল যায়|
17 তােদর আপনার পবর্েত িনেয় যান েযখােন আপনার বাসস্থান এবং েসখােন তােদর স্থাপন করুন|

আমার প্রভু, ঐ জায়গাটাই হেচ্ছ েসই জায়গা েযটা আপিন ৈতরী কেরেছন|
পিবত্র স্থান েযটােক আপনার হাত প্রিতষ্ঠা কেরেছ|

18 “প্রভু িচরকােলর জনয্ যুেগ যুেগ শাসন করেবন|”

19 যখন ফেরৗেণর সমস্ত েঘাড়া, রথ ও অশ্বােরাহী সমুেদ্রর নীেচ চেল েগল, তখন প্রভু আবার সমুেদ্রর
জল তােদর ওপর েফরৎ আনেলন| িকন্তু ইস্রােয়লীয়রা সমুেদ্রর মাঝখান িদেয় শুকেনা পেথ েহঁেট
িগেয়িছল|

20 তারপর হােরােণর েবান মিরয়ম, মিহলা ভাববািদনী, হােত একিট খঞ্জনী তুেল িনল| মিরয়ম ও তার
মিহলা সঙ্গীরা নাচেত ও গাইেত শুরু করল| গােনর েয কথাগুেলা মিরয়ম উচ্চারণ করিছল তা হল:

21 “প্রভুর উেদ্দেশয্ গান কর|
িতিন মহান কাজ কেরেছন|

িতিন েঘাড়া এবং েঘাড়াসওয়ারীেদর সমুেদ্র ছঁুেড় েফেল িদেয়েছন �.”

ইস্রােয়লীয়রা মরুপ্রান্তের িগেয় পড়ল
22 ইস্রােয়েলর েলাকেদর সূফ সাগর েপেরােত েমািশ েনতৃত্ব িদেয়িছল| িতন িদন ধের শূর মরুভূিম

অিতক্রম করেত করেত তারা জেলর সন্ধান েপল না| 23 িতন িদন পর তারা মারােত এেস েপৗছঁােলা|
মারােত জেলর সন্ধান িমলেলও েসই জল এত েতঁেতা িছল েয তা পােনর অেযাগয্| (এরজনয্ এই জায়গার
নাম রাখা হেয়িছল মারা বা িতক্ততা|)

24 েলাকরা েমািশর কােছ এেস নািলশ জানােলা| তারা বলল, “এখন আমরা িক পান করব?”
25 েমািশ প্রভুর কােছ েকঁেদ পড়ল| প্রভু তােক এক গােছর সন্ধান িদেলন| েমািশ েসই গাছ ঐ েতঁেতা

জেল ডুেবােতই েসই জল সুস্বাদু হেয় উঠল|
ঐ স্থােন প্রভু েলাকেদর িবচার কের তােদর জনয্ একিট আইন প্রণযনও কেরিছেলন| প্রভু তােদর

িবশ্বােসরও পরীক্ষা িনেলন| 26প্রভু বলেলন, “েতামরা অবশয্ই েতামােদর প্রভু ঈশ্বরেক েমেন চলেব| িতিন
েযটা সিঠক মেন করেবন েসটাই েতামরা করেব| েতামরা যিদ প্রভুর সমস্ত িনেদর্ শ ও িবিধ েমেন চেলা
তাহেল েতামরা িমশরীয়েদর মেতা অসুস্থ থাকেব না| আিম প্রভু, েতামােদর িমশরীয়েদর মেতা অসুস্থ কের
তুলব না| আিমই েসই প্রভু িযিন েতামােদর আেরাগয্ দান কেরেছন|”

27তারপর েলাকরা এলীেম এেস উপিস্থত হল| েসখােন বােরািট জেলর ঝণর্া এবং 70িট তাল গাছ িছল|
তারা েসই জায়গায় জেলর ধাের তােদর িশিবর ৈতির করল|
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16
ইস্রােয়লীয়রা নািলশ করল, তাই ঈশ্বর খাদয্ পাঠােলন

1 তারপর ইস্রােয়েলর সমস্ত জনমণ্ডলী এলীম েছেড় েগল এবং সীনয় মরুভূিমেত এেলা েযটা িছল
এলীম ও সীনেয়র মাঝখােন| িমশর েদশ েছেড় আসার িদ্বতীয় মােসর 15 িদেনর মাথায় তারা েসখােন
েপৗছঁেলা| 2 তারপর ইস্রােয়েলর সমস্ত জনমণ্ডলী মরুভূিমেত েমািশ ও হােরােণর কােছ নািলশ করল|
3 এইসব েলাকরা বলল, “প্রভু যিদ আমােদর িমশর েদেশ েমের েফলেতন তাহেলও ভাল িছল| অন্ততঃ
েসখােন েতা খাবার েপতাম| আমােদর ইচ্ছামেতা খাবার েসখােন মজুত িছল| িকন্তু এখন েতামরা আমােদর
এই মরুভূিমেত এেন েফলেল| এখােন েতা আমরা খাবােরর অভােবই মারা যাব|”

4 তখন প্রভু েমািশেক বলেলন, “আিম েতামােদর জনয্ আকাশ েথেক খাবার েফলবার বয্বস্থা করব|
েসই খাদয্ েতামােদর খাবার েযাগয্ হেব| েলাকরা প্রিতিদন বাইের েবিরেয় এেস তােদর প্রেয়াজনমেতা
সারািদেনর খাবার কুিড়েয় িনেয় আসেব| আিম যা বলিছ েতামরা তা করছ িকনা শুধু তা েদখার জনয্ই আিম
এটা করব| 5 প্রেতয্কিদন তারা েকবলমাত্র একিদেনর মেতা পযর্াপ্ত খাবার সংগ্রহ করেব| িকন্তু শুক্রবার
যখন তারা খাবার ৈতির করেব, তখন তারা েদখেব েয দুিদেনর মত পযর্াপ্ত খাবার সিঞ্চত আেছ|”*

6 েমািশ এবং হােরাণ ইস্রােয়েলর েলাকেদর বলল, “রােত েতামরা প্রভুর শিক্তর প্রমাণ পােব| েতামরা
জানেব েয িতিনই েতামােদর িমশর েথেক উদ্ধার কের িনেয় এেসেছন| 7 েতামরা প্রভুর কােছ নািলশ
জািনেয়েছা এবং িতিন তা শুেনেছন| তাই আগামীকাল সকােল েতামরা প্রভুর মিহমা স্বচেক্ষ েদখেত পােব|
েতামরা আমােদর কােছ েকবল নািলশই জািনেয় যাচ্ছ| এখন িক আমরা খািনকটা িবশ্রাম েপেত পাির?”

8 এবং েমািশ বলল, “েতামরা নািলশ জািনেয়ছ এবং প্রভু েতামােদর অিভেযাগ শুেনেছন| তাই আজ
রােত প্রভু েতামােদর মাংস েদেবন| এবং কাল সকােলর মেধয্ েতামরা েতামােদর চািহদা মেতা রুিটও েপেয়
যােব| েতামরা আমার কােছ এবং হােরােণর কােছও নািলশ জািনেয় এেসছ| িকন্তুআমরা এখন দুজেন িকছু
সমেয়র জনয্ িবশ্রাম িনেত পারব বেল মেন হয়| মেন েরেখা, েতামরা আমার িবরুেদ্ধ িকংবা হােরােণর
িবরুেদ্ধ নািলশ জানাও িন, েতামরা স্বয়ং প্রভুর িবরুেদ্ধ নািলশ জািনেয়ছ|”

9 তারপর েমািশ হােরাণেক বলল, “ইস্রােয়েলর সমস্ত েলাকেদর বেলা, প্রভুর সামেন উপিস্থত হও,
কারণ প্রভু েতামােদর নািলশ শুেনেছন|”

10 হােরাণ ইস্রােয়েলর সমস্ত েলাকেদর েস কথা বলল| তখন তারা সবাই একসেঙ্গ এক জায়গায় এেস
জেড়া হল| হােরাণ যখন সবার সেঙ্গ কথা বলিছল তখন সবাই িপছন িফের মরুভূিমর িদেক তািকেয় েদখেত
থাকল েমেঘর িভতর িদেয় প্রভুর মিহমা প্রকািশত হেচ্ছ|

11প্রভু েমািশেক বলেলন, 12“আিম ইস্রােয়েলর েলাকেদর নািলশশুেনিছ| সুতরাং ওেদর বেলা, �আজ
রােত েতামরা মাংস েখেত পােরা এবং সকােল েতামরা যতখুিশ রুিট েখেত পােরা| তখন েতামরা বুঝেব
েয েতামরা েতামােদর প্রভু, েতামােদর ঈশ্বরেক, িবশ্বাস করেত পার|� ”

13 রােত, িতিতর পাখীরা এেসিছল এবং িশিবেরর চারপােশ বেসিছল| েলাকরা েসই পাখীগুেলােক ধের
তার মাংস েখল| সকােল িশিবেরর চারপােশ িশিশর পেড়িছল| 14 িশিশর শুিকেয় েগেল তুষার কণার সরু
স্তেরর মেতা একিট বস্তু মািটেত পেড় থাকল| 15তা েদেখ ইস্রােয়লবাসীরা এেক অপরেক িজজ্ঞাসা করেত
শুরু করল, “এটা আবার িক িজিনস?”† তারা জানত না েসটা িক| তাই তারা এেক অপরেক েকৗতুহলী
হেয় িজজ্ঞাসা করিছল| তখন েমািশ তােদর বলল, “এটা এক ধরেণর খাদয্বস্তু যা প্রভু েতামােদর খাবার
জনয্ িদেয়েছন| 16 প্রভু বেলেছন, �প্রেতয্েকই তার প্রেয়াজন মেতা এটা কুিড়েয় েনেব| এবং প্রেতয্কেক
তার পিরবােরর প্রেতয্েকর জনয্ অন্ততঃ দু�েপায়া কের িনেত হেব|� ”

17একথা শুেন ইস্রােয়লবাসীরা প্রেতয্েক ঐ খাদয্বস্তু কুিড়েয় িনল, েকউ েকউ আবার অনয্েদর েথেক
েবশী কুড়ােলা| 18পের ওজেন েদখা েগল েয যারা েবশী সংগ্রহ কেরিছল তােদর কােছ অিতিরক্ত পিরমাণ
িছল না এবং যারা কম সংগ্রহ করেত েপেরিছল তােদরও খাবাের কম পেড় িন| প্রেতয্েকর পিরবারই পযর্াপ্ত
পিরমােণ খাবার েপল|

* 16:5: শুক্রবার � আেছ এিট ঘেটিছল যােত েলােকেদর শিনবার (িবশ্রােমর) িদেন কাজ করেত না হয়| † 16:15: এটা � িজিনস
িহব্রুেত এিট হেচ্ছ েসই শেব্দর মেতা যার অথর্ “মান্না|”
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19 েমািশ তােদর বলল, “পেরর িদেনর জনয্ ঐ খাবার মজুত কের েরেখা না|” 20 িকন্তু কেয়কজন
েমািশর কথা না শুেন পেরর িদেনর জনয্ ঐ খাবার েরেখ িদল| িকন্তু মজুত করা খাবারগুেলায়় েপাকা ধের
দুগর্ন্ধ ছিড়েয় েগল| তাই েমািশ ঐসব েলাকেদর ওপর কু্রদ্ধ হল|

21 প্রিতিদন সকােল প্রেতয্েক ঐ খাবার পযর্াপ্ত পিরমােণ জমা করত| িকন্তু দুপুেরর মেধয্ ঐ খাদয্বস্তু
গেল উধাও হেয় েযত|

22শুক্রবাের েলাকগুেলা িদ্বগুণ খাবার জমা করত| তারা মাথা িপছু দু�েপায়া কের খাবার জমা করত|
তাই েদেখ িবিভন্ন দেলর েনতারা এেস েমািশেক তা জানাল|

23 েমািশ তখন তােদর বলল, “প্রভুই ওেদর বেলিছেলন এটা করেত| কারণ আগামীকাল হল প্রভুেক
সম্মান প্রদশর্েনর জনয্ িবেশষ িবশ্রােমর িদন| েতামরা আজ সব খাবার রান্না কের আজেক খাবার পের
অবিশষ্ট খাবার কালেকর জনয্ মজুত কের রাখেত পােরা|”

24 েমািশর আেদশমত, েলাকরা েসিদনকার অিতিরক্ত খাবার পেরর িদেনর জনয্ সঞ্চয় কের েরেখ
িদল| িকন্তু ঐ খাবার এতটুকু নষ্ট হল না| তার মেধয্ একটাও েপাকা িছল না|

25 শিনবার েমািশ েলাকেদর বলল, “আজ হল প্রভুর প্রিত সম্মান প্রদশর্েনর জনয্ িবেশষ িবশ্রােমর
িদন| তাই আজ আর েকউ েতামরা মােঠ যােব না| গতকােলর মজুত করা খাবার আজ খােব| 26 সপ্তােহর
বািক ছয় িদন খাবার সংগ্রহ করেলও প্রিত সাত িদেনর িদন হেব িবশ্রােমর িদন| তাই িবশ্রােমর িদেন মােঠ
েকানও খাবার পাওয়া যােব না|” 27একথা বলা সেত্ত্বও শিনবার কেয়কজন খাবােরর সন্ধােন বাইের েগল|
িকন্তু েদখল েকানও খাবার মােঠ পেড় েনই| 28 তখন প্রভু েমািশেক বলেলন, “আর কতিদন এই েলাকরা
আমার িনেদর্ শ ও িশক্ষােক অমানয্ করেব? 29 েদখ, প্রভু এই িবশ্রােমর িদনিট েতামােদর অবসেরর জনয্
িনির্দষ্ট কেরেছন| তাই প্রভু শুক্রবার েতামােদর দুিদেনর জনয্ পযর্াপ্ত খাবার িদেয় েদন| সুতরাং েয েযখােনই
থােকা না েকন শিনবার িবশ্রােমর িদেন েতামরা সকেল িবশ্রাম েনেব ও আরাম করেব|” 30 তাই েলাকজন
প্রভুর কথামেতা িবশ্রােমর িদেন আরাম করেত লাগল|

31 ইস্রােয়েলর েলােকরা ঐ খাদয্বস্তুর নাম িদল “মান্না|” মান্নােক েদখেত সাদা রেঙর ধেন বীেজর মেতা
হেলও এর স্বাদ অেনকটা মধু িদেয় ৈতরী করা িপেঠর মেতা| 32 েমািশ বলল, “প্রভু বেলেছন: পরবতীর্
উত্তরপুরুেষর জনয্ েতামােদর দু�েপায়া কের মান্না সঞ্চয় কের রাখেত হেব| তাহেল পের তারা েদখেত
পােব এই িবেশষ খাবার যা আিম েতামােদর িমশর েদশ েথেক উদ্ধার কের এেন মরুভূিমেত িদেয়িছ|”

33 তাই েমািশ হােরাণেক বলল, “একটা পাত্র নাও এবং তােত দু�েপায়া মান্না রােখা| প্রভুর সামেন
আমােদর উত্তর পুরুষেদর জনয্ এই মান্না রােখা|” 34 (েমািশর প্রিত প্রভুর িনেদর্ শ মেতা হােরাণ একিট
পােত্র মান্না ভরল এবং সাক্ষয্ িসনু্দেকর েভতর রাখল|) 35 ইস্রােয়লীয়রা 40 বছর ধের মান্না েখেয়িছল|
কনান েদেশর সীমােন্ত এেস না েপৗছঁােনা পযর্ন্ত তারা মান্না েখেয়িছল| 36 (মান্না মাপা হত েপায়া িহেসেব|
এক েপায়া হল 8 কােপর সমান|)

17
পাথর েথেক জল িনগর্ত হল

1 সমস্ত ইস্রােয়লীয়রা একসেঙ্গ সীন মরুভূিম েথেক তােদর যাত্রা শুরু করল| প্রভু েযমনভােব তােদর
েনতৃত্ব িদেলন তারা েসইভােব এক জায়গা েথেক আর এক জায়গায় েযেত শুরু করল| ঘুরেত ঘুরেত তারা
রফীদীেম িগেয় িশিবর স্থাপন করল| েসখােন েকানও পানীয় জল িছল না| 2 তাই ঐসব েলাকরা আবার
েমািশর সেঙ্গ তকর্ শুরু করল এবং বলল, “আমােদর পানীয় জল দাও|”
েমািশ তােদর বলল, “েতামরা েকন আমার িবেরািধতা করেছা? েকনই বা েতামরা প্রভুেক পরীক্ষা

করেছা?”
3 িকন্তু েলাকরা তখন প্রচণ্ড তৃষ্ণাতর্ িছল| তাই তারা পুনরায় েমািশর কােছ নািলশ জানােত শুরু করল|

তারা বলল, “েকন তুিমআমােদর িমশর েথেক বার কেরআনেল? তুিম িকআমােদর, আমােদর সন্তানেদর
এবং গবািদ পশুেদর পানীয় জেলর অভােব মারার জনয্ িমশর েথেক বাইের িনেয় এেসেছা?”
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4 তারপর েমািশ প্রভুর কােছ েকঁেদ পড়ল এবং বলল, “আিম এেদর িনেয় িক কির? যিদ এখুিন িকছু
না করা যায় তাহেল এরা েতা সিতয্ সিতয্ আমােক পাথর িদেয় েমের েফলেব|”

5প্রভু েমািশেক বলেলন, “িকছু প্রবীণ েনতােদর িনেয় ইস্রােয়েলর েলােকর সামেন িগেয় দঁাড়াও| সেঙ্গ
েতামার পথ চলার লািঠেকও েনেব েয লািঠ িদেয় তুিম নীল নেদ আঘাত কেরিছেল| 6আিম েতামার সামেন
েহােরব পবর্েতর (সীনয় পবর্ত) ওপর দঁাড়াব| পথ চলার লািঠ িদেয় ঐ পাথের আঘাত কেরা আর তখনই
েদখেব পাথর েথেক জল েবিরেয় আসেছ| ঐ জল েলাকরা পান করেত পারেব|”
েমািশ তাই করল এবং ইস্রােয়েলর প্রবীণ েনতারাও তা স্বচেক্ষ েদখেত েপল| 7 েমািশ ঐ স্থােনর নাম

িদল মঃসা ও মরীবা, কারণ ঐ স্থােনই ইস্রােয়েলর েলাকরা তার িবেরািধতা এবং ঈশ্বেরর পরীক্ষা িনেয়িছল|
েলাকজন েচেয়িছল প্রভু তােদর সেঙ্গ আেছন িকনা তা পরীক্ষা কের েদখেত|

অমােলকীয়েদর সেঙ্গ যুদ্ধ
8 েসই সময় অমােলক েগাষ্ঠীর েলাকরা এল এবং রফীদীেম ইস্রােয়েলর েলাকেদর সেঙ্গ যুদ্ধ বািধেয়

িদল| 9তখন েমািশ িযেহাশূয়েক বলল, “িকছু েলাকেক েবেছ িনেয় আগামীকাল েথেক অমােলকেদর সেঙ্গ
যুদ্ধ কেরা| আিম েতামােক পথ চলার লািঠ েযটােত ঈশ্বেরর পরাক্রম িবদয্মান, েসইটা িনেয় পাহােড়র ওপর
েথেক লক্ষয্ করব|”

10 পরিদন িযেহাশূয় েমািশর আেদশ েমেন যুদ্ধ করেত েগল| একই সমেয় েমািশ, হােরাণ এবং হূর
পাহােড়র চূড়ায় উঠল| 11 যতক্ষণ পযর্ন্ত েমািশ তার হাত তুেল রইল, ইস্রােয়লীয়রা যুদ্ধ িজতিছল, যখন েস
তার হাত নািমেয়িছল তখন তারা েহের যািচ্ছল|

12 িকছু সময় পের হাত তুেল থাকেত থাকেত েমািশ ক্লান্ত হেয় উঠল| তখন হােরাণ ও হূর একটা িবশাল
পাথের েমািশেক বিসেয় তারা উভেয় েমািশর দুিদেক িগেয় তার হাত তুেল ধরল| সূযর্ না েডাবা পযর্ন্ত তারা
এইভােবই েমািশর হাত দুেটােক তুেল ধের রইল| 13আর িযেহাশূয় অমােলকেদর যুেদ্ধ পরািজত করল|

14 তখন প্রভু েমািশেক বলেলন, “এই যুদ্ধ িনেয় একটা বই েলখ যােত েলাকরা মেন রােখ এখােন িক
ঘেটিছল এবং িযেহাশূেয়র কােছ এটা েজাের পেড় েশানাও যােত েস জানেত পাের েয আিম অমােলকেদর
এই পৃিথবী েথেক সমূ্পণর্রূেপ িনিশ্চহ্ন কের েদব|”

15এরপর েমািশ একিট েবদী ৈতরী করল| েসই েবদীর নাম হল “প্রভুই আমার পতাকা|” 16 েমািশ বলল,
“আিম প্রভুর িসংহাসেনর িদেক হাত বািড়েয় িছলাম বেলই প্রভু অমােলকেদর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ কেরিছেলন,
েযমন িতিন সবর্দা কেরন|”

18
েমািশর শ্বশুেরর পরামশর্

1 েমািশর শ্বশুর িযেথ্রা িছল িমিদয়নীয়র যাজক| ঈশ্বর েয একািধকভােব েমািশেক এবং ইস্রােয়েলর
েলাকেদর সাহাযয্ কেরেছন তা েস শুেনিছল| িযেথ্রা শুেনিছল েয প্রভু ইস্রােয়লীয়েদর িমশর েথেক বার
কের এেনেছন| 2 তাই িযেথ্রা েমািশর স্ত্রী িসেপ্পারােক িনল এবং েমািশর সেঙ্গ েদখা করেত েগল| েমািশ
তখন ঈশ্বেরর পবর্েতর কােছ িশিবর কের রেয়েছ| েমািশর স্ত্রী িসপেপারা তখন বােপর বাড়ীেত থাকত
কারণ েমািশই তার স্ত্রীেক বােপর বাড়ী পািঠেয় িদেয়িছল| 3 িযেথ্রা তার সেঙ্গ শুধু েমািশর স্ত্রীেকই নয়,
েমািশর দুই পুত্রেকও িনেয় িগেয়িছল| প্রথম পুেত্রর নাম েগেশর্ান কারণ েস যখন জন্মায় তখন েমািশ
বেলিছল, “আিম পরেদেশ প্রবাসী|” 4 িদ্বতীয় পুেত্রর নাম ইলীেয়ষর| নামকরেণর কারণ িহেসেব িদ্বতীয়
পুেত্রর জেন্মর সময় েমািশ বেলিছল, “আমার িপতার ঈশ্বর, আমােক সাহাযয্ কেরেছন এবং ফেরৗেণর
তরবাির েথেক রক্ষা কেরেছন|” 5 িযেথ্রা েমািশর স্ত্রী ও দুই পুত্রেক িনেয় েমািশর িশিবের েপৗছঁােলা| েমািশ
তখন ঈশ্বেরর পবর্েতর কােছ মরুভূিমেত িশিবের িছল|

6 িযেথ্রা েমািশর উেদ্দেশয্ একিট বাতর্ ায় বেল পাঠাল, “আিম েতামার শ্বশুর িযেথ্রা| আিম েতামার স্ত্রী ও
দুই পুত্রেক সেঙ্গ কের িনেয় এেসিছ|”
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7 তখন েমািশ তঁাবু েথেক েবিরেয় এেস শ্বশুরেক হঁাটু েগেড় প্রণাম ও চুম্বন করল| দুজেন দুজেনর
শরীর ও স্বােস্থয্র েখঁাজ খবর িনেয় েমািশর তঁাবুেত প্রেবশ করল| 8 ইস্রােয়েলর েলাকেদর জনয্ প্রভু যা
যা কেরেছন েমািশ তা িবস্তািরতভােব িযেথ্রােক বলল| েমািশ জানাল, প্রভু ফেরৗণ ও িমশেরর েলাকেদর
িক অবস্থা কেরেছন| যাত্রাপেথ েয সমস্ত সমসয্ার সমু্মখীন হেত হেয়িছল েস সমস্ত সমসয্ার কথাও েস
বলল| প্রেতয্কিট সমসয্ার েক্ষেত্র প্রভু িকভােব ইস্রােয়েলর েলাকেদর রক্ষা কেরেছন তাও েস শ্বশুরেক
খুেল বলল|

9 িমশরীয়েদর হাত েথেক ইস্রােয়লীয়েদর উদ্ধার করবার সময় প্রভু তােদর জনয্ েয সমস্ত ভাল কাজগুিল
কেরিছেলন েস সম্বেন্ধ শুেন িযেথ্রা খুশী হল| 10 িযেথ্রা বলল,

“প্রভুর প্রশংসা কেরা!
িতিনই েতামােদর িমশরীয়েদর কবল েথেক মুক্ত কেরেছন|
ফেরৗেণর হাত েথেকও প্রভু েতামােদর রক্ষা কেরেছন|

11 এখন আিম জািন সকল েদবতার েথেক প্রভুই মহান!
তারা ভাবত তারাই একমাত্র ক্ষমতার অিধকারী িকন্তু েদখ ঈশ্বর িক কের েদখােলন!”

12 েমািশর শ্বশুর িযেথ্রা ঈশ্বেরর প্রিত সম্মানােথর্ ৈনেবদয্ ও বিল িদল| তখন হােরাণ ও ইস্রােয়েলর
অনয্ানয্ প্রবীণ েনতারা এেস ঈশ্বেরর সামেন েমািশ ও িযেথ্রার সেঙ্গ একসেঙ্গ আহার করল|

13 পরিদন েমািশ েলাকেদর িবচার করেত বসল| িবচার সভায় এত েলাক হেয়িছল েয সবাইেক সকাল
েথেক সন্ধয্া পযর্ন্ত দঁািড়েয় থাকেত হল|

14 েমািশেক েলাকেদর িবচার করেত েদেখ িযেথ্রা তােক িজেজ্ঞস করল, “তুিম েকন একা িবচারেকর
দািয়ত্ব পালন করেছা? এবং সবাই সারািদন ধের েকনই বা শুধু েতামার কােছই আসেছ?”

15 তখন েমািশ তার শ্বশুরেক বলল, “েলাকরা আমার কােছ ঈশ্বেরর িসদ্ধান্ত জানেত আেস| 16 যখন
মানুষেদর মেধয্ েকান িববাদ ৈতরী হয় তখন তারা আমার কােছ আেস| আিমই িঠক কের িদই েক সিঠক
আর েক েবিঠক| এই উপােয় আিম মানুেষর মেধয্ ঈশ্বেরর িবিধ ও িশক্ষােক ছিড়েয় িদই|”

17 িকন্তু েমািশর শ্বশুর তােক বলল, “এটা ঐ কােজর সিঠক উপায় নয়| 18 এটা েতামার একার কাজ
নয়| তুিম একা এই কাজ করেত পারেব না| এভােব তুিমও উদয্ম হারােব এবং েলাকরাও ক্লান্ত হেয় পড়েব!
19 এখন মন িদেয় আমার কথা েশান| আমার িকছু উপেদশ গ্রহণ কেরা| এবং আিম প্রাথর্না কির ঈশ্বর
েযন সবর্দা েতামার সেঙ্গ থােকন| তুিম সবর্দা েলাকেদর সমসয্া শুেন যােব এবং েসগুেলা িনেয় তুিম সবর্দা
ঈশ্বেরর কােছ বলেব| 20 তুিম ঈশ্বেরর িবিধ ও িশক্ষামালােক েলাকেদর মেধয্ জািগেয় তুলেব| তােদর বলেব
তারা েযন ঈশ্বর প্রদত্ত িবিধেক না ভােঙ্গ| তােদর বলেব সিঠক পেথ চলেত| তােদর িক করা উিচৎ তাও
বেল েদেব| 21 িকন্তু েতামােক িকছু মানুষেক িবচারক িহসােব এবং েনতা িহেসেব িনবর্াচন করেত হেব|

“িকছু ভাল মানুষ যােদর তুিম িবশ্বাস করেত পােরা তােদর িনবর্াচন কেরা�তারা ঈশ্বরেক সম্মান করেব|
তােদরই িনবর্াচন করেব যারা অেথর্র জনয্ িনেজেদর িসদ্ধান্ত বদল করেব না এবং এেদর মানুষেদর শাসক
িহসােব ৈতির কেরা| 1000 জন প্রিত, 100 জন প্রিত, 50 জন প্রিত এবং 10 জন প্রিত শাসক মেনানীত
কেরা| 22 এবার ঐ েলােকেদর শাসেনর ভার এই শাসকেদর হােত েছেড় দাও| যিদ েকানও গুরুত্বপূণর্
মামলা থােক তাহেল েসই শাসকরা িসদ্ধান্ত গ্রহেণর জনয্ েতামার কােছ আসেব| িকন্তু সাধারণ মামলার
িসদ্ধান্তগুিল অবশয্ তারা িনেজরাই কের েনেব| এইভােব েতামার েবশ িকছু কােজর ভার তারা বহন করেব
এবং তার ফেল েলাকেদর েনতৃত্ব িদেত েতামারও সুিবধা হেব| 23 যিদ তুিম এভােব এেগােত পােরা, আর
ঈশ্বর যিদ চান তাহেল তুিম েতামার দািয়ত্ব পালেন সক্ষম হেব এবং একইভােব েলাকরাও তােদর সমসয্ার
সমাধান কের ঘের িফের েযেত পারেব|”

24 িযেথ্রা যা বলল েমািশ তাই করল| 25 ইস্রােয়েলর েলাকেদর েথেক িকছু ভাল েলাকেক েস মেনানীত
করল| তারপর েস তােদর েনতা িহেসেব তুেল ধরল| েমািশ প্রিত 1000 জেনর জনয্, প্রিত 100 জেনর
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জনয্, প্রিত 50 জেনর জনয্, এবং প্রিত 10 জেনর জনয্ শাসক িনযুক্ত করল| 26 এরপর েথেক েসই
প্রধানরাই সাধারণ েলাকেদর শাসন করেত শুরু করল| েলাকেদর মেধয্ িববাদ েদখা িদেল তারা িনেজর
িনেজর অঞ্চেলর িনির্দষ্ট প্রধােনর কােছ েযেত লাগল সমসয্া সমাধােনর জনয্| েকবলমাত্র গুরুত্বপূণর্ েকান
সমসয্া বা মামলার িসদ্ধান্ত গ্রহণ করেত হত েমািশেক|

27 িকছুিদন পর েমািশ তার শ্বশুর িযেথ্রােক িবদায় জানাল এবং িযেথ্রা তার েদেশ িফের েগল|

19
ইস্রােয়েলর সেঙ্গ ঈশ্বেরর চুিক্ত

1 িমশর েছেড় এেস যখন ইস্রােয়েলর েলাকরা ভ্রমণ করিছল তখন েসই ভ্রাময্মান অবস্থার তৃতীয় মােস
ইস্রােয়েলর েলাকরা সীনয় মরুভূিমেত েপৗেঁছাল| 2 তারা রফীদীম েথেক সীনয় পযর্ন্ত ভ্রমণ কেরিছল এবং
পবর্েতর কােছ তঁাবু েফেলিছল| 3 তারপর েমািশ পবর্েত উঠল ঈশ্বেরর সেঙ্গ সাক্ষাৎ করার উেদ্দেশয্| েসই
পবর্েত ঈশ্বর েমািশেক েডেক বলেলন, “ইস্রােয়েলর েলাকজন ও মহান যােকাব পিরবােরর েলাকজনেক
একথাগুিল বেলা: 4 �েতামরা িনেজরাই েদেখছ আিম িমশরীয়েদর িক অবস্থা কেরিছ| েতামরা েদেখেছা
আিম িকভােব ঈগল পাখীর মেতা িমশর েথেক েতামােদর বার কের আমার কােছ এখােন িনেয় এেসিছ|
5 তাই এখন আিম েতামােদর আমার িনেদর্ শগুেলা েমেন চলেত বলিছ| আমার চুিক্ত পালন কেরা| েতামরা
যিদ তা কেরা তাহেল েতামরা হেব আমার িবেশষ েলাক| এই পুেরা পৃিথবীটাই আমার; িকন্তুআিম েতামােদর
আমার িবেশষ েলাক িহেসেব মেনানীত কেরিছ| 6 েতামরা যাজকেদর একিট িবেশষ রাজয্ হেব|� েমািশ,
তুিম িকন্তু আিম যা বেলিছ তা ইস্রােয়েলর েলােকেদর অবশয্ই বলেব|”

7 তাই েমািশ আবার পবর্ত েথেক নীেচ েনেম এেস ইস্রােয়েলর প্রবীণ েলাকেদর প্রভুর সমস্ত িনেদর্ শ
জানাল| 8 তারা সবাই সমস্বের জানাল, “প্রভুর সব কথা আমরা েমেন চলব|”
তখন েমািশ প্রভুেক বলল েয প্রেতয্েকই তঁােক েমেন চলেব| 9 এবং প্রভু েমািশেক বলেলন, “ঘন

েমেঘর মেধয্ িদেয় আিম েতামার কােছ আসব এবং েতামার সেঙ্গ কথা বলব| এবং েতামার সেঙ্গ আমার
বাকয্লাপ প্রেতয্কিট েলাক শুনেত পােব| েলাকেদর কােছ েতামার িবশ্বাসেযাগয্তা বাড়ােনার জনয্ই আিম
এই উপােয় েতামার সেঙ্গ কথা বলব|”
তখন েমািশ েলাকেদর যাবতীয় বক্তবয্ ঈশ্বরেক জানাল|
10 এবং প্রভু েমািশেক বলেলন, “আজ এবং আগামীকাল তুিম একটা িবেশষ সভার জনয্ েলাকেদর

প্রস্তুত কেরা| তােদর অবশয্ই তােদর েপাশাক ধুেয় িনেত হেব| 11 এবং তৃতীয় িদেন আমার জনয্ ৈতরী
থাকেত হেব| তৃতীয় িদেন আিম সীনয় পবর্ত েথেক নীেচ েনেম আসব এবং প্রেতয্কিট মানুষ আমার দশর্ন
পােব| 12-13 িকন্তু তুিম প্রেতয্কেক বলেব পবর্ত েথেক দূের সের থাকেত| একিট েরখা েটেন েসই েরখা
ওেদর পার হেত বারণ করেব| েকান েলাক বা প্রাণী যিদ পবর্তেকস্পশর্ কের তাহেল তার মৃত্য়ু হেব| তােক
অবশয্ই পাথর িদেয় অথবা তীর িবদ্ধ কের েমের েফলেত হেব| তােক েকউ েছঁােব না| িশঙা েবেজ না ওঠা
পযর্ন্ত প্রেতয্েক অেপক্ষা করেব| তারপর তারা পবর্েত উঠেত পারেব|”

14 সুতরাং েমািশ পবর্ত েথেক নীেচ েনেম এেস েলাকেদর িবেশষ সভার জনয্ প্রস্তুত করল| েলাকরা
তােদর েপাশাক পিরষ্কার কের িনল|

15 তখন েমািশ েলাকেদর বলল, “তৃতীয় িদেন ঈশ্বেরর সেঙ্গ িবেশষ সভার জনয্ প্রস্তুত হও| ঐিদন
পযর্ন্ত েকান পুরুষ নারীেক স্পশর্ করেব না|”

16 তৃতীয় িদন সকােল, পবর্েতর চূড়া েথেক ঘন েমঘ নীেচ েনেম এল| েমঘ গজর্ ন ও িবদুয্ৎ েরখায়
উচ্চস্বের িশঙা েবেজ উঠল| িশিবেরর প্রেতয্েক ভয় েপেয় েগল| 17তখন েমািশ সবাইেক িশিবর েথেক বার
কের পবর্েতর কােছ ঈশ্বেরর সেঙ্গ সাক্ষােতর জনয্ িনেয় এল| 18 সীনয় পবর্ত েধঁায়ায় েঢেক েগল| চূল্লীর
মেতা েধঁায়া পািকেয পািকেয ওপের উঠেত লাগল| সমস্ত পবর্ত কঁাপেত শুরু করল| আগুেনর িশখায়
প্রভু পবর্ত েথেক নীেচ েনেম এেলন বেলই এই ঘটনা ঘটল| 19 িশঙার শব্দ ক্রমশঃ েজারােলা হেত থাকল|
েমািশ যতবার ঈশ্বেরর সেঙ্গ কথা বলল ততবারই বেজ্রর মেতা কিঠন স্বের ঈশ্বর উত্তর িদেত থাকেলন|



যাত্রাপুস্তক 19:20 111 যাত্রাপুস্তক 20:16

20 প্রভু সীনয় পবর্েত েনেম এেলন| এরপর প্রভু েমািশেক পবর্ত শৃেঙ্গ তঁার কােছ েযেত বলেলন| তখন
েমািশ পবর্েত চড়ল|

21 প্রভু েমািশেক বলেলন, “নীেচ িগেয় েলাকেদর বেলা ওরা েযন আমার কােছ না আেস| আমােক
েযন না েদেখ| যিদ তা কের তাহেল অেনেক মারা পড়েব| 22আর েয সকল যাজক আমার কােছ আসেব
তােদর বেলা তারা েযন এই িবেশষ সভার জনয্ িনেজেদর ৈতির কের আেস| যিদ তারা তা না কের তাহেল
আিম তােদর শািস্ত েদব|”

23 েমািশ প্রভুেক বলল, “িকন্তু েলােক পবর্েত চড়েত পারেব না| কারণ আপিনই েতা বেলিছেলন একিট
েরখা টানেত এবং েসই েরখা লঙঘন কের েকউ েযন পিবত্র ভূিমেত না আেস|”

24 প্রভু তােক বলেলন, “নীেচ মানুেষর কােছ যাও| িগেয় হােরাণেক েতামার সেঙ্গ িনেয় এেসা| িকন্তু
েকান সাধারণ মানুষ ও যাজকেক আমার কােছ আসেত িদও না| যিদ তারা আমার খুব কােছ আেস তাহেল
আিম তােদর শািস্ত েদব|”

25 সুতরাং েমািশ েলাকেদর এই কথাগুিল বলার জনয্ নীেচ নামল|

20
দশিট আজ্ঞা

1 তখন ঈশ্বর এই সব কথা বলেলন:

2 “আিমই প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর| আিমই েতামােদর িমশেরর দাসত্ব েথেক মুক্ত কেরিছ| তাই েতামরা
এই িনেদর্ শগুিল মানেব:

3 “আমােক ছাড়া েতামরা আর েকানও েদবতােক উপাসনা করেব না|
4 “েতামরা অবশয্ই অনয্ েকান মূির্ত গড়েব না েযগুেলা আকােশর, ভূিমর অথবা জেলর নীেচর

েকান প্রাণীর মত েদখেত| 5 েকান মূির্ত্তর উপাসনা বা েসবা করেব না| কারণ, আিমই প্রভু, েতামােদর
ঈশ্বর| যারা অনয্ েদবতার উপাসনা করেব তােদর আিম ঘৃণা কির| আমার িবরুেদ্ধ যারা পাপ করেব তারা
আমার শত্রুেত পিরণত হেব| এবং আিম তােদর শািস্ত েদব| আিম তােদর সন্তানসন্তিত এবং পরবতীর্
প্রজন্মেকও শািস্ত েদব| 6 িকন্তু যারা আমায় ভালবাসেব ওআমার িনেদর্ শ মানয্ করেব তােদর প্রিত আিম
সবর্দা দয়ালু থাকব| আিম তােদর হাজার প্রজন্ম পযর্ন্ত দয়া প্রদশর্ন করব|

7 “েতামরা েতামােদর প্রভু ঈশ্বেরর নাম ভুল ভােব বয্বহার করেব না| যিদ েকউ তা কের তাহেল েস
েদাষী এবং প্রভু তােক িনেদর্ াষ সাবয্স্ত করেবন না|

8 “িবশ্রােমর িদনিটেক িবেশষ িদন িহসােব মেন রাখেব| 9 সপ্তােহ ছয় িদন কাজ কেরা| 10 িকন্তু
সপ্তমিদনিট হেব অবসেরর| প্রভু, েতামােদর ঈশ্বেরর প্রিত সম্মান প্রদর্ শেনর িদন| সুতরাং েসই িদেন
েকউ কাজ করেব না-তুিম নয়, অথবা েতামার েছেলরা এবং েমেয়রা, অথবা েতামার স্ত্রী, অথবা
েতামার ক্রীতদাস-দাসীরা েকউ নয়| এমনিক েতামােদর গৃহপািলত পশু এবং েতামােদর শহের বাস
করা িবেদশীরাও িবশ্রােমর িদেন েকান কাজ করেব না| 11 কারণ প্রভু সপ্তােহ ছয় িদন কাজ কের এই
আকাশ, পৃিথবী, সমুদ্র এবং এর মধয্িস্থত সব িকছু বািনেয়েছন এবং সপ্তমিদেন িতিন িবশ্রাম িনেয়েছন|
এইভােব িবশ্রােমর িদনিট প্রভুর আশীবর্াদ ধনয্�ছুিটর িদন| প্রভু এই িদনিটেক িবেশষ িদন িহসােব সৃষ্টি
কেরেছন|

12 “তুিম অবশয্ই েতামার িপতামাতােক সম্মান করেব, তাহেল েতামরা েতামােদর েদেশ দীঘর্
জীবনযাপন করেব| েযটা প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর েতামােদর িদেচ্ছন|

13 “কাউেক হতয্া েকােরা না|
14 “বয্ািভচার েকােরা না|
15 “চুির েকােরা না|
16 “অনয্েদর সম্বেন্ধ িমথয্া েবােলা না|
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17 “েতামােদর প্রিতেবশীর ঘরবাড়ীর প্রিত েলাভ েকােরা না| তার স্ত্রীেক েভাগ করেত েচেয়া না| এবং
তার দাস-দাসী, গবািদ পশু অথবা গাধােদর আত্মসাত্ করেত েচেয়া না| অনয্েদর েকান িকছুর প্রিত
েলাভ েকােরা না|”

েলাকরা ঈশ্বরেক ভয় েপল
18ঐ সমেয়, েলাকজন বজ্র িনেঘর্াষ শুনেত েপল এবং িবদুয্ৎ েদখেত েপল| তারা িশঙার শব্দ শুনেত

েপল এবং েদখল েধঁায়া ওপর িদেক উঠেছ| এই েদেখ েলাকরা ভেয় কঁুকেড় েগল| পবর্ত েথেক দূের
দঁািড়েয় তারা এই ঘটনা েদখেত লাগল| 19 তখন েলাকরা েমািশেক বলল, “তুিম যিদ আমােদর সেঙ্গ কথা
বলেত চাও তাহেল তা আমরা শুনব| িকন্তু ঈশ্বর েযন আমােদর সেঙ্গ কথা না বেলন| িতিন কথা বলেল
আমরা ভেয় মারা যাব|”

20 তখন েমািশ তােদর বলল, “ভয় েপও না| প্রভু েতামােদর পরীক্ষা করেত আিবভূর্ ত হেয়েছন| িতিন
চান েতামরা তঁােক সম্মান কর, যােত েতামরা পাপ কাজ না কর|”

21 েলাকরা পবর্ত েথেক দূের দঁািড়েয় থাকল, আর তখন েমািশ অন্ধকার েমেঘর েভতর ঈশ্বেরর কােছ
েগল| 22তখন প্রভু েমািশেক, ইস্রােয়েলর েলাকেদর এই কথাগুিল বলার জনয্ বলেলন: “েতামরা েদেখেছা
েয আিম স্বগর্ েথেক েতামােদর সেঙ্গ কথা বেলিছ| 23 সুতরাং েতামরা আমার সেঙ্গ তুলনা কের েসানা অথবা
রূেপা িদেয় অনয্ েকান মূির্ত্ত গড়েব না|

24 “আমার জনয্ একিট িবেশষ েবদী ৈতরী কেরা| েবদী ৈতরীর সময় মািট বয্বহার করেব| আমার প্রিত
উৎসগর্ িহেসেব ঐ েবদীর ওপর েহামবিল ও মঙ্গল ৈনেবদয্ িনেবদন করেব| বিলেত েতামােদর গৃহপািলত
েমষ অথবা গবািদ পশু বয্বহার করেব| েযখােন েযখােন আিম েতামােদর আমােক মেন রাখেত বেলিছ
েসই সব স্থােন েতামরা এই বিলগুিল েদেব| তখন আিম এেস েতামােদর আশীবর্াদ করব| 25 পাথেরর েবদী
ৈতরী করেল েকান েলাহার অস্ত্র িদেয়, কাটা পাথর ফলক িদেয় েসই েবদী ৈতরী করেব না| যিদ তা কেরা
তাহেল েসই েবদী গ্রহণেযাগয্ হেব না| 26 এবং আমার েবদীেত েকান িঁসিড় ৈতরী করেব না| যিদ েবদীেত
িঁসিড় থােক তাহেল ঐ িঁসিড় িদেয় মানুষ যখন উঠেব তখন নীেচর েলাকেদর কােছ তােদর নগ্নতা প্রকাশ
পােব|”

21
অনয্ িবিধ ও আজ্ঞা

1 তারপর ঈশ্বর েমািশেক বলেলন, “তুিম অনয্ এই সব িনয়েমর কথাও েলাকেদর বলেব|
2 “তুিম যিদ ইব্রীয় দাস ক্রয় কেরা তেব েস ছয় বছর দাসত্ব করার পর িবনামূেলয্ মুিক্ত পােব| 3 যিদ

েতামার দাস থাকাকালীন েস িববািহত না হয় তাহেল মুিক্তর সমেয়ও েস একাই মুিক্ত পােব| িকন্তু যিদ েস
িববািহত হয় তাহেল েস সস্ত্রীক মুিক্ত পােব| 4 যিদ দাসিট িববািহত না হয় তাহেল তার মিনব তােক িবেয়
িদেত পাের| েস যিদ পুত্র অথবা কনয্া ধারণ কের তাহেল েস এবং তার েছেলেমেয়রা মিনেবর অিধকারভুক্ত
হেব এবং েস িনেজ ঐ মিনেবর কােছ থাকেব এবং দােসর িনেজর কমর্কাল েশষ হবার পর েস একা মুিক্ত
পােব|

5 “িকন্তু যিদ দাসিট বেল, �আিম আমার মিনবেক, আমার পত্নীেক এবং েছেল-েমেয়েদর ভালবািস,
তাই আিম মুক্ত হেত চাই না,� 6 যিদ এরকম হয় তাহেল তার মিনব দাসিটেক ঈশ্বেরর কােছ িনেয় আসেব|
তারপর তার মিনব তােক একিট দরজা বা দরজার কােঠর কাঠােমার কােছ িনেয় যােব| তারপর ছঁুচােলা
একিট যন্ত্র িদেয় মিনব তার দােসর কােন একিট ফুেটা করেব| তাহেল েসই দাস সারাজীবন তার মিনেবর
েসবা করেব|

7 “েকান বয্িক্ত যিদ তার কনয্ােক দাস িহেসেব িবিক্র করেত চায় তাহেল তার মুিক্ত পাওয়ার িনয়ম
পুরুষ দাসেদর িনয়েমর েথেক আলাদা হেব| 8 যিদ েসই মিহলার মিনব তার প্রিত অসন্তুষ্ট হয় তাহেল েস
তার মিহলা দাসিটেক তার িপতার কােছ েফরৎ পাঠােত পাের| যিদ মিনবিট তােক িবেয়র প্রিতশ্রুিত েদয়,
তাহেল অনয্ েলােকর কােছ তােক িবিক্র করেত পারেব না কারণ েসটা হেব অনয্ায়| 9 যিদ তার মিনব



যাত্রাপুস্তক 21:10 113 যাত্রাপুস্তক 21:33

মিহলা দাসিটেক তার পুেত্রর সেঙ্গ িবেয় েদেব বেল প্রিতশ্রুিত েদয় তেব তােক দােসর মেতা না েরেখ
েমেয়র মেতা রাখেত হেব|

10 “যিদ মিনব অনয্ েকানও স্ত্রীেলাকেক িবেয় কের তাহেল েস তার প্রথম স্ত্রীেক কম খাবার বা কম
জামাকাপড় িদেত পারেব না| েস তার স্ত্রীর প্রিত িববােহর অিধকার িহেসেব সব কতর্ বয্ করেব| 11 মিনব
যিদ এই িতনিট িজিনস না কের তাহেল তার স্ত্রী িবনামূেলয্ তার কােছ েথেক মুিক্ত পােব|

12 “যিদ েকানও বয্িক্ত কাউেকআঘাত কের হতয্া কের তাহেল েসই বয্িক্তেকও হতয্া করা হেব| 13 িকন্তু
যিদ একিট দুঘর্টনায়় েকান বয্িক্ত মারা যায় তাহেল েসটা ঈশ্বেরর অিভপ্রায় বেল ধের েনওয়া হেব| আিম
কতগুিল িবেশষ জায়গা েবেছ েদব েযগুিল েলাকরা িনরাপদ আশ্রয় িহেসেব বয্বহার করেব| 14 িকন্তু
েকানও বয্িক্ত যিদ েক্রাধ বা ঘৃণা েথেক কাউেক হতয্া কের তেব েস শািস্ত পােব| তােক আমার েবদী েথেক
সিরেয় িনেয় িগেয় হতয্া করা হেব|

15 “েয বয্িক্ত িপতা বা মাতােক আঘাত করেব তােক হতয্া করা হেব|
16 “যিদ েকানও বয্িক্ত কাউেক চুির কের দাস িহেসেব িবিক্র করেত চায় বা িনেজর দাস কের রাখেত

চায় তাহেল তােক হতয্া করা হেব|
17 “েয বয্িক্ত তার িপতা বা মাতােক অিভশাপ েদয়, তােক হতয্া করা হেব|
18 “পরস্পর ঝগড়া করবার সময় যিদ একজন অপর বয্িক্তেক পাথর অথবা তার মুষ্টি িদেয় আঘাত

কের তাহেল তার শািস্ত পাওয়া উিচৎ | েয আহত েস যিদ মারা না যায় তেব েয আঘাত কেরেছ তােক হতয্া
করা হেব না| 19আহত বয্িক্ত যিদ িকছু সমেয়র জনয্ শযয্াশায়ী থােক তাহেল েয আঘাত কেরেছ েস তার
সমেয়র ক্ষিতপূরণ েদেব, যতিদন না আহত বয্িক্ত সুস্থ হেয় ওেঠ|

20 “কখনও কখনও মিনব তার পুরুষ বা স্ত্রী দাসেদর প্রহার কের থােক, যিদ এই প্রহাের দাসিট মারা
যায় তেব তার ঘাতক শািস্ত পােব| 21 িকন্তু যিদ দাসিট মারা না িগেয় কেয়কিদন বােদ েসের ওেঠ তেব তার
মিনবেক িকছু বলা হেব না কারণ েস তার দােসর জনয্ অথর্ বয্য কের থােক এবং েস দাসিট তার সম্পিত্ত|

22 “দুিট মানুষ ঝগড়া করার সময় যিদ েকানও গভর্ বতী মিহলােক আঘাত কের এবং এর ফেল যিদ তার
গভর্ পাত হেয় যায় এবং অনয্ েকান ক্ষিত না হয় তাহেল েয আঘাত কেরেছ েস শুধু তােক জিরমানা িদেয়
ছাড়া েপেয় যােব| ঐ মিহলার স্বামী জিরমানার টাকার অংশ িঠক কের েদেব| িবচারকরা এই বয্াপাের তােক
সাহাযয্ করেব| 23 িকন্তু যিদ েসই মিহলার আঘােতর ফেল েকান ক্ষিত হয় তাহেল েয তােক আঘাত করেব
তােক শািস্ত েদওয়া হেব, েয অনয্েক হতয্া করেব তােকও মরেত হেব| একজেনর জীবেনর বদেল অেনয্র
জীবন েনওয়া হেব| 24 তুিম েচােখর বদেল েচাখ েনেব, দঁােতর বদেল দঁাত, হােতর বদেল হাত, পােয়র
বদেল পা েনেব| 25 েপাড়ার বদেল েপাড়ােব, েচােটর বদেল েচাট েদেব, কাটার বদেল কাটেব|

26 “যিদ েকান বয্িক্ত তার দােসর েচােখ আঘাত কের তােক অন্ধ কের েদয় তাহেল েসই দাসেক মুিক্ত
িদেয় িদেত হেব| তার েচাখ হল তার মুিক্তর মূলয্, স্ত্রী বা পুরুষ দােসর েক্ষেত্র এই একই িনয়ম খাটেব|
27 যিদ েকানও মিনব তার দাসেক মুেখ আঘাত কের তার দঁাত েফেল েদয় তেব তােক মুিক্ত িদেত হেব,
তার দঁাত হেব তার মুিক্তর মূলয্, এই িনয়ম স্ত্রী ও পুরুষ উভয় দােসর েক্ষেত্রই প্রেযাজয্ হেব|

28 “যিদ েকানও বয্িক্তর ষঁাড় েকান স্ত্রী বা পুরুষেক েমের েফেল তাহেল ঐ ষঁাড়েক পাথর িদেয় েমের
হতয্া করেত হেব| ঐ ষঁাড়েক খাওয়াও যােব না| িকন্তু ষঁােড়র মািলক েদাষী হেব না| 29 িকন্তু যিদ ষঁাড়িট
ইিতপূেবর্ কাউেক আঘাত কের থােক এবং তার মািলকেক সতকর্ কের েদওয়া হেয় থােক, তাহেল েসই
মািলকেক েদাষী সাবয্স্ত করা হেব| েকননা েস জানা সেত্ত্বও ষঁাড়িটেক যথাস্থােন েবঁেধ বা আটেক রােখ িন|
আর যিদ এরকম ষঁাড়েক েছেড় রাখার ফেল কােরা প্রাণ যায় তাহেল েসই ষঁাড় ও তার মািলক দুজনেকই
পাথর িদেয় আঘাত কের েমের েফলা হেব| 30 িকন্তু মৃত বয্িক্তর পিরবার যিদ অথর্ গ্রহণ কের তাহেল
ষঁােড়র মািলকেক মারা হেব না| িকন্তু েস িবচারকেদর িনধর্ািরত টাকার অঙ্ক জিরমানা েদেব|

31 “এই একই িনয়ম বলবৎ থাকেব যিদ ষঁাড়িট েকানও েলােকর পুত্র বা কনয্ােক হতয্া কের| 32 িকন্তু
ষঁাড়িট যিদ েকানও দাসেক হতয্া কের তেব তার মািলকেক 30 টুকেরা রূেপা িদেত হেব মূলয্ িহেসেব এবং
ষঁাড়িটেক পাথর িদেয় মারা হেব| এই িনয়ম স্ত্রী ও পুরুষ দােসর েক্ষেত্র একই হেব|

33 “েকানও বয্িক্ত কঁুেয়ার ওপেরর ঢাকা সিরেয় িদেত পাের বা গভীর গতর্ খঁুেড় ঢাকা না িদেয় রাখেত
পাের| যিদ েকান বয্িক্তর েপাষা জন্তু এেস এই গেতর্ পেড় যায় তেব গেতর্ র মািলকেক দায়ী করা হেব|
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34 গেতর্ র মািলকেক জন্তুিটর মূলয্ িদেত হেব িকন্তু মূলয্ েদওয়ার পর েস জন্তুিটর েদহ িনেজর কােছ
রাখার অিধকার পােব|

35 “যিদ এক বয্িক্তর ষঁাড় আেরক বয্িক্তর ষঁাড়েক হতয্া কের তখন জীিবত ষঁাড়িটেক িবিক্র কের িদেত
হেব| উভয় বয্িক্ত েসই িবক্রয় মূেলয্র অেধর্ক ভাগ পােব এবং মৃত ষঁাড়িটর েদেহর অেধর্ক ভাগ পােব|
36 যিদ কােরা ষঁাড় অনয্ কােরা বয্িক্তর জন্তুেদর গঁুিতেয় েমের েফলার জনয্ পিরিচত থােক, তেব েসই
ষঁােড়র মািলকেক তার জনয্ দায়ী করা হেব| যিদ ষঁাড়িট অনয্ ষঁাড়েক েমের েফেল, তাহেল তার মািলকেকই
দায়ী করা হেব কারণ েস ষঁাড়িটেক েছেড় েরেখেছ| তােক অবশয্ই মৃত ষঁােড়র মূলয্ িদেত হেব িকন্তু মৃত
ষঁাড়িট েস িনেজর জনয্ রাখেত পাের|

22
1 “েয বয্িক্ত ষঁাড় বা েমষ চুির কেরেছ তােক িকভােব শািস্ত েদেব? যিদ েস প্রাণীিটেক হতয্া কের বা

িবিক্র কের েদয় তেব েস েসটা েফরৎ িদেত পারেব না, তাই তােক একটা চুির করা ষঁােড়র বদেল পঁাচটা
ষঁাড় িকেন িদেত হেব বা একটা েমেষর বদেল চারিট েমষ িদেত হেব| তােক চুিরর জনয্ জিরমানা িদেত হেব|
2-4 যিদ তার কােছ িকছু না থােক তাহেল তােক দাস িহেসেব িবিক্র কের েদওয়া হেব| যিদ তুিম েলাকিটর
কােছ জন্তুিটেক েদখেত পাও, তেব েচারেক অবশয্ই চুির করা জন্তুিটর মূেলয্র িদ্বগুণ মূলয্ িদেত হেব|
প্রাণীিট ষঁাড় বা গাধা বা েমষ যাই েহাক্ না েকন িনয়ম একই থাকেব|

“যিদ িঁসধ েকেট চুির করার সময় েকানও েচার মারা যায় তেব েকউই েদাষী হেব না| িকন্তু যিদ এটা
িদেনর েবলায় হয় তাহেল েয হতয্া করেব েস দায়ী হেব|

5 “যখন একিট বয্িক্ত তার গৃহপািলত জন্তুেদর তার িনেজর েক্ষেত অথবা দ্রাক্ষােক্ষেত চরেত েদয়, িকন্তু
তারা যিদ িবপেথ িগেয় অনয্ কােরা েক্ষেত অথবা দ্রাক্ষােক্ষেত চের েবড়ায় তাহেল তােক তার েক্ষেতর অথবা
দ্রাক্ষােক্ষেতর সবেচেয় ভােলা ফসল িদেয় ক্ষিতপূরণ িদেত হেব|

6 “েকউ যিদ তার প্রিতেবশীর শেসয্র গাদা অথবা েয শসয্ কাটা হয়িন তা অথবা পুেরা েক্ষতিট পুিড়েয়
েফেল, তাহেল যা িকছু পুেড় েগেছ তার ক্ষিতপূরণ তােক িদেত হেব|

7 “েকানও বয্িক্ত তার টাকা বা অনয্ িকছু তার প্রিতেবশীর কােছ রাখেত িদেত পাের| িকন্তু যিদ
প্রিতেবশীর বািড় েথেক েসই িজিনস চুির হেয় যায় তেব িক করেব? েচারেক খঁুেজ বার করার েচষ্টা
করেব| যিদ েচারেক পাওয়া যায় তেব েচার চুির করা িজিনেসর মূেলয্র িদ্বগুণ জিরমানা েদেব| 8 যিদ
েচারেক খঁুেজ পাওয়া না যায়, তাহেল ঈশ্বর িবচার করেবন েযখান েথেক চুির হেয়েছ েসই বািড়র মািলক
েদাষী িক না| বািড়র মািলক ঈশ্বেরর কােছ যােব এবং ঈশ্বর িবচার করেবন েয েস িকছু চুির কেরেছ িক না|

9 “যিদ েকানও দুই বয্িক্ত উভেয়ই েকানও ষঁাড় বা গাধা বা েমষ বা েকানও হারােনা বস্তুেক িনেজর বেল
দাবী কের তাহেল তারা দুজেনই ঈশ্বেরর কােছ যােব| ঈশ্বর যােক েদাষী করেবন েস অপর বয্িক্তেক েসই
িজিনসিটর মূেলয্র িদ্বগুণ দাম েদেব|

10 “েকানও বয্িক্ত তার েকান প্রাণীর রক্ষণােবক্ষেণর জনয্ তার প্রিতেবশীেক অল্প সমেয়র জনয্ ভার
িদেত পাের| েসটা গাধা বা ষঁাড় বা েমষ হেত পাের িকন্তু যিদ েসই প্রাণী আহত হয় বা মারা যায় বা কােরা
অলেক্ষয্ চুির হেয় যায় তাহেল িক করেব? 11 তখন েসই প্রিতেবশীেক প্রভুর নােম শপথ কের বলেত হেব
েয েস চুির কের িন| তখন প্রাণীর মািলক েসই শপথ গ্রাহয্ করেব এবং প্রিতেবশীেক েসই মৃত প্রাণীর জনয্
েকান জিরমানা িদেত হেব না| 12 িকন্তু যিদ েসই প্রিতেবশী চুির কের থােক তেব তােক জিরমানা িদেত
হেব| 13 যিদ েকান বনয্ জন্তু প্রাণীিটেক েমের েফেল তেব তার েদহ প্রমাণ িহেসেব েদখােত হেব| তাহেল
প্রিতেবশীেক জিরমানা িদেত হেব না|

14 “যিদ েকানও বয্িক্ত তার প্রিতেবশীর কাছ েথেক ধার েনয় তেব েস তার জনয্ দায়ী থাকেব| যিদ
েকান প্রানী আহত হয় বা মারা যায় তেব প্রিতেবশী প্রানীর মািলকেক জিরমানা েদেব| প্রিতেবশীই দায়ী কারণ
মািলক েসখােন উপিস্থত িছল না| 15 িকন্তু যিদ প্রানীর মািলক েসখােন উপিস্থত থােক তাহেল প্রিতেবশীেক
জিরমানা িদেত হেব না| যিদ প্রিতেবশী প্রানীিটেক বয্বহােরর জনয্ টাকা েদয় তাহেল তােক প্রাণীিট আহত
হেল বা মারা েগেল জিরমানা িদেত হেব না| েস ঐ প্রানীিট বয্বহােরর জনয্ যা মূলয্ িদেয়েছ তাই যেথষ্ট|
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16 “যিদ, েকানও বয্িক্ত একজন অবাগদত্তা কুমারী েমেয়র সেঙ্গ েযৗন সম্পেকর্ িলপ্ত হয় তাহেল েস
অবশয্ই তার িপতােক পুেরা েযৗতুক েদেব এবং তােক িবেয় করেব| 17 যিদ তার িপতা েমেয়িটেক েসই
বয্িক্তর সেঙ্গ িবেয় িদেত নাও চান তাহেলও তােক েমেয়িটর জনয্ পুেরা অথর্ িদেত হেব|

18 “যিদ েকান স্ত্রীেলাক দুষ্ট কূহক কের তেব তােক বঁাচেত িদও না|
19 “েকান মানুষ যিদ েকান পশুর সেঙ্গ েযৗন সম্পকর্ কের তেব তােক অবশয্ই হতয্া করেব|
20 “যিদ েকান বয্িক্ত মূির্ত্তেক ৈনেবদয্ েদয় তেব তােক হতয্া করেব| েতামরা অবশয্ই েকবলমাত্র প্রভুর

কােছই ৈনেবদয্ উৎসগর্ করেব|
21 “মেন রাখেব েতামরা ইিতপূেবর্ িমশের িবেদশী িছেল তাই েতামরা েকান িবেদশীেক ঠকােব না বা

আঘাত করেব না| 22 “েকান িবধবা বা অনাথ িশশুর কখনও েকানও ক্ষিত কেরা না| 23 যিদ তুিম ঐসব
িবধবা ও অনাথেদর িনযর্াতন কর তাহেল আিম তােদর দুদর্ শার কথা েজেন যাব| 24এেত আিম েরেগ িগেয়
েতামােক হতয্া করব, যার ফেল েতামার স্ত্রী িবধবা হেব এবং েতামার সন্তানরা অনাথ হেব|

25 “যিদ আমার েলাকেদর মেধয্ েকউ দিরদ্র হয় এবং তােক তুিম িকছু টাকা ধার দাও, তাহেল ঐ টাকার
ওপর েকান সুদ দাবী কেরা না অথবা তােক সুদ িদেত বাধয্ কেরা না| সুদ িনেয় েয টাকা েদয় তার মেতা
বয্বহার কেরা না| 26 যিদ েকানও বয্িক্ত েতামার কােছ ধার েশাধ করার প্রমাণ িহেসেব তার গােয়র শীতবস্ত্র
বন্ধক রােখ তেব তুিম সূযর্ােস্তর আেগ তােক েসটা িফিরেয় েদেব| 27 যিদ তার শীতবস্ত্র না থােক তেব েস
শীেত কষ্ট পােব এবং তার কান্না আিম শুনেত পােবা কারণ আিম দয়ালু|

28 “ঈশ্বর বা জনগেণর েনতােদর কখনও অিভশাপ িদও না|
29 “ফসল কাটার সময় প্রথম শেসয্র দানা ও প্রথম ফেলর রস বছেরর েশষ পযর্ন্ত অেপক্ষা না কেরই

আমােক েদেব|
“েতামােদর প্রথম সন্তানেক আমার কােছ উৎসগর্ করেব| 30 েতামােদর প্রথমজাত গরু বা েমষও

আমােক েদেব| প্রথম নবজাতকেক তার মােয়র কােছ সাত িদন েরেখ অষ্টম িদেন আমােক িদেয় েদেব|
31 “েতামরা আমার িবেশষ েলাক, েকান বনয্ প্রাণীর েমের েফলা পশুর মাংস খােব না| েসই মাংস

কুকুরেক েখেত েদেব|

23
1 “অনয্েদর িবরুেদ্ধ িমেথয্ অপবাদ রিটও না| যিদ তুিম আদালেত সাক্ষী িদেত যাও তাহেল একজন

খারাপ েলাকেক সাহােযয্র জনয্ িমথয্া সাক্ষয্ িদও না|
2 “সবাই যা করেছ তুিমও তাই করেত েযও না| যিদ একিট েগাষ্ঠীর মানুষ অনয্ায় কের তাহেল তুিমও

তােদর দেল িগেয় িভেড় েযও না, বরং তুিম তােদর ইন্ধন না জুিগেয় যা সিঠক এবং নয্ায়য্ তাই কেরা|
3 “েকান মামলা-মকদ্দমায় েকান দিরদ্র েলাকেক েতামার িবেশষ অনুগ্রহ করা অবশয্ই উিচৎ নয়|
4 “যিদ েকানও বয্িক্তর বলদ অথবা গাধা হািরেয় যায় আর তা যিদ তুিম খঁুেজ পাও তাহেল সেঙ্গ সেঙ্গ

তুিম হািরেয় যাওয়া বলদ বা গাধািটেক তার মািলেকর কােছ িফিরেয় েদেব| এমনিক েস যিদ েতামার শত্রু
হয় তাহেলও তুিম এটাই করেব|

5 “যিদ েকান মালবাহী পশু মােলর ভাের আর চলেত না পারার মেতা অবস্থায় েপৗেঁছ যায় তাহেল তুিম
েসই পশুিটর ভার লাঘব করেত সেচষ্ট হেব| েসই পশুিট যিদ েতামার শত্রুও হয় তাহেলও তুিম তা করেব|

6 “েকানও দিরেদ্রর সেঙ্গ েকানরকম অনয্ায় হেত িদও না| সাধারণ মানুষেদর মেতাই একই িবধােন েসই
দিরেদ্রর িবচার হওয়া উিচত|

7 “কাউেক েদাষী িহেসেব িচিহ্নত করার আেগ সেচতন েথেকা| কােরা িবরুেদ্ধ িমথয্া অপবাদ িদও না|
েকানও িনেদর্ াষ মানুষেক শািস্ত েপেত েদখেল তার িবরুেদ্ধ রুেখ দঁািড়েয় অনয্ােয়র প্রিতবাদ জানােব| েয
একজন িনেদর্ াষ মানুষেক হতয্া কের েস একজন পাপী এবং আিম কখনই তােক ক্ষমা করব না|

8 “যিদ েকউ েতামােক তার অনয্ায় কাজকেমর্র সঙ্গী হবার জনয্ ঘুষ িদেত চায় তাহেল তুিম েসই বয্িক্তর
প্রস্তাব গ্রহণ করেব না| কারণ ঘুেষর অথর্ সতয্েক েদখার দৃষ্টি েঢেক েদয় এবং এই ধরেণর ঘুেষর অথর্
ভাল মানুষেদর িমথয্া বলেত প্রলুদ্ধ কের|
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9 “েকানও িবেদশীর সেঙ্গ খারাপ বয্বহার করেব না কারণ এক সময় েতামরা যখন িমশের িছেল
েতামরাও তখন েস েদেশ িবেদশী িহেসেবই বাস করেত|

িবেশষ ছুিটর িদন
10 “ছয় বছর ধের জিমেত চাষ কেরা, বীজ েবােনা, ফসল ফলাও| 11 িকন্তু সপ্তম বছের আর িনেজর

জিমেক চােষর জনয্ বয্বহার করেব না| সপ্তম বছরিট হেব জিমর িবেশষ িবশ্রােমর সময়| তাই জিমেত
েস বছর আর েকানও চাষ করেব না| তবু যিদ েসই জিমেত েকানও ফসল ফেল তাহেল েসই ফসল গরীব
মানুষেদর িদেয় িদেত হেব এবং বাকী যা পেড় থাকেব তা েখেত েদেব বনয্ প্রানীেদর| েতামােদর দ্রাক্ষােক্ষত
ও জলপাই গাছগুিলর েক্ষেত্রও একই িনয়ম খাটােব|

12“সপ্তােহ ছিদন কাজকরার পর সপ্তম িদনিট ছুিটর িদন িহসােব েঘাষণা কেরা| ছুিটর িদনশুধু িবশ্রােমর
জনয্ তুেল রাখেব| তুিম অবশয্ই েতামার ক্রীতদাসেদর এবং িবেদশীেদর এবং এমন িক েতামার গৃহপািলত
ষঁাড় এবং গাধােদর সামিয়ক অবকাশ েদেব|

13“এই সমস্ত িনয়মগুেলা তুিম সাবধােন েমেন চলেব|অনয্ েদবতােদর নামও উচ্চারণ কেরা না; েতামার
মুেখ েযন ওগুেলা না শুনেত পাওয়া যায়|

14 “েতামােদর জনয্ বছের িতনিট িবেশষ ছুিটর িদন থাকেব| েতামােদর আমােক উপাসনার জনয্ িনির্দষ্ট
স্থােন আসেত হেব| 15 প্রথম ছুিটর িদনিট হেব খািমরিবহীন রুিটর উৎসব| আমার িনেদর্ শ মেতা তা পালন
করা হেব| এই সময় েতামরা েয রুিট খােব তা হেব খািমরিবহীন| সাত িদন এই ভােব চলেব| েতামরা এই
িনেদর্ শ পালন করেব আবীব মােস| কারণ এই সময়ই েতামরা িমশর েথেক িফের এেসিছেল| এই আবীব
মােস েতামরা প্রেতয্েক আমােক উৎসগর্ করার জনয্ িকছু না িকছু িনেয় আসেব|

16 “িদ্বতীয় ছুিটর িদনিট হেব ফসল কাটার উৎসব| গ্রীেষ্মর প্রথম িদেক এই িদ্বতীয় ছুিটর িদন হেব| েস
সময় েতামরা েক্ষেতর ফসল কাটেব|

“তৃতীয় ছুিটর িদনিট হেব ফসল েতালার উৎসব| বছেরর েশেষ যখন েতামরা জিম েথেক সব শসয্ ঘের
তুলেব তখনই এই উৎসব পািলত হেব|

17 “সুতরাং প্রেতয্ক বছের িতনিদন সকেল েসই িনির্দষ্ট িবেশষ স্থােন জেড়া হেয় েতামােদর প্রভুর সেঙ্গ
কাটােব|

18 “যখন েতামরা পশু বিল িদেয় তার রক্ত প্রভুর উেদ্দেশয্ উৎসগর্ করেব তখন আর খািমর েদওয়া
রুিট উৎসগর্ করেব না| এবং ঐ বিলর মাংস েতামরা একিদেন েখেয় েনেব, পেরর িদেনর জনয্ জিমেয়
রাখেব না|

19 “েক্ষত েথেক ফসল েতালার সময় সব ফসল তুেল প্রথেম িনেয় আসেব েতামােদর ঈশ্বেরর গৃেহ|
“েকান ছাগ িশশুেক তার মােয়র দুেধ ফুিটেয়া না|”

ইস্রােয়লেক তার স্বেদশ িফিরেয় িদেত ঈশ্বর সাহাযয্ করেবন
20 ঈশ্বর বলেলন, “েদখ েতামােদর জনয্ আিম একজন দূত পাঠািচ্ছ| আিম েতামােদর জনয্ েয স্থান

িনবর্াচন কেরিছ েতামােদর েসইখােন িনেয় যাওয়ার জনয্ আমার পাঠােনা দূত েতামােদর েনতৃত্ব েদেব| ঐ
দূত েতামােদর রক্ষা করেব| 21 ঐ দূতেক অমানয্ না কের তােক অনুসরণ কেরা| তার িবরুেদ্ধ কখনও
অসেন্তাষ প্রকাশ কেরা না| ঐ দূেতর শরীের আমার শিক্ত আেছ; সুতরাং েস েকানরকম অনয্ায় বরদাস্ত
করেব না| 22 েতামরা তার সব কথা েমেন চলেব| আমার সব কথাও অক্ষের অক্ষের পালন করেব| যিদ
েতামরা তা কেরা তাহেল আিম েতামােদর সেঙ্গ থাকব| েতামােদর শত্রুেদর িবেরািধতা করব এবং যারা
েতামার িবরুেদ্ধ যােব আিম তােদরও শত্রুেত পিরণত হব|”

23 ঈশ্বর বলেলন, “আমার েপ্রিরত দূত েতামােদর আেগ আেগ যােব| েস েতামােদর েনতৃত্ব েদেব�
ইেমারীয়, িহত্তীয়, পিরষীয়, কনানীয়, িহব্বীয় ও িযবূষীয়েদর িবরুেদ্ধ| িকন্তু আিম তােদর প্রেতয্কেক
পরািজত করব|

24 “তােদর েদবতােদর েতামরা পূজা করেব না| েতামরা েসইসব েদবতােদর কােছ নতজানু হেব না|
তােদর জীবনযাপেনর সেঙ্গ েতামরা িনেজেদর জড়ােব না| েতামরা তােদর মূির্তেদর ধ্বংস করেব এবং
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েতামরা তােদর েদবতােক মেন রাখার সমস্ত স্তম্ভ েভেঙ্গ েফলেব| 25 েতামরা সবর্দা েতামােদর প্রভুর েসবা
অবশয্ই করেব| আিম েতামােদর রুিট ও জলেক আশীবর্াদ করব| আিম েতামােদর কাছ েথেক সমস্ত েরাগ
সিরেয় েনব| 26 েতামােদর মিহলারা সন্তান ধারেণ সক্ষম হেয় উঠেব| তােদর েকউই সন্তান প্রসবকােল মারা
যােব না| আিম েতামােদর দীঘর্ জীবন েদব|

27 “েতামরা যখন েতামােদর শত্রুেদর সেঙ্গ যুদ্ধ করেব তখন আিম েতামােদর শিক্ত েজাগােবা|
েতামােদর শত্রুেদর যােত েতামরা হারােত পােরা তােতআিম সাহাযয্ করব| েতামােদর শত্রুরা হতচিকত হেয়
যুদ্ধেক্ষত্র েথেক পালােত শুরু করেব| 28আিম েতামােদর আেগ একটা ভীমরুল* পাঠাব| েসই েতামােদর
শত্রুেদর েজার কের তািড়েয় েদেব| িহব্বীয়, কনানীয় ও িহত্তীয়রা েতামােদর েদশ তয্াগ কের পালােব|
29 িকন্তু আিম শীঘ্রই ঐ সমস্ত মানুষগুেলােক েজার কের েতামােদর েদশ েথেক তাড়াব না| অন্তত এক
বছর আিম ওেদর তাড়াব না| কারণ তাহেল খুব তাড়াতািড় েতামােদর েদশ জনমানব শূনয্ হেয় পড়েব|
ফেল েস সময় বনয্ প্রানীরা ঢুেক পেড় বংশবৃিদ্ধর দ্বারা েদশটােক দখল কের েনেব এবং তখন েসই সমস্ত
প্রানীরাই েতামােদর সমসয্া সৃষ্টি করেব| 30 তাই আিম খুব ধীের ধীের ঐ মানুষগুেলােক েতামােদর েদশ
েথেক তাড়াব| েতামরাও ক্রমশঃ েদেশর অভয্ন্তের প্রেবশ করেত থাকেব আর আিমও ওেদর এেক এেক
তাড়ােত থাকব|

31 “সূফ সাগর েথেক ফরাৎ নদী পযর্ন্ত সমস্ত জিম েতামােদর িদেয় েদব| েতামােদর েদেশর পিশ্চম
সীমান্ত হেব পেলষ্টীয়েদর সমুদ্র পযর্ন্ত| আর পূবর্ িদেকর সীমান্ত হেব আরব েদেশর মরুভূিম| এই সীমানার
মেধয্ বসবাসকারী প্রেতয্কেক আিম েতামােদর িদেয়ই পরািজত কের তািড়েয় ছাড়ব|

32 “েতামরা ঐ সমস্ত েলাকেদর সেঙ্গ অথবা তােদর েদবতােদর সেঙ্গ েকানরকম চুিক্ত করেব না|
33 তােদর েতামােদর েদেশ একদম থাকেত েদেব না| যিদ থাকেত দাও তাহেল তােদর ফঁােদ পা িদেয়
েতামরা আমার িবরুেদ্ধ পাপ করেব এবং েতামরা ঐ েলাকেদর েদবতােদর পূজা করেত বাধয্ হেব|”

24
ঈশ্বর এবং ইস্রােয়েলর চুিক্ত

1 প্রভু েমািশেক বলেলন, “তুিম, হােরাণ, নাদব, অবীহূ এবং ইস্রােয়েলর 70 জন প্রবীণ েনতৃবৃন্দ
পবর্েতর ওপর উেঠ এেস দূর েথেক আমার উপাসনা কেরা| 2 িকন্তু েমািশ একাই প্রভুর কােছ আসেব|
অনয্রা েযন প্রভুর কােছ না যায়| এমনিক বাকী েলাকরা েমািশর সেঙ্গ পবর্েত উঠেব না|”

3প্রভুর সমস্ত িনেদর্ শ ও সমস্ত িবিধ েমািশ েলাকেদর বলল| তখন সবাই রাজী হল এবং বলল, “আমরা
প্রভুর সমস্ত িনেদর্ শ েমেন চলব|”

4 তখন েমািশ একিট খাতায় প্রভুর সমস্ত িনেদর্ শ িলেখ রাখল| পরিদন সকােল েস েজেগ উঠল এবং
পবর্েতর পাদেদেশ একিট েবদী এবং ইস্রােয়েলর দ্বাদশ পিরবারেগাষ্ঠী অনুসাের বােরািট স্তম্ভ িনমর্াণ করল|
5 তারপর েমািশ ইস্রােয়েলর যুবকেদর পাঠাল প্রভুর েবদীেত িকছু উৎসেগর্র জনয্| এই যুবকরা েহামবিল
ও মঙ্গল ৈনেবদয্ স্বরূপ প্রভুর কােছ ষঁাড়গুিল উৎসগর্ করল|

6 পশু বিলর সময় েমািশ পাত্রগুিলেত অেধর্ক রক্ত রাখল এবং বাকী রক্ত েবদীর ওপর েঢেল িদল|
7 েমািশ তখন খাতািট িনেয় তােত েলখা চুিক্তগুিল েচঁিচেয় পড়েত থাকল| েলাকরা তা শুেন বেল উঠল,

“আমরা প্রভুর েদওয়া িবিধগুিল শুেনিছ এবং আমরা তা মানেত রািজ আিছ|”
8 তখন েমািশ েলাকেদর মােঝ উেঠ দঁাড়াল এবং ঐ পাত্রগুিলেত রাখা রক্ত িছিটেয় িদল| েস বলল,

“েদখ, এই হেচ্ছ েসই রক্ত যা েতামােদর সেঙ্গ প্রভুর চুিক্তর সূচনা কের| চুিক্তিটেক বয্াখয্া করার জনয্ই
ঈশ্বর েতামােদর জনয্ িবিধ প্রণযন কেরেছন|”

9 এরপর েমািশ, হােরাণ, নাদব, অবীহূ এবং ইস্রােয়েলর 70 জন প্রবীণ েনতৃবৃন্দ েসই পবর্েত চড়ল|
10পবর্েতর ওপর তারা ইস্রােয়েলর ঈশ্বরেক েদখেত েপল| ঈশ্বর নীল আকােশর মেতা স্বচ্ছ নীলকান্ত মিণর
* 23:28: ভীমরুল এিট একিট েমৗমািছর মত পতঙ্গ| এিট একিট সিতয্ ভীমরুল হেত পাের অথবা ঈশ্বেরর দূত অথবা তঁার মহান ক্ষমতা
হেত পাের|
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রাস্তার ওপের দঁািড়েয় িছেলন| 11 ইস্রােয়েলর প্রবীণেদর প্রেতয্েক ঈশ্বরেক েদখেত েপল| িকন্তু ঈশ্বর
তােদর ধ্বংস কেরন িন|* পিরবেতর্ তারা সবাই একেত্র েভাজন ও পান করল|

েমািশ ঈশ্বেরর িবিধর জনয্ েগল
12 প্রভু েমািশেক বলেলন, “পবর্েতর ওপর আমার কােছ এেসা এবং ওখােন থােকা| আিম েলাকেদর

জনয্ আমার িশক্ষামালা ও িবিধগুিল দুেটা প্রস্তর ফলেক িলেখ েরেখিছ| আিম এই প্রস্তর ফলকগুিল
েতামােক িদেত চাই|”

13তখন েমািশ ও তার পিরচারক িযেহাশূয় ঈশ্বেরর কােছ যাওয়ার জনয্ পবর্েত চড়েলা| 14 েমািশ প্রবীণ
েনতৃবৃেন্দর উেদ্দেশয্ বলল, “এখােন েতামরা আমােদর দুজেনর জনয্ অেপক্ষা কেরা| আমরা েতামােদর
কােছ িফের আসব| আিম যাবার পর েতামােদর কােরা েকান সমসয্া হেল হােরাণ ও হূেরর কােছ যােব|”

েমািশ ঈশ্বেরর সাক্ষাৎ েপল
15 েমািশ যখন পবর্েত উঠল তখন পবর্ত েমেঘ আচ্ছন্ন িছল| 16 সীনয় পবর্েত প্রভুর মিহমা স্থায়ী হল|

ছয় িদন পবর্ত েমেঘ েঢেক রইল এবং সপ্তম িদেন ঈশ্বর েমেঘর েভতর েথেক েমািশর সেঙ্গ কথা বলেলন|
17আর তখন ইস্রােয়েলর েলাকরা প্রভুর মিহমা েদখেত েপল| েযন এক আগুেনর েগালা জ্বলিছল পবর্েতর
চূড়ায়|

18 তখন েমািশ েমেঘর মেধয্ িদেয়ই পবর্েতর চূড়ায় উঠেত লাগল| েমািশ ঐ পবর্েত 40 িদন ও 40 রাত
কািটেয়িছল|

25
পিবত্র িবষেয় উপহার

1 প্রভু েমািশেক বলেলন, 2 “ইস্রােয়েলর েলাকেদর বেলা আমার জনয্ উপহার িনেয় আসেত| তারা
বয্িক্তগতভােব িনেজেদর মেন মেন িঠক কের েনেব তারা আমােক িক িদেত চায়| আমার হেয় তুিম েসই
উপহারগুিল গ্রহণ কেরা| 3 এই হল তার ফদর্ যা যা তুিম তােদর েথেক গ্রহণ করেব: েসানা, রূেপা এবং
িপতল, 4 নীল, েবগুনী এবং লাল সূেতা ও মসৃণ শেনর কাপড় এবং ছাগেলর েলাম, 5 েমেষর লাল রেঙর
চামড়া, মসৃণ চামড়া, বাবলা কাঠ, 6 প্রদীেপর েতল, অিভেষেকর েতল, সুগিন্ধ মশলা, সুগিন্ধ ধূপ ৈতিরর
মশলা| 7এগুিল ছাড়াও অলীক মিণ এবং অনয্ানয্ মিনমািণকয্ েযগুেলা যাজক দ্বারা পিরিহত এেফাদ এবং
বক্ষাবরেণর ওপর বয্বহৃত হেব তা গ্রহণ কেরা|”

পিবত্র তঁাবু
8 ঈশ্বর আরও বলেলন, “েলাকরা আমার জনয্ একিট পিবত্র স্থান ৈতরী করেব| তখন আিম তােদর

মেধয্ থাকেত পারব| 9আিম েতামােদর পিবত্র তঁাবু এবং তার আসবাবপত্রািদ েকমন েদখেত হওয়া উিচৎ 
েদখাব| এবং আিম েযমনিট েদখাব িঠক েতমিন একিট তঁাবু ৈতরী করেব|

সাক্ষয্ িসনু্দক
10 “একিট িবেশষ িসনু্দক ৈতরী করেব| িসনু্দকিট েতামরা বাবলা কাঠ িদেয় ৈতরী করেব| পিবত্র

িসনু্দকিটর ৈদঘর্য্ হেব 2.5 হাত, প্রস্থ 1.5 হাত এবং উচ্চতা 1.5 হাত| 11 পুেরা িসনু্দকিটর েভতের বাইের
েসানা িদেয় মুেড় েদেব| েতামরা অবশয্ই তার চারধাের েসানার ঝালর েদেব| 12 েতামরা িসনু্দকিটেক বেয়
েনওয়ার জনয্ চারিট েসানার আংটা িসনু্দকিটর চারিদেক লাগােব| দুিদেক দুেটা কের েসানার কড়া বা আংটা
থাকেব| 13এরপর িসনু্দকিটেক বহন করার জনয্ দুেটা বাবলা কােঠর দণ্ড বানােব| এই দণ্ডিটও েসানা িদেয়
েমাড়া থাকেব| 14 এরপর িসনু্দকিটর দু প্রােন্তর আংটার মেধয্ দণ্ডগুিল েঢাকােব এবং িসনু্দকিটেক বেয়

* 24:11: ইস্রােয়েলর � কেরন িন বাইেবল বেল েয েলােক ঈশ্বরেক েদখেত পােব না| িকন্তু ঈশ্বর েচেয়িছেলন েয এই েনতারা জানুক
িতিন িক রকম| েসজনয্ িতিন তােদর তঁােক একিট িবেশষ উপােয় েদখেত িদেয়িছেলন|



যাত্রাপুস্তক 25:15 119 যাত্রাপুস্তক 26:1

িনেয় যাওয়ার কােজ বয্বহার করেব| 15 এই দণ্ডগুিল অবশয্ই িসনু্দকিটর হাতার েভতরিদেক দৃঢ় হেয়
থাকেব এবং েসগুেলা কখনও খুেল েনওয়া হেব না|”

16 ঈশ্বর বলেলন, “আিম েতামােদর চুিক্তিট েদব| তা ঐ িসনু্দেক েরেখ েদেব| 17আড়াই হাত লম্বা ও
েদড় হাত চওড়া একিট েসানার আচ্ছাদন ৈতরী করেব| 18 েপটােনা েসানা িদেয় দুইিট করূব দূত বানাও এবং
েসানার আচ্ছাদেনর দুই প্রােন্ত তােদর রােখা| 19আচ্ছাদেনর দুই েকাণায় তােদর েরেখ একই আচ্ছাদেনর
নীেচ ওেদর স্থাপন করেব| এরপর দূতেদর এবং আচ্ছাদনিটেক একিট অখণ্ড বস্তু করবার জনয্ তােদর
যুক্ত কেরা| 20 দূতেদর ডানা দুিটেক অবশয্ই আকােশর িদেক িবসৃ্তত কের িদেত হেব| এবার ডানা সেমত
দূেতর মূির্তেক িসনু্দেক এমনভােব রাখেব েযন দুজেনই মুেখামুিখ আচ্ছাদেনর িদেক তািকেয় থােক|

21 “আিম েতামােদর চুিক্তিট েদব এবং েতামরা তা িসনু্দেক রাখেব এবং িসনু্দেকর ওপর ঐ ঢাকনািট
িদেয় েদেব| 22 আিম যখন েতামােদর সেঙ্গ সাক্ষাৎ করব তখন আিম পরস্পর মুেখামুিখ ঐ দূতেদর
মাঝখােন আচ্ছাদেনর ওপর েথেক কথা বলব| ইস্রােয়লবাসীেক েদবার জনয্ আিম আমার সমস্ত
আেদশসমূহ েতামােদর েদব|

েটিবল
23 “বাবলা কােঠর একিট েটিবল ৈতরী করেব| েটিবলিট ৈদেঘর্য্ হেব 2 হাত, প্রেস্থ 1 হাত এবং উচ্চতায়

1.5 হাত| 24 েটিবলিট খঁািট েসানা িদেয় েমাড়া থাকেব এবং েটিবেলর চারিদেক েসানার িনেকল করা
থাকেব| 25তারপর েটিবেলর চািরিদেক 1 হাত চওড়া একিট কােঠর কাঠােমা ৈতরী করেব এবং ঐ কােঠর
কাঠােমােত েসানার িনেকল করা থাকেব| 26 েটিবেলর চার পায়ায় চারিট েসানার কড়া ৈতরী কের রাখেব|
27 পায়ায় েসানার কড়া চারিট েটিবেলর ওপর রাখা কাঠােমা বরাবর েসাজা তুেল আনেব| এবার চারিট
কড়ায দণ্ড ঢুিকেয় েটিবলিটেক বহন করা যােব| 28 বাবলা কােঠরই দণ্ড ৈতরী কের েযগুিল েসানারপােত
মুেড় েটিবলিটেক বহন করেব| 29 েসানার থালা, চামচ, মগ ও পাত্র ৈতরী করেব| মগ ও পাত্র েপয় ৈনেবদয্র
জনয্ বয্বহার করা হেব| 30 েটিবেলর ওপরআমার জনয্ িবেশষ রুিট রাখেব| এবং তা েযন সবর্ক্ষণই আমার
সামেন রাখা থােক|

দীপদান
31 “এরপর একিট দীপদান বানােব| খঁািট েসানােক িপিটেয় একিট সুদৃশয্ দীপদান ৈতরী করেব| এই

দীপদােনর কাণ্ড, শাখা, েগালাধার প্রভৃিত সব অখণ্ড হেব|
32 “এই দীপদােন অবশয্ই ছয়িট শাখা থাকেত হেব| িতনিট শাখা একিদেক প্রসািরত থাকেব এবং

অনয্িদেক থাকেব িতনিট শাখা| 33 প্রেতয্ক শাখায় িতনিট ফুল থাকেব| ঐ দীপদােনর ফুলগুিল বাদাম
ফুেলর মেতা হেব এবং তােত মুকুলও থাকেব| 34 দীপদােনর জনয্ আরও চারেট ফুল ৈতরী করেব| এই
ফুলগুিল হেব বাদাম ফুেলর মেতা, সেঙ্গ মুকুলও থাকেব. 35 দীপদােনর ছয়িট শাখা থাকেব| হাতেলর বা
দীপদােনর কােণ্ডর দুিদক েথেক যথাক্রেম িতনিট কের শাখা েবিরেয় আসেব| কােণ্ডর েযখােন শাখাগুিল
িমশেছ েসখােন ফুল ও মুকুল ৈতরী কের লাগােব| 36 পুেরা দীপদানিট, এবং শাখা ফুলগুিলও খঁািট েসানার
হওয়া চাই| এবং পুেরাটাই একছঁােচ অথর্াৎ অখণ্ড হেত হেব| 37 এরপর সাতিট প্রদীপ বানােব দীপদােন
রাখার জনয্| এই প্রদীপগুিলই দীপদােনর সামেন আেলািকত কের রাখেব| 38 প্রদীেপর িচমটািটও েসানার
হওয়া চাই| েয থালািটেত দীপদানিট রাখা হেব েসিটেকও েসানার হেত হেব| 39ঐ দীপদান ও দীপদােনর
আনুষিঙ্গক অংশ ৈতরী করেত অবশয্ই 75 পাউণ্ড েসানা বয্বহার করেত হেব| 40 পবর্েতর ওপর আিম
েতামােদর যা যা েদিখেয়িছ তা ৈতরী করার সময় সবর্দা সতকর্ েথেকা, েযন েকান ভুল না হয়|”

26
পিবত্র তঁাবু

1প্রভু েমািশেক বলেলন, “পিবত্র তঁাবুিট ৈতরী করেব 10িট পদর্ া িদেয়| পদর্ াগুিল ৈতরী হেব মসৃণ শেনর
কাপেড় এবং নীল, েবগুনী ও লাল সুেতায়| একজন দক্ষ কািরগর পদর্ ািট বুনেব এবং তােত েস করূব দূেতর
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িচত্র েসলাই করেব| 2প্রেতয্কিট পদর্ া একই রকম আকৃিতর ৈতরী করেব| প্রেতয্কিট পদর্ া ৈদেঘর্য্ 28 হাত ও
প্রেস্থ 4 হাত হেব| 3 এক ভাগ করবার জনয্ 5িট পদর্ ােক যুক্ত কেরা| পদর্ াগুিল সমান দু ভােগ ভাগ করেব|
4এক ভােগর েশষ পদর্ ািটর ধার জুেড় ফঁাস ৈতরী করবার জনয্ নীল কাপড় বয্বহার কর| 5 দুই ভােগর েশষ
পদর্ া দুিটেত 50িট নীল কাপেড়র ঝালর থাকেব| 6 পদর্ াগুিলেক একেত্র যুক্ত করবার জনয্ 50িট েসানার
আংটা ৈতরী কর| এটা পিবত্র তঁাবুিটেক একসেঙ্গ যুক্ত করেব একিট অখণ্ড তঁাবু করবার জনয্|

7 “একিট তঁাবু ৈতরী করবার জনয্ ছাগেলর েলাম িদেয় ৈতরী এগােরািট পদর্ া বয্বহার কেরা| এই তঁাবুিট
হেবআেগর পিবত্র তঁাবুর আচ্ছাদন| 8এই সমস্ত পদর্ াগুিল অবশয্ই একইআকৃিতর হেব| প্রেতয্কিট পদর্ া হেব
30 হাত লম্বা এবং 4 হাত চওড়া| 9এগােরািট পদর্ া দুভােগ ভাগ কের এক ভােগ পঁাচটা ও অনয্ ভােগ ছয়িট
পদর্ া রাখেব| পিবত্র তঁাবুর সামেন ষষ্ঠ পদর্ ািট ভঁাজ কের রাখেব| 10প্রিতিট ভােগর েশেষ পদর্ ার নীেচ 50িট
ফঁাস লাগাও| 11 এবার পদর্ াগুিল একত্র করার জনয্ 50িট িপতেলর আংটা ৈতরী করেব এবং একসেঙ্গ
েসগুিল টাঙ্গােব| 12 এই তঁাবুর েশষ পদর্ ািটর অেধর্ক অবশয্ই পিবত্র তঁাবুর িপছন িদেক ঝুেল থাকেব|
13অনয্ িদেকও 1 হাত কের পদর্ া পিবত্র তঁাবুর ভূিমেদশ েথেক নীেচর িদেক ঝুেল থাকেব| এইভােব পিবত্র
তঁাবুেক পরবতীর্ তঁাবুিট চািরিদক েথেক আচ্ছাদেনর মেতা িঘের থাকেব| 14 েভতেরর তঁাবু েথেক বাইেরর
তঁাবুেত যাওয়ার জনয্ দুখািন চামড়ার ছাদ ৈতরী করেব| একিট হেব পুং েমেষর পাকা চামড়ায ৈতরী এবং
অনয্িট হেব উৎকৃষ্ট চামড়ার|

15 “পিবত্র তঁাবুিটেক খাড়া কের রাখার জনয্ বাবলা কােঠর একিট কাঠােমা ৈতরী করেব| 16 ঐ
কাঠােমািট হেব 10 হাত উঁচু ও 1.5 হাত চওড়া| 17 প্রেতয্কিট কাঠােমার নীেচ দুেটা পায়া থাকেব| পিবত্র
তঁাবুর প্রেতয্কিট কাঠােমা একইআকােরর হেব| 18পিবত্র তঁাবুর দিক্ষণ িদেকর জনয্ 20িটকাঠােমা বানােব|
19 কাঠােমাগুিলর নীেচ লাগােনার জনয্ রূেপা িদেয় 40িট ভূিমমূল ৈতরী করেব| প্রেতয্কিট কাঠােমার
েগাড়ায় দুিট কের রূেপার পায়া বা ভূিমমূল থাকেব| 20 উত্তর িদেকর জনয্ আরও 20িট কাঠােমা ৈতরী
করেব| 21 একই রকম ভােব কুিড়িট কাঠােমার দুিট কের পায়ার জনয্ আরও 40িট রূেপার পায়া ৈতরী
কের লাগােব| 22 পিবত্র তঁাবুর িপছন িদক অথর্াৎ পিশ্চম িদেকর জনয্ আরও ছয়খািন কাঠােমা বানােব|
23 পিবত্র তঁাবুর িপছন িদেক দুই েকােণর জনয্ দুখািন কাঠােমা বানােব| 24 দুই েকাণার কাঠােমা দুখািন
পরস্পেরর সেঙ্গ নীেচর িদেক যুক্ত থাকেব| ওপের একিট কড়া এই দুখািন কাঠােমােক একেত্র ধের রাখেব|
দু িদেকর েকাণােতই একই রকম হেব| 25এই রকম েমাট আটিট কাঠােমা থাকেব এবং 16িট রূেপার পায়া
থাকেব|

26 “পিবত্র তঁাবুর কাঠােমাগুিল েজাড়া লাগােনার জনয্ বাবলা কাঠ বয্বহার করেব| পিবত্র তঁাবুর প্রথম
িদেক পঁাচিট েজাড়া তক্তা থাকেব| 27অনয্িদেকও পঁাচিট তক্তা েজাড়া েদওয়া থাকেব| এবং িপছনিদেকও
পঁাচিট েজাড়া তক্তা থাকেব| 28 তক্তাগুিলর মাঝখােন একিট েকন্দ্রিস্থত হুড়েকা লাগােত হেব|

29 “কাঠােমাগুিল তারপর েসানা িদেয় মুেড় েদেব| তক্তাগুিল আটকােনার জনয্ আংটা বয্বহার করেব|
আংটাগুিলও অবশয্ই েসানার হেব| কীলকগুিলেক েসানা িদেয় েঢেক দাও| 30 এইভােব পবর্েতর ওপর
েদখােনা পিরকল্পনা অনুযায়ী অবশয্ই েতামােদর পিবত্র তঁাবুিট ৈতরী করেত হেব|

পিবত্র তঁাবুর অভয্ন্তর
31 “পিবত্র তঁাবুর েভতর িবভাজেনর জনয্ মসৃণ শেনর কাপেড়র পদর্ া বানােব| ঐ পদর্ ার ওপর অবশয্ই

করূব দূেতর েচহারা থাকেত হেব| লাল, নীল, েবগুনী সূেতার কারুকােযর্য্ তা ফুেট উঠেব| 32 বাবলা কােঠর
চারিট খঁুিট ৈতরী কের েসানা িদেয় তাও মুেড় েদেব| চারেট খঁুিটেত েসানার আংটা লাগােব| খঁুিটের নীেচ
রূেপার পায়া লাগােব| এবার পদর্ ািট েসানার আংটায় লািগেয় টািঙ্গেয় েদেব খঁুিটর সেঙ্গ| 33 পদর্ ািট েসানার
আংটাগুিলর নীেচ টািঙেয দাও| তারপর িঠক পদর্ ার িপছেন সাক্ষয্িসনু্দক রাখেব| টাঙােনা পদর্ া িদেয় পিবত্র
স্থান এবং অিত পিবত্র স্থােনর মেধয্ িবভাজন করেব| 34 অিত পিবত্র স্থান িহসােব সাক্ষয্িসনু্দেকর ওপর
একিট আবরণ রাখেব|

35 “পিবত্র স্থােন পদর্ ার উেল্টা িদেক িনির্মত িবেশষ েটিবলিট রাখেব| েটিবলিট বসােনা হেব পিবত্র তঁাবুর
উত্তর িদেক| এবার দীপদানিটেক বসােব দিক্ষণ িদেক েটিবেলর েথেক খািনকটা দূের|
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পিবত্র তঁাবুর দরজা
36 “এবাের একিট পদর্ া িদেয় পিবত্র তঁাবুর প্রেবশ পথ েঢেক েদেব| পদর্ ািট বানােব লাল, নীল, েবগুনী

সুেতা ও মসৃণ শেনর কাপড় িদেয়| এবং তােত িচত্র ফুিটেয় তুলেব| 37 এই পদর্ া টাঙােনার জনয্ েসানার
আংটা বানােব| এবং বাবলা কােঠর পঁাচিট খঁুিট বানােব| েসগুিলও েসানার পােত েমাড়া থাকেব| পঁাচিট
খঁুিটর পায়া িপতল িদেয় বানােব|”

27
েহামবিলর জেনয্ েবদী

1প্রভু েমািশেক বলেলন, “বাবলা কােঠর একিট েবদী বানােব| েবদীখানা হেব েচৗেকা আকােরর| েবদীিট
উচ্চতায় হেব 3 হাত, লম্বায় হেব 5 হাত এবং চওড়ায় হেব 3 হাত| 2 েবদীর চার েকাণার প্রেতয্কিটর জনয্
একিট কের িশখর বানাও এবং প্রেতয্কিট িশখর েবদীর েকানায় যুক্ত কর যােত তারা অখণ্ড হয়| তারপর
ওিটেক িপতেলর পাত িদেয় মুেড় দাও|

3 “েবদীর সমস্ত যন্ত্রপািত এবং বাসন-েকাসন িপতল িদেয় ৈতরী কর| েবদী েথেক ছাই তুেল েনওয়ার
জনয্ পাত্র, তার েবলচাসমূহ, িসঞ্চনকারী পাত্রসমূহ, আঁকিশ এবং উনুন ৈতরী কর| বয্বহােরর পর েবদীর
েহামবিলর ছাই িদেয় এগুেলা পিরষ্কার করেব| 4 েবদীর জনয্ ছাকনীর আকােরর একিট ঝঁাঝির রাখেব|
ঝঁাঝিরর চারেকাণার জনয্ িপতেলর আংটা বানােব| 5 েবদীর নীেচ এই ঝঁাঝির রাখেব| িকন্তু এর উচ্চতা
হেব েবদীর মধয্ভাগ পযর্ন্ত|

6 “েবদীর জনয্ িপতেল েমাড়া বাবলা কােঠর খঁুিট বয্বহার করেব| 7 েবদীর দুপােশ লাগােনা আংটার
মেধয্ খঁুিট ঢুিকেয় েবদীেক েযখােন ইেচ্ছ বেয় িনেয় েবড়াও| 8 খািল ধারগুিলেত কােঠর তক্তা বয্বহার
কের েবদীিট একিট শূনয্ িসনু্দেকর আকাের বানাও| এবং পবর্েত আিম েযভােব েদখালাম িঠক েসইভােবই
বানােব|

পিবত্র তঁাবুর প্রাঙ্গেণ আদালত চত্বর
9 “পিবত্র তঁাবুর জনয্ একিট আদালত চত্বর বানােব| দিক্ষণ িদেক 100 হাত লম্বা পদর্ া েদওয়া েদওয়াল

থাকেব| এই পদর্ া মসৃণ শেনর কাপেড়র ৈতরী হওয়া চাই| 10 কুিড়িট খঁুিট এবং খঁুিটগুেলার নীেচ 20িট
িপতেলর িভিত্ত ৈতরী কর| আংটা এবং পদর্ ার দণ্ডগুিল রূেপা িদেয় ৈতরী কর| 11 উত্তরিদেকও একইভােব
100 হাত লম্বা একিট পদর্ ার েদওয়াল থাকেব| এর জনয্ অবশয্ই 20িট খঁুিট ও 20িট িপতেলর িভিত্ত
থাকেব| এই খঁুিটগুিলর জনয্ আংটাসমূহ ও পদর্ ার দণ্ডগুিল হেব রূেপার ৈতরী|

12 “আদালত চত্বেরর পিশ্চম িদেক 50 হাত লম্বা পদর্ া থাকেব| আর এর জনয্ চাই দশিট খঁুিট ও পায়া|
13 পূবর্ িদেকও 50 হাত লম্বা পদর্ া থাকেব| 14 এই পূবর্ িদকিটই হেব প্রেবশ পথ| প্রেবশ পেথর একিদেক
থাকেব 15 হাত লম্বা পদর্ া| তার জনয্ও চাই িতনিট খঁুিট ও পায়া| 15অনয্িদেকও করেত হেব একই বয্াপার
েসই 15 হাত লম্বা পদর্ া ও তার জনয্ চাই 3িট খঁুিট ও 3িট পায়া|

16 “আদালত চত্বেরর পথিট ঢাকেত বানােব 20 হাত লম্বা পদর্ া| পদর্ া ৈতরী হেব িমিহ মসীনাবেস্ত্রর এবং
লাল, নীল, েবগুনী ও লাল সুেতার এবং তােত সুন্দর িচত্র ফুিটেয় তুলেব| পদর্ ািট টাঙ্গােনার জনয্ চারিট খঁুিট
ও চারিট পায়া থাকেব| 17উেঠােনর চািরিদেকর সমস্ত খঁুিট পদর্ ার রূেপার দণ্ড িদেয় যুক্ত হেব| খঁুিটর ওপর
পদর্ া টাঙ্গােনার আংটাগুিল হেব রূেপার এবং খঁুিটর নীেচ পায়াগুিল হেব িপতেলর| 18আদালত চত্বরিট হেব
100 হাত লম্বা ও 50 হাত চওড়া| আদালত চত্বেরর চািরিদেক 5 হাত উচ্চতার টানা পদর্ ার েদওয়াল থাকেব|
পদর্ ািট হেব িমিহ মসীনা কাপেড়র| খঁুিটর নীেচর পায়াগুিল হেব িপতেলর| 19 পিবত্র তঁাবু ৈতরীর যাবতীয়
িজিনসপত্র হেব িপতেলর| উেঠােনর চািরিদেকর, পদর্ ায় বয্বহােরর জনয্ কীলকগুিল িপতেলর ৈতরী হেব|

প্রদীপ জ্বালােনার েতল
20 “ইস্রােয়েলর েলাকেদর আেদশ কেরা, তারা েযন প্রেতয্ক সন্ধয্ায় েয প্রদীপ জ্বালােনা হেব তার

জনয্ সব েথেক ভাল জলপাইেয়র েতল িনেয় আেস| 21 হােরাণ ও তার পুত্রেদর কাজ হল প্রিত সন্ধয্ায়
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প্রভুর সামেন প্রদীপ জ্বালােনার জনয্ প্রদীপ ৈতরী কের রাখা| আর সাক্ষয্ িসনু্দেকর ঘেরর বাইের পদর্ া িদেয়
িবভাজন করা অনয্ একিট ঘের বা সমাগম তঁাবুর ঘের তারা সন্ধয্া েথেক সকাল পযর্ন্ত সবর্দা প্রভুর সামেন
প্রদীপ জ্বািলেয় রাখেব| ইস্রােয়েলর েলাকরা এবং তােদর পরবতীর্ উত্তরপুরুষরা এই িচরস্থায়ী িবিধ েমেন
চলেব|”

28
যাজেকর েপাশাক

1প্রভু েমািশেক বলেলন, “েতামার ভাই হােরাণ ও তার পুত্রগণ নাদব, অবীহূ, ইলীয়াসর এবং ঈথামরেক
েতামার কােছ আসেত বেলা| তারাই যাজকরূেপ ইস্রােয়েলর েলাকেদর হেয় আমােক েসবা করেব|

2 “েতামার ভাই হােরােণর জনয্ একিট িবেশষ ধরেণর েপাশাক বানােব| ঐ েপাশাক হােরাণেক িবেশষ
সম্মান ও েগৗরব প্রদান করেব| 3 কেয়কজন দক্ষ দির্জ েসই েপাশাক ৈতরী করেব| আিম েসই দির্জেদর
িবেশষ জ্ঞান ও দক্ষতা প্রদান কেরিছ| েসই দির্জেদর বেলা হােরােণর জনয্ িবেশষ েপাশাক ৈতরী করেত|
এই েপাশাকই প্রমাণ করেব েসই যাজক আমােক িবেশষ ভােব েসবা করেছ| তখন েস আমােক যাজেকর
মেতাই েসবা করেব| 4 তােদর েয েপাশাকগুিল বানােত হেব তা হল এই: একিট বক্ষাবরণ, একিট এেফাদ,
একিট নীল রেঙর পিরচ্ছদ এবং একিট সাদা েবানা বস্ত্র, একিট পাগিড় এবং একিট েকামর বন্ধনী| এই
িবেশষ েপাশাক পিরচ্ছদগুিল বানােনা হেব হােরাণ ও তার পুত্রেদর জনয্| এই েপাশাক পরার পেরই ওরা
আমায় যাজক িহেসেব েসবা করেত পারেব| 5 েপাশাকগুিলেত বয্বহার হেব েসানার জির, মসৃণ মসীনা
এবং লাল, নীল, েবগুনী সুেতা|

এেফাদ এবং েকামর বন্ধনী
6 “এেফাদ বানােত েসানার জির, মসৃণ শেনর কাপড় ও লাল, নীল, েবগুনী সুেতা বয্বহার করেব|

দক্ষতার সেঙ্গ অিত যেত্ন তা ৈতরী করেত হেব| 7 এেফােদর প্রিতিট কঁােধ একিট কের কঁাধ পট্টি থাকেব|
এেফােদর দুই েকাণার সেঙ্গ কঁাধ পট্টি সংযুক্ত হেব|

8 “এেফােদর জনয্ েকামর বন্ধনী ৈতরীর সময় দজীর্েদর সতকর্ থাকেত হেব| এেফােদর মেতা েকামর
বন্ধনীেতও েসানার জির, মসৃণ শেণর কাপড় ও লাল, নীল, েবগুনী সুেতা বয্বহার করা হেব|

9 “দুেটা েগােমদমিন নাও এবং তার ওপর ইস্রােয়েলর পুত্রেদর নাম েখাদাই কর| 10 ছয় জেনর নাম এক
মিণেত ও অনয্ ছয় জেনর নাম অপর মিণেত েখাদাই করেব| নাম েখাদাই করার সময় বয়স অনুযায়ীবড়
েথেক েছাট এইভােব পর পর সাজােব| 11 শীলেমাহেরর মেতা নামগুেলা েখাদাই কের েসানা িদেয় বঁািধেয
েনেব| 12 এবাের ঐ দুিট মিণ এেফােদর দুই কঁােধ লাগােব| হােরাণ যখন প্রভুর সামেন দঁাড়ােব তখন েস
ইস্রােয়েলর পুত্রেদর নােমর স্মারক িহেসেব ঐ িবেশষ আচ্ছাদনিট পরেব| 13 এেফােদর দুই কঁােধ যােত
েখাদাই করা মিণ দুিট সিঠকভােব আটেক থােক তার জনয্ খঁািট েসানা বয্বহার করেব| 14 খঁািট েসানার
দুিট িশকল ৈতরী কর, প্রেতয্কিট দিড়র মত পাকােনা এবং তােদর ঐ মিণ দুিটর সেঙ্গ আটেক দাও|

বক্ষাবরণ
15 “মহাযাজেকর জনয্ বক্ষাবরণ ৈতরী করেব| দক্ষ দির্জরা এেফােদর মেতাই যত্ন কের বক্ষাবরণ

ৈতরী করেব| বক্ষাবরণ ৈতরী হেব েসানার জির, মসৃণ মসীনা কাপড় ও লাল, নীল, েবগুনী সুেতা িদেয়|
16 বক্ষাবরণিটেক চারেকাণা করবার জনয্ অবশয্ই দুবার ভঁাজ করেত হেব| এর ৈদঘর্য্ হেব 1 িবঘত্ ও
প্রস্থ হেব 1 িবঘত্ | 17 বক্ষাবরেণ চার সািরেত মিণমািনকয্ বসাও| প্রথম সািরেত থাকেব চূনী, পীতমিণ ও
মরকত| 18 িদ্বতীয় সািরেত থাকেব পদ্মরাগ, নীলকান্ত ও পান্না| 19 তৃতীয় সািরেত থাকেব েপাখরাজ, িয়স্ম
ও কটােহলা| 20 চতুথর্ সািরেত থাকেব ৈবদুযর্য্, েগােমদ ও সূযর্য্কান্ত মিণ| এই মিণগুিল িনেজর িনেজর
সািরেত েসানায় আঁটা থাকেব| 21 বােরািট মিণর ওপর ইস্রােয়েলর সন্তানেদর নাম আলাদা আলাদা কের
েখাদাই থাকেব| সীলেমাহেরর মেতা ঐ মিণগুিলেত বােরাজেনর নাম েখাদাই করা থাকেব|
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22“বক্ষাবরেণর ওপেরর অংশিটরজনয্ খঁািট েসানা িদেয় প্রেতয্কিটেক দিড়র মত পািকেয েশকল ৈতরী
কর| 23 দুেটা েসানার আংটা লাগােনা থাকেব বক্ষাবরেণর দুই েকােণ| 24 দুেটা েসানার েচন বক্ষাবরেণর
দুপােশরআংটায় লাগােব| 25পাকােনা েশকল দুিটরঅনয্ প্রান্ত এেফােদর কঁােধর পট্টিগুেলার সেঙ্গঅবশয্ই
সামেন িদেয় েজাড়া থাকেব| 26আরও দুেটা েসানার আংটা বািনেয় বক্ষাবরেণর অনয্ দুই প্রােন্ত লাগােব|
এেফােদর পের বক্ষাবরেণর িভতর ভােগ এই আংটা থাকেব| 27 আরও দুেটা েসানার আংটা এেফােদর
সামেনর িদেক কঁােধর পট্টির নীেচ লাগােব| এেফােদর েকামর বন্ধনীর ওপের এইআংটা স্থাপন করেত হেব|
28 বক্ষাবরণ েথেক এেফাদ যােত খেস পেড় না যায় তার জনয্ বক্ষাবরেণর আংটার সেঙ্গ এেফােদর আংটা
নীল রেঙর িফেত িদেয় েবঁেধ েনেব| এইভােব বক্ষাবরণ েকামর বন্ধনীর কাছাকািছ েথেক এেফাদেকও ধের
রাখেত সক্ষম হেব|

29 “হােরাণ পিবত্র স্থােন প্রেবশ করেল তােক বক্ষাবরণ পরেতই হেব| এইভােব যখন েস প্রভুর সামেন
দঁাড়ােব তখন েস তার বেক্ষর ওপর স্মারক িহেসেব ইস্রােয়েলর বােরাজন সন্তােনর নাম পের থাকেব|
30আর েসই বক্ষাবরেণর অভয্ন্তের উরীম ও তূম্মীম রাখেব| প্রভুর সামেন েগেল সবর্দা েসগুিল হােরােণর
হৃদেয়র ওপর থাকেব| এইভােব হােরাণ প্রভুর সামেন ইস্রােয়েলর সন্তানেদর িবচার প্রিতিনযত িনেজর
হৃদেয়র ওপর বেয় িনেয় েবড়ােব|

যাজকেদর অনয্ানয্ েপাশাক
31 “এেফােদর জনয্ একিট সমূ্পণর্রূেপ নীল রেঙর আলখাল্লা ৈতরী করেব| 32 আলখাল্লার মাঝখান

িদেয় মাথা েঢাকােনার জনয্ একিট িছদ্র করেব এবং এই িছদ্রিটর চারধার জুেড় একিট েবানা কাপেড়র
টুকেরা েসলাই কের দাও যােত এিট িঁছেড় না যায়| এই কাপড় িছদ্রিটর চারিদেক গলাবন্ধনীর কাজ করেব,
ফেল তা িঁছেড় যােব না| 33 লাল, নীল, েবগুনী সুেতা িদেয় ডািলেমর মেতা সুেতার েগালা ৈতরী কর এবং
আলখাল্লার নীেচ ঝুিলেয় েদেব আর সুেতার বেলর মাঝখােন েসানার েছাট েছাট ঘন্টা লাগােব| 34 পুেরা
আলখাল্লার নীেচর চািরিদেক এই রকম একটা কের সুেতার েগালা ও একটা কের েসানার ঘন্টা লাগােনা
হেব| 35 যাজকরূেপ প্রভুেক েসবা করার সময় হােরাণ এই আলখাল্লািট পরেব| প্রভুর সামেন দঁাড়ােনার
জনয্ হােরাণ পিবত্র স্থােনর িদেক এেগােল ঐ ঘন্টাগুিল বাজেব এবং পিবত্র স্থান েছেড় বাইের আসবার
সময়ও ঘন্টাগুিল বাজেব| এইভােব হােরাণ কখনও মারা যােব না|

36 “িনমর্ল েসানার ফলক বািনেয় তােত শীলেমাহেরর মেতা জনগেণর উেদ্দেশয্ েখাদাই করেব এই
কথাগুিল: এিট প্রভুর কােছ উৎসগীর্কৃত| 37 েসানার ফলকিটেক নীল িফেতেত আবদ্ধ করেব| পাগিড়র
ওপর চািরিদেক নীল িফেত বঁাধা থাকেব| পাগিড়র সামেনর িদেক থাকেব েসানার ফলকিট| 38 হােরাণ
পাগিড় সেমত ঐ েসানার ফলকিট মাথায় পরেব| আর তা সবসময় হােরােণর মাথায় থাকেব| তার ফেল
ইস্রােয়েলর েলাকরা প্রভুেক েয সমস্ত উপেঢৗকন েদেব হােরাণ তা েদাষ মুক্ত কের সব িকছু পিবত্র কের
তুলেব যােত েসই সমস্ত উপেঢৗকন প্রভু গ্রহণ করেত পােরন|

39 “মসৃণ সাদা মসীনা সুেতা িদেয় আরও একটা আলখাল্লা বুনেব| পাগিড়ও বানােব মসৃণ মসীনা
কাপেড়র| িচিহ্নত েকামর বন্ধনী বানােব| 40 হােরােণর পুত্রেদর জনয্ও গােয়র েপাশাক, েকামর বন্ধনী
ও পাগিড় বানােব| এই েপাশাকই তােদর েগৗরবািন্বত ও সম্মািনত করেব| 41 এই েপাশাকগুিল েতামার
ভাই হােরাণ ও তার পুত্রেদর পরােব| যাজক িহেসেব অিভেষেকর জনয্ তােদর গােয় িবেশষ সুগিন্ধ েতল
েছটােব| এইভােব তারা পিবত্র হেব এবং প্রভুর েসবা করার েযাগয্ যাজক হেয় উঠেব|

42 “যাজকেদর নগ্নতা ঢাকার জনয্ শরীেরর েভতেরর েপাশাক মসৃণ মসীনা কাপেড় ৈতরী হেব| এই
েভতেরর েপাশাক তােদর জঙঘা েথেক েকামর পযর্ন্ত েঢেক রাখেব| 43 সমাগম তঁাবুেত প্রেবেশর সময়
হােরাণ ও তার পুত্রেদর অবশয্ই এই েপাশাকগুিল পরােত হেব| পিবত্র স্থােন প্রভুর েসবার উেদ্দেশয্ েবদীর
কােছ আসেত হেল তােদর এই েপাশাক পরেত হেব| তারা যিদ এই েপাশাক না পের তাহেল তােদর মরেত
হেব কারণ তারা অপরাধী| এই েপাশাক পরার িবিধ হােরাণ ও তার পরবতীর্ বংশধরেদর িচরস্থায়ীভােব েমেন
চলেতই হেব|”
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29

যাজক িনেয়ােগর উৎসব
1 প্রভু েমািশেক বলেলন, “এখন আিম েতামােক বলব আমার েসবায় িবেশষ যাজক িহেসেব িনেয়াগ

করার জনয্ হােরাণ ও তার পুত্রেদর িক িক করেত হেব| একিট িনেদর্ াষ েছাট বলদ ও দুিট েমষশাবক
েজাগাড় কের আেনা| 2 তারপর উৎকৃষ্ট মােনর গেমর আটা েথেক খািমরিবহীন রুিট ৈতরী কেরা এবং
একই আটা বা ময়দা িদেয় জলপাইেয়র েতল িমিশেয় িপেঠ ৈতরী করেব| েতেল ভাজা সরুচাকলী িপেঠও
বানােব| 3 এই রুিট ও িপেঠগুিল ঝুিড়েত ভরেব| এবার এই ঝুিড়িট এবং ষঁাড় ও েমষ দুিট সমাগম তঁাবুেত
িনেয় এেসা|

4 “এরপর হােরাণ ও তার পুত্রেদর সমাগম তঁাবুর দরজায় িনেয় আসেব| পিরষ্কার জেল তােদর স্নান
করােব| 5 িবেশষভােব বানােনা েপাশাকিট হােরাণেক পরােব| তােক েবানা সাদা েপাশাকিট এবং নীল বস্ত্র
সেমত এেফাদ পরােব| এেফােদর সেঙ্গ যুক্ত করেব বক্ষাবরণ| এরপর সুদৃশয্ েকামরবন্ধনী লািগেয় েদেব|
6 তার মাথায় পাগিড় পরাও এবং পাগিড়িট িঘের িবেশষ পিবত্র মুকুটিট পরাও| 7 এবার অিভেষেকর েতল
হােরােণর মাথায় িছিটেয় েদেব| এইভােব হােরাণ যাজকরূেপ অিভিষক্ত হেব|

8 “এরপর হােরােণর পুত্রেদর ঐ স্থােন িনেয় এেস সাদা আলখাল্লা পরােব| 9 তােদর েকামের বঁাধেব
েকামরবন্ধনী| তােদর মাথায় পরােব িশেরাভূষণ| এইভােব তারা যাজক িহসােব িচিহ্নত হেব| িচরস্থায়ী
অিধকার িবিধ অনুযায়ী তারা যাজক পেদ উত্তীণর্ হেব| এইভােব তুিম হােরাণ ও তার পুত্রেদর যাজক িহসােব
অিভিষক্ত করেব|

10 “এবার েসই বলদেক সমাগম তঁাবুর সামেন আেনা| হােরাণ ও তার পুত্ররা েসই বলেদর ওপর তােদর
হাত রাখেব| 11 সমাগম তঁাবুর প্রেবশপেথ ঐ বলদিটেক প্রভুর উপিস্থিতেত বিল দাও| প্রভু তা েদখেবন|
12 েসই বলদ বিলর িকছু পিরমাণ রক্ত নাও এবং েতামার আঙু্গল িদেয় েবদীর শৃঙ্গগুিলর ওপের ঐ রেক্তর
প্রেলপ লািগেয় দাও| বািক রক্ত েবদীর নীেচ ছিড়েয় েদেব| 13 এবার বিল েদওয়া েসই বলেদর শরীেরর
সমস্ত চির্ব, যকৃৎ এবং চির্ব এবং দুেটা মুত্রগ্রন্থী ও তার চারপােশর চির্ব জেড়া কের েবদীর ওপর জ্বালােব|
14 এবার ঐ বলেদর মাংস, চামড়া এবং েগাবর তঁাবুর বাইের িনেয় যাও এবং তা আগুেন পুিড়েয় দাও| এই
পদ্ধিতেত যাজকেদর পাপেমাচেনর েহামবিল হেব|

15 “এবার হােরাণ ও তার পুত্রেদর বেলা একিট েমেষর ওপর হাত রাখেত| 16ঐ েমষিটেক েকেট েফল|
তার এবং বিলর রক্ত সংগ্রহ কর এবং ঐ রক্ত েবদীর চারপােশ লািগেয় দাও| 17 এরপর েমষিটেক খণ্ড
খণ্ড কের কােটা| েমেষর অভয্ন্তর ভাগ এবং পা-গুিল েধাও| এই অংশগুিল অনয্ানয্ অংেশর সেঙ্গ এবং
মাথার সেঙ্গ রােখা| 18 এবার েসগুিল েবদীেত এেন পুিড়েয় েদেব| েবদীেত েপাড়ােল তা হেব েহামবিল|
প্রভুর উেদ্দেশয্ আগুেনর উপহার| প্রভু এর গেন্ধ খুশী হেবন|

19 “এবার অনয্ একিট েমষ িনেয় এেসা এবং হােরাণ ও তার পুত্রেদর বেলা মাথায় হাত রাখেত|
20 ছাগলিটেক বিল দাও ও তার একটু রক্ত নাও এবং েসিট হােরাণ ও তার পুত্রেদর ডান কােনর লিতেত
লািগেয় দাও| একটু রক্ত লাগাও ডান হােতর বুেড়া আঙুেল এবং িকছু রক্ত লাগােব ডান পােয়র বুেড়া
আঙুেল| এরপর বাকী রক্ত েবদীর চারিদেক েঢেল েদেব| 21এবার েবদী েথেক একটু রক্ত তুেল নাও এবং
একিট িবেশষ অিভেষেকর েতেলর সেঙ্গ িমিশেয় হােরাণ ও তার পুত্রেদর ওপর ও তােদর েপাশােকর ওপর
িছিটেয় েদেব| এেত েবাঝা যােব েয হােরাণ ও তার পুত্রেদর েপাশাকগুিল প্রভুর কােছ উৎসগীর্কৃত|

22 “এরপর েসই েমেষর চির্ব ছািড়েয় েনেব| (এটা েসই ছাগল বা েমষ েযটা হােরােণর মহাযাজকরূেপ
অিভেষেকর সময় বয্বহৃত হেয়েছ|) বিল েদওয়া ছাগেলর েলেজর এবং শরীেরর েভতেরর চির্ব ছািড়েয়
েনেব| যকৃত্ ও মুত্রগ্রন্থীর ওপেরর চির্ব এবং ডান পােয়র চির্বও সংগ্রহ করেব| 23এবার প্রভুর সামেন রাখার
জনয্ খািমরিবহীন রুিট এবং েতেল ভাজা িপেঠ ভির্ত্ত ঝুিড়িটেক আনেব| ঝুিড় েথেক একিট রুিট, একিট
েতেলভাজা িপেঠ ও একিট েছাট সরুচাকলী িপেঠ তুেল েনেব| 24এই িজিনসগুিল হােরাণ ও তার পুত্রেদর
েদেব এবং ওেদর বলেব এইগুিল হােত িনেত এবং প্রভুর সামেন েসগুিল েদালােত| এটা হেব েদালনীয়
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ৈনেবদয্| 25 এবার এই িজিনসগুিল তােদর কাছ েথেক িনেয় নাও এবং তােদর েবদীর ওপর রােখা এবং
এইগুিল েমেষর সেঙ্গ পুিড়েয় দাও| এিট একিট েহামবিল| এর গন্ধ প্রভুেক খুশী করেব|

26 “এরপর বিল েদওয়া েমষিটর বক্ষ েকেট েনেব| (হােরােণর মহাযাজেকর পেদ অিভেষক উৎসেব
এই েমষিটেক বয্বহার করা হেয়িছল|) েমষিটর বক্ষ প্রভুর সামেন েদালনীয় ৈনেবদয্র মত েদালাও এবং
তারপের েরেখ দাও| এিট েতামার খাবার জনয্ থাকেব| 27 হােরােণর মহাযাজকরূেপ অিভেষেকর িশষ্টাচাের
বয্বহৃত ছাগেলর পা ও স্তন এই িবেশষ অঙ্গ দুিট পিবত্র হল| এবার ঐ দুিট অঙ্গ হােরাণ ও তার পুত্রেদর
িদেয় েদেব| 28 এরপর েথেক সবর্দা ইস্রােয়েলর জনগণ প্রভুেক যাজেকর মাধয্েম ঐ িবেশষ অঙ্গ দুিট
উৎসগর্ করেব| তারা যখন যাজকেক ঐ অঙ্গ দুিট েদেব তা হেব প্রভুেক েদওয়ারই সমান|

29 “িবেশষভােব ৈতরী করা িবেশষ েপাশাকগুেলা হােরােণর জনয্ ৈতরী করা হেলও েসগুেলা যত্ন কের
েরেখ েদেব| কারণ হােরােণর পর েয মহাযাজক হেব েস ঐ েপাশাকগুেলা পেরই প্রভুর েসবা করেব|
30 হােরােণর পর তার েছেলেদর মেধয্ েথেকই একজন মহাযাজেকর দায়়ভার সামলােব| েস যখন সমাগম
তঁাবুেত পিবত্র স্থােনর েসবায় িনেযািজত হেব তখন েস সাতিদন ঐ েপাশাকগুেলাই পরেব|

31 “হােরােণর মহাযাজকরূেপ অিভেষক উৎসেব বয্বহৃত েমেষর মাংস েসদ্ধ কর| পিবত্রস্থােনই ঐ
মাংস রান্না হেব| 32 সমাগম তঁাবুর সামেনর দরজায় বেস হােরাণ ও তার পুত্ররা ঐ রান্না করা মাংস খােব|
ঝুিড়র রুিট িদেয় তারা মাংস খােব| 33এই পদ্ধিতেত তােদর পাপেমাচন হেব এবং তারা প্রায়িশ্চেত্তর মাধয্েম
যাজক িহেসেব আত্মপ্রকাশ করেব| আর কাউেক ওগুেলা েখেত েদওয়া হেব না, কারণ েসগুিল পিবত্র|
34 যিদ েকান খাবার রুিট বা মাংস অবিশষ্ট থােক তাহেল পরিদন সকােল েসগুেলা পুিড়েয় েফলেত হেব|
েকউ এ খাবার খােব না কারণ এই খাবার িবেশষ উপােয় িবেশষ সমেয় েখেত হয়|

35 “আমার আেদশ মেতা তুিম হােরাণ ও তার পুত্রেদর এগুিল করােব| আিম যা যা বেলিছ তুিম তােদর
জনয্ িঠক তাই করেব| তােদর যাজক পেদ অিভেষেকর িশষ্টাচার সাত িদন ধের চলেব| 36 সাতিদন ধের
তুিম প্রেতয্কিদেন একিট কের বলদ বিল েদেব| হােরাণ ও তার পুত্রেদর পাপেমাচেনর জনয্ এই উপায়
অবলম্বন করেত হেব| এই প্রায়িশ্চত্ত েবদীেক পূণয্ করার জনয্ করেত হেব| এবং েবদীেক পিবত্র করার
জনয্ জলপাইেয়র েতল ঢালেব| 37 তুিম সাত িদন ধের প্রায়িশ্চত্ত কের সাতিদন ধের েবদীেক পূণয্ ও পিবত্র
কের তুলেব| েস সময় েবদীিট অিত পিবত্র স্থান হেয় উঠেব| েবদীর সংস্পেশর্ যা আসেব তাই-ই পিবত্র হেয়
যােব|

38 “প্রেতয্কিদন তুিম েবদীেত িকছু না িকছু ৈনেবদয্ েদেব| েতামােক এক বছর বয়েসর দুেটা েমষ বিল
িদেতই হেব| 39 একটা েমষেক সকােল ও অনয্িটেক সন্ধয্ায় বিল েদেব| 40 যখন তুিম প্রথম েমষিটেক
বিল েদেব তখন তার সেঙ্গ এক েপায়া খঁািট জলপাই েতল আর িতন েপায়া দ্রাক্ষারেসর সেঙ্গ আট বািট
ভাল গেমর আটাও উৎসগর্ কেরা| 41 এবার িদ্বতীয় েমষিট েগাধূিল েবলায় বিল েদেব| এিটর শসয্ ৈনেবদয্
এবং এিটর েপয় ৈনেবদয্ হেব সকােলর ৈনেবদয্র মেতাই| এটা হেব একিট সুগন্ধ েসৗরভ, প্রভুেক িনেবিদত
একিট েহামবিল| এবং প্রভু তা িনঃশ্বােস গ্রহণ করেবন এবং তার গন্ধ প্রভুেক খুশী করেব|

42 “প্রভুর প্রিতিদেনর ৈনেবদয্গুেলােকই পুিড়েয় েফলেত হেব| সমাগম তঁাবুর দরজােতই এটা করেব|
প্রভুেক ৈনেবদয্ েদবার সময় সবর্দা এটাই করেব| আিম, প্রভু েতামােদর সেঙ্গ কথা বলার জনয্ ওখােনই
দশর্ন েদব| 43 ইস্রােয়েলর েলাকেদর সেঙ্গ সাক্ষাৎ করব ঐ স্থােনই এবং আমার মিহমা ঐ স্থানেক পিবত্র
কের তুলেব|

44“তাই সমাগম তঁাবুেকআিম পিবত্রকের তুলব এবং েবদীেকওপিবত্রকের তুলব| হােরাণ ও তার পুত্ররা
যােত আমােক যাজক হেয় েসবা করেত পাের তার জনয্ আিম ওেদরও পিবত্র কের তুলব| 45 ইস্রােয়েলর
েলাকেদর সেঙ্গই আিম থাকব| আিমই হব তােদর ঈশ্বর| 46 েলাকরা জানেব আিমই তােদর প্রভু এবং ঈশ্বর|
তারা জানেত পারেব েয আিমই �েসই জন� েয তােদর েনতৃত্ব িদেয় িমশর েথেক বাইের এেনেছ তাই আিম
তােদর মােঝই বাস করব| আিমই তােদর প্রভু, আিমই তােদর ঈশ্বর|”
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30
ধূপ জ্বালাবার েবদী

1 প্রভু েমািশেক বলেলন, “বাবলা কােঠর একটা েবদী ৈতরী করেব| ধূপদান িহসােব এই েবদী বয্বহার
করেব| 2 েবদীিট হেব চারেকাণা| েবদীর ৈদঘর্য্ ও প্রস্থ হেব 1 হাত কের এবং উচ্চতা হেব 2 হাত| েবদীর এই
শৃঙ্গগুিল েবদীর সেঙ্গ একিট অখণ্ড টুকেরা হেব| 3 ওিটেক খঁািট েসানা িদেয় মুেড় দাও�এর উপিরভােগ,
েবদীেক িঘের তার চার ধাের এবং েবদীর চারধাের তার শৃঙ্গগুিল েসানার িনেকল দাও| 4 েসানার িনেকেলর
নীেচ েবদীর িবপরীত দুিদেক দুেটা েসানার আংটা লাগােব| এই আংটায় দণ্ড ঢুিকেয় েবদীেক বেয় িনেয়
যাওয়া হেব| 5 দণ্ডও বাবলা কােঠর হেব এবং দণ্ডেক েসানা িদেয় মুেড় েদেব| 6 ধূপেবদীিট িবেশষ পদর্ ার
সামেন বসাও| ঐ পদর্ ািট সাক্ষয্িসনু্দেকর ওপর েয আচ্ছাদন আেছ তার সামেন থাকেব| এটা েসই স্থান
েসখােন আিম েতামােদর সেঙ্গ সাক্ষাৎ করব|

7 “প্রিত সকােল হােরাণ যখন বািতগুেলা িঠক করেত আসেব তখন েস েবদীেত সুগিন্ধ ধূপ জ্বালােব|
8সন্ধয্ায় যখন েস প্রদীপ জ্বালােত আসেব তখনও তােক েবদীেত ধূপ জ্বালােত হেব| এখন েথেক, এই ধূপ
িনয়িমতভােব প্রভুর সামেন অপর্ণ করেত হেব| 9 এই েবদীর ওপর অনয্ েকান ধূপ অথবা েহামবিল উৎসগর্
করেব না| েকান রকম শসয্ ৈনেবদয্ ও েপয় ৈনেবদয্র জনয্ এই েবদী বয্বহার করা হেব না|

10 “বছের একবার হােরাণ প্রভুর প্রিত একিট িবেশষ পশু উৎসগর্ করেব| মানুেষর পাপেমাচেনর
উেদ্দেশয্ েস পাপ বিলর রক্ত িদেয় প্রায়িশ্চত্ত করেব| পাপেমাচেনর ৈনেবদয্র রক্ত িদেয় এই প্রায়িশ্চত্ত
করেত হেব| এিট প্রভুর কােছ সবেচেয় পিবত্র| এই িদনিট িচিহ্নত হেব প্রায়িশ্চেত্তর িদন িহেসেব| এই িদনিট
হেব প্রভুর কােছ একিট িবেশষ িদন|”

মিন্দেরর কর
11 প্রভু েমািশেক বলেলন, 12 “ইস্রােয়েলর জনসংখয্া গণনা কেরা তাহেল বুঝেত পারেব কতজন

ইস্রােয়েল বসবাস কের| তােদর প্রেতয্েক প্রভুেক িকছু না িকছু অথর্ দান করেব| যিদ প্রেতয্েক এটা েমেন
চেল তাহেল তােদর জীবেন েকান ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটেব না| 13 এই েলাকেদর প্রেতয্কেক আমলাতািন্ত্রক
মান অনুযায়ী 1/2 েশকল িদেত হেব| এই আমলাতািন্ত্রক েশকেলর ওজন হল 20 েগরা| এই 1/2 েশকল
প্রভুর প্রিত একিট ৈনেবদয্| 14 কুিড় বছর হেল তােক গণনার আওতায় আনা হেব| এবং গণনার আওতায়
চেল আসা প্রেতয্েক এই ৈনেবদয্ েদেব প্রভুর প্রিত| 15 বড় েলাকরা 1/2 েশকেলর েবশী েদেব না আবার
গরীবরা 1/2 েশকেলর কম েদেব না| তােদর জীবেনর প্রায়িশ্চেত্তর জনয্ প্রেতয্কেক অবশয্ই সমপিরমাণ
ৈনেবদয্ প্রভুেক অপর্ণ করেত হেব| 16প্রায়িশ্চত্ত ৈনেবদয্র সমস্ত অথর্ জমা কর এবং ঐ অথর্ সমাগম তঁাবুর
যাবতীয় খরেচর জনয্ বয্বহার কর| এই ৈনেবদয্ এরকমভােব প্রভুেক তঁার েলাকেদর কথা মেন রাখাবার
জনয্| তারা তােদর িনেজেদর জীবেনর জনয্ মূলয্ েদেব|”

পিরষ্কার করার পাত্র
17প্রভু েমািশেক বলেলন, 18“িপতেলর একিটপায়া ৈতরী কের তার ওপর একিট িপতেলর পাত্র বসােব|

এই পােত্র অনয্ সব িকছু পিরষ্কার কের েধায়া হেব| সমাগম তঁাবু ও েবদীর মাঝখােন ঐ পাত্র বিসেয় তােত
জল ভির্ত্ত করেব| 19 হােরাণ ও তার পুত্ররা ঐ পােত্রর জেল তােদর হাত পা েধােব| 20 যখনই তারা সমাগম
তঁাবুেত প্রেবশ করেব অথবা প্রভুর কােছ ৈনেবদয্ েপাড়াবার জনয্ েবদীর কােছ আসেব তখনই তােদর ঐ
পােত্রর জল িদেয় িনেজেদর পিরষ্কার করেত হেব যােত তারা মারা না যায়| এটা েমেন চলেল তারা মারা
যােব না| 21 যিদ তারা মরেত না চায় তাহেল এই িবিধ তােদর েমেন চলেত হেব| এই িবিধ হােরাণ এবং তার
উত্তরপুরুষেদর িচরকাল েমেন চলেত হেব|”

অিভেষেকর েতল
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22প্রভু েমািশেক বলেলন, 23 “সুগিন্ধ মশলা খঁুেজ আেনা| 12 পাউণ্ড ওজেনর তরল মস্তিক, 6 পাউণ্ড
ওজেনর সুগিন্ধ দারুিচিন, 6 পাউণ্ড ওজেনর সুগিন্ধ এবং 24 বােরা পাউণ্ড ওজেনর সূক্ষ্ম ধরেণর দারুিচিন
িনেয় এেসা| এগুিলেক প্রচিলত েশকেলর মান অনুযায়ীওজন কর| 1 গয্ালন জলপাইেয়র েতলও এেনা|

25 “সুগিন্ধ অিভেষেকর েতল ৈতরী করবার জনয্ এই িজিনসগুিল িবেশষেজ্ঞর মেতা েমশাও| 26সমাগম
তঁাবুর ওপর ও সাক্ষয্িসনু্দেকর ওপর ঐ েতল িছিটেয় দাও| এর ফেল ঐ িজিনসগুেলার িবেশষত্ব প্রকাশ
পােব| 27 েটিবল এবং েটিবেলর ওপর রাখা েপ্লেট ওই েতল িছেটােব| দীপদান ও তার সকল পাত্র ও
ধূপেবদীেতও ঐ েতল িছেটােব| 28 েহামবিলর েবদীেত এবং েহামবিলর জনয্ বয্বহৃত সমস্ত পােত্র এবং হাত
পা েধায়ার েসই পাত্র ও পােত্রর নীেচ রাখা পায়ােতও ঐ েতল িছিটেয় দাও| 29প্রভুর েসবার জনয্ এই সমস্ত
িজিনসগুেলােক েতামােক পিবত্র কের তুলেত হেব| তাহেলই তারা পিবত্র হেয় উঠেব| এই িজিনসগুেলােক
অনয্ িকছু স্পশর্ করেল েসগুেলাও পিবত্র হেয় উঠেব|

30 “যাজকরূেপ িবেশষ উপােয় আমােক েসবার জনয্ হােরাণ ও তার পুত্রেদর গােয়ও ঐ েতল িছিটেয়
েদেব| 31 ইস্রােয়েলর েলাকেদর বেলা েয এই অিভেষেকর েতল হল পিবত্র| ইস্রােয়েলর েলাকেদর বেলা
েয এই েতল অবশয্ই তােদর বংশ পরম্পরায় একমাত্র আমার জনয্ই বয্বহৃত হেব| 32 সাধারণ সুগিন্ধ
িহেসেব েকউ েযন এই েতল বয্বহার না কের| এই সূত্র অনুসাের অনয্ েকান েতল ৈতরী করেব না| এই
েতল পিবত্র এবং েতামােদর কােছ এর িবেশষ অথর্ আেছ| 33 যিদ েকউ এই পিবত্র েতল সাধারণ সুগিন্ধ
িহসােব ৈতরী কের অথবা এিট কােরা ওপর আেরাপ কের, তার েলাকেদর েথেক তােক িবতািড়ত কের
েদওয়া হেব|”

ধূপ
34 এরপর প্রভু েমািশেক বলেলন, “এই সুগিন্ধ মশলাগুেলা েজাগাড় কের আেনা: ধুেনা, নখী,

গুগু্গল, কুনু্দরু| মেন রাখেব প্রেতয্কিট মশলার পিরমাণ হেব সমান| 35 পিরষ্কার লবেনর সেঙ্গ এই সুগিন্ধ
মশলাগুেলা েমশাও এবং সুগিন্ধ ৈতরী করার মেতা সুগিন্ধ ধূপ বানাও| এই প্রিক্রয়া ধূপেক খঁািট এবং পিবত্র
করেব| 36 খািনকটা পাউডােরর মেতা ধূেপর গঁুেড়া কের িনেয় েসই িমিহ করা ধূেপর গঁুেড়া েয সমাগম
তঁাবুেত আিম েতামােদর দশর্ন েদব তার মেধয্ রাখা সাক্ষয্িসনু্দেকর সামেন রাখেব| িবেশষ প্রেয়াজেনই
শুধুমাত্র এই ধূেপর গঁুেড়া বয্বহার করেব| 37 প্রভুর জনয্ িবেশষ প্রেয়াজন ছাড়া এর বয্বহার হেব না|
38 সুগিন্ধ ধূেপর গন্ধ অনুভব করেত েকউ যিদ িনেজর জনয্ এই ধূেপর গঁুেড়া িনেয় যায় তাহেল েস
সমাজচূয্ত হেব|”

31
বৎসেলল এবং অহলীয়াব

1তখন প্রভু েমািশেক বলেলন, 2 “আমার িবেশষ কােজর জনয্ আিম িযহূদা বংশীয় একজনেক িনবর্াচন
কেরিছ| তার নাম হল বৎসেলল| বৎসেলল হল হূেরর েপৗত্র এবং উিরর পুত্র| 3আিম বৎসেললেক ঈশ্বেরর
আত্মা, পটুতা, দক্ষতা এবং সমস্ত রকেমর কলা ও িশেল্পরজ্ঞান িদেয় ভের িদেয়িছ| 4বৎসেলল একজন ভাল
িশল্পকার এবং েস েসানা, রূেপা ও িপতল েথেক নানা িজিনসপত্র ৈতরী করেত পাের| 5 বৎসেলল নানা মিণ
মািণকয্ কাটেত ও তােত েখাদাই কের সুন্দর অলঙ্কার ৈতরী করেত পাের| েস কােঠর িশল্পকেমর্ও পারদশীর্|
বৎসেলল সব ধরেণর কাজ করেত পাের| 6 বৎসেলেলর সেঙ্গ কাজ করার জনয্ আিম অহলীয়াবেক
িনবর্াচন কেরিছ| অহলীয়াব হল দান পিরবারেগাষ্ঠীর অহীষামেকর পুত্র| আিম বাকী কািরগরেদর সব রকম
দক্ষতা িদেয়িছ যােত ওরা েতামােক েদওয়া আমার িনেদর্ শগুেলা পালন করেত পাের:

7 সমাগম তঁাবু,
সাক্ষয্িসনু্দক,
সাক্ষয্ িসনু্দেকর ওপেরর আচ্ছাদন এবং সমাগম তঁাবুর সমস্ত আসবাবপত্র|
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8 েটিবল ও তার ওপর রাখা যাবতীয় সব িকছু,
আনুষিঙ্গক অংশসহ
খঁািট েসানার বািতস্তম্ভিট এবং ধূপেবদী|
9 েহামবিলর েবদী এবং েবদীেত বয্বহৃত িজিনসপত্র|
হাত পা েধায়ার পাত্র ও পােত্রর নীেচর পায়া|
10 যাজক হােরােণর জনয্ েবানা িবেশষ েপাশাক পিরচ্ছদ
এবং হােরােণর পুত্ররা যখন যাজেকর কাজ করেব তখন তােদর জনয্ েবানা িবেশষ েপাশাক পিরচ্ছদ|
11 সুগিন্ধ অিভেষেকর েতল,
পিবত্র স্থােন বয্বহােরর সুগিন্ধ ধূপ|

আিম েতামােক িঠক েযভােব িনেদর্ শ িদেয়িছ িঠক েসইভােবই তােদর এই িজিনসগুেলা ৈতরী করেত হেব|”

িবশ্রােমর িদন
12 প্রভু েমািশেক বলেলন, 13 “ইস্রােয়েলর েলাকেদর এই কথাগুিল বেলা: েতামরা অবশয্ই আমার

িবশ্রােমর িদন িবিধ অনুসাের পালন করেব| েতামরা এটা অবশয্ই করেব কারণ প্রজেন্মর পর প্রজন্ম এটা
েতামার এবং আমার মেধয্ একিট প্রতীক িচহ্ন িহসােব িবরাজ করেব| এই িচহ্ন েদখােব েয, আিমই প্রভু,
েতামােদর পিবত্র কেরিছ|

14 “এই িবশ্রােমর িদনেক একিট িবেশষ িদেনর মযর্াদা েদেব| যিদ েকউ এই িবেশষ িবশ্রােমর িদনেক
অনয্ একিট সাধারণ িদেনর মেতা পালন কের তাহেল তােক অবশয্ই হতয্া করেত হেব| যিদ েকউ এই
িবশ্রােমর িদেনও কাজ কের, তাহেল তােক তার েলাকেদর েথেক িবতািড়ত করেত হেব| 15 কাজ করার
জনয্ সপ্তােহর বািক ছয় িদন িনির্দষ্ট থাকেব িকন্তু সপ্তম িদনিট হেব িবেশষ িবশ্রােমর িদন| এই িদনিট
েতালা থাকেব প্রভুর প্রিত সম্মান প্রদশর্েনর িদন িহেসেব| এই িবেশষ িবশ্রােমর িদেন েকউ কাজ করেল
তার মৃত্য়ু অিনবাযর্| 16 িবশ্রােমর িদনিটেক সবর্দা মেন েরেখ ইস্রােয়েলর মানুষ িবেশষ িদন িহেসেব পালন
করেব| তারা সবর্দা এটা েমেন চলেব| এটা হল আমার ও তােদর মেধয্ এক িচরস্থায়ী বেন্দাবস্ত| 17 িবশ্রােমর
িদনিট একিট িচরস্থায়ী িচহ্ন িহেসেব েবঁেচ থাকেব আমার ও ইস্রােয়েলর েলাকেদর মেধয্| প্রভু সপ্তােহর
ছয় িদন পিরশ্রম কের এই স্বগর্ ও মতর্ য্ ৈতরী কেরেছন| িকন্তু সপ্তম িদেন িতিন িবশ্রাম ও অবসেরর মেধয্
কািটেয়েছন|”

18 সীনয় পবর্েত এরপর প্রভু েমািশর সেঙ্গ কেথাপকথন েশষ করেলন| তারপর িতিন বেন্দাবস্ত েলখা
দুেটা সমান্তরাল পাথর ফলক েমািশেক িদেলন| ঈশ্বর িনেজর হােত ঐ দুই পাথর ফলেক িলেখেছন|

32
েসানার বাছুর

1 পবর্ত েথেক েমািশর নামেত েদরী হেচ্ছ েদেখ েলাকরা উিদ্বগ্ন হেয় হােরাণেক িঘের ধরল| তারা
বলল, “েমািশ আমােদর পথ েদিখেয় িমশর েদশ েথেক বার কের এেনেছ িকন্তু আমরা েতা এখান েথেক
িকছুই বুেঝ উঠেত পারিছ না েয েমািশর িক হেয়েছ| সুতরাং এেসা, আমরা আমােদর েনতৃত্ব েদবার জনয্
েদবতােদর ৈতরী কির|”

2 হােরাণ তখন ঐ েলাকেদর বলল, “েতামরা আমার কােছ েতামােদর স্ত্রী, পুত্র, কনয্ােদর কােনর
েসানার দুল এেন দাও|”

3 সুতরাং সবাই তােদর স্ত্রী, পুত্র ও কনয্ােদর কােনর দুল এেন হােরাণেক িদল| 4 হােরাণ সবার কাছ
েথেক েসানার দুলগুেলা িনেয় েসগুেলা গিলেয় একিট বাছুেরর মূির্ত গড়ল| হােরাণ বাটািল িদেয় বাছুেরর
মূির্ত গড়ল এবং েসানা িদেয় মূির্তিটর আচ্ছাদন ৈতরী করল|
তখন েলাকরা বলল, “েহ ইস্রােয়ল, এই েতামার েদবতা িযিন েতামােক িমশর েদশ েথেক বাইের

এেনেছন|”



যাত্রাপুস্তক 32:5 129 যাত্রাপুস্তক 32:24

5 সব েদখার পর হােরাণ বাছুেরর মূির্তর সামেন একিট েবদী ৈতরী করল| এরপর হােরাণ েঘাষণা কের
জানাল, “আগামীকাল প্রভুর সম্মানােথর্ একিট িবেশষ চড়ুই ভািত উৎসব পালন করা হেব|”

6 পরিদন খুব েভাের েলাকরা উেঠ িকছু পশুেক েমের েহামবিল ও মঙ্গল ৈনেবদয্ িদল| তারপর তারা
বেস পাত েপেড় খাওয়া দাওয়া কের আনন্দ সূ্ফির্তেত েমেত উঠল|

7 িঠক েসই সমেয় প্রভু েমািশেক বলেলন, “েতামার েলাকরা, যােদর তুিম িমশর েদশ েথেক েবর কের
এেনেছা, তারা মারাত্মক পাপ কােজ িলপ্ত হেয়েছ| 8আমার িনেদর্ শ সমূ্পণর্রূেপ অগ্রাহয্ কের েসানা গিলেয়
তারা একিট বাছুেরর মূির্ত ৈতরী কেরেছ| তারা গলা েসানা িদেয় ৈতরী একিট বাছুেরর মূির্তেক পূেজা করেছ
এবং তােক ৈনেবদয্ িদেচ্ছ| আবার তারা বলেছ, �ইস্রােয়ল, এই হেচ্ছ েতামার েদবতা িযিন েতামােক িমশর
েথেক বার কের এেনেছন|� ”

9 প্রভু েমািশেক বলেলন, “আিম ঐ েলাকেদর ভাল কের িচিন| ওরা ভীষণ েজদী ও উদ্ধত| 10 সুতরাং
আমােক একা থাকেত দাও| আিম তােদর ওপর কু্রদ্ধ, আিম তােদর ধ্বংস করব| তারপর আিম েতামােক
িদেয় একটা বড় জািতর সৃষ্টি করব|”

11 িকন্তু েমািশ িবনেয়র সেঙ্গ, প্রভু তার ঈশ্বরেক অনুেরাধ করল, “আপিন েক্রাধ িদেয় আপনার
েলাকেদরধ্বংস করেবন না|আপিনআপনার শিক্ত ও পরাক্রম িদেয় ঐ মানুষেদর িমশর েদশ েথেক বাইের
এেনিছেলন| 12 িকন্তু আপিন যিদ ওেদর ধ্বংস কেরন তাহেল িমশরীয়রা বলেত পাের, �প্রভু িনেজর
েলাকেদর জনয্ খারাপ িকছু করার পিরকল্পনা কেরিছেলন| তাই িতিন ঐ েলাকেদর িমশর েথেক েবর কের
িনেয় িগেয়িছেলন| িতিন েচেয়িছেলন পবর্েতর ওপর িনেয় িগেয় তােদর হতয্া করেত| িতিন েচেয়িছেলন
তােদর পৃিথবী েথেক সিরেয় িদেত|� তাই আপিন তােদর ওপর রাগ করেবন না| দয়া কের আপনার মনেক
বদলান| আপনার জনগণেক ধ্বংস করেবন না| 13 আপনার দাসগণ অব্রাহাম, ইসহাক এবং যােকাবেক
স্মরণ করুন| এবং আপিন তােদর কােছ িনেজর নােম শপথ িনেয় বেলিছেলন: �আিম প্রিতজ্ঞা করিছ েয
আকােশর অসংখয্ তারার মেতা েতামােদর বংশ বৃিদ্ধ হেব| এই েদশ েতামােদর বংশধরেদর িদেয় েদব|
ওরা এখােন িচরকােলর জনয্ থাকেব|� ”

14তাই প্রভু তঁার মন পিরবতর্ ন করেলন এবং তঁার েলাকেদর ধ্বংস করবার ভীিত প্রদশর্ন পালন করেলন
না| 15তখন েমািশ ঘুের দঁাড়াল এবং পবর্েতর নীেচ নামল| তার হােত িছল বেন্দাবস্ত েলখা দুই পাথর ফলক|
ঐ দুই পাথর ফলেকর দুপােশই েলখা িছল প্রভুর িনেদর্ শগুিল| 16 ঈশ্বর িনেজর হােত ঐ দুই পাথর ফলক
ৈতরী কের িনেজই ঐ িনেদর্ শগুিল িলেখেছন|

17 িযেহাশূয় িশিবেরর গভীের েলাকজেনর েকালাহল শুনেত েপল এবং েমািশেক বলল, “মেন হেচ্ছ
িশিবেরর েলাকরা যুদ্ধ করেছ|”

18 উত্তের েমািশ বলল, “এই েকালাহল েকান যুদ্ধ জেয়র উল্লাস নয় আবার পরাজেয়র কান্নাও নয়|
আিম িকন্তু গান বাজনা শুনেত পািচ্ছ|”

19 েমািশ েসই িশিবেরর কােছ েগল| েস েদখল েসানার বাছুেরর মূির্তিট এবং েলাকরা তা িনেয় নাচানািচ
করেছ| এসব েদেখ েমািশ েরেগ েগল, রােগর েচােট হাত েথেক পাথর ফলকগুিল নীেচ েফেল িদল এবং
পবর্েতর পাদেদেশ তােদর েভেঙ্গ চূণর্িবচূণর্ কের িদল| 20 েমািশ েসই েসানার বাছুেরর মূির্তেক আগুেন ছঁুেড়
েফেল িদল| তারপর আগুেন েসই মূির্ত গেল েগেল েসই ছাই জেল িমিশেয় ইস্রােয়েলর েলাকেদর েসই
জল পান করেত বাধয্ করল|

21 েমািশ হােরাণেক বলল, “এই েলাকরা েতামার সেঙ্গ িক কেরিছল েয তুিম ওেদর এমন পােপর িদেক
েঠেল িদেল?”

22 হােরাণ উত্তর িদল, “মহাশয়, রাগ কেরা না| তুিম েতা জােনা এরা সব সময়ই ভুল পেথ পা বাড়ায|
23 ওরা আমায় বেলিছল, �েমািশ আমােদর িমশর েদশ েথেক েনতৃত্ব িদেয় েবর কের আনেলও এখন
িকন্তু তার েকান খবর পাওয়া যােচ্ছ না| তাই আমােদর জনয্ এমন েদবতাসমূহ ৈতরী কের দাও যারা
আমােদর েনতৃত্ব েদেব|� 24 তখন আিম ওেদর বেলিছলাম, �যিদ েতামােদর েকান েসানার দুল থােক
তাহেল আমােক সব দাও|� ওরা আমােক েসানার দুল িদেল আিম েসগুেলা আগুেন েফেল িদেল আগুন
েথেক ঐ বাছুরিট বার হেয় এেলা|”
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25 েমািশ েদখল হােরাণ েলাকেদর ওপর িনয়ন্ত্রণ হািরেয়েছ এবং তারা েস্বচ্ছাচারী হেয় উেঠেছ| েলাকরা
বনয্ হেয় উেঠেছ| এবং তােদর সমস্ত শত্রুরা এই েবাকামী েদখেত েপেয়েছ| 26 তাই েমািশ েসই িশিবেরর
প্রেবশ দ্বাের দঁািড়েয় বেল উঠল, “েকউ যিদ প্রভুেক অনুসরণ করেত চাও তাহেল আমার কােছ এেসা|”
এবং েলিব বংশজাত েলাকরা সবাই েদৗেড় েমািশর কােছ চেল এল|

27 তখন েমািশ তােদর বলল, “প্রভু ইস্রােয়েলর ঈশ্বর িক বেলন তা আিম েতামােদর বলব: �প্রেতয্েক
তার িনেজর িনেজর তরবাির হােত তুেল িনেয় িশিবেরর এ প্রান্ত েথেক ও প্রােন্ত িগেয় সমস্ত েলাকেদর
হতয্া কের তােদর শািস্ত দাও| প্রেতয্েক তার বনু্ধ ভাই এবং প্রিতেবশীেক হতয্া করেব|� ”

28 েলিব বংশজাত প্রেতয্ক মানুষ েমািশর িনেদর্ শ পালন করল| েসই িদন অন্তত 3000 ইস্রােয়লবাসীেক
হতয্া করা হেয়িছল| 29তখন েমািশ বলল, “আজ েথেক প্রভু েতামােদর তঁার েসবার জনয্ উৎসগর্ কেরেছন
এবং আজ িতিন েতামােদর আশীবর্াদ কেরেছন কারণ েতামরা প্রেতয্েক েতামােদর পুত্রেদর এবং ভাইেদর
িবরুেদ্ধ ঝগড়া কেরছ|”

30পরিদন সকােল েমািশ সবাইেক বলল, “েতামরা মারাত্মক পাপ কাজ কেরেছা িকন্তু এখনআিম প্রভুর
কােছ যাব এবং েচষ্টা করব যােত িতিন েতামােদর এই পাপেক ক্ষমা কের েদন|” 31 সুতরাং েমািশ আবার
প্রভুর কােছ িফের িগেয় বলল, “প্রভু অনুগ্রহ কের শুনুন| ওরা েসানার েদবতা ৈতরী কের মারাত্মক পাপ
কেরেছ| 32 এখন আপিন ওেদর এই পাপেক ক্ষমা কের িদন| যিদ আপিন ওেদর ক্ষমা না কেরন তাহেল
আপনার েলখা পুস্তক* েথেক আমার নাম মুেছ িদন|”

33 প্রভু েমািশেক বলেলন, “েয আমার িবরুেদ্ধ পাপ কাজ কেরেছ আিম েকবল তার নামই আমার
পুস্তক েথেক েকেট েফলব| 34 তাই এখন তুিম নীেচ িগেয় েলাকেদর েয েদেশ িনেয় েযেত বেলিছ েসই
েদেশ িনেয় যাও| আমার দূত েতামােদর আেগ পথ েদখােত েদখােত যােব, পাপীর যখন িবনােশর সময়
হেব তখন েস শািস্ত পােবই|” 35 তাই প্রভু েলাকেদর ওপর একিট মহামারী ছিড়েয় িদেলন কারণ তারা
হােরাণেক বাছুেরর মূির্ত ৈতরী করেত বাধয্ কেরিছল|

33
“আিম েতামার সেঙ্গ যাব না”

1 তখন প্রভু েমািশেক বলেলন, “তুিম এবং েতামার েলাকেদর, যােদর তুিম িমশর েথেক এেনিছেল
তােদর অবশয্ই এখান েথেক চেল েযেত হেব| অব্রাহাম, ইসহাক ও যােকাবেক আিম েয েদশ েদব
বেল প্রিতজ্ঞা কেরিছলাম েসই েদেশ চেল যাও| আিম প্রিতজ্ঞা কেরিছলাম েয আিম ওেদর পরবতীর্
উত্তরপুরুষেদর ঐ েদশ িদেয় যাব| 2তাই আিম েতামার আেগ একজন দূত পাঠাব এবং কনানীয়, ইেমারীয়,
িহত্তীয়, পিরষীয়, িহব্বীয় ও িযবূষীয়েদর পরািজত কের ঐ েদশ েথেক তািড়েয় েদব| 3 েতামরা েসই ভাল
েদেশ যাও েসখােন সব িকছু সুন্দর| িকন্তু আিম েতামার সেঙ্গ যাব না| েতামরা ভীষণ একগঁুেয় ও েজদী|
েতামরা আমােক কু্রদ্ধ কেরছ| যিদ আিম েতামােদর সেঙ্গ যাই তাহেল হয়েতা আিম েতামােদর ধ্বংস করেত
পাির|” 4 এই দুঃসংবাদ েশানার পর েলাকরা ভীষন হতাশ হেয় পড়ল এবং তারা মিণমািণকয্ বয্বহার করা
বন্ধ কের িদল| 5 েকন? কারণ েমািশেক প্রভু বেলেছন, “ইস্রােয়লবাসীেক বেলা, �েতামরা একগঁুেয় েজদী
প্রকৃিতর মানুষ| খুব কম সমেয়র জনয্ও আিম যিদ েতামােদর সেঙ্গ ভ্রমণ কির তাহেল েতামােদর িবনাশ
হেত পাের| সুতরাং যখন আিম িস্থর করব ইস্রােয়লেক িক করেত হেব তখন েতামরা িনেজেদর েদহ েথেক
অলঙ্কারািদ খুেল েফল|� ” 6 সুতরাং ইস্রােয়লবাসীরা েহােরব পবর্ত েথেক তােদর যাত্রাপেথ িনেজেদর
অলঙ্কারািদ খুেল েফলল|

অস্থায়ী সমাগম তঁাবু
7 েমািশ িশিবেরর একটু দূের অনয্ একিট তঁাবু স্থাপন করল| েমািশ এই তঁাবুর নাম িদল “সমাগম তঁাবু|”

প্রভুেক েকউ যিদ িকছু িজজ্ঞাসা করেত চায় তাহেল েস িশিবেরর বাইের ঐ সমাগম তঁাবুেত েযেত পাের|
* 32:32: পুস্তক এিট হল “জীবন পুস্তক,” ঈশ্বেরর সব েলাকেদর নাম এেত েলখা আেছ|
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8 যখন খুিশ েমািশ ঐ সমাগম তঁাবুেত েযত| সবাই তােক লক্ষয্ করত| সকেল িনজস্ব তঁাবুর দরজায় দঁািড়েয়
েমািশর সমাগম তঁাবুর অভয্ন্তের যাওয়া েদখেতা| 9 েমািশ যখনই ঐ সমাগম তঁাবুেত প্রেবশ করেতা তখনই
তঁাবুর দরজায় েমঘস্তম্ভ েনেমআসত এবং প্রভু তখন েমািশর সেঙ্গ কথা বলেতন| 10 েলাকরা সমাগম তঁাবুর
দরজায় েমঘস্তম্ভ েদখেত েপেলই তারা িনেজর িনেজর তঁাবুর মেধয্ হঁাটু েগেড় ঈশ্বেরর উপাসনা করেতা|

11এভােবই প্রভু েমািশর সেঙ্গ মুেখামুিখ কথা বলত| প্রভু বনু্ধর মেতা েমািশর সেঙ্গ কথা বলেতন| প্রভুর
সেঙ্গ কথা েশষ করার পর েমািশ িশিবের িফের েযত িকন্তু েমািশর পিরচারক (দাস), নূেনর পুত্র িযেহাশূয়
তঁাবুর বাইের েবেরাত না|

েমািশ প্রভুর মিহমা দশর্ন করল
12 েমািশ প্রভুেক বলল, “আপিন এই েলাকেদর েনতৃত্ব িদেত বেলিছেলন িকন্তু আমার সেঙ্গ আপিন

কােক পাঠােবন তা িকন্তু বেলন িন| আপিন বেলেছন, �আিম েতামােক ভাল কের িচিন এবং েতামার ওপর
আিম সন্তুষ্ট|� 13 আিম যিদ সিতয্ই আপনােক সন্তুষ্ট কের থািক তাহেল আমােক আপনার িশক্ষা ও জ্ঞান
িদন| আিম আপনােক জানেত চাই| তাহেল আিম আপনােক বরাবর সন্তুষ্ট করেত পারব| মেন রাখেবন েয
তােদর সবাই আপনার েলাক|”

14 প্রভু উত্তের বলেলন, “আিম িনেজ েতামার সেঙ্গ যাব, আিম েতামােক িবশ্রাম েদব|”
15 তখন েমািশ প্রভুেক বলল, “আপিন যিদ আমােদর সেঙ্গ না যান তাহেল আমােদর এই স্থান েথেক

সরােবন না| 16তাছাড়া,আমরা িক কের বুঝবআপিনআমার এবংআপনার েলাকেদর ওপর সন্তুষ্ট? আপিন
যিদ আমােদর সেঙ্গ যান তাহেল বুঝব আপিন আমােদর ওপর সন্তুষ্ট হেয়েছন| আপিন যিদ আমােদর সেঙ্গ
না আেসন, তাহেল আমার এবং আপনার েলাকেদর মেধয্ এবং পৃিথবীর অনয্ জািতর মেধয্ আর েকান
পাথর্কয্ থাকেব না|”

17তখন প্রভু েমািশেক বলেলন, “েবশআিম েতামার ইচ্ছা পূরণ করব| কারণআিম েতামার ওপর সন্তুষ্ট
এবং আিম েতামােক ভাল কের জািন|”

18 তখন েমািশ বলল, “দয়া কের আপনার মিহমা আমায় েদখান|”
19তখন প্রভু উত্তর িদেলন, “আিমআমার সমস্তগুণাবলীেক েতামার সামেন িদেয় গমণ করােবা|আিমই

প্রভু এবং েতামরা যােত শুনেত পাও েসইজনয্ আিম আমার নাম েঘাষণা করব| কারণ আমার যােক খুশী
আিম আমার করুণা ও ভালবাসা েদখােত পাির| 20 িকন্তু েতামরা আমার মুখ েদখেত পােব না| আমােক
েদখার পর েকউ বঁাচেত পারেব না|”

21 “আমার খুব কােছই একিট পাথর আেছ; েতামরা েসই পাথেরর ওপর দঁাড়ােত পােরা| 22 ঐ স্থান
িদেয়ই আমার মিহমা প্রকাশ পােব| আিম েতামােদর ঐ পাথেরর একিট িবশাল ফাটেল েরেখ েদব এবং
আিম যখন ওখান িদেয় যাব তখন আমার হাত েতামােদর েঢেক েদেব| 23 এরপর আিম েতামােদর ওপর
েথেক হাত সিরেয় েনব এবং েতামরা আমার িপছন িদক েদখেত পােব িকন্তু আমার মুখ েদখেত পােব না|”

34
নতুন প্রস্তর ফলক

1 তখন প্রভু েমািশেক বলেলন, “পূবর্বতীর্ দুিট প্রস্তর ফলক, েয দুিট তুিম েভেঙ্গিছেল েসরকম আেরা
দুিট প্রস্তর ফলক তুিম ৈতরী কর| প্রথম ফলক দুিটেত েযসব কথা েলখা হেয়িছল েসইসব কথা আিম আবার
এই ফলক দুিটেত িলখব| 2 কাল সকােল প্রস্তুত হেয় িনও এবং আমার সেঙ্গ েদখা করবার জনয্ সীনয়
পবর্েতর চূড়ায় এেসা| 3আর েকউ েতামার সেঙ্গ আসেব না| অনয্ কাউেক েযন পবর্েতর েকাথাও না েদখা
যায়| এমনিক েকানও পশুর দল বা েমেষর পালেকও পবর্েতর নীেচ চরেত েদওয়া যােব না|”

4 তাই েমািশ প্রথম পাথেরর ফলেকর মেতা আরও দুিট ফলক ৈতরী করল| তারপর পরিদন সকােল
উেঠ সীনয় পবর্েতর চূড়ায় েগল| েমািশ প্রভুর আেদশ অনুসাের সব িকছু করল| েস পাথেরর ফলক দুিট
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সেঙ্গ কের িনেয় েগল| 5অতঃপর প্রভু েমেঘর মেধয্ েমািশর কােছ েনেম এেলন এবং তার সেঙ্গ দঁাড়ােলন
এবং তঁার নাম (প্রভুর) েঘাষণা করেলন|

6 প্রভু েমািশর সামেন িদেয় েগেলন এবং বলেলন, “িযেহাবা, প্রভু হেলন দয়ালু ও করুণাময়| িতিন
েক্রােধর বয্াপাের ৈধযর্য্শীল| িতিন পরমেস্নেহ পিরপূণর্ এবং িবশ্বস্ত| 7 হাজার হাজার পুরুষ ধের প্রভু তঁার
করুণা েদখান| িতিন ভুল কাজ, অবাধয্তা এবং পাপ ক্ষমা কের েদন| িকন্তু তবু িতিন েদাষীেদর শািস্ত িদেত
েভােলন না| িতিন েকবলমাত্র েদাষীেদরই শািস্ত েদন না, তােদর দণ্ডনীয় অপরােধর জনয্ তােদর তৃতীয় ও
চতুথর্ পুরুেষর উত্তরপুরুষেদরও শািস্ত েদন|”

8 তখন েমািশ সেঙ্গ সেঙ্গ হঁাটু েগেড় বসল ও আভুিম মাথা নত কের প্রভুর কােছ প্রাথর্না করল এবং
বলল, 9 “প্রভু, আপিন যিদ আমার প্রিত সন্তুষ্ট হন তাহেল আমােদর সেঙ্গ চলুন| আিম জািন আমরা েজদী
িকন্তু আমােদর অপরাধ ক্ষমা কের িদন| আমােদর ওপর আপনার িনেজর পূণর্ অিধকার আেছ বেল মেন
করুন এবং আমােদর গ্রহণ করুন|”

10তখন প্রভু বলেলন, “আিম েতামার েলাকেদর সেঙ্গ এই চুিক্ত কির েযআিম েতামার েলাকেদর সামেন
এমন সব আশ্চযর্য্ কাযর্ করব যা ইিতপূেবর্ পৃিথবীর েকানও েদেশ হয় িন| তখন েতামােদর চারপােশর সমস্ত
জািতসমূহ েদখেত পােব আিম কত মহান| তারা এইসব আশ্চযর্য্ িজিনস েদখেব যা আিম েতামােদর জনয্
করব| 11 আিম যা আেদশ িদিচ্ছ, আজ তা পালন কর তাহেল আিম েতামােদর শত্রুেদর েতামােদর েদশ
তয্াগ করেত বাধয্ করব| আিম ইেমারীয়, কনানীয়, িহত্তীয়, পিরষীয়, িহব্বীয় ও িযবূষীয়েদর িবতাড়ন করব|
12 সাবধান! েতামরা েযখােন যােচ্ছা েসখানকার েলাকেদর সেঙ্গ েকানও চুিক্ত েকােরা না| তাহেল েতামরা
িবপেদ পড়েব| 13 তােদর েবদী ধ্বংস কর| েয পাথরেক তারা পূেজা কের তা েভেঙ্গ েফেলা| তােদর পিবত্র
দণ্ডগুিল ধ্বংস কেরা| 14 অনয্ েকানও েদবতােক পূজা কেরা না কারণ আমার নাম ঈষর্া| আিম হলাম
ঈষর্াপরায়ণ ঈশ্বর|

15 “ঐ েদেশর েলাকেদর সেঙ্গ েকানও চুিক্ত না করার বয্াপাের সাবধান েথেকা| কারণ েতামরা তােদর
েদবতােদর পূেজা কের এবং তােদর ৈনেবদয্ উৎসগর্ কের বয্িভচার করেব| তারা তােদর ৈনেবদয্ ভক্ষণ
করেত েতামােদর িনমন্ত্রণ করেব| 16 েতামরা যিদ তােদর কনয্ােদর পুত্রবধূরূেপ গ্রহণ কেরা তাহেল ঐ
মিহলারা েতামােদর পুত্রেদর তােদর ঐ েদবতােদর পূেজা করােব এবং তারা েতামােদর পুত্রেদর প্রভুর প্রিত
অিবশ্বস্ত কের তুলেব|

17 “েকানও মূির্ত্ত ৈতরী করেব না|
18 “খািমরিবহীন রুিটর উৎসব পালন করেব| আিম েতামােদর েযমন আেদশ িদেয়িছলাম েসই মেতা

সাতিদন ধের খািমরিবহীন রুিট খােব| েতামরা এটা আবীব মােস করেব কারণ ঐ মােস েতামরা িমশর
েছেড় েবিরেয় এেসিছেল|

19 “েকানও নারীর প্রথম গভর্ জাত পুত্র সন্তান হেব আমার| এমনিক গবািদ পশুর অথবা েমেষর
প্রথমজাত পুরুষশাবকও আমার অিধকারভুক্ত| 20 েতামরা যিদ গাধার প্রথমজাত পুরুষশাবকেক রাখেত
চাও, তেব েতামরা একিট েমষশাবেকর িবিনমেয় তা রাখেত পােরা| িকন্তু েতামরা যিদ ঐ গাধার শাবকিটেক
একিট েমেষর িবিনমেয় না েকেনা তাহেল েতামােদর ঐ গাধার ঘাড় মটকােত হেব| েতামােদর সমস্ত
প্রথমজাত পুত্র সন্তানেদর আমার কােছ েথেক েফরৎ  িনেত হেব| িকন্তু েকানও েলাকই উপহার ছাড়া
আমার কােছ আসেব না|

21 “েতামরা ছযিদন যাবৎ পিরশ্রম করেব ও সপ্তম িদেন িবশ্রাম েনেব| চােষর বীজ েরাপন ও ফসল
কাটার সময় েতামরা অবশয্ই িবশ্রাম েনেব|

22 “সাত সপ্তােহর উৎসব পালন করেব| গম কাটার পর প্রথম কাটা ফসেলর দানাগুেলা এই উৎসেবর
জনয্ বয্বহার করেব এবং বছেরর েশেষ ফসল কাটার উৎসব পালন করেব|

23 “বছের িতনবার েতামােদর সমস্ত েলাক সবর্শিক্তমান প্রভু, ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর সামেন উপিস্থত হেব|
24 “েতামরা যখন েতামােদর েদেশ যােব তখন আিম েতামােদর শত্রুেদর েসখান েথেক িবতািড়ত

করেত বাধয্ করব| আিম েতামােদর েদেশর সীমা িবস্তার কের েদব যােত েতামরা আরও েবশী জিম পাও|
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েতামােদর অবশয্ই প্রিত বছের িতনবার প্রভু, েতামােদর ঈশ্বেরর সামেন েযেত হেব| এবং তখন েকউ
েতামােদর েদশ অিধকার করার েচষ্টা করেব না|

25 “যখন েতামরা আমােক ৈনেবদয্ িহসােব রক্ত উৎসগর্ করেব তখন তার সেঙ্গ খািমর েদেব না|
“িনস্তারপেবর্ উৎসগীর্কৃত মাংস পরিদন সকাল পযর্ন্ত রাখা উিচৎ হেব না|
26“েতামােদর েক্ষেতর প্রথম ফসল প্রভুেক েদেব|ঐফসল প্রভু, েতামােদর ঈশ্বেরর গৃেহ িনেয়আসেব|
“কখনও েকানও ছাগিশশুেক তার মােয়র দুধ িদেয় রান্না করেব না|”
27 তারপর প্রভু েমািশেক বলেলন, “েতামােক আিম যা বেলিছ সব িকছু িলেখ রােখা| এইগুিলই হল

েতামার এবং ইস্রােয়েলর েলাকেদর মেধয্ চুিক্তর দিলল|”
28 েমািশ েসখােন প্রভুর সেঙ্গ 40 িদন ও 40 রাত বাস কেরিছল| েমািশ 40 িদন েকান িকছু েভাজন

করল না বা জল পান করল না| েমািশ দুিট পাথেরর ফলেকর ওপর চুিক্তর কথাগুিল িলেখিছল|

েমািশর উজ্জ্বল মুখ
29তারপর েমািশ সীনয় পবর্ত েথেক েনেম এল| েস েসই চুিক্ত েলখা পাথেরর ফলক দুিট বেয় িনেয় এল|

প্রভুর সেঙ্গ কথা বলার পর েমািশর মুখ জ্বলজ্বল করিছল| িকন্তু েমািশ িনেজ তা জানত না| 30 হােরাণ ও
ইস্রােয়েলর অনয্ সব েলাকরা তার উজ্জ্বল মুখ েদেখ তার কােছ েযেত ভয় পািচ্ছল| 31তখন েমািশ তােদর
েডেক পাঠাল| েমািশ হােরাণ এবং দলপিতর সেঙ্গ কথা বলল| 32 তারপর সমস্ত ইস্রােয়লবাসী েমািশর
কােছ এল| সীনয় পবর্েত প্রভু েযসব আেদশ িদেয়েছন েমািশ েসই আেদেশর কথা তােদর েশানাল|

33 েমািশ তার কথা েশষ কের িনেজর মুখ আবরণ িদেয় েঢেক েফলল| 34 িকন্তু েমািশ যখনই প্রভুর
সেঙ্গ কথা বলেত েযত তখন েস যতক্ষণ না বাইের আসত ততক্ষণ েসই আবরণ খুেল রাখত| েমািশ যখন
প্রভুর সািন্নধয্ েথেক েবিরেয় আসত এবং ইস্রােয়েলর েলাকেদর প্রভুর আেদশসমূহ বলত, 35 তখন তারা
েমািশর মুখমণ্ডেলর ওপর একিট দীিপ্ত েদখেত েপত| তাই েস আবার তার মুখ েঢেক েফলত। পেরর বার
প্রভুর সেঙ্গ কথা বলেত না যাওয়া পযর্ন্ত েস ঐভােবই মুখ েঢেক রাখত|

35
িবশ্রােমর িদন সংক্রান্ত িনয়ম

1 েমািশ সমস্ত ইস্রােয়লবাসীেক একত্র করল| েস তােদর বলল, “প্রভু েতামােদর যা আেদশ কেরেছন
তা আিম েতামােদর বলব:

2 “েতামরা ছয়িদন ধের কাজ করেব িকন্তু সপ্তম িদনিট িবেশষভােব িবশ্রােমর জনয্ থাকেব| েতামরা
ঐিদন িবশ্রাম েনেব এবং এইভােব প্রভুেক সম্মান জানােব| েয বয্িক্ত সপ্তম িদন কাজ করেব তােক হতয্া
করা হেব| 3ঐ িবশ্রােমর িদন েতামােদর বাড়ীর েকাথাও েতামরা আগুন পযর্ন্ত জ্বালােব না|”

পিবত্র তঁাবুর জনয্ িজিনসপত্র
4 েমািশ ইস্রােয়েলর সমস্ত মণ্ডলীেক বলল, “এইগুিল হল প্রভুর আেদশসমূহ: 5 প্রভুর জনয্ িবেশষ

উপহার সংগ্রহ কর| প্রেতয্েক মেন মেন িঠক কের েনেব েতামরা িক েদেব| তারপর েতামরা প্রভুর কােছ
উপহারসমূহ আনেব| েসানা, রূেপা, িপতল; 6 নীল, েবগুনী ও লাল সুেতা ও সূক্ষ্ম মসীনা বস্ত্র; ছাগেলর
েলাম; 7 লাল রঙ করা েমষ চমর্ ও মসৃণ চমর্; বাবলা কাঠ; 8 প্রদীেপর জনয্ েতল, অিভেষেকর েতেলর
জনয্ মশলাপািত এবং সুগিন্ধ ধূপকািঠর জনয্ মশলা এেন েতামরা প্রভুেক েদেব| 9 এেফাদ ও বক্ষাবরেণর
জনয্ েগােমদ ও অনয্ানয্ মূলয্বান মিণমািণকয্ও সেঙ্গ এেনা|

10 “েতামােদর মেধয্ যারা দক্ষ কািরগর তারা এেস প্রভুর আেদশমেতা িজিনস ৈতরী কেরা: 11 পিবত্র
তঁাবু, তার বাইেরর তঁাবু, তার আস্তরণ, আংটাগুিল, তক্তাসমুহ, আগল, খঁুিট ও িভিত্তসমূহ; 12 পিবত্র
িসনু্দক, তার খঁুিটগুিল, আস্তরণ এবং পদর্ া যা পিবত্র িসনু্দক েযখােন রাখা আেছ েসই জায়গা েঢেক েদয়;
13 েসই েটিবল ও তার পায়াগুিল, েটিবেলর ওপেরর সমস্ত িজিনস এবং েটিবেলর ওপেরর িবেশষ রুিট;
14বািতরজনয্ বািতদানসমূহ, তারআনুষিঙ্গকঅঙ্গএবং বািতরজনয্ েতল; 15 ধূপ েবদী এবং তার খঁুিটসমূহ;
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অিভেষেকর েতল এবং সুগিন্ধ ধূপ; েয পদর্ া পিবত্র তঁাবুর প্রেবশদ্বার েঢেক রাখেব; 16 েহামবিলর জনয্
েবদী এবং তার িপতেলর জাল, খঁুিটগুিল এবং তার বাসনেকাসন, িপতেলর পাত্র ও তার দান; 17প্রাঙ্গেণর
চারিদেকর পদর্ া, তােদর খঁুিট ও িভিত্তসমূহ এবং প্রাঙ্গেণর প্রেবশদ্বােরর পদর্ া 18 সমাগম তঁাবুর জনয্ এবং
প্রাঙ্গেণর জনয্ কীলকগুিল এবং তােদর দিড়গুিল; 19 পিবত্র স্থােন পরার জনয্ যাজেকর িবেশষ বস্ত্র �
এসবই েতামরা আনেব| এই িবেশষ বস্ত্র যাজক হােরাণ ও তার পুত্ররা পরেব| তারা যখন যাজক হেব তখন
তারা এই বস্ত্র পরেব|”

েলাকেদর মহান ৈনেবদয্
20 তারপর ইস্রােয়েলর সমগ্র মণ্ডলী েমািশর কাছ েথেক চেল েগল| 21 প্রেতয্েক, যােদর হৃদেয় প্রবৃিত্ত

ও মেন ইচ্ছা হল তারা প্রভুর জনয্ উপহার িনেয় এল| এই উপহার সামগ্রীগুিল সমাগম তঁাবুর জনয্, তঁাবুর
েভতেরর প্রেয়াজনীয় িজিনস এবং িবেশষ বস্ত্র ৈতরীর কােজ লাগােনা হল| 22 পুরুষ, স্ত্রী যারা ইচু্ছক িছল
প্রভুর জনয্ উপহার সামগ্রী িনেয় এেলা| তারা িপন, দুল, আংিট ও অনয্ানয্ গয়না িনেয় এল এবং সমস্ত
প্রভুেক িদেয় িদল| এটা িছল প্রভুর জনয্ িবেশষ ৈনেবদয্.

23 েয সমস্ত েলােকর কােছ িমিহ শেনর কাপড় িছল এবং নীল, েবগুনী ও লাল সুেতা িছল তারা তা িনেয়
প্রভুর কােছ এেলা, যােদর কােছ ছাগেলর েলাম বা লাল রঙ করা েমেষর চামড়া বা মসৃণ চামড়া িছল তারা
েসগুেলা িনেয় এল এবং প্রভুেক িদল| 24 যারা প্রভুেক রূেপা বা িপতল িদেত চাইল তারা েসটা িনেয় এল|
যােদর কােছ বাবলা কাঠ িছল যা সমাগম তঁাবু িনমর্ােণর কােজ বয্বহার করা েযেত পাের তারা েসটা আনল
এবং তা প্রভুেক িদল| 25 প্রিতিট দক্ষ মিহলা তােদর হাত িদেয় সুেতা েকেট িমিহ শেনর কাপড় বুনল এবং
লাল, নীল ও েবগুনী সুেতা কাটল| 26 ঐ দক্ষ মিহলারা যারা সাহাযয্ করেত চাইল, তারা ছাগেলর েলাম
েথেক কাপড় ৈতরী করল|

27 ইস্রােয়লবাসীেদর দলপিতরা েগােমদ ওঅনয্ানয্ মিণমািণকয্ িনেয় এেলা েযগুিল এেফাদ ও যাজেকর
বক্ষাবরেণর উপর লাগােনা হেব| 28 তারা মশলা ও জলপাই েতলও িনেয় এল, এগুিল সুগিন্ধ ধূপ,
অিভেষেকর েতল ও প্রদীেপর েতল িহেসেব বয্বহৃত করবার জনয্|

29 সমস্ত পুরুষ ও নারী, যারা সাহাযয্ করেত চাইিছল তারা প্রভুর জনয্ উপহার সামগ্রী িনেয় এল| তারা
িনেজেদর ইচ্ছায় স্বতঃসূ্ফতর্ ভােবই এই উপহারসামগ্রী প্রদান করল| প্রভু েমািশ ও তার েলাকেদর েযসব
িজিনস বানােত আেদশ কেরিছেলন েসইসব িজিনসই এই উপহার সামগ্রীর সাহােযয্ ৈতরী করা হল|

বৎসেলল ও অহলীয়াব
30 তারপর েমািশ ইস্রােয়লবাসীেদর বলল, “েদখ, প্রভু িযহূদা বংেশর হূেরর েপৗত্র, উিরর পুত্র

বৎসেললেক মেনানীত কেরেছন| 31 িতিন তােক ঐশ্বিরক ক্ষমতা িদেয়েছন| িতিন তােক জ্ঞােন ও সবর্প্রকার
িবদয্ায় পারদশীর্ কের তুেলেছন| 32 েস েসানা, রূেপা ও িপতেলর িজিনস ৈতরী কের তার ওপর কারুকাযর্
করেত পাের| 33 েস মূলয্বান পাথর ও মিণমািণকয্ েকেট বসােত পাের| েস কাঠ িদেয়ও সবর্প্রকার িজিনস
ৈতরী করেত পাের| 34প্রভু বৎসেলল ও অহলীয়াবেক িশক্ষাদান করার িবেশষ ক্ষমতা িদেয়েছন| অহলীয়াব
হল দান বংশীয় অহীষামেকর পুত্র| 35 প্রভু এই দুজনেকই সবর্প্রকার কাজ করার জনয্ িবেশষ দক্ষতা
িদেয়েছন| তারা ছুেতার এবং ধাতুর কােজ দক্ষ| তারা িমিহ শেনর কাপড়, নীল, েবগুনী এবং লাল সুেতার
সাহােযয্ কাপেড় কারুকাযর্ কের ও কাপড় েবােন| তারা পশম িদেয়ও কাপড় বুনেত পাের|

36
1 “অতএব বৎসেলল, অহলীয়াব ও অনয্ানয্ সব দক্ষ কািরগরেদর অবশয্ই প্রভুর আেদশ অনুসাের

কাজিট করেত হেব| প্রভু এেদর জ্ঞান ও বুিদ্ধ িদেয়েছন যােত এরা পারদির্শতার সেঙ্গ পিবত্র স্থান ৈতরীর
কাজ করেত পাের|”

2-3 তারপর েমািশ বৎসেলল, অহলীয়াব এবং েযসব েলাকেদর প্রভু িবেশষ দক্ষতা িদেয়িছেলন তােদর
েডেক ইস্রােয়লবাসীেদর আনা উপহার সামগ্রীগুিল তােদর হােত তুেল িদল| এই সব েলাকরা পিবত্র স্থান
ৈতরীর কােজ সাহাযয্ করার জনয্ই এেসিছল এবং তারা এই উপহারগুিল ঈশ্বেরর পিবত্র স্থান ৈতরীর কােজ
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লাগাল| েলাকরা প্রেতয্ক িদন সকােলই উপহার িনেয় আসত| 4 েশষকােল ঐসব কািরগররা পিবত্র স্থােনর
কাজ েছেড় েমািশর কােছ এল| তারা বলল, 5 “আমােদর তঁাবুর কাজ েশষ করার জনয্ যা প্রেয়াজন তার
েচেয় েলাকরা অেনক েবশী িজিনস এেনেছ|”

6তখন েমািশ িশিবেরর চারিদেক খবর পাঠাল: “েকানও নারী বা পুরুষ পিবত্র স্থােনর জনয্ আর েকানও
উপহার ৈতরী করেব না|” তাই েলাকেদর উপহার না িদেত বাধয্ করা হল| 7তারা প্রেয়াজেনর েচেয় অেনক
েবশী িজিনস এেনিছল|

পিবত্র তঁাবু
8তারপর দক্ষ কািরগররা পিবত্র তঁাবু ৈতরী করবার কাজআরম্ভ করল| তারা িমিহ শেনর কাপড়, েবগুনী,

নীল ও লাল সুেতা িদেয় দশিট পদর্ া ৈতরী করল| তারা তার ওপর সূেতা িদেয় ঈশ্বেরর িবেশষ ডানাযুক্ত
করূব দূেতর ছিব বসাল| 9প্রেতয্কিট পদর্ াই িছল সমান মােপর�28 হাত লম্বা এবং 4 হাত চওড়া| 10তারপর
কািরগররা েসই পদর্ াগুিল জুেড় দুভােগ ভাগ করল| পঁাচিট কের পদর্ া িনেয় এেককিট ভাগ হেলা| 11 তারা
নীল কাপড় িদেয় প্রেতয্ক ভােগর পদর্ ার িকনারায় একিট ফঁাস ৈতরী করল| 12 প্রিতিট ভােগর পদর্ ার ধাের
50িট কের ফঁাস িদল| ফঁাসগুিল িছল এেক অপেরর িবপরীেত| 13 তারা দুিট পদর্ ােক েজাড়া েদবার জনয্
50িট েসানার আংটা ৈতরী করল| এইভােব পিবত্র তঁাবুিটেক একসেঙ্গ একিট খেণ্ড যুক্ত করা হল|

14 তারপর কািরগররা েসই পিবত্র তঁাবুর আচ্ছাদেনর জনয্ আেরকিট তঁাবু ৈতরী করল| তারা ছাগেলর
েলাম িদেয় এগােরািট পদর্ া বানাল| 15সবগুিল পদর্ াই িছল সমান মােপর � 30 হাত লম্বা এবং 4 হাত চওড়া|
16 তারপর পঁাচিট পদর্ া জুেড় একিট ও ছয়িট পদর্ া জুেড় আেরকিট ভাগ করা হল| 17 দুই ভােগর পদর্ ার
মােঝই 50িট কের ফঁাস লাগােনা হল| 18 দুই ভােগর পদর্ াগুিল জুেড় একিট তঁাবু বানােনার জনয্ তারা 50িট
িপতেলর আংটা ৈতরী করল| 19 তারপর তারা পিবত্র তঁাবুর জনয্ আেরা দুিট আচ্ছাদন ৈতরী করল| একিট
বানােনা হেলা লাল রঙ করা েভড়ার চামড়া িদেয় আর অনয্িট বানােনা হল মসৃণ চামড়া িদেয়|

20 তারপর কািরগররা পিবত্র তঁাবুেক দঁাড় করােনার জনয্ বাবলা কােঠর কাঠােমা বানােলা| 21 প্রিতিট
কাঠােমা িছল 10 হাত লম্বা ও 1.5 হাত চওড়া| 22প্রিতিট কাঠােমা পাশাপািশ দুিট তক্তা েজাড়া িদেয় ৈতরী
হেয়িছল| প্রিতিট কাঠােমা িছল একইরকম| 23 এইভােব তারা পিবত্র তঁাবুর কাঠােমাগুেলা ৈতরী করল|
তারা পিবত্র তঁাবুর দিক্ষণ িদেকর জনয্ 20িট কাঠােমা ৈতরী করল| 24 তারপর ঐ কাঠােমার জনয্ 40িট
রূেপার পায়া ৈতরী করল| প্রেতয্কিট কাঠােমােত দুিট কের পায়া িছল| প্রিতিট তক্তার ধাের একিট কের
পায়া| 25 তঁাবুর উত্তর িদেকর জনয্ও তারা 20িট কাঠােমা ৈতরী করল| 26 তারা 40িট রূেপার িভিত্ত ৈতরী
করল, প্রেতয্ক কাঠােমার জনয্ দুিট কের িভিত্ত| 27 তঁাবুর িপছেন পিশ্চম িদেকর জনয্ তারা আেরা দুিট
কাঠােমা ৈতরী করল| 28পিবত্র তঁাবুর িপছেন েকানার িদেকর জনয্ও তারা দুিট কাঠােমা ৈতরী করল| 29এই
কাঠােমাগুিলেক একত্র কের নীেচর িদেক েজাড়া েদওয়া হল এবং ওপর িদেক একটা আংটা িদেয় দুিদেকর
েকানার কাঠােমাগুিল েজাড়া হল| 30পিবত্র তঁাবুর পিশ্চম িদেকর জনয্ েমাট আটিট কাঠােমা িছল| েসখােন
16িট রূেপার পায়াও িছল যা প্রিতিট কাঠােমােত দুিট কের লাগােনা হল|

31তারপর কািরগররা বাবলা কাঠ িদেয় কাঠােমার আগল ৈতরী করল| তঁাবুর প্রথম পােশ পঁাচিট আগল,
32 অনয্ িদেক পঁাচিট আগল লাগােলা এবং েপছনিদেক অথর্াৎ পিশ্চম িদেক পঁাচিট আগল লাগােলা|
33মােঝরআগলিটেক রাখা হল কাঠােমার একপ্রান্ত েথেকআেরক প্রান্ত জুেড়| 34কাঠােমাগুিলেক েসানায়
মুেড় েদওয়া হল| তারপর তারা েসানার আংটা ৈতরী করল আগলগুিল ধের রাখার জনয্ এবং আগলগুিল
েসানা িদেয় মুেড় েদওয়া হল|

35তারা িমিহ শেনর কাপড় িদেয় পদর্ াসমূহ ৈতরী করল এবং তারা িবেশষ পদর্ ািট ৈতরী করবার জনয্ নীল,
েবগুনী ও লাল সূেতা ৈতরী করল| তারা েসগুেলার ওপর করূব দূতেদর েচহারা েসলাই করল| 36 চারিট
বাবলা কােঠর খঁুিট বািনেয় েসানা িদেয় মুেড় েদওয়া হল| তারা খঁুিটর জনয্ েসানার আংটা ৈতরী করল
এবং চারিট কের রূেপার পায়া ৈতরী করল| 37 তারপর তারা তঁাবুেত েঢাকার জনয্ িমিহ শেনর কাপড় এবং
নীল, েবগুনী ও লাল সুতা বয্বহার কের দরজার পদর্ া ৈতরী করল। এর ওপর তারা সুতার কাজও করল|
38 তারপর তারা এই েঢাকার দরজার পদর্ ার জনয্ পঁাচিট খঁুিট ও আংটা ৈতরী করল| তারপর এই খঁুিটর
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ও পদর্ ার আংটার মাথাগুিল েসানা িদেয় মুেড় েদওয়া হল| তারপর খঁুিটর জনয্ পঁাচিট কের িপতেলর পায়া
প্রস্তুত করা হল|

37
সাক্ষয্িসনু্দক

1 বৎসেলল বাবলা কাঠ িদেয় পিবত্র িসনু্দক ৈতরী করল| িসনু্দকিট 2.5 হাত লম্বা, 1.5 হাত চওড়া আর
1.5 হাত উঁচু| 2 তারপর েস িসনু্দেকর েভতর ও বাইেরর িদক খঁািট েসানা িদেয় মুেড় িদল| েস িসনু্দেকর
চািরিদেক েসানার জির িদেয়ও িঘের িদল| 3 এরপর েস চারিট েসানার আংটা চারেকাণায় রাখল িসনু্দকিট
বেয় িনেয় যাওয়ার জনয্| এর একিদেক দুিট আংটা লাগােনা িছল এবং দুিট আংটা লাগােনা িছল এর অনয্
িদেক| 4 িসনু্দকিট বেয় িনেয় যাওয়ার জনয্ বাবলা কােঠর খঁুিট ৈতরী কের েস েসগুিল খঁািট েসানায় মুেড়
িদল| 5তারপর েস পিবত্র িসনু্দেকর প্রিতিট ধাের আংটাগুিলর েভতর িদেয় খঁুিটগুিল ঢুিকেয় িদল| 6তারপর
েস খঁািট েসানা িদেয় আচ্ছাদনিট ৈতরী করল| এটা িছল 2.5 হাত লম্বা ও 1.5 হাত চওড়া| 7 তারপর েস
েপটােনা েসানা িদেয় দুিট করূব দূত ৈতরী করল এবং েসগুেলা আচ্ছাদেনর দুধাের েরেখ িদল| 8 তারপর
েস করূব দূেতর মূির্ত্ত দুিট পাপেমাচন স্থােনর আচ্ছাদেনর সেঙ্গ জুেড় একত্র করল| 9 দূতরা ডানা আকােশ
ছিড়েয় পিবত্র িসনু্দকিটেক েঢেক িদল| দূতরা পরস্পর মুেখামুিখ হেয় পাপেমাচন স্থােনর িদেক তািকেয়
রইল|

িবেশষ েটিবল
10 বৎসেলল বাবলা কাঠ িদেয় একিট 2 হাত লম্বা, 1 হাত চওড়া ও 1.5 হাত উঁচু েটিবল বানাল|

11 েটিবেলর চারধার খঁািট েসানার পাত িদেয় েস মুেড় িদল| এবং তার চারধাের একিট েসানার ঝালর
লািগেয় িদল| 12 তারপর েস একিট 1 হাত চওড়া কাঠােমা ৈতরী করল েটিবেলর সব ধার িঘের এবং
কাঠােমার চারপােশ েসানার ঝালর লাগােলা| 13তারপর েস েটিবেলর চারেকাণায় চারপায়ায় চারিট েসানার
আংটা লাগাল| 14 েস েটিবলটােক বইবার জনয্ আংটাগুেলা কাঠােমার খুব কােছ আটেক িদল| 15 তারপর
েস েটিবলিট বেয় িনেয় যাওয়ার জনয্ বাবলা কােঠর খঁুিট ৈতরী করল| খঁািট েসানা িদেয় খঁুিটগুিলও মুেড়
িদল| 16 এরপর েস েটিবেল বয্বহােরর জনয্ েসানার েপ্লট, চামচ, বািট ও কলসী বানাল| েপয় ৈনেবদয্
ঢালার জনয্ বািট ও কলসী ৈতরী করা হল|

বািতদান
17 তারপর েস েসানার বািতদানিট ৈতরী করল| েস খঁািট েসানা হাতুিড় িদেয় েপটােলা এবং ৈতরী

করল বািতদােনর িবসৃ্তত পাদানী| েস ফুল, পাতা, কঁুিড় িদেয় কারুকাযর্ কের সবিকছু একেত্র জুেড় িদল|
18 বািতদােনর ছয়িট শাখা - একিদেক িতনিট অপরিদেক আরও িতনিট| 19 প্রিতিট ডােল থাকল িতনিট
কের ফুল| েসগুিল কাঠ বাদােমর ফুেলর মেতা তােত কঁুিড় ও পাতা রাখা হল| 20 বািতদােনর দেণ্ড আরও
চারিট ফুল রাখা হল কঁুিড় ও পাপিড় সেমত যা েদখেত বাদাম ফুেলর মেতা| 21 তােত এেকক িদেক িতনিট
কের েমাট ছয়িট ডালও রাখা হল| প্রিত েজাড়া ডালগুিলর নীেচ েযগুিল িবসৃ্তত পাদানীর সেঙ্গ যুক্ত িছল,
েসখােন কঁুিড় ও পাপিড়সহ একিট ফুল িছল| 22 পুেরা বািতদানিট খঁািট েসানায় ফুলপাতাসহ একসােথ
েজাড়া িদেয় ৈতরী করা হল| 23এই বািতদােনর জনয্ সাতিট প্রদীপ ৈতরী করা হল| তারপর েস খঁািট েসানা
িদেয় সলেতর িচমটা ও শীষদানী পাত্র ৈতরী করল| 24 েস েমাট 75 পাউণ্ড খঁািট েসানা বয্বহার কের এই
বািতদান ও তার আনুষিঙ্গক িজিনসপত্র ৈতরী করল|

ধূপ জ্বালাবার েবদী
25 এরপর ধূপ-ধূনা েপাড়াবার জনয্ েস বাবলা কাঠ িদেয় একিট ধূপদানী ৈতরী করল| এটা িছল 1 হাত

লম্বা, 1 হাত চওড়া এবং 2 হাত উচ্চতা িবিশষ্ট একিট েচৗেকানা িজিনস| ধূপদােনর চারেকােণর প্রিতিটেত
একিট কের শৃঙ্গ িছল| এই শৃঙ্গগুিল ও ধূপেবদী একিট অখণ্ড টুকেরা িছল| 26 েস ধূপদােনর ওপর চারপাশ
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এবং শৃঙ্গগুিল খঁািট েসানা িদেয় মুেড় িদল| তারপর ধূপদােনর চারপাশ েসানার জির িদেয় মুেড় িদল| 27এই
জিরর নীেচ দুধাের আংটা লাগােনা হল| এই আংটা লাগােনা হল বেয় িনেয় যাওয়ার খঁুিট ধের রাখার জনয্|
28 েস এই খঁুিটগুিল বাবলা কাঠ িদেয় ৈতরী কের েসানা িদেয় মুেড় িদল|

29 তারপর েস একজন সুগিন্ধ প্রস্তুতকারক েযমন কের সুগন্ধ ৈতরী কের েসইভােব পিবত্র অিভেষেকর
েতল এবং খঁািট ও সুগিন্ধ ধূপ-ধূনা ৈতরী করল|

38

েহামবিলর েবদী
1 তারপর বৎসেলল বাবলা কাঠ িদেয় েহামবিলর েবদী ৈতরী করেলন| এটা িছল 5 হাত লম্বা, 5 হাত

চওড়া ও 3 হাত উচ্চতা িবিশষ্ট েচৗেকানা আকােরর| 2 তারপর েস েবদীর প্রেতয্কিট েকােণর জনয্ একিট
কের শৃঙ্গ বানােলা এবং তােদর েকাণায় জুেড় িদল যােত তা অখণ্ড হয় এবং েবদীিট িপতল িদেয় েঢেক
িদল| 3 েস েবদীেত বয্বহােরর সব সরঞ্জাম িপতল িদেয় ৈতরী করল| েস পাত্র, েবলচা, বািট, কঁাটা চামচ,
চাটু ইতয্ািদ ৈতরী করল| 4তারপর েস িপতল িদেয় জােলর মেতা একিট ঝঁাঝির ৈতরী করল| েবদীর েবেড়র
নীেচ েথেক মাঝখান পযর্ন্ত এই ঝঁাঝির বসােনা হল| 5তারপর েস েবদীিট বেয় িনেয় যাওয়ার খঁুিট লাগাবার
জনয্ ঝঁাঝিরর চারেকাণায় চারিট আংটা লাগাল| 6 তারপর েস বাবলা কাঠ িদেয় খঁুিট ৈতরী কের িপতল
িদেয় মুেড় িদল| 7 েবদীিট বেয় িনেয় যাওয়ার জনয্ খঁুিটগুেলা আংটার িভতের ঢুিকেয় েদওয়া হল| েবদীর
ধারগুেলা ৈতরী করা হল তক্তা িদেয়| এটা িছল একটা খািল িসনু্দেকর মেতা ফঁাপা|

8তারপর েস িপতল িদেয় পাত্র এবং পােত্রর পায়া ৈতরী করল| এটা মিহলােদর েদওয়া িপতেলর আয়না
েথেক েনওয়া হেয়িছল| এই মিহলারা সমাগম তঁাবুর প্রেবশ দরজায় েসবা করার জনয্ এেসিছল|

পিবত্র তঁাবুর চািরিদেকর প্রাঙ্গণ
9 তারপর েস প্রাঙ্গেণর চািরিদেক পদর্ ার একিট েদওয়াল ৈতরী করল| দিক্ষণ িদেক েস 100 হাত লম্বা

পদর্ ার একিট েদওয়াল ৈতরী করল| এই পদর্ াগুেলা িছল িমিহ শেনর কাপড় িদেয় ৈতরী| 10 কুিড়িট খঁুিটর
সাহােযয্ এই পদর্ াগুিলেত অবলম্বন েদওয়া িছল| খঁুিটগুেলা িছল 20িট িপতেলর িভিত্তর উপর| খঁুিটর আংটা
ও পদর্ ার বন্ধনী িছল রূেপার ৈতরী| 11 উত্তর িদেকর প্রাঙ্গেণও িছল 100 হাত লম্বা পদর্ ার একিট েদওয়াল|
েসখােন 20িট িপতেলর িভিত্তর ওপর 20িট খঁুিট িছল| খঁুিটর আংটা ও পদর্ ার বন্ধনী িছল রূেপার|

12 পিশ্চমিদেকর প্রাঙ্গেণ থাকল 50 হাত লম্বা পদর্ ার েদওয়াল| আর থাকল 10িট খঁুিট ও 10িট িভিত্ত|
খঁুিটর আংটা ও পদর্ ার বন্ধনী ৈতরী করা হল রূেপা িদেয়|

13প্রাঙ্গেণর পূবর্ িদেক 50 হাত চওড়া| প্রাঙ্গেণ প্রেবেশর দরজা রাখা হল এই িদেকই| 14প্রেবশ দরজার
িদেকর পদর্ া িছল 15 হাত লম্বা| এইিদেক িতনিট খঁুিট ও িতনিট িভিত্ত িছল| 15অনয্িদেকর প্রেবশ দরজাও
িছল 15 হাত লম্বা| ঐিদেক িতনিট খঁুিট ও িতনিট পায়া িছল| 16 প্রাঙ্গেণর চািরিদেকর সব পদর্ াই িছল িমিহ
শেনর কাপেড়র ৈতরী| 17 খঁুিটর িভিত্তগুেলা িছল িপতেলর ৈতরী| দণ্ডগুিলর আংটা ও পদর্ ার বন্ধনী িছল
রূেপা িদেয় ৈতরী| খঁুিটর মাথাগুেলা িছল রূেপা িদেয় েমাড়া| প্রাঙ্গেণর সব খঁুিটেতই িছল রূেপার পদর্ াবন্ধনী|

18 প্রাঙ্গেণর প্রেবশ দরজার পদর্ া ৈতরী করা হল িমিহ শেনর কাপড় িদেয়| এবং নীল, েবগুনী ও লাল
সুেতা িদেয়| পদর্ ার ওপর সুেতার কারুকাযর্ও করা হল| পদর্ ািট িছল 20 হাত লম্বা এবং 5 হাত উঁচু| এগুেলা
প্রাঙ্গেণর চািরিদেকর পদর্ ার সমান উঁচু| 19পদর্ া েঠকা েদওয়া হল চারিট খঁুিট ও চারিট িপতেলর পায়া িদেয়|
খঁুিটর আংটা ৈতরী করা হল রূেপা িদেয়| খঁুিটর ওপেরর িদক আর পদর্ ার বন্ধনী রূেপার| 20 পিবত্র তঁাবুর
সমস্ত কীলকগুেলা এবং প্রাঙ্গেণর চািরিদেকর পদর্ াগুেলা িছল িপতেলর ৈতরী|

21 েমািশ েলবীয়েদরআেদশ িদল পিবত্র তঁাবু বা সােক্ষয্র তঁাবু ৈতরীর কােজ যা িকছু বয্বহার করা হেয়েছ
তা একিট তািলকায় িলেখ রাখেত| এই তািলকার দািয়ত্ব েদওয়া হল যাজক হােরােণর পুত্র ঈথামরেক|
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22 িযহূদা বংশীয় হূেরর েপৗত্র ও উিরর পুত্র বৎসেলল েমািশেক েদওয়া প্রভুর আেদশ অনুসাের সব িকছু
ৈতরী করল| 23 দান বংশীয় অহীষামেকর পুত্র অহলীয়াব তােক এই কােজ সাহাযয্ করল| েস একজন দক্ষ
কািরগর ও কারুিশল্পী| েস িমিহ শেনর কাপড়, নীল, েবগুনী ও লাল সুেতা েবানায পারদশীর্ িছল|

24 এই পিবত্র স্থান িনমর্ােণর জনয্ 2 টেনরও েবশী েসানা েদওয়া হেয়িছল| এটা িছল সরকাির িহসাব
অনুযায়ীওজন|

25-26 যতজন েলাকেক েগানা হেয়িছল তারা সবাই আমলাতািন্ত্রক পিরমাণ অনুসাের 3.75 টন রূেপা
িদেয়িছল| কুিড় বছর বা তার েবশী বয়েসর েলাকেদর েগানা হেয়িছল| েমাট 603,550 জন পুরুষ িছল
এবং প্রেতয্কেক আমলাতািন্ত্রক পিরমাপ অনুসাের 1.5আউন্স রূেপা কর িহেসেব িদেত হেয়িছল| 27তারা
3.75 টন রূেপা বয্বহার কের প্রভুর পিবত্র স্থান এবং পদর্ ার জনয্ 100িট িভিত্ত ৈতরী কেরিছল| তারা পিবত্র
স্থােনর িভিত্তর জনয্ এবং পদর্ ার পায়ার জনয্ 3.75 টন রূেপা বয্বহার কেরিছল| েমাট 100িট িভিত্ত করা
হেয়িছল| তারা প্রিতিট িভিত্তর জনয্ 75 পাউণ্ড রূেপা বয্বহার কেরিছল| 28 বািক 50 পাউণ্ড রূেপা িদেয়
আংটা পদর্ ার বন্ধনী ৈতরী কেরিছল এবং খঁুিটর মাথা মুেড় িদেয়িছল|

29প্রভুেক 26.5 টেনরও েবশী িপতল ৈনেবদয্ েদওয়া হেয়িছল| 30ঐ িপতল িদেয় সমাগম তঁাবুর প্রেবশ
দরজার পায়া ৈতরী করা হেয়িছল| িপতল িদেয়, েবদী ও ঝঁাঝির ৈতরী হেয়িছল| েবদীেত প্রেয়াজনীয় সমস্ত
িজিনসপত্র িপতল িদেয় ৈতরী করা হেয়িছল| 31প্রাঙ্গেণর চািরিদেকর পদর্ া ও প্রেবশ দরজার পদর্ ার পায়াও
িপতল িদেয় বানােনা হেয়িছল| পিবত্র তঁাবুর খঁুিট এবং প্রাঙ্গেণর চারিদেকর পদর্ ার জনয্ িপতল বয্বহার করা
হেয়িছল|

39
যাজেকর িবেশষ বস্ত্র

1 যাজকরা যখন প্রভুর পিবত্র স্থােন েসবা করেব তখন তারা েয িবেশষ েপাশাক পরেব, েসটা কািরগররা
নীল, েবগুনী ও লাল সুেতা িদেয় ৈতরী করল| তারা েমািশেক েদওয়া প্রভুর আেদশ অনুযায়ী হােরােণর
জনয্ িবেশষ েপাশাক ৈতরী করল|

এেফাদ
2 তারা িমিহ শেনর কাপড়, েসানার জির, নীল, েবগুনী ও লাল সুেতা িদেয় এেফাদ ৈতরী করল| 3 তারা

েসানা িপিটেয় সরু পাত ৈতরী কের তারপর তা েথেক েসানার জির বানাল| তারপর তারা েসই েসানার জির
নীল, েবগুনী, লাল সুেতা ও শেনর কাপেড়র সােথ একসােথ বুনল| এটা খুবই দক্ষ কািরগেরর কাজ| 4তারা
এেফােদর জনয্ কঁােধর কাপড় বানাল েযটা এেফােদর দুই েকােন েবঁেধ েদওয়া হল| 5 তারা েকামরবন্ধনী
বুেন এেফােদর সােথ জুেড় িদল| েমািশেক েদওয়া প্রভুর আেদশ অনুযায়ীএটাও এেফােদর মতই িমিহ
শেনর কাপড় নীল, েবগুনী ও লাল সুেতা এবং েসানার জির িদেয় েবানা হল| 6 কািরগররা এেফােদর
জনয্ েসানার ওপর েগােমদ বসােলা| তারা ঐ পাথরগুেলার ওপর ইস্রােয়েলর পুত্রেদর নাম েখাদাই করল|
7তারপর তারা এই মিণগুেলা এেফােদর ওপর বিসেয় িদল| এই অলংকারগুিল ইস্রােয়েলর েলাকেদর জনয্
একিট স্মারক হেয় থাকেব| এসবই করা হেয়িছল েমািশেক েদওয়া প্রভুর আেদশ অনুসাের|

বক্ষাবরণ
8 তারপর তারা বক্ষাবরণ ৈতরী করল| িঠক এেফােদর মেতাই এটাও িছল একজন দক্ষ কািরগেরর

কাজ| এটা ৈতরী করা হল েসানার জির, িমিহ শেনর কাপড় এবং নীল, েবগুনী ও লাল কাপড় িদেয়|
9 বক্ষাবরণিটেক অেধর্ক কের ভঁাজ কের চারেকাণা একিট পেকেটর আকার েদওয়া হল| এটা িছল 9 ইিঞ্চ
লম্বা আর 9 ইিঞ্চ চওড়া| 10 তারপর কািরগররা বক্ষাবরণিটর ওপর চার সাির মিণমািণকয্ বসােলা| প্রথম
সািরেত িছল চূনী, পীতমিণ ও মরকত| 11 িদ্বতীয় সািরেত িছল পদ্মরাগ, নীলকান্ত ও পান্না, 12 তৃতীয় সািরেত
িছল েপাখরাজ, িযস্ম ও কটােহলা| 13 চতুথর্ সািরেত িছল ৈবদুযর্য্, েগােমদ ও সূযর্কান্তমিণ| এইসব মিণ
েসানার ওপর বসােনা হল| 14 বক্ষাবরণিটর ওপর েমাট বােরািট মিণ িছল| ইস্রােয়েলর প্রেতয্ক পুেত্রর জনয্
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িছল একিট কের মিণ| প্রেতয্ক অলঙ্কােরর ওপর শীলেমাহেরর মেতা ইস্রােয়েলর বােরািট পিরবারেগাষ্টীর
একিট কের নাম েখাদাই করা িছল|

15কািরগররা বক্ষাবরেণর জনয্ খঁািট েসানার েশকলসমূহ বানােলা| এই েশকলগুিল দিড়র মত পাকােনা
িছল| 16 কািরগররা দুিট েসানার আংটা বািনেয় বক্ষাবরেণর দুই েকােণ আটেক িদল| তার কঁােধর জনয্
দুিট েসানার স্থালীও ৈতরী করল| 17 তারা েসানার েচন দুিটেক বক্ষাবরেণর েকােণর আংটার সােথ েবঁেধ
িদল| 18 তারা আেরা দুিট েসানার আংটা বািনেয় বক্ষাবরেণর অপর দুিট েকােণ আটেক িদল| এটা িছল
বক্ষাবরেণর িভতেরর িদেক এেফােদর িঠক পেরই| তারা েসানার েশকেলর অপর প্রান্তগুিল সামেনর িদক
িদেয় এেফােদর কঁােধর পট্টির েসানার অলঙ্কােরর সেঙ্গ যুক্ত কেরিছল| 19তারপর তারা আেরা দুিট েসানার
আংটা ৈতরী করল এবং েসগুিল এেফােদর পােশ বক্ষাবরেণর েভতরিদেকর ধাের আটেক িদল| 20 তারা
আেরা দুিট েসানার আংটা বসাল কঁােধর পট্টির নীেচ এেফােদর সামেন| এই আংটাগুিল িছল বন্ধনীর কােছ,
েকামরবন্ধনীর ওপর| 21 তারপর তারা একিট নীল িফেতর সাহােযয্ বক্ষাবরণীর আংটার সােথ এেফােদর
আংটা েবঁেধ িদল| এইভােব প্রভুর আেদশ অনুযায়ীবক্ষাবরণিট এেফােদর সােথ শক্তভােব বঁাধা থাকল|

যাজকেদর অপর েপাশাক
22তারপর তারা এেফােদর জনয্ সমূ্পণর্রূেপ নীল কাপড় িদেয় একিট েপাশাক বুনল| 23তারা আলখাল্লার

মাঝখােন একিট ফুেটা করল এবং এই ফুেটার চারধার িদেয় এক টুকেরা কাপড় েসলাই কের িদল, ফুেটািট
যােত না েছঁেড় তার জনয্|

24 তারপর তারা িমিহ শেনর কাপড় এবং নীল, েবগুনী ও লাল সুেতা িদেয় েবদানা ৈতরী করল| এই
েবদানাগুিল তারা আলখাল্লার নীেচর ধাের ঝুিলেয় িদল| 25 তারা খঁািট েসানার ঘন্টা ৈতরী করল এবং
েসগুিল আলখাল্লার নীেচর ধাের েবদানার মােঝ মােঝ লািগেয় িদল| 26আলখাল্লার নীেচর ধাের প্রেতয্কিট
েবদানার মাঝখােন একিট কের ঘন্টা লাগােনা হল| েমািশেক েদওয়া প্রভুর আেদশমতই প্রভুর েসবা করার
সময় যাজেকর পরার জনয্ েপাষাক ৈতরী করা হল|

27 দক্ষ কািরগররা হােরাণ ও তার পুত্রেদর জনয্ িমিহ শেনর কাপেড়র জামা ৈতরী করল| 28 তারা িমিহ
শেনর কাপড় িদেয় একিট পাগিড়, মাথায় বঁাধার িফেত ও েভতের পরার েপাশাক ৈতরী করল| 29 েমািশেক
েদওয়া প্রভুর আেদশমেতা তারা িমিহ শেনর কাপড় এবং নীল, েবগুনী ও লাল সুেতা িদেয় কাপেড়র ওপর
সঁুেচর কাজ কের বন্ধনী ৈতরী করল| 30 তারপর তারা খঁািট েসানা েথেক েসানার পাত ৈতরী করল পিবত্র
মুকুেটর জনয্| তারা েসানার ওপর এই কথাগুিল েখাদাই করল; পিবত্র প্রভুর কােছ| 31 তারপর তারা এই
েসানার পাতিটেক একিট নীল িফেতর সেঙ্গ েবঁেধ িদল| তারা েমািশেক েদওয়া প্রভুর আেদশ অনুসাের নীল
িফেতিটেক পাগিড়র সেঙ্গ জিড়েয় েবঁেধ িদল|

েমািশর দ্বারা পিবত্র তঁাবু পযর্েবক্ষণ
32 অবেশেষ পিবত্র তঁাবু বা সমাগম তঁাবুর কাজ েশষ হল| েমািশেক প্রভু যা যা আেদশ িদেয়িছেলন

ইস্রােয়লবাসী িঠক েসইভােবই সবিকছু করল| 33তারপর তারা েমািশেক েডেক পিবত্র তঁাবু ও তার েভতেরর
সব িজিনস েদখাল| তারা েমািশেক আংটা, কাঠােমা, আগল, খঁুিট এবং পায়া েদখাল| 34তারা তােক তঁাবুর
লাল রঙ করা েমেষর চামড়ার ৈতরী আবরণ েদখাল| তারা তােক মসৃণ চামড়ার ৈতরী আবরণও েদখাল|
তােক সেবর্াচ্চ পিবত্রতম স্থােনর প্রেবশ দরজার পদর্ াও েদখােনা হল|

35 েমািশেক সাক্ষয্ িসনু্দকিটও েদখােনা হল| িসনু্দকিট বহন করার জনয্ খঁুিট ও িসনু্দকিটর আবরণও
তারা েদখাল| 36 তারা তােক েটিবল ও তার উপের রাখা িজিনস এবং িবেশষ রুিটও েদখাল| 37 তারা
তােক খঁািট েসানার ৈতরী দীপদান ও তার দীপগুিলও েদখাল| তারা দীেপর জনয্ বয্বহৃত েতল ও দীেপর
আনুষিঙ্গক অংশগুিলও েদখাল| 38 েমািশেক েসানার েবদী, অিভেষেকর েতল, সুগন্ধী ধূপ-ধূনা এবং তঁাবুর
প্রেবশ দরজার পদর্ াও েদখােনা হল| 39তারা িপতেলর েবদী ও িপতেলর খুরা েদখাল| তারা েবদী বহন করার
খঁুিট ও েবদীেত বয্বহাযর্য্য্ সব িজিনস েদখাল| পাত্র এবং পােত্রর পায়াও েদখাল|

40 তারা েমািশেক প্রাঙ্গেণর চািরিদেকর পদর্ া, তার খঁুিট এবং পায়াও েদখাল| প্রাঙ্গেণর প্রেবশ দরজার
পদর্ া, দিড়, তঁাবুর খঁুিট এবং পিবত্র তঁাবু বা সমাগম তঁাবুর সমস্ত িকছুই েমািশেক েদখােনা হল|
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41 তারা পিবত্র স্থােন েসবার জনয্ যাজকেদর েপাশাক, হােরাণ এবং তার পুত্রেদর জনয্ ৈতরী িবেশষ
েপাশাক েমািশেক েদখাল| এই েপাশাক হােরােণর পুত্ররা যাজেকর কাজ করার সময় পরেব|

42 ইস্রােয়লবাসীরা েমািশেক েদওয়া প্রভুর আেদশ মেতাই সমস্ত কাজ কেরিছল| 43 েমািশ সবিকছু ভাল
কের পযর্েবক্ষণ কের েদখল েয সবিকছুই হুবহু প্রভুর আেদশ মেতাই হেয়েছ| তাই েমািশ তােদর আশীবর্াদ
করল|

40
েমািশ পিবত্র তঁাবু স্থাপন করল

1 তখন প্রভু েমািশেক বলেলন, 2 “প্রথম মােসর প্রথম িদেন েতামরা পিবত্র তঁাবু অথর্াৎ সমাগম তঁাবু
স্থাপন করেব| 3সাক্ষয্ িসনু্দকিট পিবত্র তঁাবুেত রােখা এবংআবরণ িদেয় েঢেক দাও| 4 েটিবলিট িনেয় এেসা
এবং ওপের েয সব িজিনস থাকার কথা েসগুিল রােখা| তারপর দীপদানিট তঁাবুেত িনেয় এেস দীপগুিল
িঠক জায়গা মেতা রােখা| 5 এরপর তঁাবুেত ৈনেবদয্ েদওয়ার জনয্ েসানার েবদীিট িনেয় এেসা| সাক্ষয্
িসনু্দকিটর সামেন েবদীিট রােখা| পিবত্র তঁাবুর প্রেবশ দরজায় পদর্ া টািঙেয দাও|

6 “েহামবিল েদওয়ার জনয্ েবদীিট পিবত্র তঁাবুর প্রেবশ দরজার সামেন রােখা| 7 হাতমুখ েধাওযার জনয্
পাত্রিটেত জল েরেখ েসিট সমাগম তঁাবু ও েবদীর মাঝখােন রােখা| 8 প্রাঙ্গেণর চািরিদেক পদর্ ার েদওয়াল
টািঙেয দাও| তারপর প্রাঙ্গেণর প্রেবশ দরজায় পদর্ া লািগেয় দাও|

9 “অিভেষক েতল বয্বহার কের পিবত্র তঁাবু ও তার েভতেরর সবিকছুর অিভেষক কেরা| তুিম যখন
ঐসব িজিনেসর ওপর েতল েছটােব তখন সবিকছু পিবত্র হেয় যােব| 10 েহামবিলর জনয্ েবদীিট অিভেষক
কেরা এবং অিভেষেকর েতল িদেয় েবদীর সমস্ত িজিনস অিভিষক্ত কেরা| এেত েবদীিট খুব পিবত্র হেয়
উঠেব| 11 পাত্র ও পাত্র দানেক পিবত্র করবার জনয্ তােদর অিভেষক কেরা|

12 “হােরাণ ও তার পুত্রেদর সমাগম তঁাবুর প্রেবশ দরজায় িনেয় এেসা| তােদর জল িদেয় স্নান করাও|
13 তারপর হােরাণেক িবেশষ েপাশাক পরাও| তােক েতল িদেয় অিভেষক কের পিবত্র কেরা| তাহেল েস
যাজকরূেপ আমার েসবা করেত পারেব| 14 তার পুত্রেদর েপাশাক পরাও| 15 তার পুত্রেদর িঠক েসভােব
অিভেষক করাও েযভােব তােদর িপতােক কেরছ| তাহেল তারাও যাজক িহেসেব আমার েসবা করেত
পারেব| যখন তুিম তােদর অিভেষক করেব তখন তারা যাজক হেয় যােব| এবং এই পিরবার আগামী
িদেনও িচরকােলর মত যাজেকর কাজ করেব|” 16 েমািশ প্রভুর আেদশ েমেন তঁার িনেদর্ শ মেতা সবিকছু
করল|

17 তাই িঠক সমেয় পিবত্র তঁাবু স্থাপন করা হল| তারা িমশর েছেড় যাবার িদ্বতীয় বছেরর প্রথম মােসর
প্রথম িদন তঁাবু স্থাপন করা হেয়িছল| 18 েমািশ তঁাবুর িভিত্তগুেলা জায়গামত স্থাপন করল| তারপর েস
িভিত্তগুেলার ওপর কাঠােমািট বসাল এবং আগল িদেয় খঁুিটগুেলা বসাল| 19 তারপর েমািশ পিবত্র তঁাবুর
ওপর বাইেরর তঁাবু বসাল| এবং তার ওপর আচ্ছাদন িদল| েস সব িকছুই প্রভুর আেদশ মেতা করল|

20 েমািশ চুিক্তপত্র িনেয় পিবত্র িসনু্দেক রাখল| খঁুিটগুেলা িসনু্দেকর ওপর েরেখ েসিটেক আবরণ িদেয়
েঢেক িদল| 21 তারপর েমািশ পিবত্র িসনু্দকিট পিবত্র তঁাবুেত রাখল| িসনু্দকিটর সুরক্ষার জনয্ েস িঠক
জায়গায় পদর্ া টাঙ্গােলা এবং এভােবই েস প্রভুর আেদশ মেতা সাক্ষয্ িসনু্দকিটর সুরক্ষার বয্বস্থা করল|
22 তারপর েস পিবত্র তঁাবুর উত্তরিদেক পিবত্র স্থােনর পদর্ ার সামেন েটিবলিট রাখেলা| 23 প্রভুর আেদশ
অনুসাের েমািশ প্রভুর সামেন েটিবেলর ওপর রুিট রাখল| 24 তারপর েস তঁাবুিটর দিক্ষণ িদেক েটিবেলর
িবপরীত িদেক দীপদানিট রাখল| 25 প্রভু েযমনিট আেদশ কেরিছেলন েসই মেতা েমািশ দীপগুিল স্থাপন
করল এবং েসগুেলা প্রভুর সামেন রাখল|

26এরপর েমািশ সমাগম তঁাবুর পদর্ ার সামেন েসানার েবদীিট রাখল| 27প্রভুর আেদশ মেতা েমািশ তার
েভতের সুগিন্ধ ধূপ-ধূেনা েপাড়ােলা| 28 তারপর েমািশ পিবত্র তঁাবুর প্রেবশ দরজায় পদর্ া টাঙােলা|

29 েমািশ েহামবিলর েবদীিট সমাগম তঁাবুর প্রেবশ দরজার সামেন রাখল| তারপর েমািশ েসই েবদীেত
একিট েহামবিল িদল| েস প্রভুেক শসয্ ৈনেবদয্ও িদল| েস সবিকছুই প্রভুর আেদশ মেতা করল|
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30 েমািশ এরপর সমাগম তঁাবু ও েবদীর মাঝখােন হাত মুখ েধাওযার জনয্ জল ভির্ত্ত পাত্রিট রাখল|
31 হাত ও পা েধায়ার জনয্ েমািশ, হােরাণ ও তার পুত্ররা এই পােত্ররজল বয্বহার করল| 32তারা প্রেতয্কবার
তঁাবুেত েঢাকার সময় এবং েবদীর কােছ যাওয়ার সময় তােদর হাত পা ধুেয় িনল| এসব িকছুই করা হল
প্রভুর আেদশ অনুসাের|

33 তারপর েমািশ পিবত্র তঁাবুর প্রাঙ্গেণর চািরিদেক পদর্ া িদেয় িদল| েস েবদীিট প্রাঙ্গেণ েরেখ প্রাঙ্গেণর
প্রেবশ দরজায় পদর্ া লাগাল| এইভােবই েমািশ তার সব কাজ েশষ করল|

প্রভুর মিহমা
34 এরপরই েমঘ এেস পিবত্র সমাগম তঁাবু েঢেক েফলল| এবং প্রভুর মিহমায় পিবত্র তঁাবু পিরপূণর্ হল|

35 েমািশ সমাগম তঁাবুেত ঢুকেত পারল না| কারণ তা েমেঘ েঢেক িছল এবং প্রভুর মিহমায় িছল পিরপূণর্|
36 এই েমঘই ইস্রােয়েলর েলাকেদর েদিখেয় িদেয়িছল েয কখন যাত্রা শুরু করেত হেব| যখন পিবত্র

তঁাবুর ওপর েথেক েমঘ সের যােব তখনই ইস্রােয়েলর েলাকরা যাত্রা শুরু করেত পারেব| 37 সুতরাং যখন
েমঘ পিবত্র তঁাবুর ওপর িছল তখন েলাকরা তােদর যাত্রা শুরু করার েচষ্টা কেরিন| যতক্ষণ না েমঘ ওপের
উেঠিছল ততক্ষণ তারা েসখােনই িছল| 38 তাই প্রভুর েমঘ িদেনর েবলায় িছল সমাগম তঁাবুর ওপের এবং
রােত আগুন িছল েমেঘর েভতের| তাই ইস্রােয়েলর সমগ্র পিরবার তােদর পুেরা যাত্রাপেথ েমঘিট েদখেত
পািচ্ছল|
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েলবীয় পুস্তক

েহামবিল ও ৈনেবদয্সমূহ
1 প্রভু ঈশ্বর েমািশেক ডাকেলন এবং সমাগম তঁাবু েথেক তার সেঙ্গ কথা বলেলন, 2 “ইস্রােয়েলর

েলাকেদর বল: যখন প্রভুর কােছ েতামরা েকান ৈনেবদয্ িনেয় আসেব, েসই ৈনেবদয্ েযন েতামােদরই
েকান একিট গৃহপািলত প্রাণী হয়, তা একিট গরু, েমষ বা ছাগলও হেত পাের|

3 “যখন েকান বয্িক্ত তার েগা-পাল েথেক েহামবিল েদয়, তখন েসটা েযন ষঁাড় হয়, যার মেধয্ েকান
েদাষ েনই| সমাগম তঁাবুেত েঢাকার মুেখ েস প্রাণীিটেক আনেব| তারপর প্রভু েসই ৈনেবদয্ গ্রহণ করেবন|
4প্রাণীিটেক হতয্া করার সময় েস অবশয্ই প্রাণীিটর মাথায় তার হাত রাখেব| প্রভু েসই বয্িক্তেক পাপ েথেক
মুক্ত করার জনয্ই প্রায়িশ্চত্তরূেপ েহামবিল গ্রহণ করেবন|

5 “প্রভুর সামেনই েস েসই এঁেড় বাছুরিটেক হনন করেব| তারপর হােরােণর পুত্ররা অথর্াৎ যাজকরা
সমাগম তঁাবুেত েঢাকার মুেখ অবিস্থত েবদীর কােছ অবশয্ই েসই রক্ত আনেব এবং েবদীর ওপের এবং
চারপােশ তা িছিটেয় েদেব| 6যাজকরা অবশয্ই প্রাণীিটর েদহ েথেক চামড়া ছাড়ােব এবং তারপর প্রাণীিটেক
েকেট টুকেরা টুকেরা করেব| 7 হােরােণর পুত্ররা অথর্াৎ যাজকরা অবশয্ই েবদীেত আগুন জ্বালেব এবং
তারপর আগুেনর ওপর কাঠ চাপােব| 8 তারপর তারা েবদীর ওপেরর আগুেন জেড়া করা কােঠর ওপর
অবশয্ই টুকেরাগুেলা (মাথা আর চির্বযুক্ত মাংস) রাখেব| 9 যাজকরা জল িদেয় অবশয্ই জন্তুিটর পাগুিল
আর েদেহর িভতেরর অংশগুিল ধুেয় েনেব| তারপর তারা েবদীর ওপরকার জন্তুিটর সমস্ত অংশ পুিড়েয়
েনেব| এ হল েহামবিল, আগুেন প্রস্তুত একিট ৈনেবদয্| এই ৈনেবদয্র সুগন্ধ প্রভুেক খুশী করেব|

10 “যখন েকউ েহামবিল িহেসেব একটা েমষ বা একটা ছাগল উপহার েদয়, তখন েসই প্রাণীিটেক
অবশয্ই পুরুষ প্রাণী হেত হেব, যার মেধয্ েকান েদাষ বা খঁুত েনই| 11 প্রভুর সামেন েবদীর উত্তর
িদেক েস প্রাণীিটেক হতয্া করেব| তারপর হােরােণর পুত্ররা অথর্াৎ যাজকরা প্রাণীিটর রক্ত েবদীর ওপের
এবং চারপােশ িছিটেয় েদেব| 12 তারপর যাজকরা প্রাণীিটেক টুকেরা টুকেরা কের কাটেব| তারপর তারা
টুকেরাগুেলা (মাথা ও চির্বযুক্ত মাংস) েবদীর আগুেন রাখা কােঠর ওপর রাখেব| 13 যাজকরা জল িদেয়
প্রাণীিটর পাগুিল আর েদেহর িভতেরর অংশগুিল ধুেয় েনেব| যাজকেদর অবশয্ই পশুিটর সমস্ত অংশই
উৎসগর্ করেত হেব| তারা েবদীর ওপর প্রাণীিটেক পুিড়েয় েনেব| এ হল েহামবিল, আগুেন প্রস্তুত ৈনেবদয্|
এই সুগন্ধ প্রভুেক খুশী কের|

14 “যখন েকান েলাক প্রভুেক েহামবিল িহেসেব একিট পাখী উপহার েদয়, তখন েসই পাখীিট েযন
একিট ঘুঘু িকংবা একিট কিচ পায়রা হয়| 15 যাজক অবশয্ই ৈনেবদয্িটেক েবদীর কােছ আনেব| তারপর
েস পাখীর মাথািট েটেন িঁছেড় েনেব এবং েবদীর ওপর পাখীিটেক েপাড়ােব| পাখীিটর রক্ত েবদীর পােশ
েফেল েদেব| 16 যাজক অবশয্ই পাখীিটর গলার থিলটা েটেন েনেব, পালকগুিলও সরােব এবং েসগুিলেক
েবদীর পূবর্ িদেক ছঁুেড় েফেল েদেব| েবদী েথেক ছাই সিরেয় রাখার এটাই হল জায়গা| 17 যাজক পাখীিটর
ডানার জায়গাটা িঁছেড় েফলেব িকন্তু পাখীিটেক দুভাগ করেব না| তারপর পাখীিটেক েবদীর উপর কােঠর
ওপরকার আগুেন েপাড়ােব| এটা হল েহামবিল, আগুেন প্রস্তুত ৈনেবদয্| এর সুগন্ধ প্রভুেক খুশী কের|

2
শসয্ ৈনেবদয্সমূহ

1 “যিদ েকউ প্রভু ঈশ্বরেক শসয্ ৈনেবদয্ দান কের, তেব তার ৈনেবদয্ েযন গঁুেড়া ময়দা েথেক ৈতরী
হয়| এই ময়দার ওপর েলাকিট অবশয্ই েতল ঢালেব এবং তার ওপর কুনু্দরু রাখেব| 2 তারপর েস েসটা
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হােরােণর পুত্রেদর কােছ অথর্াৎ যাজকেদর কােছ আনেব| েস েতলআর সুগিন্ধ েমশােনা এক মুেঠা ময়দার
গঁুেড়া েনেব| যাজক তখন েবদীর ওপের এই স্মারক ৈনেবদয্ েপাড়ােব| এই ৈনেবদয্ আগুেন প্রস্তুত| এর
সুগন্ধ প্রভুেক খুশী কের| 3 হােরাণ এবং তার পুত্রেদর জনয্ থাকেব বািক পেড় থাকা শসয্ ৈনেবদয্| প্রভুেক
েদওয়া আগুেন ৈতরী এই ৈনেবদয্ অতয্ন্ত পিবত্র|

েসঁকা শসয্ ৈনেবদয্সমূহ
4 “যখন েকান েলাক উনুেন েসঁকা রুিট ৈনেবদয্ উপহার েদয় তখন তা েযন অবশয্ই খািমরিবহীন রুিট

হয় িমিহ ময়দা ও েতল িদেয় ৈতরী, অথবা েযন েতল েমশােনা সরুচাকলী হয়| 5 যিদ তুিম েসঁকাপােত্র
েসঁকা শসয্ ৈনেবদয্ আেনা, তা হেল তা েযন অবশয্ই েতল েমশােনা খািমরিবহীন গঁুেড়া ময়দার ৈতরী হয়|
6 তুিম অবশয্ই েসটা টুকেরা টুকেরা করেব এবং তার ওপর েতল ঢালেব| এিট হল শসয্ ৈনেবদয্| 7 যিদ
তুিম কড়ায় ভাজা শসয্ ৈনেবদয্ িনেয় আেসা, তখন েযন তা েতল েমশােনা গঁুেড়া ময়দা িদেয় ৈতরী হয়|

8 “তুিম অবশয্ই এই সব িজিনস েথেক ৈতরী শসয্ ৈনেবদয্গুিল প্রভুর কােছ আনেব| যাজেকর কােছ
েসগুিল িনেয় যােব এবং েস েসগুিলেক েবদীর ওপর রাখেব| 9 তারপর যাজক শসয্ ৈনেবদয্র িকছু অংশ
েনেব এবং এই স্মারক ৈনেবদয্, েবদীর ওপর েপাড়ােব| এই ৈনেবদয্ আগুেন ৈতরী| এর সুগন্ধ প্রভুেক খুশী
কের| 10পেড় থাকা শসয্ ৈনেবদয্ হােরাণ ও তার পুত্রেদর জনয্| প্রভুেক েদওয়া এই আগুেন ৈতরী ৈনেবদয্
অতয্ন্ত পিবত্র|

11“েতামরা অবশয্ই খািমর েমশােনা েকান শসয্ ৈনেবদয্ প্রভুেক েদেব না| েতামরা খািমর বা মধু আগুেন
ঝলেস প্রভুেক ৈনেবদয্ িহেসেব েদেব না| 12 প্রথম ফসল েথেক আনা ৈনেবদয্ িহেসেব েতামরা খািমর ও
মধু প্রভুর কােছ আনেত পােরা, িকন্তু খািমর ও মধু সুগন্ধ হেয় উেব যাওয়ার জনয্ েবদীর ওপর েযন
েপাড়ােনা না হয়| 13 েতামােদর আনা প্রিতিট শসয্ ৈনেবেদয্ েতামরা অবশয্ই লবণ েদেব| ঈশ্বেরর িনয়েমর
লবণ েযন েতামােদর শসয্ ৈনেবদয্ েথেক বাদ না পেড়| েতামােদর সমস্ত ৈনেবদয্র সেঙ্গ অবশয্ই লবণ
আনেব|

প্রথম ফসল েথেক শসয্ ৈনেবদয্সমূহ
14 “যখন েতামরা প্রথম ফসল েথেক শসয্ ৈনেবদয্ প্রভুর কােছ আনেব, তখন অবশয্ই আগুেন

ঝলসােনা শেসয্র মাথা আনেব| এইগুিল অবশয্ই টাটকা শেসয্র চূণর্ করা মাথা হেব| এই হেব েতামােদর
প্রথম ফসল েথেক আনা শসয্ ৈনেবদয্| 15 েতামরা অবশয্ই েতল আর সুগিন্ধ তার ওপর ঢালেব| এই হল
শসয্ ৈনেবদয্| 16 যাজক অবশয্ই গঁুেড়া শেসয্র িকছু অংশ, েতল এবং সমস্ত ধূনা প্রভুর কােছ স্মারক
ৈনেবদয্ িহেসেব েপাড়ােব|

3
মঙ্গল ৈনেবদয্সমূহ

1 “মঙ্গল ৈনেবদয্ িহেসেব যখন েকউ ঈশ্বেরর কােছ উৎসগর্ েদয় তখন প্রাণীিট একিট পুরুষ বা স্ত্রী
গরু হেত পাের| িকন্তু প্রাণীিটর অবশয্ই েযন েকান েদাষ না থােক| 2 েলাকিট প্রাণীিটর মাথায় হাত রাখেব
এবং সমাগম তঁাবুেত েঢাকার মুেখ প্রাণীিটেক হতয্া করেব, তারপর েবদীর ওপের আর তার চারপােশ
হােরােণর পুত্ররা অথর্াৎ যাজকরা রক্ত িছিটেয় েদেব| 3 মঙ্গল ৈনেবদয্ হল প্রভুর প্রিত আগুেন প্রস্তুত এক
ৈনেবদয্| প্রাণীিটর েদেহর িভতের ও বাইের েয চির্ব আেছ, যাজকরা তা অবশয্ই উৎসগর্ করেব| 4তারা দুিট
বৃক্ক এবং েয চির্ব িনতেম্বর নীেচ তােদর েঢেক েরেখেছ েসগুেলা উৎসগর্ করেব| েয চির্ব যকৃৎেক েঢেক
েরেখেছ তারা েসিটও উৎসগর্ করেব এবং বৃেক্কর সেঙ্গ এিটেক সিরেয় রাখেব| 5 তারপর হােরােণর পুত্ররা
েবদীর ওপর চির্ব েপাড়ােব| আগুেনর ওপরকার কােঠ রাখা জ্বলন্ত ৈনেবদয্র ওপর তা তারা রাখেব| এটা
হল আগুেন প্রস্তুত ৈনেবদয্| এর সুগন্ধ প্রভুেক খুশী কের| 6 “যখন েকান েলাক প্রভুর প্রিত মঙ্গল ৈনেবদয্
িহেসেব একিট েমষ বা একিট ছাগল দান কের, তখন প্রাণীিট পুরুষ অথবা স্ত্রী জাতীয় হেত পাের; িকন্তু
তােত েযন অবশয্ই েকান েদাষ না থােক| 7 যিদ েস তার ৈনেবদয্ িহেসেব একিট েমষশাবক আেন তেব
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েস তা প্রভুর সামেন আনেব| 8 েস অবশয্ই তার হাত প্রাণীিটর মাথার ওপর রাখেব আর সমাগম তঁাবুর
সামেন প্রাণীিটেক হতয্া করেব| তারপর হােরােণর পুত্ররা েবদীর চারপােশ প্রাণীিটর রক্ত িছিটেয় েদেব|
9 আগুেন প্রস্তুত ৈনেবদয্র মত কের তারা মঙ্গল ৈনেবদয্র একটা অংশ প্রভুর প্রিত উৎসগর্ করেব| তারা
অবশয্ই চির্ব, সমগ্র চির্বযুক্ত েলজ এবং েয চির্ব প্রাণীিটর িভতর অংেশর সমস্ত অঙ্গগুেলােক েঢেক রােখ
তা উৎসগর্ করেব| (িপছেনর হােড়র এেকবাের লােগায়া অংশ েথেক েলজটা েস েকেট েদেব|) 10 কিটর
কােছর দুিট বৃক্ক ও তােদর েঢেক রাখা চির্বেক তারা েযন দান কের| তারা অবশয্ই যকৃেতর চির্ব অংশটুকুও
দান করেব| তারা অবশয্ই বৃক্ক সেমত েসিটেক সিরেয় েনেব| 11তারপর েবদীর ওপর যাজকরা েসগুিলেক
েপাড়ােব| প্রভুর প্রিত আগুেনর ৈনেবদয্ই হল মঙ্গল ৈনেবদয্ িকন্তু এটা সাধারণ মানুষ খাদয্ িহেসেব গ্রহণ
করেত পারেব|

মঙ্গল ৈনেবদয্ িহেসেব একিট ছাগল
12 “যিদ ৈনেবদয্িট একিট ছাগল হয় তা হেল েলাকিট তােক প্রভুর সামেন আনেব| 13 েলাকিট ছাগলিটর

মাথায় তার হাত রাখেব এবং তােক সমাগম তঁাবুর সামেন হতয্া করেব| তারপর হােরােণর পুত্ররা েবদীর
চারপােশ ছাগেলর েস রক্ত িছিটেয় েদেব| 14 প্রভুর প্রিত আগুেনর ৈনেবদয্ িহেসেব যাজকরা মঙ্গল
ৈনেবদয্র িকছু অংশ অবশয্ই দান করেব| প্রাণীিটর িভতেরর অংশগুিলর ওপেরর ও চারপােশর চির্ব তারা
অবশয্ই উৎসগর্ করেব| 15 তারা নীেচর িপছেনর িদেকর মাংসেপশীর কাছাকিছ দুিট বৃক্ক ও তােদর চির্বর
আচ্ছাদন অবশয্ই উৎসগর্ করেব| তারা যকৃেতর চির্ব অংশও েদেব| তারা অবশয্ই এটােক বৃক্কসহ সিরেয়
েদেব| 16 এরপর যাজকরা অবশয্ই এগুিল েবদীর ওপর েপাড়ােব| মঙ্গল ৈনেবদয্ হল আগুেন প্রস্তুত এক
ৈনেবদয্| এর সুগন্ধ প্রভুেক খুশী কের| এিটও সাধারণ মানুষ খাদয্ িহেসেব গ্রহণ করেত পাের; িকন্তু েশ্রষ্ঠ
অংশগুিল অথর্াৎ চির্ব, প্রভুর জনয্ িনির্দষ্ট| 17 বংশপরম্পরায় এই িনয়ম িচরকােলর জনয্ েতামােদর মেধয্
চলেত থাকেব| েযখােনই েতামরা থাক েতামরা অবশয্ই কখনও চির্ব বা রক্ত খােব না|”

4
অজােন্ত ঘেট যাওয়া পাপকেমর্র জনয্ ৈনেবদয্সমূহ

1 প্রভু েমািশেক বলেলন, 2 “ইস্রােয়েলর েলাকেদর বেলা: যিদ েকান মানুষ অজােন্ত পাপ কের েফেল
এবং প্রভু যা করেত বারণ কেরেছন েতমন েকান কাজ কের, তখন মানুষিট অবশয্ই এই কাজগুিল করেব:

3 “যিদ অিভিষক্ত যাজক এমন একটা ভুল কের বেস যােত মানুষ তার পােপ েদাষী হেয় যায়, তখন
যাজক তার পােপর জনয্ অবশয্ই প্রভুর কােছ একিট ৈনেবদয্ দান করেব| যাজক অবশয্ই েকান েদাষ েনই
এমন একিট এঁেড় বাছুর উৎসগর্ করেব| পাপ ৈনেবদয্ িহেসেব েস এঁেড় বাছুরিট প্রভুেক উৎসগর্ করেব|
4অিভিষক্ত যাজক এঁেড় বাছুরিটেক সমাগম তঁাবুর প্রেবশ পেথ আনেব| তারপর তার হাত ষঁােড়র মাথায়
রাখেব এবং প্রভুর সামেন ষঁাড়টােক হতয্া করেব| 5 েসই যাজক বাছুরিট েথেক িকছুটা রক্ত িনেয় তা সমাগম
তঁাবুর েভতের িনেয়আসেব| 6পের তারআঙুল রেক্তর মেধয্ েডাবােব এবং পিবত্রতম জায়গারআচ্ছাদেনর
সামেন প্রভুর সামেন সাতবার েসই রক্ত েছটােব| 7 যাজক িকছুটা রক্ত সুগন্ধী েবদীর েকােণ লাগােব| (এই
েবদীিট সমাগম তঁাবুেত প্রভুর সামেন রেয়েছ|) ষঁােড়র সব রক্তটাই তােক েহাম েবদীর নীেচ েঢেল িদেত
হেব| (এই েবদীিট সমাগম তঁাবুেত েঢাকার মুেখর েবদী|) 8 পােপর জনয্ ৈনেবদয্র বাছুরিটর সমস্ত চির্ব
েস বার কের েনেব| েভতেরর অংশগুিলর ওপরকার ও চারপােশর চির্বও েস িনেয় েনেব| 9 েস অবশয্ই
বৃক্ক এবং কিটর নীেচ েয চির্ব তােদর েঢেক রােখ তা েনেব| েস যকৃেতর চির্বও অবশয্ই েনেব| েস এটা
বৃেক্কর সােথই বার কের েনেব| 10 মঙ্গল ৈনেবদয্র ষঁাড়িটর উৎসগীর্করেণর মতই যাজক অবশয্ই এই সমস্ত
অংশগুেলা উৎসগর্ করেব| েহাম ৈনেবদয্র জনয্ েয েবদী, তার ওপর যাজক অবশয্ই প্রাণীিটর অংশগুেলা
েপাড়ােব| 11-12 িকন্তু যাজক অবশয্ই ষঁাড়িটর চামড়া, েভতেরর অংশগুেলা এবং শরীেরর বজর্ য্ পদাথর্ এবং
মাথা ও পােয়র সমস্ত মাংস সিরেয় রাখেব| যাজক েসই সব অংশ তঁাবুর বাইের িবেশষ জায়গায়-েযখােন
ছাইগুেলা েঢেল রাখা হয়, েসখােন বেয় িনেয় আসেব| েসখােন অবশয্ই েস কােঠর ওপর েসই সব অংশ
েরেখ েপাড়ােব| েযখােন ছাইগুেলা ঢালা আেছ েসখােনই ষঁাড়িটেক েপাড়ােত হেব|



েলবীয় পুস্তক 4:13 145 েলবীয় পুস্তক 4:35

13 “এমনও হেত পাের েয সমগ্র ইস্রােয়ল জািত না েজেন পাপ কেরেছ| তারা হয়েতা এমন অেনক
কাজ কের বেসেছ েযগুিল প্রভু তােদর না করেতই আজ্ঞা িদেয়েছন| যিদ তাই ঘেট তারা েদাষী হেব| 14 যিদ
তারা েসই পাপ সম্বেন্ধ বুঝেত পাের, তেব তারা সমগ্র জািতর জনয্ পােপর ৈনেবদয্ িহেসেব একটা এঁেড়
বাছুর উৎসগর্ করেব| তারা অবশয্ই এঁেড় বাছুরিটেক সমাগম তঁাবুেত িনেয়আসেব| 15 েলাকেদর মেধয্ যারা
প্রবীণ তারা প্রভুর সামেন ষঁাড়িটর মাথায় হাত রাখেব এবং তখন একজন প্রভুর সামেন এঁেড় বাছুরিটেক
হতয্া করেব| 16অিভিষক্ত যাজক েয তখন কতর্ বয্রত িছল, েস িকছুটা রক্ত সমাগম তঁাবুেত িনেয় আসেব|
17 যাজকিট তার আঙুল রেক্তর মেধয্ েডাবােব এবং তা সাতবার প্রভুর সামেন পদর্ ার সমু্মখভােগ িছিটেয়
েদেব| 18 তারপর যাজক িকছুটা রক্ত েবদীর েকাণগুেলায় েফলেব| (এই েবদী সমাগম তঁাবুর মেধয্ প্রভুর
সামেন রেয়েছ|) যাজক সমস্ত রক্ত জ্বলন্ত ৈনেবদয্র েবদীর েমেঝেত ঢালেব| (এই েবদী সমাগম তঁাবুর
মেধয্ েঢাকার মুেখ রেয়েছ|) 19 এরপর যাজক প্রাণীিটর সমস্ত চির্ব েনেব এবং তা েবদীর ওপর েপাড়ােব|
20 যাজক পাপ ৈনেবদয্ েযমনভােব ষঁাড়িটেক উৎসগর্ কেরিছল েসইভােবই এই সমস্ত অংশগুেলা উৎসগর্
করেব| এইভােব যাজক েলাকেদর শুিচ কের তুলেব* এবং ঈশ্বর ইস্রােয়েলর েলাকেদর ক্ষমা করেবন|
21 যাজক অবশয্ই এই ষঁাড়িটেক িশিবেরর বাইের আনেব এবং তা েপাড়ােব, েযমনভােব েস প্রথম ষঁাড়েক
পুিড়েয়িছল| সমগ্র সম্প্রদােয়র পেক্ষ এটাই হল পাপ েমাচেনর ৈনেবদয্|

22 “একজন শাসক অজােন্ত পাপ করেত পাের এবং তার প্রভু ঈশ্বর যা যা করেত অবশয্ই িনেষধ
কেরিছেলন, তার মেধয্ েকান একটা েস কের েফলেত পাের| এই ভুল করার জনয্ শাসক েদাষী হেব|
23 যিদ শাসক তার পাপ সম্বেন্ধ বুঝেত পাের, তা হেল েস অবশয্ই েকান েদাষ েনই এমন একিট পুরুষ
ছাগল আনেব| েসটাই হেব তার ৈনেবদয্| 24 শাসকিট অবশয্ই তার হাত ছাগলিটর মাথায় রাখেব আর
প্রভুর সামেন েযখােন েহামবিল হতয্া করা হয় েসখােনই তােক হনন করেব| ছাগলিট হল েদাষেমাচেনর
বিল| 25 পাপ ৈনেবদয্র িকছুটা রক্ত যাজক অবশয্ই তার আঙুেল েনেব এবং জ্বলন্ত ৈনেবদয্র েবদীর
েকাণগুেলায় তা লাগােব| বািক রক্তটুকু যাজক অবশয্ই েবদীর েমেঝেত েঢেল েফলেব| 26আর ছাগলিটর
সমস্ত েমদ যাজক অবশয্ই েবদীর ওপর েপাড়ােব; মঙ্গল ৈনেবদয্ দােনর েমদ েযমনভােব েস েপাড়ায়
েসইভােব যাজক অবশয্ই তা েপাড়ােব| এইভােব যাজক েসই শাসকেক তার পাপ েথেক েশাষণ করেব
এবং ঈশ্বর তােক ক্ষমা করেবন|

27 “সাধারণ মানুেষর েকউ যিদ অজােন্ত পাপ কের এবং প্রভু যা িনিষদ্ধ কেরেছন এমন িকছু যিদ কের
তাহেল েস তার অপরােধর জনয্ আইেনর কােছ দায়বদ্ধ থাকেব| 28যিদ েসই বয্িক্তিটর িনেজর পাপ সম্বেন্ধ
অবগত হয় তেব েস িনশ্চয়ই েদাষ েনই এমন একিট স্ত্রী ছাগল আনেব| এইিটই হেব েলাকিটর পােপর জনয্
ৈনেবদয্| পাপ কেরেছ বেল েস অবশয্ই এই ছাগলিট আনেব| 29 েস তার হাত প্রাণীিটর মাথায় রাখেব এবং
েহামবিলর জায়গায় তােক হতয্া করেব| 30 তারপর যাজক ছাগলিটর িকছুটা রক্ত তার আঙুেল েনেব এবং
েহামবিলর েবদীর েকাণগুেলােত েসই রক্ত িছিটেয় েদেব| এরপর যাজক ছােগর বািক রক্তটুকু অবশয্ই
েবদীর েমেঝেত েঢেল েদেব| 31 েযমনভােব মঙ্গল ৈনেবদয্ েথেক েমদ েদওয়া হয়, েসইভােব যাজক
অবশয্ই ছাগলিটর সমস্ত েমদ উৎসগর্ করেব| যাজক অবশয্ই প্রভুর উেদ্দেশয্ সুগিন্ধ িহেসেব েবদীর ওপর
তা েপাড়ােব| এইভােব যাজক েসই মানুষিটেক তার পাপ েমাচেনর প্রায়িশ্চত্ত করােব| এবং ঈশ্বর েসই
বয্িক্তেক ক্ষমা করেবন|

32 “পােপর ৈনেবদয্ িহেসেব যিদ েসই েলাকিট একিট েমষশাবক আেন তাহেল তােক অবশয্ই েকান
েদাষ েনই এমন একিট স্ত্রী শাবক আনেত হেব| 33 েলাকিট অবশয্ই তার হাত প্রাণীিটর মাথায় রাখেব
এবং েযখােন তারা েহামবিল হতয্া কের েসখােনই েদাষ েমাচেনর ৈনেবদয্েক হতয্া করেব| 34 যাজক তার
আঙুেল অবশয্ই েসই পাপেমাচেনর ৈনেবদয্ েথেক িকছুটা রক্ত েনেব এবং েহামবিলর েবদীর েকাণগুিলেত
তা লাগােব| এরপর যাজক েমষশাবকটার বাকী সব রক্ত েবদীর েমেঝয ঢালেব| 35 েযমনভােব মঙ্গল
ৈনেবদয্গুিলর মেধয্ েমষশাবেকর েমদ মাংস উৎসগর্ করা হয়, যাজক েসইভােব েমষশাবকিটর সমস্ত েমদ
উৎসগর্ করেব| েসটােক যাজক েযমনভােব েকান েহামবিল প্রভুেক েদওয়া হয়, েসইভােব েবদীর ওপর

* 4:20: েলােকেদর � তুলেব অথবা “প্রায়িশ্চত্তকরণ|” িহব্রু শব্দিটর অথর্ “ঢাকা েদওয়া,” “লুকােনা” অথবা “পাপ মুেছ েদওয়া|”
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তােক েপাড়ােব| এইভােব যাজক েসই বয্িক্তিটেক তার কৃত পাপ কেমর্র প্রায়িশ্চত্ত করােব এবং ঈশ্বর েসই
েলাকিটেক ক্ষমা করেবন|

5

িবিভন্ন ধরেণর আকিষ্মক পাপ
1 “েকান মানুষ একিট সতকর্ বাণী শুেনেছ অথবা একজন মানুষ এমন িকছু শুেন বা েদেখ থাকেত

পাের যা অনয্ েলাকেদর বলা উিচৎ | যিদ েসই েলাকিট যা েদেখেছ বা শুেনেছ তা েলাকেদর না বেল,
তা হেল েস এই পােপর জনয্ েদাষী হেব| 2অথবা েলাকিট হয়ত অশুিচ েকান িকছু স্পশর্ কেরেছ, েযমন
গৃহপািলত েকান প্রাণীর মৃতেদহ অথবা েকান অশুিচ প্রাণীর মৃতেদহ| ঐ েলাকিট নাও জানেত পাের েয েস
ঐসব িজিনস স্পশর্ কেরেছ; িকন্তু তবু েস ভুল করার কারেণ েদাষী হেব| 3 এমন অেনক িবষয় আেছ যা
মানুেষর কাছ েথেক আেস এবং মানুষেক অশুিচ কের| একজন মানুষ না েজেনই অনয্ একজেনর কাছ
েথেক এসেবর েয েকান একটা স্পশর্ করেত পাের| যখন েসই মানুষ জানেত পাের েয েস অশুিচ িজিনস
স্পশর্ কেরেছ, তখন েস েদাষী হেব| 4একজন মানুষ ভাল অথবা মন্দ িকছু িচন্তা না কেরই হঠকারী প্রিতজ্ঞা
কের েফলেত পাের এবং এসম্পেকর্ ভুেল েযেত পাের িকন্তু যখন তার প্রিতজ্ঞার কথাটা মেন পড়েব তখনই
েস হেব েদাষী কারণ েস তার প্রিতশ্রুিত রক্ষা কেরিন| 5 সুতরাং যিদ েকান মানুষ এগুিলর মেধয্ েকান
একিট িবষেয় েদাষী হয় তাহেল েস েয কাজটা ভুল কের কেরেছ তা অবশয্ই স্বীকার করেব| 6 েস অবশয্ই
তার কৃত েদােষর জনয্ প্রভুর কােছ আসেব| েস অবশয্ই একটা স্ত্রী েমষশাবক বা স্ত্রী ছাগল পাপেমাচেনর
ৈনেবদয্ িহেসেব আনেব| তারপর যাজক েসই মানুষিটর কৃত পাপকমর্ েথেক তােক মুক্ত করার জনয্ যা
িকছু করার করেব|

7 “যিদ েলাকিট েমষশাবক িদেত সমথর্ না হয় তেব েস অবশয্ই দুিট ঘুঘু পাখী বা দুিট পায়রা ঈশ্বেরর
কােছ আনেব| এগুেলা হল তার কৃত পােপর জনয্ ৈনেবদয্| একিট পাখী হেব অবশয্ই তার পােপর ৈনেবদয্
এবং অপরিট হেব েহােমর ৈনেবদয্| 8 েলাকিটঅবশয্ই েসগুিল যাজেকর কােছআনেব| প্রথেম যাজক পাপ
ৈনেবদয্ িহেসেব একিট পাখীেক উৎসগর্ করেব| যাজক পাখীর ঘাড় েথেক মাথাটা আলাদা কের েনেব, িকন্তু
পাখীিটেক দুভােগ ভাগ করেব না| 9 যাজক অবশয্ই েবদীর পােশ পােপর জনয্ উৎসগীর্কৃত এই ৈনেবদয্র
রক্তেক িছিটেয় েদেব| তারপর বািক রক্ত েবদীর তলেদেশ েঢেল েদেব| এই হল কৃত পােপর জনয্ ৈনেবদয্|
10 এরপর যাজক িদ্বতীয় পাখীিটেক অবশয্ই েহামবিলর িনয়মানুযায়ী উৎসগর্ করেব| এইভােব যাজক েসই
মানুষিটেক তার কৃত পাপ েথেক েমাচেনর প্রায়িশ্চত্ত করােব এবং ঈশ্বর েসই মানুষিটেক ক্ষমা করেবন|

11 “যিদ মানুষিট দুিট ঘুঘু পাখী বা দুিট পায়রা িদেত সমথর্ না হয় তাহেল েস অবশয্ই 8 কাপ গঁুেড়া
ময়দা আনেব| এটাই হেব তার পােপর জনয্ ৈনেবদয্| েলাকিট েকানক্রেমই ময়দায় েকান েতল েদেব না| তা
পাপ েমাচেনর ৈনেবদয্ বেল েস এেত কুনু্দরু েদেব না| 12 েলাকিট অবশয্ই ময়দার গঁুেড়া যাজেকর কােছ
আনেব| যাজক তা েথেক এক মুেঠা ময়দা েনেব| এ হেব এক স্মরনাথর্ক ৈনেবদয্| েবদীর ওপর যাজক
গঁুেড়া ময়দা েপাড়ােব| এ হল ঈশ্বেরর প্রিতআগুেন েপাড়ােনা এক ৈনেবদয্| এ ৈনেবদয্ পােপর জনয্ উৎসগর্
ৈনেবদয্| 13 এইভােব যাজক মানুষিটেক েশাধন করেব এবং ঈশ্বর েসই মানুষিটেক ক্ষমা করেবন| েযটুকু
শসয্ ৈনেবদয্ পেড় থাকেব, তা সাধারণ শসয্ ৈনেবদয্র মতই যাজেকর জনয্ হেব|”

14প্রভু েমািশেক বলেলন, 15 “েকান মানুষ আকিস্মকভােব প্রভুর পিবত্র িজিনস অপিবত্র করেত পাের|
েসেক্ষেত্র েসই েলাকিট তখন েকান খঁুত েনই এমন একিট পুরুষ েমষ অবশয্ইআনেব|এটাই হেব প্রভুর প্রিত
েদােষর জনয্ েদওয়া ৈনেবদয্| তুিম অবশয্ই পিবত্র স্থােনর মাপ কািঠ বয্বহার করেব এবং পুরুষ েমষিটর
একিট মূলয্ িঠক করেব| 16 পিবত্র িজিনেসর সেঙ্গ েস েয পাপ কেরেছ তার জনয্ েলাকিট অবশয্ই তার
জিরমানা েদেব| েস যা েদেব বেল প্রিতশ্রুিত িদেয়িছল তা েদেব ও তার সেঙ্গ মূেলয্র এক পঞ্চমাংশ েযাগ
করেব এবং েসই মূলয্ যাজকেক েদেব| এইভােব পাপেমাচেনর ৈনেবদয্র েমষিট উৎসগর্ কের যাজক েসই
েলাকিটেক শুিচ করেব এবং ঈশ্বর ঐ বয্িক্তেক ক্ষমা করেবন|
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17 “যিদ েকান বয্িক্ত পাপ কের এবং প্রভুর আজ্ঞাগুিলর েকান একিট লঙঘন কের, এমনিক যিদ েস
তা না েজেন কের থােক, েস েদাষী সাবয্স্ত হেব এবং তার পােপর জনয্ দায়ী হেব| 18 েসই েলাকিটেক
যাজেকর কােছ েকান খঁুত েনই এমন একিট পুরুষ েমষ আনেত হেব| েসই পুরুষ েমষ হেব েদাষ েমাচেনর
ৈনেবদয্| এইভােব অজােন্ত েলাকিট েয পাপ কেরিছল তা েথেক যাজক তােক মুক্ত করেব এবং ঈশ্বর েসই
মানুষিটেক ক্ষমা করেবন| 19 এমন িক, েস েয পাপ কেরেছ এটা না জানেলও েলাকিট েদাষী সুতরাং েস
প্রভুেক অবশয্ই তার েদাষাথর্ক ৈনেবদয্ দান করেব|”

6
অনয্ানয্ পােপর জনয্ েদাষাথর্ক ৈনেবদয্সমূহ

1 প্রভু েমািশেক বলেলন, 2 “একজন মানুষ হয়েতা এইসব পােপর মেধয্ েকান একটা কের প্রভুর
িবরুদ্ধাচরণ করেত পাের| কােরার েকান িবষয় েদখােশানা করার সময় েস বয্াপাের িক ঘেটেছ েস সম্বেন্ধ
িমথয্া কথা বলেত পাের, েস িকছু চুির করেত পাের অথবা কাউেক ঠকােত পাের| 3অেনয্র হািরেয় যাওয়া
িজিনস েপেয় িমেথয্ বলেত পাের, অথবা তার প্রিতশ্রুিত অনুযায়ী কাজ নাও করেত পাের| অথবা েকান
মানুষ অনয্ েকান রকেমর অনয্ায় করেত পাের| 4 িকন্তু েস এই ধরেণর েকান কাজ করেল পােপর েদােষ
েদাষী হেব, সুতরাং েস যা িকছু চুির কেরিছল, েস অনয্েক ঠিকেয় যা িকছু িনেয়িছল তা েস অবশয্ই
িফিরেয় েদেব| অথবা অনয্ েলাকরা তােক যা িকছু তত্ত্বাবধান করার জনয্ িদেয়িছল অথবা েযসব িজিনস
েস েপেয়ও িমেথয্ বেলিছল, সব িকছু েস অবশয্ই িফিরেয় েদেব| 5 েস যা িকছু িমথয্া প্রিতশ্রুিত িদেয়িছল
তার পুেরা দাম েদেব এবং তারপর েস অিতিরক্ত িজিনসিটর এক পঞ্চমাংেশর মত দামও অবশয্ই েফরৎ 
েদেব| েস প্রকৃত অিধকারীর কােছই েসই অথর্ েদেব| েযিদন েস তার েদাষাথর্ক বিল িনেয় আসেব েসিদন
েস এই কাজিট করেব| 6ঐ মানুষিট অবশয্ই যাজেকর কােছ েদাষাথর্ক বিল িনেয় আসেব| তা অবশয্ই হেব
েমেষর দল েথেক আনা একটা পুরুষ েমষ| েসই পুরুষ েমেষর মেধয্ েযন েকান খঁুত না থােক| যাজক যা
বলেব এর দাম হেব তাই| এটা হেব প্রভুর কােছ প্রদত্ত এক েদাষাথর্ক বিল| 7 এরপর যাজক প্রভুর কােছ
যােব এবং েলাকিটর পাপ েমাচেনর জনয্ প্রেয়াজনীয় কাজ করেব এবং প্রভু েলাকিটর সমস্ত কাজ ক্ষমা
কের েদেবন েযগুিলর জনয্ েস দায়ী িছল|”

েহামবিল
8 প্রভু েমািশেক বলেলন, 9 “হােরাণ এবং তার পুত্রেদর এই িনেদর্ শ দাও: এটা হল েহামবিলর িনয়ম|

েবদীর অিগ্নকুেণ্ডর ওপর সকাল না হওয়া পযর্ন্ত েহামবিল সারা রাত ধের থাকেব| েবদীর আগুন অবশয্ই
একটানা েবদীিটর ওপের জ্বলেত থাকেব| 10 যাজক অবশয্ই মসীনার অন্তবর্াস পরেব এবং তার উপর
পরেব মসীনা বেস্ত্রর েপাশাক| েবদীর ওপর আগুেন দগ্ধ েয ৈনেবদয্সমূহ ছাই হেয় যােব যাজক েসই
পিরতয্ক্ত ছাই তুেল িনেয় েসই সমস্ত ছাই েবদীর পােশ রাখেব| 11এরপর যাজক এই েপাশাক েছেড় অনয্
েপাশাক পরেব, তারপর েস তঁাবুর বাইের অনয্ এক িবেশষ জায়গায় ছাইগুিলেক িনেয় যােব| 12 িকন্তু
েবদীর আগুন অবশয্ই েবদীর ওপর জ্বলেত থাকেব| তােক েকান মেতই িনিভেয় েদওয়া চলেব না| যাজক
প্রিতিদন সকােল েবদীর ওপের কাঠ িদেয় জ্বালােব| েস েবদীর ওপের কাঠ সািজেয় মঙ্গল ৈনেবদয্ সমূেহর
চির্ব অবশয্ই েপাড়ােব| 13 েবদীর ওপর আগুন অিবরাম জ্বলেত থাকেব, তা েযন েকান মেতই না িনেভ
যায়|

শসয্ ৈনেবদয্সমূহ
14 “এটা হল শসয্ ৈনেবদয্ দােনর িনয়ম: েবদীর সামেন প্রভুর কােছ হােরােণর পুত্ররা এই ৈনেবদয্

অবশয্ই আনেব| 15শসয্ ৈনেবদয্ সমূেহর মধয্ েথেক যাজক এক মুেঠা ভির্ত্ত গঁুেড়া ময়দা েনেব| েসই শসয্
ৈনেবদয্র সােথ েযন েতল এবং সুগন্ধী িনিশ্চতভােব থােক| যাজক েবদীর ওপর শসয্ ৈনেবদয্েক েপাড়ােব|
এটা হেব প্রভুর প্রিত এক স্মরনাথর্ক ৈনেবদয্, এর গন্ধ প্রভুেক খুশী করেব|
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16 “শসয্ ৈনেবদয্র অবিশষ্ট যা পেড় থাকেব হােরাণ এবং তার পুত্ররা অবশয্ই তা খােব| খািমর না িদেয়
ৈতরী এক ধরেণর রুিটই হল শসয্ ৈনেবদয্| েকােনা পিবত্র স্থােন যাজকরা অবশয্ই এই রুিট খােব; সমাগম
তঁাবুর প্রাঙ্গেণর মেধয্ই এটা খােব| 17 শসয্ ৈনেবদয্িট েযন কখনই খািমর িদেয় ৈতরী করা না হয়| আগুন
িদেয় ৈতরী আমােক েদওয়া ৈনেবদয্সমূহ আিম যাজকেদর অংশ িহেসেব িদেয়িছ| এটা অতয্ন্ত পিবত্র,
দান করা পাপ ৈনেবদয্ এবং েদাষ ৈনেবদয্র মত| 18 হােরােণর সমস্ত সন্তানেদর মেধয্ প্রেতয্কিট পুরুষ
সন্তান আগুেন প্রস্তুত প্রভুর প্রিত িনেবিদত ৈনেবদয্সমূহ েখেত পাের| এটা েতামােদর বংশপরম্পরাভােব
িচরকােলর িনয়ম| এই সমস্ত ৈনেবদয্ স্পেশর্র দ্বারাই েসই সব মানুষেদর পিবত্রতা আেন|”

যাজকেদর শসয্ ৈনেবদয্
19 প্রভু েমািশেক বলেলন, 20 “হােরাণ আর তার পুত্রেদর আমার কােছ এইসব ৈনেবদয্ আনেত হেব|

েযিদন তারা হােরাণেক প্রধান যাজক বেল অিভিষক্তকরেব, েসিদনই তারা এটা করেব| শসয্ ৈনেবদয্র জনয্
তারা অবশয্ই 8 কাপ গঁুেড়া ময়দা আনেব| (প্রিতিদেনর ৈনেবদয্ দােনর সমেয়ই এটা েদওয়া হেব|) তারা
এর অেধর্ক আনেব সকােল, বািক অেধর্ক আনেব সন্ধয্ার সময়| 21 গঁুেড়া ময়দার সেঙ্গ েতল েমশােনা হেব
এবং েসঁকার পােত্র তােক েসঁকা হেব| ৈতরী হেয় েগেল তুিম অবশয্ই তা েভতের আনেব| তুিম ৈনেবদয্িটেক
টুকেরা টুকেরা কের ভাঙ্গেব| এর গন্ধ প্রভুেক খুশী করেব|

22 “হােরােণর স্থােন বসার জনয্ হােরােণর উত্তরপুরুষেদর েথেক অিভিষক্ত যাজক এই শসয্ ৈনেবদয্
অবশয্ই প্রভুর কােছ আনেব| এ িনয়ম িচরকাল ধের চলেব| প্রভুর জনয্ শসয্ ৈনেবদয্ অবশয্ই সমূ্পণর্ভােব
অিগ্নদগ্ধ করেত হেব| 23 যাজেকর প্রেতয্কিট শসয্ ৈনেবদয্ অবশয্ই সমূ্পণর্ভােব েপাড়ােত হেব| তা েকান
মেতই আহার করা চলেব না|”

পাপবিলর িনয়ম
24 প্রভু েমািশেক বলেলন, 25 “হােরাণ ও তার পুত্রেদর বেলা: এই হল পাপ ৈনেবদয্ দােনর িনয়ম|

েযখােন প্রভুর সামেন েহামবিলর বিল হতয্া করা হেয়িছল, েসখােনই পাপ ৈনেবদয্র বিলেকও হতয্া করেত
হেব| এটা অতয্ন্ত পিবত্র| 26 েয যাজক পাপ ৈনেবদয্ উৎসগর্ করেছ েস অবশয্ই েসটা খােব; িকন্তু েস
এটা একটা পিবত্র জায়গায় খােব-জায়গাটা েযন সমাগম তঁাবুর চারপােশর উঠােনর মেধয্ হয়| 27 পাপ
ৈনেবদয্র মাংস স্পেশর্ই একজন মানুষ বা েকান িবষয় পিবত্র হেয় ওেঠ|

“যিদ িছটােনা রেক্তর একটুও েকান মানুেষর কাপেড়র ওপর পেড় তখন অবশয্ই েকান পিবত্র স্থােন
েযন েসই কাপড় কাচা হয়| 28 মািটর পােত্র যিদ পাপ ৈনেবদয্েক িসদ্ধ করা হয়, তাহেল পাত্রটােক অবশয্ই
েভেঙ্গ েফলেত হেব| যিদ পাপ ৈনেবদয্েক িপতেলর ৈতরী পােত্র েফাটােনা হয়, তাহেল পাত্রিটেক অবশয্ই
মাজেত হেব এবং পের জেল ধুেয় িনেত হেব|

29 “যাজক পিরবােরর েয েকান পুরুষ পাপ েমাচেনর ৈনেবদয্ েখেত পারেব; এটা খুবই পিবত্র| 30 িকন্তু
যিদ পাপ েমাচেনর ৈনেবদয্র রক্ত সমাগম তঁাবুর মেধয্ আনা হয় এবং েসই পিবত্র স্থােন েলাকেদর শুিচ
করার জনয্ বয্বহার করা হয়, তাহেল েসই পাপ েমাচেনর ৈনেবদয্ আগুেন পুিড়েয় িনেত হেব| যাজকরা
েসই পাপ ৈনেবদয্ অবশয্ই খােব না|

7
েদাষাথর্ক বিল

1 “েদাষ েমাচেনর বিল উৎসেগর্র এগুিল হল িনয়ম: এ অতয্ন্ত পিবত্র| 2একজন যাজক েদাষ েমাচেনর
বিল অবশয্ই েসই জায়গায় হতয্া করেব, েযখােন েহােমর বিল হতয্া করা হয়, তারপর েদাষ েমাচেনর
বিলর রক্ত েবদীর সবিদেক িছিটেয় েদেব|

3 “যাজক েদাষ েমাচেনর বিলর সমস্ত েমদ অবশয্ই উৎসগর্ করেব, েমদসহ েলজ এবং িভতর অংেশর
ওপর ছিড়েয় থাকা েমদ উৎসগর্ করেব| 4 যাজক ৈনেবদয্র দুিট বৃক্ক এবং েয চির্ব কিটেদেশর নীেচ তােদর
েঢেক রােখ তা উৎসগর্ করেব, যকৃেতর েমদ অংশও ৈনেবদয্ িহসােব েদেব| মুত্রগ্রিন্থগুিলর সেঙ্গ েস তা
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ছািড়েয় আনেব| 5ঐ সমস্ত িজিনস যাজক েবদীর ওপর েপাড়ােব| এ হেব প্রভুর প্রিত আগুেন প্রস্তুত এক
ৈনেবদয্| এটা হল এক েদাষ েমাচেনর ৈনেবদয্|

6“যাজেকর পিরবােরর েয েকান পুরুষ েদাষ েমাচেনর বিল ভক্ষণকরেত পাের| এ ৈনেবদয্ খুবই পিবত্র,
তাই এটা অবশয্ই েকান পিবত্র স্থােন েখেত হেব| 7 েদাষ েমাচেনর ৈনেবদয্ পাপ েমাচেনর ৈনেবদয্রই মেতা|
এই দুই ৈনেবদয্র জনয্ এক িনয়ম| েয যাজক বিলর বয্বস্থা করেব েস খাদয্ িহেসেব মাংস পােব| 8 েয যাজক
বিলর বয্বস্থা করেব েস দগ্ধ ৈনেবদয্ েথেক চামড়াও পােব| 9 প্রদত্ত প্রেতয্ক শসয্ ৈনেবদয্ েসই যাজেকর
অিধকাের আসেব, েয যাজক তা উৎসগর্ করবার ভার েনেব| যাজক পােব শসয্ ৈনেবদয্সমূহ যা উনুেন
েসঁকা বা ভাজবার পােত্র অথবা েসঁকার থালায় রান্না করা| 10 হােরােণর পুত্রেদর অিধকাের থাকেব শসয্
ৈনেবদয্সমূহ, েসগুিল শুকেনা বা েতল েমশােনা হেত পাের| হােরােণর পুত্ররা সকেল এই খােদয্র অংশ
েনেব|

মঙ্গল ৈনেবদয্সমূহ
11 “প্রভুর কােছ মঙ্গল ৈনেবদয্সমূহ দােনর িনয়ম: 12 েকান বয্িক্ত কৃতজ্ঞতা জানােত মঙ্গল ৈনেবদয্

আনেত পাের| যিদ েস কৃতজ্ঞতা জানােত ৈনেবদয্ আেন তেব তার খািমরিবহীন েতল মাখােনা রুিট, ওপের
েতল েদওয়া পাতলা িকছু রুিট এবং েতল েমশােনা গঁুেড়া ময়দার িকছু েগাটা পঁাউরুিটআনা উিচত| 13মঙ্গল
ৈনেবদয্সমূহ হল েসই ৈনেবদয্ যা েকান বয্িক্ত ঈশ্বরেক ধনয্বাদ জানােতই আেন| েসই ৈনেবদয্র সেঙ্গ
বয্িক্তিট খািমর িদেয় ৈতরী করা েগাটা পঁাউরুিটগুিলও অনয্ ৈনেবদয্ িহেসেব আনেব| 14 এই সমস্ত রুিটর
একিট েসই যাজেকর, েয মঙ্গল ৈনেবদয্র রক্ত িছিটেয় েদেব| 15 মঙ্গল ৈনেবদয্র মাংস েযিদন উৎসগর্
করা হেব, েসই িদেনই তা েখেত হেব| একজন মানুষ এই উপহার ঈশ্বেরর প্রিত কৃতজ্ঞতা জানােতই েদয়;
িকন্তু পেরর িদন সকােলর জনয্ মাংেসর একটুও েযন পেড় না থােক|

16 “েকান মানুষ মঙ্গল ৈনেবদয্ আনেত পাের কারণ েস হয়ত ঈশ্বরেক উপহার িদেত চায় অথবা েস
হয়ত ঈশ্বেরর কােছ িবেশষ মানত কেরিছল| যিদ এটা সতয্ হয় তাহেল েযিদন েস ৈনেবদয্ েদয়, েসই িদেনই
প্রদত্ত ৈনেবদয্ েখেয় িনেত হেব| যিদ িকছু পেড় থােক তা পেরর িদন অবশয্ই েখেত হেব| 17 িকন্তু যিদ
এই ৈনেবদয্র েকান মাংস তৃতীয় িদেনও পেড় থােক তা আগুেন পুিড়েয় েফলেত হেব| 18 যিদ েকান বয্িক্ত
তৃতীয় িদন তার মঙ্গল ৈনেবদয্র েকান মাংস ভক্ষণ কের তাহেল প্রভু েসই বয্িক্তর প্রিত সন্তুষ্ট হেবন না|
তার ৈনেবদয্ প্রভু গ্রহণ করেবন না; েসই ৈনেবদয্ হেব অশুিচ| আর যিদ েকান বয্িক্ত েসই মাংেসর িকছু
ভক্ষণ কের তা হেল েসই বয্িক্ত িনেজ তার েদােষর জনয্ দায়ী হেব|

19 “অশুিচ এমন েকান বস্তুর েছঁায়া লাগা মাংস অবশয্ই েযন েকউ না খায়; আগুেন এই মাংস েপাড়ােব|
প্রেতয্কিট শুিচ মানুষ মঙ্গল ৈনেবদয্ েথেক মাংস েখেত পাের| 20 িকন্তু যিদ েকান অশুিচ বয্িক্ত প্রভুর জনয্
িনির্দষ্ট মঙ্গল ৈনেবদয্র মাংস খায়, তা হেল েসই বয্িক্তেক অবশয্ই তার েলাকেদর েথেক িবিচ্ছন্ন করেত
হেব|

21 “যিদ েকান বয্িক্ত েকান অশুিচ িজিনস, যা মানুেষর শরীেরর দ্বারা অশুিচ হেয়েছ বা েকান অশুিচ
জন্তু বা প্রভু িনেষধ কেরেছন এমন েকান িজিনস স্পশর্ কের, তাহেল েসই বয্িক্ত অশুিচ হেব| এবং যিদ
েস মঙ্গল ৈনেবদয্র মাংস খায়, তাহেল তােক অবশয্ই তার েলাকেদর েথেক আলাদা করেত হেব|”

22 প্রভু েমািশেক বলেলন, 23 “ইস্রােয়েলর েলাকেদর বেলা: েতামরা গরু, েমষ বা ছাগেলর েকােনা
চির্ব অবশয্ই খােব না| 24 েয জন্তু স্বাভািবক ভােব মারা েগেছ অথবা অনয্ জন্তুেদর দ্বারা িছন্ন-িবিচ্ছন্ন হেয়
েগেছ, েতামরা েস জন্তুর চির্ব বয্বহার করেত পার; িকন্তু েতামরা কখেনাই তা খােব না| 25আগুেন েপাড়া
জন্তু প্রভুর প্রিত প্রদত্ত যিদ েকান বয্িক্ত তার চির্ব খায়, তাহেল েসই বয্িক্তেক তার সংিশ্লষ্ট েলাকেদর েথেক
িবিচ্ছন্ন হেত হেব|

26 “েতামরা েযখােনই বাস কেরা না েকন কখনও েকান পািখর বা েকান জন্তুর রক্ত পান করেব না|
27 যিদ েকান বয্িক্ত রক্ত খায়, তাহেল েসই েলাকিটেক অবশয্ই তার েলাকেদর েথেক িবিচ্ছন্ন হেত হেব|”

েদালনীয় ৈনেবদয্র িনয়মাবলী
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28 প্রভু েমািশেক বলেলন, 29 “ইস্রােয়েলর েলাকেদর বেলা: যিদ েকান বয্িক্ত প্রভুর কােছ মঙ্গল
ৈনেবদয্ িনেয় আেস, তাহেল েসই বয্িক্ত ঐ ৈনেবদয্র অংশ অবশয্ই প্রভুেক েদেব| 30 উপহােরর েসই
অংশ আগুেন েপাড়ােনা হেব| েস িনেজর হােত েসই উপহােরর অংশ বহন করেব| েসই জন্তুিটর চির্ব
এবং বক্ষেদশ যাজেকর কােছ আনেব| প্রভুর সামেন জন্তুিটর বক্ষেদশিট তুেল ধরেব| এটাই হেব েদালনীয়
ৈনেবদয্| 31 তারপর যাজক েবদীর ওপর চির্ব েপাড়ােব; িকন্তু জন্তুর বক্ষেদশ হােরাণ এবং তার পুত্রেদর
অিধকাের থাকেব| 32 েতামরা মঙ্গল ৈনেবদয্র ডান িদেকর উরুিটও যাজকেক েদেব| 33 মঙ্গল ৈনেবদয্র
ডান িদেকর উরুিট থাকেব েসই যাজেকর (হােরােণর পুত্রেদর) দখেল, েয মঙ্গল ৈনেবদয্র রক্ত আর
চির্ব উৎসগর্ করেব| 34 আিম ইস্রােয়েলর েলাকেদর কাছ েথেক েদালনীয় ৈনেবদয্র বক্ষেদশ এবং মঙ্গল
ৈনেবদয্র ডান উরু িনিচ্ছ এবং েসই বস্তুগুিলআিম হােরাণ ও তার পুত্রেদর িদেয় িদিচ্ছ| ইস্রােয়েলর েলাকরা
অবশয্ই এই িনয়ম িচরকােলর জনয্ েমেন চলেব|”

35ঐগুিল হল প্রভুেক প্রদত্তআগুেনর ৈতরী ৈনেবদয্র অংশ যা হােরাণ ও তার পুত্রেদর অিধকার| যখনই
হােরাণ এবং তার পুত্ররা প্রভুর যাজক হেয় েসবা করেব তারা উৎসগর্গুিলর অংশও পােব| 36 যাজকেদর
মেনানীত করার সময় েথেকই প্রভু ঐ সব অংশ যাজকেদর েদওয়ার জনয্ ইস্রােয়েলর েলাকেদর িনেদর্ শ
েদন| েলাকরা অবশয্ই েযন েসই অংশ িচরকােলর জনয্ যাজকেদর েদয়|

37 ঐগুিল হল েহামবিল, শসয্ ৈনেবদয্, পাপেমাচেনর ৈনেবদয্, েদাষেমাচেনর বিল, মঙ্গল ৈনেবদয্
এবং যাজক িনবর্াচন সম্পেকর্ িনয়মাবলী| 38 সীনয় পবর্েতর ওপর প্রভু েমািশেক এই আজ্ঞাগুিল েদন|
েযিদন প্রভু ইস্রােয়েলর েলাকেদর সীনয় মরুভুিমর মেধয্ প্রভুর কােছ তােদর ৈনেবদয্সমূহ আনেত আেদশ
িদেয়িছেলন, েসিদনই িতিন ঐ িবিধগুিল জািনেয় েদন|

8
েমািশ যাজকেদর িনযুক্ত করেলন

1 প্রভু েমািশেক বলেলন, 2 “হােরাণ ও তার পুত্রেদর সেঙ্গ নাও| েসই সেঙ্গ নাও েপাশাক-পিরচ্ছদ,
অিভেষেকর জনয্ েতল, পাপেমাচেনর ৈনেবদয্র ষঁাড়, দুিট পুরুষ েমষ এবং খািমরিবহীন রুিটর ঝুিড়|
3 তারপর েলাকেদর একসেঙ্গ সমাগম তঁাবুর প্রেবশ মুেখ িনেয় এেসা|”

4প্রভুর আেদশ মতই েমািশ সব কাজ করল| েলাকরা সমাগম তঁাবুর প্রেবশ মুেখ একসেঙ্গ েদখা করল|
5 তখন েমািশ েলাকেদর বলল, “প্রভু আেদশ কেরেছন এ হল তাই এবং তা অবশয্ কতর্ বয্|”

6 তারপর েমািশ হােরাণ ও তার পুত্রেদর িনেয় এল| জল িদেয় েস তােদর েধৗত করল| 7 এরপর
েমািশ হােরাণেক েবানা অঙ্গরিক্ষণী পরােলা এবং তার েকামেরর চারপােশ কিটবন্ধ জড়াল| তারপর েমািশ
হােরােণর গােয় েপাশাক পিরেয় গােয় এেফাদ জড়াল এবং েবানা পটুকােত গা েবষ্টন কের তা বঁাধল|
এইভােব েমািশ হােরােণর গােয় এেফাদ পরাল| 8 েমািশ হােরােণর বুেক বক্ষাবরণ পিরেয় িদল| তারপর
েস বক্ষাবরেণর েভতের উরীম ও তূম্মীম রাখল| 9 েমািশ হােরােণর মাথা লম্বা কাপড় জড়ােনা পাগিড় িদেয়
েঢেক িদল| এক টুকেরা েসানা পাগিড়র সামেনটায বিসেয় িদল| এই েসানার টুকেরাটা হল পিবত্র মুকুট|
প্রভুর আজ্ঞা মতই েমািশ এটা কেরিছল|

10এরপর েমািশ অিভেষেকর েতল িনল এবং পিবত্র তঁাবুর ওপর ও তার েভতেরর সমস্ত িজিনেসর ওপর
তা িছিটেয় িদল| এইভােব েমািশ তােদর পিবত্র করল| 11 েমািশ েবদীর ওপর ঐ েতেলর িকছুটা সাতবার
িছিটেয় িদল| েমািশ েবদীর ওপর এবং তত্সংলগ্ন থালায়, গামলায় এবং তার তলেদেশ েতল িছিটেয় সব
িকছুেক পিবত্র করল| 12 তারপর িকছুটা অিভেষেকর েতল িনেয় েস হােরােণর মাথায় ঢালল, এইভােব
েমািশ হােরাণেক পিবত্র করল| 13 েমািশ এরপর হােরােণর পুত্রেদর িনেয় এেস তােদর েবানা অঙ্গরিক্ষণী
পরাল| পের তােদর গােয় কিটবন্ধ জিড়েয় িদল| তারপর তােদর মাথায় েফট্টি বঁাধল| প্রভুর আজ্ঞামতই
েমািশ এসব করল|

14এরপর েমািশ পাপ েমাচন ৈনেবদয্র ষঁাড়িটেক িনেয় এল| পাপ েমাচন ৈনেবদয্র ষঁােড়র মাথার ওপর
হােরাণ ও তার পুত্ররা হাত রাখল| 15 তারপর েমািশ ষঁাড়িটেক হতয্া কের তার রক্ত সংগ্রহ করল| েমািশ
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তার আঙুল িদেয় িকছু রক্ত েবদীর সব েকােণ লাগাল| এইভােব েমািশ েবদীিটেক বিলর উপেযাগী কের
ৈতরী করল| তারপর েস েবদীর েমেঝয রক্ত েঢেল িদল| েলাকেদর পাপ মুক্ত করার জনয্ এইভােব েমািশ
েবদীিটেক বিলর জনয্ ৈতরী রাখল| 16 েস যকৃৎ েথেক সব চির্ব বার কের িনল এবং েসই সেঙ্গ দুিট বৃক্ক
ও তােদর ওপরকার সব চির্বটুকু িনেয় েসই েবদীর ওপর তােদর েপাড়াল| 17 িকন্তু েমািশ ষঁােড়র চামড়া,
তার মাংস এবং শরীেরর বজর্ য্ পদাথর্েক তঁাবুর বাইের িনেয় এল| তঁাবুর বাইের আগুেন েমািশ েসগুিলেক
েপাড়াল| প্রভুর আজ্ঞামতই েমািশ এসব করল|

18এরপর েমািশ েহামবিলর জনয্ পুরুষ েমষেক িনেয় এল| হােরাণ এবং তার পুত্ররা েসই পুরুষ েমেষর
মাথায় তােদর হাত রাখল| 19 েমািশ তারপর পুরুষ েমষিটেক হতয্া করল| েস েবদীর চারপােশ ও েবদীর
ওপের পুরুষ েমষিটর রক্ত িছিটেয় িদল| 20-21 েমািশ পুরুষ েমষিটেক টুকেরা টুকেরা কের কাটল| েস
িভতেরর অংশগুিল ও পা জল িদেয় ধুেয় িদল, তারপর েবদীর ওপর েগাটা পুরুষ েমষিটেক েপাড়াল|
েমািশ মাথা ও শরীেরর টুকেরাগুেলা এবং চির্ব েপাড়াল| এ হল আগুেনর ৈতরী েহামবিল| এর গন্ধ প্রভুেক
খুশী কের| প্রভুর আজ্ঞামত েমািশ ঐগুিল করল|

22 তারপর েমািশ অনয্ পুরুষ েমষিটেক িনেয় এল| হােরাণ আর তার পুত্রেদর যাজক িহসােব িনির্দষ্ট
করার জনয্ই এই পুরুষ েমষিট বয্বহার করা হেয়িছল| তারা এই পুরুষ েমষিটর মাথায় তােদর হাত েরেখিছল|
23 এরপর েমািশ পুরুষ েমষিটেক হতয্া করল| এর িকছুটা রক্ত েস হােরােণর কােনর লিতেত, তার ডান
হােতর বুেড়া আঙুেল এবং হােরােণর ডান পােয়র বুেড়া আঙুেলর মাথায় েছঁায়াল| 24তারপর েস হােরােণর
পুত্রেদর েবদীর কাছাকািছ িনেয় এল| রেক্তর িকছুটা তােদর ডান কােনর লিতেত, ডান হােতর বুেড়া আঙুেল
এবং ডান পােয়র বুেড়া আঙুেলর মাথায় লািগেয় িদল| এরপর েস েবদীর চারপােশ রক্ত িছিটেয় িদল|
25 এরপর েমািশ চির্ব, েলজ, িভতেরর সমস্ত অংশগুেলার চির্ব, যকৃৎ ঢাকা চির্ব, বৃক্ক দুিট এবং তােদর
চির্ব এবং ডান িদেকর উরু িনল| 26 প্রেতয্কিদন প্রভুর সামেন এক ঝুিড় ভির্ত্ত খািমরিবহীন রুিট রাখা হত|
েমািশ এই রুিটগুিলর একিট, েতল মাখােনা রুিটর একিট ও একিট খািমরিবহীন পাতলা রুিট িনল| েসই
সব রুিটর টুকেরাগুেলা েমািশ চির্বর ওপর এবং পুরুষ েমেষর ডান উরুর ওপর রাখল| 27 তারপর েমািশ
েসই সমস্ত িকছু হােরাণ ও তার পুত্রেদর হােত িদেয় িদল| টুকেরাগুেলােক েমািশ েদালনীয় ৈনেবদয্রূেপ
প্রভুর সামেন েদালােলা| 28 তারপর হােরাণ ও তার পুত্রেদর হাত েথেক েসগুিলেক িনেয় েমািশ েবদীর
েহামবিলর ওপর েপাড়াল| হােরাণ ও তার পুত্রেদর যাজক িহসােব িনেয়াগ করার জনয্ই এই ৈনেবদয্| এ
ৈনেবদয্ আগুেনর দ্বারা ৈতরী ৈনেবদয্| এর গন্ধ প্রভুেক খুশী কের| 29 েমািশ বক্ষেদশটা িনেয় প্রভুর সামেন
তা েদালনীয় ৈনেবদয্ িহেসেব েদালাল| যাজকেদর িনেয়াগ করার বয্াপাের পুরুষ েমেষর এই অংশ হল
েমািশর অংশ| েমািশ প্রভুর আজ্ঞামতই এসব কাজ করল|

30 েমািশ েবদীর ওপর পেড় থাকা অিভেষেকর েতেলর িকছুটা ও িকছুটা রক্ত িনেয় হােরােণর ওপর
এবং হােরােণর েপাশােকর ওপর িছিটেয় িদল| হােরােণর সেঙ্গ েসবারত েছেলেদর এবং তােদর েপাশােকর
ওপেরও িকছুটা িছিটেয় িদল| এইভােব েমািশ হােরাণ, তার কাপড়-েচাপড়, তার েছেলেদর এবং েছেলেদর
কাপড়-েচাপড় শুিচশুদ্ধ করল|

31 তারপর েমািশ হােরাণ ও তার পুত্রেদর িজজ্ঞাসা করল, “আমার আেদশ েতামােদর মেন পেড় েতা?
আিম বেলিছলাম, �হােরাণ এবং তার পুত্ররা এই সমস্ত িজিনস অবশয্ই আহার করেব|� সুতরাং যাজক
িনবর্াচেনর অনুষ্ঠান েথেক রুিটর ঝুিড় আর মাংস িনেয় িনও| সমাগম তঁাবুর প্রেবশ মুেখ মাংসটােক িসদ্ধ
কেরা| েসই খােনই মাংস আর রুিট েখও| আিম যা বলিছ েসইমেতা এটা কেরা| 32 যিদ মাংস বা রুিটর
েকান িকছু পেড় থােক তেব তা পুিড়েয় েফল| 33 যাজক িনবর্াচেনর অনুষ্ঠান চলেব সাতিদন ধের| েসই
অনুষ্ঠান েশষ না হওয়া পযর্ন্ত েতামরা অবশয্ই সমাগম তঁাবুর প্রেবশ পথ ছাড়েব না| 34আজ যা করা হল,
প্রভু েসইসব করেতই আজ্ঞা িদেয়েছন| েতামােদর শুিচ করেতই িতিন এই সব আজ্ঞা িদেয়েছন| 35 েতামরা
অবশয্ই সমাগম তঁাবুর প্রেবশ মুেখ সাতিদন ধের িদনরাত থাকেব| যিদ েতামরা প্রভুর আজ্ঞা না মােনা
তাহেল েতামরা মারা যােব| প্রভু আমােক এইসব আজ্ঞা িদেয়েছন|”

36 তাই হােরাণ ও তার পুত্ররা প্রভু েমািশেক যা যা করেত আজ্ঞা িদেয়িছেলন েসসবই করল|
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ঈশ্বর যাজকেদর গ্রহণ করেলন
1 আট িদেনর িদন েমািশ হােরাণ ও তার পুত্রেদর এবং েসই সােথ ইস্রােয়েলর প্রবীণেদরও ডাকল|

2 েমািশ হােরাণেক বলল, “একটা ষঁাড় এবং একটা পুরুষ েমষ িনেয় এেসা| এই জন্তুেদর মেধয্ অবশয্ই
েযন েকান খঁুত না থােক| ষঁাড়টা হেব পাপ েমাচেনর ৈনেবদয্ আর েমষটা হেব েহামবিলর ৈনেবদয্| ঐসব
জন্তুেদর প্রভুর কােছ িনেবদন কেরা| 3 ইস্রােয়েলর েলাকেদর বেলা, �পাপ েমাচেনর ৈনেবদয্র জনয্
একিট পুরুষ ছাগল নাও এবং েহামবিলর জনয্ একিট বাছুর ও একিট েমষশাবক নাও| বাছুর ও ছাগ িশশু
প্রেতয্কিটর বয়স েযন এক বছর হয়| ঐ সমস্ত জন্তুেদর মেধয্ অবশয্ই েযন েকান খঁুত না থােক| 4 একটা
ষঁাড় ও একটা পুরুষ েমষ মঙ্গল ৈনেবদয্র জনয্ নাও| ঐসব জন্তু ছাড়াও েতল েমশােনা শসয্ ৈনেবদয্ েনেব
এবং এসব প্রভুর কােছ িনেবদন করেব, কারণ আজ প্রভু েতামােদর কােছ আিবভূর্ ত হেবন|� ”

5 সুতরাং সমস্ত মানুষ সমাগম তঁাবুর কােছ এেলা| েমািশ েযমন আেদশ িদেয়িছল তারা সকেল েসই মত
িজিনস আনেলা| সমস্ত েলাক প্রভুর সামেন দঁাড়াল| 6 েমািশ বলল, “প্রভুর আজ্ঞা মতই েতামরা এগুিল
করেব আর তখন প্রভুর মিহমা েতামােদর কােছ প্রকািশত হেব|”

7 তারপর েমািশ হােরাণেক বলল, “ইস্রােয়েলও প্রভুর আজ্ঞা মেতা কাজগুিল কেরা| েবদীর কােছ ও
এবং পাপ েমাচেনর ৈনেবদয্ ও েহামবিলর ৈনেবদয্গুিল িনেবদন কেরা, যােত তুিম এবং েতামার েলাকরা
শুিচ হও| েলাকেদর ৈনেবদয্গুিলও নাও এবং েসইসব পবর্গুিল পালন কর েযগুিল তােদর শুিচ কের|”

8 েসইজনয্ হােরাণ েবদীর সামেন এেস পাপেমাচেনর ৈনেবদয্র জনয্ ষঁাড়টােক হতয্া করেলা| এই
পাপেমাচেনর ৈনেবদয্ তার িনেজরই জনয্| 9 তারপর হােরােণর পুত্ররা হােরােণর কােছ রক্ত আনেলা|
হােরাণ তার আঙুল রেক্ত ডুিবেয় তার েবদীর েকাণগুেলায় ছিড়েয় িদল, তারপর েবদীর েমেঝেত রক্ত
েঢেল িদল| 10 পাপেমাচেনর ৈনেবদয্ েথেক হােরাণ িনল চির্ব, বৃক্কগুেলা এবং যকৃেতর চির্ব অংশটা। প্রভু
েযমন েযমন েমািশেকআজ্ঞা কেরিছেলন েসইভােব েস ঐ িজিনসগুেলা েবদীর ওপর েপাড়ােলা| 11 হােরাণ
এরপর িশিবেরর বাইের আগুেন মাংস আর চামড়া েপাড়াল| 12 পের েহামবিলর জনয্ হােরাণ জন্তুিটেক
হতয্া কের টুকেরা টুকেরা কের কাটল| হােরােণর পুত্ররা হােরােণর কােছ রক্ত িনেয় এেল হােরাণ েসই রক্ত
েবদীর চারপােশ িছিটেয় িদল| 13 হােরােণর পুত্ররা হােরাণেক েহামবিলর টুকেরাগুেলা আর মাথাটা িদেল
েস েসগুেলা েবদীর ওপর েপাড়াল| 14 েহামবিলর িভতেরর অংশগুেলা আর পাগুিলও ধুেয় েফেল েসইসব
েবদীর ওপর েপাড়াল|

15 তারপর হােরাণ েলাকেদর ৈনেবদয্গুিল আনল| েস েলাকেদর পােপর জনয্ ৈনেবদয্ িহেসেব
ছাগলিটেক হতয্া কের প্রথমটার মতই এিটেক িনেবদন করল| 16 প্রভুর িনেদর্ শমত েস দগ্ধ ৈনেবদয্িটেক
িনেয় এেস িনেবদন করল| 17 েবদীর কােছ শসয্ ৈনেবদয্ িনেয় এেস েস এক মুেঠা শসয্ িনল এবং তা েরাজ
সকােল েবদীর ওপর েয বিল েদওয়া হত তার সােথ সােথ িনেবদন করল|

18 েস ষঁাড় এবং পুরুষ েমষিটেকও হতয্া করল| এসব হল েলাকেদর মঙ্গল ৈনেবদয্| হােরােণর পুত্ররা
হােরােণর কােছ রক্ত আনেল েস এই রক্ত েবদীর চারপােশ ছিড়েয় িদল| 19 তারা ষঁাড় আর েমেষর চির্ব,
েলেজর চির্ব, িভতেরর অংেশ ঢাকা েদওয়া চির্ব, বৃক্কগুিল এবং যকৃেতর চির্ব অংশ আনল| 20 এইসব
চির্বগুেলা ষঁাড় আর পুরুষ েমেষর বুেকর ওপর রাখা হেল হােরাণ চির্ব অংশগুেলা েবদীর ওপর েপাড়াল|
21 হােরাণ েমািশরআজ্ঞামেতা বক্ষেদশগুিল এবং ডান উরুপ্রভুর সামেন েদালনীয় ৈনেবদয্ িহসােব েদালাল|

22 তারপর েলাকেদর উেদ্দেশয্ তার হাত ওপের তুেল তােদর আশীবর্াদ করল| পাপ েমাচেনর ৈনেবদয্,
েহামবিল এবং মঙ্গল ৈনেবদয্ েশষ করার পর হােরাণ েবদী েথেক েনেম এল|

23 েমািশ এবং হােরাণ সমাগম তঁাবুর িভতের এল| পের তারা বাইের এেস েলাকেদর আশীবর্াদ করল|
তারপর প্রভুর মিহমা সমস্ত েলােকর সামেন আিবভুর্ ত হল| 24 প্রভুর কাছ েথেক অিগ্ন িনগর্ত হেয় েবদীর
ওপরকার েহামবিল ও চির্ব দগ্ধ করল| তখন সমস্ত মানুষ েসই ৈনেবদয্ দহন েদেখ িচৎকার কের উঠেলা
এবং মািটর িদেক মুখ নীচু করেলা|
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ঈশ্বর নাদব ও অবীহূেক ধ্বংস করেলন

1 তারপর হােরােণর পুত্ররা, নাদব ও অবীহূ ধূপ জ্বালাবার ধূপদানী িনেলা| এবং িভন্ন আগুন বয্বহার
কের েসই সুগন্ধী প্রজ্বিলত করেলা| েমািশ তােদর েয আগুন বয্বহার করেত িনেদর্ শ িদেয়িছল েসই আগুন
তারা বয্বহার কেরিন| 2 তাই প্রভুর কাছ েথেক আগুন েনেম এেস নাদব ও অবীহূেক ধ্বংস করল| প্রভুর
সামেনই তারা মৃতুয্ বরণ করেলা|

3 তখন েমািশ হােরাণেক বলল, “প্রভু বেলন, �েয সমস্ত যাজক আমার িনকেট আেস, তারা অবশয্ই
আমােক শ্রদ্ধা করেব| আিম অবশয্ই তােদর কােছ পিবত্র িহেসেব মানয্ হেবা এবং সমস্ত মানুেষর কােছ
অবশয্ই মিহমািন্বত হেবা|� ” তাই তার পুত্রেদর মৃতুয্ িনেয় হােরাণ নীরব রইল|

4 হােরােণর কাকা উষীেয়েলর দুিট পুত্র িছল| তারা হল মীশােযল ও ইলীষাফণ| েমািশ েসই দুই পুত্রেক
বলল, “পিবত্র স্থানিটর সামেন িগেয় েতামােদর জ্য়াঠতুেতা ভাইেদর েদহ িশিবেরর বাইের িনেয় ও|”

5তখন মীশােযল ও ইলীষাফণ েমািশেক মানয্ করেলা| তারা নাদব ও অবীহূর েদহ িশিবেরর বাইের বেয়
িনেয় েগেলা| নাদব ও অবীহূ তখনও িবেশষ ধরেণর সুেতার জামা পের িছল|

6 তখন েমািশ হােরােণর অনয্ পুত্র ইলীয়াসর ও ঈথামরেক বলল, “েকােনা িবষন্নতা েদিখও না!
েতামােদর েপাশাক িঁছেড়া না অথবা মাথার চুল এেলােমেলা কেরা না| িবষন্নতা না েদখােল েতামরা িনহত
হেব না| এবং প্রভু বাকী সকেলর ওপর কু্রদ্ধ হেবন না| ইস্রােয়েলর সমস্ত মানুষ েতামােদর আত্মীয়| প্রভু
নাদব ও অবীহূেক দগ্ধ কেরেছন�এ িনেয় তারা েশাক করেত পাের| 7 িকন্তু েতামরা অবশয্ই সমাগম তঁাবু,
এমনিক, তার প্রেবশ পথ তয্াগ করেব না| তয্াগ করেল েতামরা মারা যােব| কারণ প্রভুর অিভেষেকর েতল
েতামােদর ওপর ঢালা হেয়েছ|” তখন হােরাণ, ইলীয়াসর এবং ঈথামর েমািশেক মানয্ করল|

8 তারপর প্রভু হােরাণেক বলেলন, 9 “যখন েতামরা সমাগম তঁাবুর মেধয্ আসেব তখন তুিম আর
েতামার পুত্ররা অবশয্ই দ্রাক্ষারস পান করেব না| যিদ েতামরা ঐসব িজিনস পান কর, তাহেল েতামরা মারা
যােব| এই িবিধ েতামােদর বংশপরম্পরায় িচরকােলর জনয্ চলেত থাকেব| 10 েতামােদর অবশয্ই পিবত্র
ও অপিবত্র এবং শুিচ ও অশুিচ িবষেয়র মেধয্ পিরষ্কারভােব পাথর্কয্ কের িনেত হেব| 11 প্রভু েমািশর
মাধ্য়েম েলাকেদর েসইসব িবিধ জািনেয় িদেলন, তুিম েলাকেদর ঐসব িবিধ সম্পেকর্ অবশয্ই অবিহত
করেব|”

12 হােরােণর দুই পুত্র ইলীয়াসর ও ঈথামর তখনও জীিবত িছল| েমািশ হােরাণ ও তার দুই পুত্রেক বলল,
“আগুেন েপাড়ােনা উপহারগুিলর মেধয্ িকছু শসয্ ৈনেবদয্ পেড় আেছ| েতামরা শসয্ ৈনেবদয্র েসই অংশ
আহার করেব, িকন্তু অবশয্ই তােত খািমর েযাগ করেব না| েবদীর কােছই েসটা খাও, কারণ েসই ৈনেবদয্
অতয্ন্ত পিবত্র| 13 ৈনেবদয্র এই অংশ প্রভুর উেদ্দেশয্ আগুেন েপাড়ােনা হেয়িছল, এবং েয িবিধ আিম
েতামােদর জািনেয়িছ তা েশখায় েয এই অংশ েতামার ও েতামার পুত্রেদর জনয্ই; িকন্তু অবশয্ই েতামরা
একটা পিবত্র স্থােন তা আহার করেব|

14 “তাছাড়া তুিম, েতামার েছেলরা এবং েমেয়রা েদালনীয় ৈনেবদয্সমূেহর বক্ষেদশ এবং উরুর অংশ
আহার করেত পারেব| এসব েতামােদর পিবত্র জায়গায় েখেত হেব না| িকন্তু তা অবশয্ই পিরচ্ছন্ন জায়গায়
েখেত হেব| কারণ েসগুিল আেস মঙ্গল ৈনেবদয্সমূহ েথেক| ইস্রােয়েলর েলাকরা ঈশ্বরেক েয উপহার েদয়
তা েথেক এই অংশ েতামার ও েতামার সন্তানেদর প্রাপয্ বেল ধরা হেয়েছ| 15 েলাকরা অবশয্ই আগুেন
েপাড়ােনা বিলর অংশ িহেসেব জন্তুেদর চির্ব, মঙ্গল ৈনেবদয্র উরু এবং েদালনীয় ৈনেবদয্র বক্ষেদশ িনেয়
আসেব| প্রভুর সামেন েদালােনা হেল ৈনেবদয্র েসই অংশ প্রভুর আজ্ঞা অনুসাের িচরকাল েতামার ও
েতামার সন্তানসন্তিতেদর অিধকাের যােব|”

16 েমািশ পাপাথর্ক ৈনেবদয্ ছাগেলর েখঁাজ করল, িকন্তু তা ইিতমেধয্ েপাড়ােনা হেয় িগেযিছল| এেত
েমািশ হােরােণর পুত্র ইলীয়াসর ও ঈথামেরর ওপর অতয্ন্ত কু্রদ্ধ হল| েমািশ বলল, 17 “েসই ছাগিটেক
পিবত্র স্থােন খাওয়া েতামােদর উিচৎ িছল| এটা অতয্ন্ত পিবত্র| েকন েতামরা প্রভুর সামেন তা েখেল না?
প্রভু েতামােদর তা িদেয়িছেলন েলাকেদর েদােষর প্রায়িশ্চত্ত করার জনয্, েলাকেদর পিবত্র করার জনয্|
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18 েসই ছাগেলর রক্ত পিবত্র জায়গায় (তঁাবুর মেধয্কার পিবত্র ঘের) আনা হয় িন| তাই েতামােদর উিচৎ 
িছল আিম েযমন আেদশ িদেয়িছলাম, েসইভােব পিবত্র জায়গায় মাংস আহার করা|”

19 িকন্তু হােরাণ েমািশেক বলল, “েদখুন আজ তারা পাপ েমাচেনর ৈনেবদয্ ও েহামবিলর ৈনেবদয্ প্রভুর
কােছ এেনিছল| আর আপিন জােনন আজ আমার ভােগয্ িক ঘেটেছ| আপিন িক মেন কেরন আিম আজ
পাপ েমাচেনর ৈনেবদয্ েখেল তা প্রভুেক খুশী করেতা? না!” 20 েমািশ তা শুনল এবং েমেন িনল|

11
মাংস খাওয়ার িনয়মাবলী

1 প্রভু েমািশ ও হােরাণেক বলেলন, 2 “ইস্রােয়েলর েলাকেদর বেলা: এই সমস্ত জন্তু েতামরা আহার
করেত পােরা: 3 েয সব জন্তুর পােয়র খুর দুভােগ ভাগ করা, েসইসব জন্তু যিদ জাবর কােট তা হেল
েতামরা েসই জন্তুর মাংস েখেত পােরা|

4-6 “িকছু জন্তুআবার জাবর কােট িকন্তু তােদর পােয়র খুর দু�ভাগ করা নয়, েতামরা েস সব জন্তু খােব
না| উট, পাহােড়র শাফন এবং খরেগাশ হল েসই রকম| তাই তারা েতামােদর পেক্ষ অশুিচ| 7 অনয্ িকছু
জন্তুেদর পােয়র খুর দু�ভাগ করা, িকন্তু তারা জাবর কােট না, ঐসব জন্তু খােব না| শূকর েসই ধরেণর,
সুতরাং তারা েতামােদর পেক্ষ অশুিচ| 8 ঐসব প্রাণীর মাংস খােব না| এমনিক তােদর মৃত েদহও স্পশর্
করেব না, তা েতামােদর পেক্ষ অশুিচ|

সামুিদ্রক খাদয্ িবষেয় িনয়মাবলী
9 “যিদ েকান প্রাণী সমুেদ্র বা নদীেত বাস কের এবং যিদ প্রাণীিটর পাখনা ও আঁশ থােক, তাহেল েতামরা

েসই প্রাণী েখেত পােরা| 10-11 িকন্তু সমুেদ্র বা নদীেত বাস কের এমন েকান প্রাণীর যিদ ডানা ও আঁশ
না থােক তাহেল েসই প্রাণী েতামরা অবশয্ই খােব না| এই ধরেণর প্রাণী আহােরর পেক্ষ অনুপযুক্ত| েসই
প্রাণীর মাংস েতামরা খােব না, এমন িক তার মৃত শরীরও স্পশর্ করেব না| 12জলচর েয েকান প্রাণী যার
পাখনা এবং আঁশ েনই, তােক প্রভু আহােরর জনয্ অনুপযুক্ত বেলেছন বেলই মেন কেরন|

অখাদয্ পক্ষীসমুহ
13 “ঈশ্বর েয সব পাখী খাওয়ার পেক্ষ অনুপযুক্ত বেলেছন, েতামরা অবশয্ই েসইসব পাখীেদর অখাদয্

বেল গণয্ করেব| এই পাখীগুিল েতামরা খােব না: ঈগল, শকুিন, িশকারী পাখী, 14 িচল এবং সব ধরেণর
বাজ পাখী| 15 সমস্ত জােতর কােলা পাখী, 16 উট পাখী, রােতর বাজ পাখী, শঙ্খিচল, সব জােতর েশয্ন
পাখী, 17 েপঁচা, িলপ্তপদ সামুিদ্রক পাখী, বড় েপঁচা, 18 হংসী,জলচর পয্ািনেভলা, শবভূক শকুিন, 19সারস,
সমস্ত জােতর সারস, ঝঁুিটওযালা পাখী এবং বাদুড়|

পতঙ্গািদ ভক্ষণ সম্পেকর্ িনয়মাবলী
20 “বুেক হঁাটা কু্ষদ্র েকান প্রাণীর যিদ ডানা থােক, তাহেল েসগুিলেক েতামরা খােব না কারণ প্রভু তা

িনেষধ কেরেছন| ঐ সমস্ত েপাকামাকড় েখও না| 21 িকন্তু েতামরা েসইসব েপাকামাকড় েখেত পার যারা
সিন্ধপদ এবং লাফােত পাের| 22 সমস্ত রকম পঙ্গপাল, সমস্ত রকেমর ডানাওযালা পঙ্গপাল, সমস্ত রকেমর
িঝঁিঝ েপাকা আর সব জােতর গঙ্গা ফিড়ং েতামরা েখেত পােরা|

23 “িকন্তু অনয্ আর সব কু্ষদ্র প্রাণী যােদর ডানা আেছ িকন্তু বুেক েহঁেট চেল, েতামরা অবশয্ই েসসব
খােব না, কারণ প্রভু তা িনিষদ্ধ কেরেছন| 24 েসই সমস্ত কু্ষদ্র প্রাণীরা েতামােদর অশুিচ করেব| েয
তােদর মৃত েদহ স্পশর্ করেব, সন্ধয্া না হওয়া পযর্ন্ত েস অশুিচ থাকেব| 25 যিদ েকান বয্িক্ত েসই মৃত
েপাকামাকড়েদর স্পশর্ কের, তাহেল েস অবশয্ই তার কাপড়-েচাপড় ধুেয় েফলেব| সন্ধয্া না হওয়া পযর্ন্ত
েস অশুিচ হেয় থাকেব|

প্রাণীেদর সম্পেকর্ আরও িনয়মাবলী
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26-27 “িকছু প্রাণীর পােয়র খুর দুভােগ ভাগ করা িকন্তু খুরগুিল সিতয্কােরর দুিট অংশ নয়| আবার
তারা জাবর কােট না, এসব প্রাণী েতামােদর পেক্ষ অশুিচ| েয েকান বয্িক্ত তােদর স্পশর্ করেল অশুিচ
হেব| সন্ধয্া না হওয়া পযর্ন্ত েসই বয্িক্তিট অশুিচ থাকেব| 28 যিদ েকান বয্িক্ত তােদর মৃত েদহ সরায়, েস
অবশয্ই তার েপাশাক-পিরচ্ছদ ধুেয় েনেব| েসই মানুষিট সন্ধয্া না হওয়া পযর্ন্ত অশুিচ থাকেব| ঐ সমস্ত
প্রাণী েতামােদর কােছ অশুিচ|

বুেক হঁাটা প্রাণীেদর সম্পেকর্ িনয়মাবলী
29 “এই সমস্ত বুেক হঁাটা প্রাণীরা েতামােদর কােছ অশুিচ: ছঁুেচা, ইঁদুর সমস্ত জােতর বড় িটকিটিক|

30 েগাসাপ, কুিমর, িটকিটিক, বািলর সরীসৃপ এবং িগরিগিট| 31 ঐ সমস্ত বুেক হঁাটা প্রাণীরা েতামােদর
কােছ অশুিচ| েকান মানুষ তােদর মৃতেদহ স্পশর্ করেল সন্ধয্া না হওয়া পযর্ন্ত েস অশুিচ থাকেব|

অশুিচ প্রাণীেদর সম্পেকর্ িনয়মাবলী
32 “যিদ ঐ সমস্ত অশুিচ প্রাণীেদর েকান একটা মের েকান িকছুর ওপর পেড়, তাহেল েসই িজিনসিটও

অশুিচ হেব| েসই িজিনসিট কােঠর ৈতরী েকান পাত্র, কাপড়, চামড়া, েশােকর েপাশাক িদেয় ৈতরী কােজর
েকান হািতযার হেত পাের| এটা যাইেহাক্ তা অবশয্ই জেল ধুেত হেব| সন্ধয্া না হওয়া পযর্ন্ত তা অশুিচ
থাকেব| তারপর তা আবার শুিচ হেব| 33 যিদ ঐ সমস্ত অশুিচ প্রাণীেদর েকান একটা মারা যায় এবং মািটর
ৈতরী পােত্রর ওপর পেড়, তাহেল পােত্রর েভতেরর েয েকােনা িজিনস অশুিচ হেয় যােব এবং েতামরা
অবশয্ই পাত্রটােক েভেঙ্গ েফলেব| 34 যিদ অশুিচ মািটর পােত্রর জল েকান খােদয্র ওপর পেড়, তাহেল
েসই খাবার অশুিচ হেব| অশুিচ পােত্রর েয েকান পানীয় অশুিচ| 35 যিদ মৃত অশুিচ প্রাণীর েকান অঙ্গ
েকান িকছুর ওপর পেড়, তাহেল েসই িজিনসটা অশুিচ হেব| এটা মািটর উনুন অথবা রুিট েসঁকার মািটর
পাত্র হেল তা অবশয্ই েভেঙ্গ টুকেরা কের েফলেত হেব| েসই সমস্ত িজিনসআরশুিচ করা যােব না| েসগুিল
েতামােদর কােছ সবসমেয়ই অশুিচ|

36 “েকান ঝণর্া বা জল জেম এমন েকান কূপ শুিচ থাকেলও েয মানুষ েকান অশুিচ প্রাণীর েদহ স্পশর্
কের েস অশুিচ হেয় যােব| 37 যিদ মৃত অশুদ্ধ প্রাণীেদর েকােনা অংশ বপন করার েকান বীেজর ওপর
পেড়, তাহেল েসই বীজ তখনও শুিচই থাকেব| 38 িকন্তু েতামরা যিদ বীেজর ওপর জল ঢােলা এবং তারপর
যিদ অশুিচ প্রাণীেদর েকান অঙ্গ ঐসব বীেজর ওপর পেড় তা হেল েতামােদর পেক্ষ ঐ সমস্ত বীজ অশুিচ|
39 “তাছাড়া তুিম খাদয্ িহেসেব বয্বহার কেরা এমন েকান প্রাণী যিদ মারা যায়, তাহেল েয তার মৃত শরীর
স্পশর্ করেব, সন্ধয্া না হওয়া পযর্ন্ত েস অশুিচ রইেব| 40 এবং েয এই প্রাণীেদহ েথেক মাংস খােব তােক
অবশয্ই তার কাপড় েচাপড় ধুেত হেব| সন্ধয্া না হওয়া পযর্ন্ত এই বয্িক্তিট অশুিচ েথেক যােব| েয বয্িক্ত
প্রাণীিটর মৃতেদহ েতােল তােক অবশয্ই তার েপাশাক-পিরচ্ছদ ধুেত হেব এবং েসই েলাকিট সন্ধয্া না হওয়া
পযর্ন্ত অশুিচ থাকেব|

41 “েয সব প্রাণী মািটর ওপর বুেক েহঁেট যায়, েসইসব প্রাণীেদর েতামরা আহার করেব না| েতামরা
েস প্রাণী অবশয্ই খাদয্ িহেসেব গ্রহণ করেব না| 42 েপেটর ওপর ভর িদেয় হঁাটা অথবা চার পা িদেয় হঁাটা
সরীসৃপ বা েয সমস্ত প্রাণীর অেনকগুেলা পা তােদর অবশয্ই আহার করেব না| 43ঐ সমস্ত প্রাণী েতামােদর
েযন েনাংরা না কের| েতামরা অশুিচ হেয়া না, 44 কারণ আিমই েতামােদর প্রভু ঈশ্বর! আিম পিবত্র, তাই
েতামরাও েতামােদর িনেজেদর পিবত্র েরেখা| ঐ সমস্ত বুেক হঁাটা প্রাণীেদর সংস্পেশর্ িনেজেদর অশুিচ
কেরা না| 45আিম েতামােদর িমশর েথেক এেনিছ যােত েতামরা আমার িবিশষ্ট েলাকজন হেত পােরা এবং
আিম েতামােদর ঈশ্বর হেত পাির| আিম পিবত্র তাই েতামরাও অবশয্ই পিবত্র হেব|”

46 এই সমস্ত িনয়মাবলী পশু, পাখী, সমুেদ্রর সমস্ত প্রাণী এবং মািটর ওপর বুেক হঁাটা সমস্ত প্রাণীেদর
েক্ষেত্র প্রেযাজয্| 47 ঐ সমস্ত উপেদশ সাধারণ মানুষেক শুিচ প্রাণীেদর েথেক অশুিচ প্রাণীেদর আলাদা
করেত সাহাযয্ করেব েযন তারা জানেত পাের েকান প্রাণীেদর আহার করা এবং েকান প্রাণীেদর আহার না
করা উিচৎ |
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12
নতুন মােয়েদর জনয্ িনয়মাবলী

1 প্রভু েমািশেক বলেলন, 2 “ইস্রােয়েলর েলাকেদর বেলা: যিদ একজন স্ত্রীেলাক একিট িশশু পুেত্রর
জন্ম েদয়, তাহেল েসই স্ত্রীেলাকিট সাতিদন ধের অশুিচ থাকেব| তার মািসেকর রক্তপােতর অশুিচ সমেয়র
মতই হেব এই অশুিচতা| 3অষ্টম িদেন অবশয্ই িশশু পুত্রিটেক সুন্নত করেত হেব| 4 তারপর তার রক্তক্ষয়
েথেক েস শুিচ হেব 33 িদন পর| যা িকছু পিবত্র অবশয্ই তার েকােনা িকছুই েস স্পশর্ করেত পারেব
না| যতক্ষণ না তার শুিচকরণ েশষ হেচ্ছ, েস অবশয্ই েকান পিবত্র স্থােন ঢুকেত পােব না| 5 িকন্তু যিদ
স্ত্রীেলাকিট এক িশশুকনয্ার জন্ম েদয়, তাহেল তার মািসক সমেয়র রক্তপােতর মতই দু সপ্তাহ ধের েস
অশুিচ থাকেব| তার রক্তক্ষয় েথেক 66 িদন পযর্ন্ত কািটেয় েস শুিচ হেব|

6 “শুিচকরেণর সময় েশষ হেল একিট িশশু কনয্া বা পুেত্রর নতুন প্রসূিত, সমাগম তঁাবুেত অবশয্ই
িবেশষ ধরেণর উৎসগর্ আনেব| েস সমাগম তঁাবুর প্রেবশ পেথ যাজকেক অবশয্ই ঐসব উৎসগর্ বস্তুগুিল
েদেব| দগ্ধ ৈনেবদয্র জনয্ আনেত হেব এক বছর বয়সী েমষশাবক এবং একিট ঘুঘু পাখী বা বাচ্চা পায়রা
আনেব পাপ েমাচেনর ৈনেবদয্র জনয্| 7-8 যিদ স্ত্রীেলাকিট একিট েমষ িদেত অক্ষম হয় তেব েস দুিট ঘুঘু
বা দুিট বাচ্চা পায়রা আনেত পাের| একিট পাখী হেব েহামবিলর জনয্ িনির্দষ্ট আর একিট পাপ েমাচেনর
ৈনেবদয্র জনয্| যাজক ঐ সমস্ত ৈনেবদয্ প্রভুর কােছ িনেবদন কের তােক পাপমুক্ত করেব| এবং েস তার
রক্তক্ষেয়র েথেক শুিচ হেব| এগুিল হল একজন নারীর জনয্ িনির্দষ্ট িনয়মাবলী, েয নারী একিট িশশু পুত্র
বা এক িশশু কনয্ার জন্ম েদেব|”

13
চমর্েরাগ সংক্রান্ত িনয়মাবলী

1 প্রভু েমািশ ও হােরাণেক বলেলন, 2 “েকান েলােকর চামড়া যিদ ফুেল থােক বা তােত েখাস পঁাচড়া
অথবা চক্চেক দােগর মেতা িকছু থােক, যিদ ক্ষত অংশটা কুষ্ঠ েরােগর ঘােয়র মেতা েদখেত হয়, তােক
অবশয্ই যাজক হােরাণ বা তার যাজক পুত্রেদর কােছ আনেত হেব| 3 চামড়ার ক্ষত স্থানিটেক যাজক
অবশয্ই েদখেব| যিদ ক্ষেতর মেধয্কার েলাম সাদা হেয় ওেঠ এবং যিদ চামড়ার ওপর েথেক ক্ষতস্থানিটেক
গেতর্ র মেতা মেন হয়, তেব তা কুষ্ঠেরাগ| যাজক েলাকিটেক েদখা েশষ কের তােক অশুিচ বেল েঘাষণা
করেব|

4 “িকন্তু চামড়ায় সাদা দাগ যিদ গভীর না হয় এবং ক্ষতস্থােনর েলাম যিদ সাদা না হয় তাহেল সাত
িদেনর জেনয্ যাজক েসই মানুষিটেক অনয্ সব েলাকেদর েথেক আলাদা করেব| 5সাত িদেনর িদন যাজক
অবশয্ই েলাকটােক েদখেব| যাজক যিদ েদেখ েবােঝ েয ক্ষতস্থােনর েকােনা পিরবতর্ ন হয় িন এবং তা
চামড়ার ওপর ছিড়েয় পেড়িন, তাহেল আরও সাত িদেনর জনয্ েলাকটােক আলাদা কের রাখেব| 6 সাত
িদন পর যাজক েলাকিটেক আবার েদখেব| যিদ ক্ষতস্থানিট শুিকেয় র এবং চামড়ার ওপর না ছড়ায়, তখন
যাজক েসই েলাকিটেক শুিচ বেল েঘাষণা করেব| এেক্ষেত্র ক্ষতস্থানিট শুধু হল েখাস-পঁাচড়ার, সুতরাং
েলাকিট অবশয্ই তার কাপড়-েচাপড় পিরষ্কার কের শুিচ হেব|

7 “িকন্তু যিদ েলাকিট যাজেকর কােছ িনেজেক শুিচ েদখােনার পের ক্ষতস্থানিট চামড়ায় আরও ছিড়েয়
পড়েত েদেখ তা হেল েলাকিট অবশয্ই যাজেকর কােছ আবার আসেব| 8 যাজক আবার েদখেব েয
ক্ষতস্থানিট চামড়ার ওপর ছিড়েয় েগেছ িকনা, আর তাহেল যাজক তােক অশুিচ বেল েঘাষণা করেব|
েসটা তাহেল কুষ্ঠেরাগ|

9 “যিদ েকােনা বয্িক্তর কুষ্ঠেরাগ থােক তাহেল তােক অবশয্ই যাজেকর কােছ আনেত হেব| 10 যাজক
অবশয্ই েলাকিটেক েদখেব েয চামড়ার ওপর েকান সাদা েফালা অংশ আেছ িকনা এবং েলামটাও সাদা
হেয় েগেছ িকনা| যিদ চামড়ার েলাম সাদা হেয় যায় এবং চামড়ার েফালা জায়গা কঁাচা থােক, 11 তাহেল
তা কুষ্ঠেরাগ| দীঘর্ িদন ধের যা েলাকিটর চামড়ায় েথেক েগেছ, যাজক অবশয্ই তােক অশুিচ বেল েঘাষণা
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করেব| তােক অনয্ েলাকেদর েথেক অল্প সমেয়র জনয্ আলাদা করার প্রেয়াজন েনই, কারণ েলাকিট
অশুিচ|

12 “কখনও কখনও মাথা েথেক পা পযর্ন্ত সারা শরীের চমর্েরাগ ছড়ােত পাের| সুতরাং যাজক অবশয্ই
েলাকিটর সারা শরীর েদখেব| 13 যিদ যাজক েদেখ েয চমর্েরাগ সমস্ত শরীের ছিড়েয় েগেছ এবং েলাকটার
চামড়া সাদা হেয় িগেযেছ, তাহেল যাজক অবশয্ই তােক শুিচ বেল েঘাষণা করেব| 14 িকন্তু যিদ েলাকিটর
চামড়া কঁাচা হয় তাহেল েস শুিচ নয়| 15 যখন যাজক েকােনা মানুেষর চামড়া কঁাচা েদেখ, েস অবশয্ই
েলাকিটেক অশুিচ েঘাষণা করেব| কঁাচা চামড়া শুিচ নয়| এটা হল কুষ্ঠেরাগ|

16 “যিদ কঁাচা চামড়া বদলায় এবং সাদা হেয় যায়, তাহেল েলাকিটেক যাজেকর কােছ আসেত হেব|
17যাজক েলাকিটেকঅবশয্ই েদখেব| যিদ সংক্রািমত জায়গা সাদা হয়, তাহেল যাজক েলাকিটেকঅবশয্ই
শুিচ বেল েঘাষণা করেব| ঐ েলাকিট শুিচ|

18 “েকান বয্িক্তর চামড়ার ওপর েফাড়া হেত পাের এবং েস েফাড়া েসের েযেত পাের| 19 পের েসই
েফঁাড়ার স্থােন সাদা রেঙর েফালা বা দগ্দেগ লাল েডারা টানা সাদা দাগ হেত পাের| েলাকিট ঐ দাগ
তখন যাজকেক অবশয্ই েদখােব| 20 যাজক অবশয্ই তা েদখেব| যিদ েফাড়াটা চামড়া েথেক গেতর্ র মেতা
হয় এবং এর ওপরকার েলাম সাদা হয়, তাহেল যাজক েলাকিটেক অবশয্ই অশুিচ েঘাষণা করেব| িচিহ্নত
জায়গাটায় কুেষ্ঠর ঘা শুরু হেয়েছ| চামড়ায় এই েফঁাড়াটার েভতর েথেক কুষ্ঠ েরাগ ছিড়েয় পেড়েছ| 21 িকন্তু
যিদ যাজক জায়গাটায় েকান সাদা েলাম না েদেখ আর জায়গাটা চামড়ার মেধয্ গতর্ না কের থােক, বরং
যিদ েদখা যায় শুিকেয় যােচ্ছ, তাহেল যাজক েলাকটােক সাত িদেনর জেনয্ আলাদা কের রাখেব| 22 যিদ
চামড়ার আরও অংেশ দাগ ছড়ায় তা হেল যাজক েসই েলাকিটেক অবশয্ই অশুিচ েঘাষণা করেব| এটা
হল ঘা| 23 িকন্তু যিদ চক্চেক দাগিট এক জায়গােতই থােক এবং না ছড়ায় তা হেল বুঝেত হেব তা পুরােনা
েফঁাড়ারই ক্ষতিচহ্ন| যাজক অবশয্ই তােক শুিচ েঘাষণা করেব|

24-25 “েকান বয্িক্তর চামড়া আগুেন পুেড় েযেত পাের| যিদ চামড়ার কঁাচা অংশিট সাদা অথবা লাল
েডারাকাটা সাদা অংশ হয়, যাজক অবশয্ই তা েদখেব| যিদ সাদা অংশটা চামড়ায় গেতর্ র মেতা হয় এবং ঐ
জায়গাটার েলাম সাদা হেয় যায় তাহেল তা কুষ্ঠেরাগ| েপাড়া অংেশ কুষ্ঠ ছিড়েয় পেড়েছ| যাজক অবশয্ই
ঐ েলাকিটেক অশুিচ েঘাষণা করেব| এটা হল কুষ্ঠেরাগ| 26 িকন্তু যিদ েসই চক্চেক জায়গায় েকােনা সাদা
েলাম না থােক এবং ক্ষতস্থানটা চামড়ায় গতর্ সৃষ্টি না কের িমিলেয় যায়, তাহেল যাজক অবশয্ই সাত িদেনর
জনয্ েলাকটােক আলাদা করেব| 27 সাত িদেনর িদন যাজক েলাকটােক আবার েদখেব| যিদ ক্ষতস্থানটা
চামড়ার ওপর ছিড়েয় যায়, তাহেল যাজক েঘাষণা করেব েয েলাকটা অশুিচ| এটা কুষ্ঠেরাগ| 28 িকন্তু
যিদ চক্চেক দাগিট চামড়ায় না ছড়ায় এবং িমিলেয় যায় তাহেল েপাড়ার জেনয্ই ফুেলেছ বুঝেত হেব| এটা
েকবলমাত্র েপাড়ার ক্ষতিচহ্ন| যাজক অবশয্ই েসই বয্িক্তেক শুিচ বেল েঘাষণা করেব|

29 “েকান বয্িক্তর মাথার চামড়ায় বা দািড়েত ঘা হেল, 30 যাজক চামড়ার এই সংক্রমণ অবশয্ই েদখেব|
যিদ চামড়া েথেক সংক্রমেণর জায়গাটা গেতর্ র মেতা হয় এবং যিদ তার চারপােশর েলাম হয় পাতলা ও
হলেদ, তাহেল যাজক েসই মানুষিটেক অবশয্ই অশুিচ েঘাষণা করেব| এটা দাদ, খারাপ চমর্েরাগ| 31 যিদ
েরাগটা চামড়ার েথেক গতর্ হওয়ার মেতা মেন না হয়, িকন্তু েসখােন েকােনা কােলা েলাম না থােক, তখন
যাজক অবশয্ই েলাকিটেক সাত িদেনর জেনয্ আলাদা কের েদেব| 32সাতিদেনর মাথায় যাজক সংক্রািমত
জায়গাটা েদখেব| যিদ েরাগটা না ছড়ায় এবং েসখােন েকান হলেদ েলাম না জন্মায় এবং েরাগটা চামড়া
েথেক গেতর্ র মেতা না হয়, 33তাহেল েলাকটা িনশ্চয়ই িনেজেক কািমেয় েনেব; িকন্তু েস েরােগর জায়গাটা
কখনও কামােব না| যাজক অবশয্ই েলাকিটেক আরও সাত িদন আলাদা কের রাখেব| 34 সাত িদেনর
মাথায় যাজক অবশয্ই েরাগটােক েদখেব| যিদ েগাটা চামড়ায় েরাগটা না ছড়ায় এবং যিদ চামড়া েথেক
েসটােক গেতর্ র মত মেন না হয়, তাহেল যাজক েলাকিটেক শুিচ বেল েঘাষণা করেব| েলাকিট অবশয্ই
তার কাপড়-েচাপড় েধৗত করেব এবং শুিচ হেব| 35 িকন্তু শুিচ হওয়ার পর েলাকিটর েরাগ যিদ চামড়ায়
ছড়ায়, 36 তখন যাজক েলাকিটেক আবার েদখেব| যিদ েরাগটা চামড়ায় ছিড়েয় যায় যাজক হলুদ রেঙর
েলাম েদখার প্রেয়াজন েবাধ করেব না| েলাকটা অশুিচ| 37 িকন্তু যিদ যাজক মেন কের েয েরাগটা েসের
েগেছ এবং তার মেধয্ কােলা েলাম গজােত শুরু কেরেছ, তাহেল েরাগটা েসের েগেছ| েলাকটা শুিচ|
যাজক অবশয্ই েঘাষণা করেব েয েলাকটা শুিচ|
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38 “যিদ েকান েলােমর চামড়ায় সাদা সাদা দাগ থােক, 39 তাহেল যাজক অবশয্ই ঐ সব দােগর
জায়গাগুেলা েদখেব| যিদ েলাকটার চামড়ায় ওপরকার দাগগুেলা েকবলমাত্র অনুজ্জ্বল সাদােট হয় তাহেল
তা শুধুমাত্র ফুসকুিড় বা ক্ষিতকারক নয়| ঐ ধরেণর েলাক শুিচ|

40 “েকান মানুেষর মাথার চুল পেড় েযেত পাের; েস শুিচ, এটা শুধু টাক পড়া| 41 েকান মানুেষর মাথার
দুপাশ েথেক চুল উেঠ েযেত পাের; েস শুিচ| এটা শুধুমাত্র আর এক ধরেণর টাক পড়া| 42 িকন্তু যিদ তার
মাথার টাক পড়া চামড়ায় েকান লাল এবং সাদা দাগ থােক, তাহেল তা চামড়ারই েকান েরাগ বুঝেত হেব|
43একজন যাজক অবশয্ই তােক েদখেব| যিদ সংক্রািমত েফঁাড়াটা লাল এবং সাদা হয়, আর যিদ শরীেরর
অনয্ সব অংেশ কুষ্ঠ েরােগর মেতা েদখায় 44 তাহেল বুঝেত হেব েলাকিটর মাথার খুিলেত কুষ্ঠ হেয়েছ,
েলাকটা অশুিচ| যাজক অবশয্ই েলাকিটেক অশুিচ েঘাষণা করেব|

45 “যিদ এক বয্িক্তর কুষ্ঠ েরাগ থােক, তাহেল েসই বয্িক্ত অনয্ েলাকেদর সাবধান কের েদেব| েসই
েলাকিট েচঁিচেয় বলেব, “অশুিচ, অশুিচ|” েলাকিটর কাপেড়র দুই ধােরর েজাড়া অবশয্ই িঁছেড় েফলা
হেব| েস তার চুল অিবনয্স্ত করেব এবং মুখ ঢাকেব| 46 যতক্ষণ তার সংক্রামক বয্ািধ থাকেব ততক্ষণ
েলাকিট হেব অশুিচ| েস অবশয্ই একা থাকেব| তার বাড়ী অবশয্ই িশিবেরর বাইের থাকেব|

47-48“িকছু েপাশােকর ওপর ছাতা পড়েত পাের|কাপড়টা মসীনা সুেতার অথবা উেল ৈতরী, তঁােত েবানা
বা হােত েবানা হেত পাের| এক টুকেরা চামড়ার ওপর বা চামড়া েথেক ৈতরী েকান িজিনেসর ওপেরও ছাতা
পড়েত পাের| 49 যিদ ঐ ছত্রােকর রঙ সবুজ বা লাল হয় তাহেল এটা অবশয্ই একজন যাজকেক েদখােত
হেব| 50 যাজক অবশয্ই ছাতা পড়া অংশটা েদখেব এবং েসই িজিনসটােক আলাদা জায়গায় সাতিদন ধের
েফেল রাখেব| 51-52 সাত িদেনর মাথায় যাজক অবশয্ই ছাতা পড়া অংশিট েদখেব| ছাতা পড়া অংশটা
চামড়ার বা কাপেড়র ওপর েহাক্ তােত েতমন িকছু যায় আেস না| যিদ েপাশাক তঁােত েবানা বা হােত েবানা
হয় তােতও িকছু যায় আেস না বা চামড়া িকেস বয্বহৃত হেচ্ছ েসটাও েকান বয্াপার নয়| যিদ ছাতা পড়া
অংশটা ছড়ায় তাহেল েসই কাপড় বা চামড়া অশুিচ| সংক্রামনিট অশুিচ| যাজক অবশয্ই েসই কাপড় ও
চামড়া পুিড়েয় েফলেব|

53 “যিদ যাজক েদেখ েয ছাতা পড়া অংশিট ছিড়েয় পেড়িন, তখন কাপড় বা চামড়া অবশয্ই ধুেত হেব|
চামড়া বা কাপড় যাই েহাক্ না েকন, েকান বয্াপার নয়| অথবা যিদ কাপড় হােত েবানা বা তঁােত েবানা হয়
তােতও িকছু আেস যায় না| 54 যাজক েলােকেদর অবশয্ই আেদশ েদেব েসই চামড়া বা কাপেড়র টুকেরা
ধুেয় েফলেত| তারপর যাজক আেরা সাত িদেনর জনয্ কাপড় েচাপড় আলাদা কের রাখেব| 55 এরপর
যাজক অবশয্ই আবার েদখেব| যিদ েসই অংশিট তখনও ছত্রাক দ্বারা সংক্রািমত হেয় আেছ বেল মেন
হয়, তখন ছিড়েয় না থাকা সেত্ত্বও তা অশুিচ হেব এবং েসােক আগুেন েপাড়ােত হেব|

56 “িকন্তু যিদ ছাতা পড়া অংশিট ম্লান হেয় িগেয় থােক তাহেল যাজক অবশয্ই চামড়া বা কাপেড়র
টুকেরা েথেক সংক্রািমত অংশিট িঁছেড় বাদ েদেব| তঁােত বা হােত েবানা কাপড় হেলও িকছু আেস যায় না|
57 িকন্তু েসই চামড়ার বা কাপেড়র টুকেরায় ছাতা পড়া অংশ আবার েদখা িদেত পাের| যিদ তাই ঘেট তখন
বুঝেত হেব ছাতা পড়া অংশটা ছিড়েয় পড়েছ| েসেক্ষেত্র েতামােক েসই ছাতা পড়া িজিনস পুিড়েয় েফলেত
হেব| 58 িকন্তু েধায়ার পের যিদ ছাতা পড়া অংশ না েদখা েদয় তাহেল েসই চামড়ার বা কাপেড়র টুকেরা
শুিচ| েস কাপড় তঁােত েবানাই েহাক্ অথবা হােত েবানা েসটা েকান বয্াপারই নয়| েসই কাপড় শুিচ|”

59ঐগুিল হল চামড়ার বা কাপেড়র টুকেরাগুিলর ওপের ছাতা পড়ার বয্াপাের িনয়মাবলী| কাপড় তঁােত
বা হােত েবানা হেত পাের; িকন্তু তােত িকছু আেস যায় না|

14
কুষ্ঠেরাগী শুিচকরণ িনয়মাবলী

1 প্রভু েমািশেক বলেলন, 2 “এখন েয িনয়মাবলীসমূহ বলব েসগুেলা আেগ চমর্েরাগ িছল িকন্তু সুস্থ
হেয়েছ, এমন বয্িক্তেক শুিচ করার িনয়মাবলী|
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“েয মানুষিটর কুষ্ঠ িছল তােক একজন যাজক অবশয্ই েদখেব| 3 যাজক অবশয্ই িশিবেরর বাইের িগেয়
েসই বয্িক্তর চমর্েরাগ েসের েগেছ িকনা তা েদখেব| 4 েলাকিট সুস্থ হেয় থাকেল যাজক তােক দুিট জীবন্ত
শুিচ পাখী, এক খণ্ড এরস বৃেক্ষর কাঠ, এক টুকেরা লাল কাপড় এবং একিট এেসাব গাছ আনেত আেদশ
করেব| 5 তারপর যাজক অবশয্ই আেদশ েদেব মািটর পােত্র জেলর েঢউেয একিট পাখীেক হতয্া করার
জনয্| 6এবার অনয্ েয পাখীিট েবঁেচ আেছ যাজক েসটার সােথ এরস বৃেক্ষর কােঠর খণ্ড, লাল কাপেড়র
টুকেরা এবং এেসাব গাছ েনেব| এরপর জেলর েঢউেয েয পাখীিটেক মারা হেয়েছ, তার রেক্তর মেধয্
েস জীবন্ত পাখীটােক এবং অনয্ িজিনসগুেলােক েডাবােব| 7 েয মানুষিটর কুষ্ঠ েরাগ হেয়িছল তার গােয়
সাতবার রক্তটা িছিটেয় েদেব| তারপর যাজক েলাকটােক শুিচ বেল েঘাষণা করেব এবং পের েখালা মােঠ
িগেয় পাখীটােক েছেড় েদেব|

8 “তারপর েলাকিট তার েপাশাক পিরচ্ছদ ধুেয় েফলেব, তার মাথার সমস্ত চুল কািমেয় েফলেব এবং
স্নান কের শুিচ হেব| েলাকিট এবার িশিবেরর মেধয্ েযেত পারেব; িকন্তু েস অবশয্ই সাতিদন তার তঁাবুর
বাইের কাটােব| 9 সাতিদেনর িদন েস তার মাথা, দািড় এবং ভুরু অথর্াৎ তার সমস্ত চুল কামােব| তারপর
েস তার কাপড়-েচাপড় েধােব এবং জেল স্নান কের শুিচ হেব|

10 “অষ্টম িদেন, েয েলাকটার চমর্ েরাগ িছল েস িনখঁুত দুিট েমষশাবক এবং একিট এক বছর বয়সী
স্ত্রী েমষশাবকও আনেব| েস অবশয্ই শসয্ ৈনেবদয্র জনয্ 24 কাপ েতল েমশােনা গঁুেড়া ময়দা আনেব|
এছাড়াও েলাকিট েযন এক েলাগ অিলভ েতল িনেয় আেস| 11শুিচকারী যাজক অবশয্ই েয েলাকিট শুিচ
হেচ্ছ তােক এবং তার ৈনেবদয্গুিল সমাগম তঁাবুর প্রেবশ মুেখ প্রভুর সামেন আনেব| 12 যাজক পুরুষ
েমষশাবকগুিলর মেধয্ একিটেক েদাষাথর্ক ৈনেবদয্রূেপ উপহার েদেব| তারপর েসই েমষিট ও এক েলাগ
েতল েদালনীয় ৈনেবদয্ িহসােব প্রভুর সামেন েদালােব| 13 তারপর েয পিবত্র স্থােন তারা পাপ েমাচেনর
ৈনেবদয্ ও েহামবিলর ৈনেবদয্ বিল েদয়, েসই স্থােনই যাজক পুরুষ েমষশাবকিটেক বিল েদেব| েদাষ
েমাচেনর ৈনেবদয্ হল পাপ েমাচেনর ৈনেবদয্র মেতা| এটা যাজেকর কােছ থাকেব| এটা অতয্ন্ত পিবত্র|

14 “েদাষ েমাচেনর ৈনেবদয্র রক্ত িনেয় যাজক এই রেক্তর িকছুটা রক্ত েয েলাকিটেক শুিচ করা হেচ্ছ
তার ডান কােনর লিতেত, িকছুটা রক্ত তার ডান হােতর বুেড়া আঙুেল এবং িকছুা রক্ত েসই েলােকর ডান
পােয়র বুেড়া আঙুেল লািগেয় েদেব| 15 যাজক েসই এক েলাগ েতেলর িকছুটা িনেয় তা বঁা হােতর তালুেত
ঢালেব| 16 তারপর যাজক ডান হােতর আঙুল বঁা হােত রাখা েতেলর মেধয্ ডুিবেয় প্রভুর সামেন সাতবার
েতেলর িকছুটা িছিটেয় েদেব| 17আর হােতর তালুর িকছুটা েতল েয মানুষিটেক শুিচ করা হেচ্ছ তার ওপর
েঢেল েদেব| েদাষ েমাচেনর ৈনেবদয্র রক্ত েযখােন েযখােন লাগােনা হেয়িছল, েসই একই জায়গােতই
যাজক েতল লািগেয় েদেব অথর্াৎ েলাকিটর ডান কােনর লিতেত, ডান হােতর বুেড়া আঙুেল এবং িকছুটা
েতল েলাকিটর ডান পােয়র বুেড়া আঙুেল েদেব| 18 েলাকিটেক শুিচ করার জনয্ যাজক হােতর তালুেত
পেড় থাকা বািক েতলটুকু েলাকিটর মাথায় েদেব| এইভােব যাজক প্রভুর সামেন েলাকিটেক পিবত্র করেব|

19 “তারপর যাজক েলাকিটেক শুিচ করার জনয্ প্রায়িশ্চত্ত িহসােব পাপ েমাচেনর ৈনেবদয্িটেক উৎসগর্
করেব| এরপর েহামবিলর ৈনেবদয্র জনয্ যাজক প্রাণীিটেক হতয্া করেব| 20 তারপর যাজক েবদীর ওপর
েহামবিলর ৈনেবদয্ এবং শসয্ ৈনেবদয্ উৎসগর্ করেব| এইভােব যাজক ঐ েলাকিটর জনয্ প্রায়িশ্চত্ত করেল
েলাকিট শুিচ হেব|

21 “িকন্তু যিদ েলাকিট গরীব হয় এবং ঐ সমস্ত ৈনেবদয্ দােন অক্ষম হয় তাহেল েস েদাষাথর্ক ৈনেবদয্র
জনয্ একিট পুরুষ েমষশাবক আনেব| এটা হেব েদালনীয় ৈনেবদয্ যােত যাজক েসই েলাকিটেক পিবত্র
করেত পাের| এছাড়া শসয্ ৈনেবদয্র জনয্ েতল েমশােনা 8 কাপ গঁুেড়া ময়দা ও এক েলাগ অিলভ েতল
েলাকিটেক আনেত হেব| 22 এবং সঙ্গিত অনুসাের আনেব দুেটা ঘুঘু বা দুিট বাচ্চা পায়রা, যার একিট হেব
পাপ েমাচেনর ৈনেবদয্ এবং অনয্িট হেব েহামবিলর ৈনেবদয্|

23 “আট িদেনর িদন েলাকিট শুিচ হবার জনয্ সমাগম তঁাবুর প্রেবশ মুেখ প্রভুর সামেন যাজেকর
কােছ ঐ িজিনসগুিল আনেব| 24 েদাষাথর্ক ৈনেবদয্র েমষশাবক এবং েতল িনেয় যাজক তা প্রভুর সামেন
েদালনীয় ৈনেবদয্ িহেসেব উৎসগর্ করেব| 25 তারপর েলাকিটেক শুিচ করার জনয্ েদাষাথর্ক ৈনেবদয্র
েমষশাবকিটেক হতয্া কের যাজক এই রেক্তর িকছুটা েলাকিটর ডান কােনর লিতেত েদেব, িকছুটা তার
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ডান হােতর বুেড়া আঙূেল এবং িকছুটা রক্ত তার ডান পােয়র বুেড়া আঙুেল েলেপ েদেব| 26 যাজক েসই
েতেলর িকছুটা তার বঁা হােতর তালুেত ঢালেব| 27 তার বঁা হােত েয েতল রেয়েছ, তার ওপর যাজক তার
ডান হােতর আঙুল িদেয় প্রভুর সামেন সাতবার এই েতল িছিটেয় েদেব| 28 তারপর যাজক তার হােতর
িকছুটা েতল পাপেমাচেনর বিলর রক্ত েযখােন লািগেয়িছল েসইসব জায়গায় লািগেয় েদেব অথর্াৎ েয
মানুষিট শুিচ হেচ্ছ তার ডান কােনর লিতেত, ডান হােতর বুেড়া আঙুেল এবং ডান পােয়র বুেড়া আঙুেল
েদেব| বািক েতেলর িকছুটা েলাকিটর মাথায় েদেব| 29 এইভােব যাজক প্রভুর সামেন েলাকিটেক পিবত্র
করেব|

30 “তারপর যাজক ৈনেবদয্ িহসােব েদওয়া ঘুঘুগুেলার একিট বা বাচ্চা পায়রাগুেলার একিট উৎসগর্
করেব| (েস অবশয্ই বয্িক্তর সঙ্গিত অনুসাের উৎসগর্ করেব|) 31অথর্াৎ সঙ্গিত অনুসাের েস শসয্ ৈনেবদয্র
সােথ পািখগুেলার মেধয্ একটােক উৎসগর্ করেব পাপেমাচেনর বিল িহেসেব, আরএকিটেক উৎসগর্ করেব
েহামবিলর ৈনেবদয্ িহেসেব.| এইভােব প্রভুর সামেন যাজক েলাকিটেকশুিচ করার জনয্ প্রায়িশ্চত্ত করেব|”

32শুদ্ধ হওয়ার জনয্ েয সমস্ত মানুষ িনয়িমত ৈনেবদয্ সম্প্রদােন অপারগ, চমর্েরাগ েথেক েসের ওঠার
পর শুিচ হবার জনয্ ঐ িনয়মাবলী তােদর জনয্ই িনির্দষ্ট|

ছাতা পড়া গৃহ িবষেয় িনয়মাবলী
33 প্রভু েমািশ এবং হােরাণেক আরও বলেলন, 34 “আিম েতামােদর অিধকার করার জনয্ েয কনান

েদশ িদেয় িদেয়িছ েসই েদেশ েতামরা প্রেবশ করেল আিম েকান েলােকর বাড়ীেত ছত্রাক উৎপন্ন করেত
পাির| 35এরকম হেল েসই বাড়ীিটর মািলক অবশয্ই যাজেকর কােছ আসেব এবং বলেব, �আমার বাড়ীেত
আিম ছত্রােকর মত িকছু েদখিছ|�

36 “যাজক বাড়ীেত ঢুেক ছত্রাক পরীক্ষা করার আেগ বাড়ী েথেক সবিকছু বাইের বার করার জনয্
আেদশ েদেব| যাজক ছত্রাক েদখেত যাওয়ার আেগ েলাকরা একাজ করেল ঘেরর সমস্ত িকছু অশুিচ হেব
না| এরপর যাজক ভাল কের পরীক্ষা করার জনয্ বাড়ীর মেধয্ ঢুকেব| 37 যাজক পরীক্ষা কের যিদ েদেখ েয
বািড়র েদওয়ালগুিলর ওপরকার ছত্রাক সবুজ অথবা লাল রেঙর এবং তা েদওয়ােলর গােয় গতর্ কেরেছ,
38 তাহেল যাজক অবশয্ই বাড়ীর বাইের আসেব এবং সাত িদেনর জনয্ বাড়ীিটেত তালা লাগােব|

39 “সপ্তম িদেন যাজক িফের এেস বাড়ীিটেক পরীক্ষা করেব| যিদ বাড়ীর েদওয়ালগুিলেত ছত্রাক
ছিড়েয় পেড়, 40তাহেল যাজক ছত্রাক জড়ােনা পাথেরর টুকেরাগুেলােক েটেন বার করার এবং েলাকেদর
েসগুিলেক ছঁুেড় েফেল েদওয়ার আেদশ েদেব| শহেরর বাইেরর েকান িবেশষ ধরেণর অশুিচ জায়গায়
তারা অবশয্ই ঐ সব পাথরগুেলা রাখেব| 41তারপর যাজক েগাটা বাড়ীিটর েভতরটা েচঁেছ েফলার আেদশ
েদেব| েলাকরা েচঁেছ েতালা প্রেলপ শহেরর বাইেরর েকান অশুিচ জায়গায় জমা করেব| 42 তারপর েসই
েলাকিট েদওয়ালগুেলার ওপর নতুন পাথর বসােব এবং নতুন প্রেলপ িদেয় েদওয়ালগুেলা েঢেক েদেব|

43 “যিদ পুরােনা প্রেলপ েচঁেছ েফেল নতুন পাথর ও প্রেলপ লাগােনার পর ঐ বাড়ীিটেত আবার ছত্রাক
েদখা েদয়, 44 তখন যাজক আবার আসেব এবং বাড়ীিটেক পরীক্ষা করেব| যিদ সংক্রামণ বািড়র মেধয্
ছিড়েয় যায়, তাহেল এটা একটা েরাগ যা তাড়াতািড় অনয্ জায়গায় ছিড়েয় যায়| সুতরাং বাড়ীিট অশুিচ|
45 েসই বয্িক্তঅবশয্ই বাড়ীিটেক েভেঙ্গ েফলেব| শহেরর বাইের িনির্দষ্ট অশুিচ জায়গায় পাথরগুিল, প্রেলপ
ও কােঠর টুকেরাগুিল িনেয় িগেয় েফলেব| 46 বাড়ীিট যখন তালাবন্ধ, েসই সময় যিদ েকােনা বয্িক্ত ঐ
বাড়ীর মেধয্ যায়, তেব েস সন্ধয্া পযর্ন্ত অশুিচ থাকেব| 47 যিদ েকােনা বয্িক্ত েসই বাড়ীর মেধয্ খাওয়া-
দাওয়া কের অথবা েসখােন েশায়, তাহেল েসই বয্িক্ত অবশয্ই তার কাপড়-েচাপড় েধােব|

48 “বাড়ীেত নতুন পাথর এবং প্রেলপ লাগােনার পর যাজক অবশয্ই বাড়ীিটেক পরীক্ষা করেব| যিদ
ছত্রাক বাড়ীটায ছিড়েয় না পেড়, তাহেল যাজক েঘাষণা করেব েয বাড়ীিট শুিচ| কারণ ছত্রাক মের েগেছ|

49 “তখন বাড়ীিটেক শুিচ করার জনয্ যাজক অবশয্ই দুিট পািখ, এক খণ্ড এরস কাঠ, এক টুকেরা লাল
কাপড় এবং একিট এেসাব গাছ েনেব| 50 মািটর বড় পােত্র জেলর েস্রােতর মেধয্ যাজক একিট পাখীেক
হতয্া করেব| 51 তারপর যাজক এরস কাঠ, এেসাব গাছ, লাল কাপেড়র খণ্ড ও জীবন্ত পাখীিটেক েনেব
এবং জেলর েস্রােত হতয্া করা পাখীর রেক্ত যাজক ঐসব িজিনস েডাবােব| এরপর যাজক সাতবার েসই
রক্ত বাড়ীিটর ওপর িছিটেয় েদেব| 52 যাজক ঐ সব িজিনস বয্বহার কের বাড়ীিটেক এইভােব শুিচ করেব|
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53 যাজক শহেরর বাইের একিট ফঁাকা জায়গায় যােব এবং জীবন্ত পাখীিটেক েছেড় েদেব| এইভােব যাজক
বাড়ীিটর জনয্ প্রায়িশ্চত্ত করেব এবং বাড়ীিট শুিচ হেব|”

54এ সমস্তই হল েয েকান সংক্রামক কুষ্ঠ েরােগর 55কাপড়-েচাপড়অথবা বাড়ীর মেধয্কার অংেশ লাগা
ছত্রােকর িনয়মাবলী| 56 এগুেলা চামড়ার ওপরকার েফঁাড়া, েখাস-পঁাচড়া বা দগ্দেগ দােগর িনয়মকানুন|
57 এই সমস্ত িনয়ম বয্াখয্া কের েকান্ িজিনসগুিল শুিচ এবং েকান্ িজিনসগুিল অশুিচ| এগুিল ঐসব
েরােগর িনয়মাবলী|

15
শরীর েথেক িনগর্ত িবষয়গুিলর িনয়মাবলী

1 প্রভু েমািশ আর হােরাণেক আরও বলেলন, 2 “ইস্রােয়েলর েলাকেদর এটা বেলা: যখন েকান পুরুষ
তার শরীর েথেক তরল পদাথর্ িনগর্ত কের তখন েসই বয্িক্ত অশুিচ| 3তার শরীর েথেক েসটা সাবলীলভােব
েবিরেয় আসুক বা প্রবাহ বন্ধ েহাক্◌্ তােত িকছু আেস যায় না|

4 “িনগর্মণ হেয়েছ এমন বয্িক্ত যিদ েকান িবছানায় েশায় তেব তা অশুিচ হেয় পড়েব আর েস যা িকছুর
ওপর বসেব তাও অশুিচ হেয় পেড়| 5 যিদ েকান বয্িক্ত, যার িনগর্মণ হেয়েছ তার িবছানা স্পশর্ কের,
তাহেল েস অবশয্ই তার জামাকাপড় েধােব এবং জেল স্নান করেব, তেব েস সন্ধয্া পযর্ন্ত অশুিচ থাকেব|
6 যিদ েকান বয্িক্ত যার িনগর্মণ হেয়েছ তার জায়গায় বেস, তাহেল েস অবশয্ই তার জামাকাপড় েধােব
এবং জেল স্নান করেব| েসও সন্ধয্া পযর্ন্ত অশুিচ থাকেব| 7আরও যিদ েকান বয্িক্ত িনগর্মণ হেয়েছ এমন
কাউেক ছঁুেয় েফেল, তাহেল েস অবশয্ই তার জামা কাপড় েধােব এবং জেল স্নান করেব আর েস সন্ধয্া
পযর্ন্ত অশুিচ থাকেব|

8 “যার িনগর্মণ হেয়েছ েস যিদ েকােনা শুিচ বয্িক্তর ওপর থুতু েফেল তাহেল শুিচ বয্িক্তিট অবশয্ই
তার জামা কাপড় েধােব এবং জেল স্নান করেব| এই বয্িক্তিট সন্ধয্া পযর্ন্ত অশুিচ থাকেব| 9 যার িনগর্মণ
হেয়েছ েসই বয্িক্ত যিদ েকান িজেনর ওপর বেস তাহেল েসিটও অশুিচ হেব| 10 সুতরাং যিদ েকউ িনগর্মণ
হেয়েছ এমন েকান বয্িক্তর নীেচ থাকা েকান িকছু স্পশর্ কের বা এই িজিনসগুিল বহন কের, তাহেল েস
অবশয্ই তার জামাকাপড় েধােব এবং জেল স্নান করেব| েস সন্ধয্া পযর্ন্ত অশুিচ থাকেব|

11 “যিদ এমন হয়, েয েকান বয্িক্ত, যার িনগর্মণ হেয়েছ েস তার হাত েধাযিন িকন্তু অনয্ একজনেক
স্পশর্ কেরেছ, তাহেল েসই অপর বয্িক্ত অবশয্ই তার জামাকাপড় েধােব এবং জেল স্নান করেব| েস সন্ধয্া
পযর্ন্ত অশুিচ থাকেব|

12 “িনগর্মণ হেয়েছ এমন েকান বয্িক্ত যিদ মািটর গামলা েছায়, তাহেল েসই গামলািট অবশয্ই ভাঙেত
হেব| আর েস েকান কােঠর গামলা ছঁুেয় েফলেল েসই গামলা অবশয্ই জল িদেয় ধুেত হেব|

13 “যখন িনগর্মণ হেয়েছ এমন বয্িক্ত েসের ওেঠ, তখন তােক তার শুিদ্ধকরণ সমূ্পণর্ হবার জনয্ সাত
িদন অেপক্ষা করেত হেব| তারপর েস তার জামা কাপড় েধােব এবং েস্রােতর জেল শরীরেক স্নান করােব|
তা হেল েস শুিচ হেব| 14 আট িদেনর িদন েসই বয্িক্তিট তার িনেজর জনয্ দুিট ঘুঘু বা দুিট বাচ্চা পায়রা
আনেব| সমাগম তঁাবুর েঢাকার মুেখ প্রভুর সামেন এেন েস েসই পাখী দুিট যাজকেক েদেব| 15 যাজক
পাখীগুিলর একিটেক পাপ েমাচেনর ৈনেবদয্ িহেসেব এবং আর একিটেক েহামবিলর ৈনেবদয্ িহেসেব
উৎসগর্ করেব| এইভােব যাজক প্রভুর সামেন েলাকিটেক পিবত্র করেব|

পুরুষেদর জনয্ িনয়মাবলী
16 “যিদ েকান পুরুষ মানুেষর বীযর্পাত ঘেট, েস তার সারা শরীর স্নােনর জেল েধােব, িকন্তু সন্ধয্া পযর্ন্ত

েস অশুিচ থাকেব| 17 যিদ কাপড় বা কান চামড়ার ওপর বীযর্ পেড় থােক, তা হেল েস কাপড় বা চামড়া
অবশয্ই জল িদেয় ধুেয় েফলেব| এটা সন্ধয্া পযর্ন্ত অশুিচ থাকেব| 18 যিদ েকান পুরুষ েকান মিহলার সেঙ্গ
এক িবছানায় েশায় এবং বীযর্পাত ঘায, তাহেল পুরুষ ও মিহলা দুজেনই জেল স্নান করেব| তারা সন্ধয্া
পযর্ন্ত অশুিচ থাকেব|
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স্ত্রীেলাকেদর জনয্ িনয়মাবলী
19 “মািসক রক্তপােতর সময় েকান স্ত্রীেলাক সাত িদন অশুিচ থাকেব| যিদ েকান বয্িক্ত তােক স্পশর্

কের, সন্ধয্া পযর্ন্ত েসই বয্িক্ত অশুিচ থাকেব| 20 মািসক রক্তপােতর সময় েসই স্ত্রীেলাক িকছুর ওপর
েশােব, প্রেতয্কিট হেব অশুিচ এবং েস িকছুর ওপর বসেব েসটাও হেব অশুিচ| 21 যিদ েকান বয্িক্ত
স্ত্রীেলাকিটর িবছানা েছায়, েসই বয্িক্ত অবশয্ই তার জামা কাপড় েধােব এবং জেল স্নান করেব| েসও
সন্ধয্া পযর্ন্ত অশুিচ থাকেব| 22 মিহলািট িকছুর ওপর বেসেছ, েসগুিল যিদ েকান েলাক েছায়, েসই
েলাকিট অবশয্ই জামা কাপড় েধােব ও জেল স্নান করেব িকন্তু েস সন্ধয্া পযর্ন্ত অশুিচ থাকেব| 23 েলাকিট
স্ত্রীেলােকর িবছানা ছঁুেল বা স্ত্রীেলাকিট যােত বেসেছ তার েকান িকছু স্পশর্ করেল, েসই েলাকিট সন্ধয্া
পযর্ন্ত অশুিচ থাকেব|

24 “যিদ েকান বয্িক্ত েকান মিহলার সােথ মািসক রক্তপােতর মেধয্ই েযৗন সম্পকর্ কের, তাহেল
স্ত্রীেলাকিটর অশুিচতা তার মেধয্ প্রেবশ করেব এবং েলাকিট সাত িদন ধের অশুিচ থাকেব| েলাকিট
শুেয়েছ এমন প্রেতয্কিট িবছানা অশুিচ হেব|

25 “যিদ েকান মিহলার অেনক িদন ধের রক্তক্ষরণ হয়, এিট যিদ তার মািসক রক্তস্রােবর সমেয় না
হয়, অথবা যিদ তার মািসক রক্তপােতর পের রক্তক্ষরণ হয়, তাহেল েস মািসক রক্তস্রােবর মতই অশুিচ
হেব| যতিদন তার রক্তস্রাব থাকেব, ততিদন েস অশুিচ থাকেব| 26 েয েকান রক্তস্রােবর সময় েয েকান
িবছানায় মিহলািট েশােব, তা হেব তার মািসক রক্তস্রােবর সময়কার িবছানায় মতই| যা িকছুর ওপর েমেয়িট
বসেব তা অশুিচ হেব। িঠক েযমন তার মািসক রক্তস্রােবর সময় েস অশুিচ হয় েসরকমই| 27 যিদ েকান
বয্িক্ত েসইসব িজিনস েছায়, েসই বয্িক্ত হেব অশুিচ| েলাকিট তার েপাশাক-পিরচ্ছদ েধােব এবং জেল
স্নান করেব, িকন্তু সন্ধয্া পযর্ন্ত েস অশুিচ থাকেব| 28 স্ত্রীেলাকিট রক্তস্রাব বন্ধ হওয়ার পর অবশয্ই সাত
িদন অেপক্ষা করেব; তারপর েস শুিচ হেব| 29আট িদেনর িদন স্ত্রীেলাকিট দুিট ঘুঘু অথবা দুিট বাচ্চা পায়রা
আনেব| সমাগম তঁাবুর প্রেবশ মুেখ যাজেকর কােছ েসগুিল আনেব| 30তখন যাজক একিট পাখীেক পাপ
েমাচেনর ৈনেবদয্ িহেসেব এবং অনয্িটেক েহামবিলর ৈনেবদয্ িহেসেব উপহার েদেব| এইভােব যাজক
প্রভুর সামেন তােক শুিচ করেব|

31 “সুতরাং অশুিচ হওয়া িবষেয় অবশয্ই েতামরা ইস্রােয়েলর েলাকেদর সাবধান করেব| তাহেল তারা
আমার পিবত্র তঁাবুেক অশুিচ কের তােদর অশুিচতায় মারা পড়েব না|”

32 এই সমস্ত িনয়ম যােদর িনগর্মণ হেয়েছ এমন েলাকেদর জনয্| ঐ সব িনয়ম হল দীঘর্ পতেনর ফেল
অশুদ্ধ মানুষেদর জনয্| 33এবং ঐগুিল হল েয সমস্ত স্ত্রীেলাক তােদর মািসক রক্তস্রােবর সময় অশুিচ হয়
তােদর জনয্| উপরন্তু ঐ সমস্ত িনয়মাবলী েসই বয্িক্তর জনয্ েয অপর এক অশুিচ স্ত্রীর সেঙ্গ েযৗন সংসগর্
কের|

16

প্রায়িশ্চেত্তর িদন
1 হােরােণর দুই পুত্র প্রভুর কােছ উপিস্থত হেয় মারা বার পর প্রভু েমািশেক বলেলন, 2 “েতামার ভাই

হােরােণর সেঙ্গ কথা বেলা, তােক বেলা েয েস তার ইচ্ছা মত েয েকান সমেয় পদর্ ার িপছেন পিবত্রতম
জায়গায় েযেত পাের না| চুিক্তর পিবত্র িসনু্দকিট ঐ পদর্ ার িপছেনর ঘের আেছ| ঐ পিবত্র িসনু্দকিটর মাথায়
আেছ িবেশষ ধরেণর আচ্ছাদন| আিম ঐ িবেশষ আচ্ছাদেনর ওপর েমেঘর মেধয্ আিবভূর্ ত হই| যিদ হােরাণ
ঐ ঘের েঢােক েস মারা েযেত পাের|

3 “পােপর প্রায়িশ্চেত্তর িদন হােরাণ অবশয্ই পাপেমাচেনর ৈনেবদয্র জনয্ একিট ষঁাড় এবং েহামবিলর
জনয্ একিট পুরুষ েমষ উৎসগর্ করেব| পিবত্রতম জায়গায় প্রেবশ করার আেগই হােরাণ এটা করেব|
4 হােরাণ অবশয্ই তার েদহ জেল েধৗত করেব| তারপর েস এই সমস্ত েপাশাক পরেব; হােরাণেক অিত
অবশয্ই পিবত্র িলেনন জামা পরেত হেব| িলেনেনর অন্তবর্াসসমূহ তার েদেহ থাকেব| েস তার চারপােশ
িলেনেনর েবল্ট বয্বহার করেব এবং িলেনেনর পাগড়ী পরেব| ঐগুিল হল পিবত্র েপাশাক|
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5“ইস্রােয়েলর েলাকেদর কাছ েথেক হােরাণ দুিট পুরুষ ছাগল পাপেমাচেনর ৈনেবদয্র জনয্ এবং একিট
পুরুষ েমষ েহামবিলর জনয্ েনেব| 6 তারপর হােরাণ ষঁাড়িটেক পাপ েমাচেনর ৈনেবদয্ িহেসেব উপহার
েদেব| পাপ েমাচেনর ৈনেবদয্িট তার িনেজর জনয্| িনেজেক এবং তার পিরবারেক পিবত্র করার জনয্
হােরাণ অবশয্ই এটা করেব|

7 “তারপর হােরাণ ছাগল দুিট েনেব এবং তা সমাগম তঁাবুর েঢাকার দরজার মুেখ প্রভুর সামেন আনেব|
8 হােরাণ ছাগল দুিটর জনয্ ঘঁুিট চালেল একটা হেব প্রভুর জনয্, অপরিট হেব অজােজেলর জনয্|

9 “তারপর ঘঁুিট েচেল েয ছাগলিট প্রভুর জনয্ িনবর্ািচত হয় হােরাণ অবশয্ই েসিটেক পাপ েমাচেনর
ৈনেবদয্ িহসােব উৎসগর্ করেব| 10 অজােজেলর জনয্ ঘঁুিট েচেল েয ছাগলটােক েবেছ েনওয়া হেয়েছ
তােক অবশয্ই জীবন্ত অবস্থায় প্রভুর কােছ আনেব| তারপর এই ছাগলিটেক অজােজেলর জনয্ মরুভূিমেত
পাঠােত হেব| এটা েলাকেদর পিবত্র করার জনয্ই দরকার|

11 “তারপর তার িনেজর জনয্ পাপ েমাচেনর ৈনেবদয্ িহেসেব হােরাণ একিট ষঁাড় েদেব এবং এইভােব
িনেজেকও তার পিরবারেক পিবত্র করেব| হােরাণ তার িনেজরজনয্ পাপ েমাচেনর ৈনেবদয্ রূেপ ষঁাড়িটেক
হতয্া করেব| 12তারপর েস অবশয্ই প্রভুর কােছ েবদী েথেক তুেল আনা জ্বলন্ত কয়লা ভির্ত্ত পাত্রিটআনেব|
সুগন্ধী ধূেপর িমিহ করা গঁুেড়া দুহাত ভির্ত্ত কের েনেব হােরাণ| হােরাণ পদর্ ার িপছেনর ঘের েসই িমষ্টি
গেন্ধর গঁুেড়া আনেব| 13 হােরাণ অবশয্ই প্রভুর সামেনর আগুেন েসই িমষ্টি গেন্ধর ধূেপর গঁুেড়া রাখেব|
তারপর সুগন্ধ গঁুেড়ার েমঘ চুিক্তর িসনু্দেকর িবেশষ আচ্ছাদনেক েঢেক েদেব, ফেল হােরাণ মারা যােব না|
14 হােরাণ অবশয্ই ষঁাড়িট েথেক িকছুটা রক্ত িনেয় তার আঙুল িদেয় তা পূবর্িদেক িবেশষ আচ্ছাদন পযর্ন্ত
িছিটেয় েদেব| েস রক্তটা েসই িবেশষ আচ্ছাদেনর সামেন তােক আঙুল িদেয় সাত বার িছিটেয় িদেত হেব|

15 “তারপর হােরাণ েলাকেদর জনয্ পাপ েমাচেনর ৈনেবদয্র ছাগলিটেক হতয্া কের েসই রক্ত পদর্ ার
আড়ােলর ঘরিটেত আনেব| ষঁােড়র রক্ত িনেয় কেরিছল, ছাগলিটর রক্ত িনেয় হােরাণ িঠক তাই করেব|
হােরাণ অবশয্ই ছাগেলর রক্ত িবেশষআচ্ছাদেনর ওপর এবংআচ্ছাদেনর সামেন িছিটেয় েদেব| 16এইভােব
েস ঐ পিবত্রতম জায়গািটেক ইস্রােয়েলর েলাকেদর তােদর অশুিচতা, িবরুদ্ধাচরণ এবং তােদর কৃত সমস্ত
পাপ েথেক শুিচ করেব| হােরাণেক সমাগম তঁাবুর জনয্ এই সমস্ত িকছু করেত হেব, কারণ এটা অশুিচ
েলাকেদর মাঝখােন আেছ|

17 “যখন হােরাণ পিবত্রতম জায়গািটেক এবং েলাকেদর শুদ্ধ করার জনয্ যায়, তখন েস েসখান
েথেক েবিরেয় না আসা পযর্ন্ত সমাগম তঁাবুেত েকান েলাক থাকেব না| সুতরাং হােরাণ িনেজেক এবং তার
পিরবারেক এবং ইস্রােয়েলর সমস্ত েলাকেদর শুিচ করেব| 18 “তারপর হােরাণ েবিরেয় এেস প্রভুর সামেন
েবদীর কােছ যােব এবং েবদীটােক শুিচ করেব| হােরাণ িকছুটা ষঁােড়র রক্ত ও িকছুটা ছাগেলর রক্ত েনেব
এবং তা েবদীর সব িদেকর েকাণগুিলেত েফলেব| 19অতঃপর হােরাণ সাতবার তার আঙুল িদেয় িকছুটা
রক্ত েবদীর ওপর িছিটেয় েদেব| এইভােব হােরাণ েবদীিটেক ইস্রােয়েলর েলাকেদর অশুিচতা েথেক শুিচ
কের পিবত্র করেব|

20 “পিবত্রতম স্থান, সমাগম তঁাবু এবং েবদীেক পিবত্র করার পর হােরাণ জীবন্ত ছাগলিট প্রভুর কােছ
আনেব|” 21 হােরাণ তার হাত দুিট জীবন্ত ছাগেলর মাথায় রাখেব এবং তার ওপর ইস্রােয়েলর েলাকেদর
পাপ ও অপরাধগুিল স্বীকার করেব| এইভােব হােরাণ েলাকেদর পাপসমূহেক ছাগেলর মাথায় চাপােব|
তারপর েস ছাগলটােক মরুভূিমেত পাঠােব| একজন মানুষ িনযুক্ত করা হেব এবং েস ছাগলিটেক িনেয়
যাওয়ার জনয্ ৈতরী থাকেব| 22 সুতরাং ছাগলটা িনেজর ওপর সমস্ত মানুেষর পাপ বেয় িনেয় েখালা
মরুভূিমেত চেল যােব| েয মানুষিট ছাগলিটেক িনেয় যােব েস তােক মরুভূিমেত েছেড় িদেয় আসেব|

23 “তারপর হােরাণ সমাগম তঁাবুেত ঢুকেব| পিবত্র স্থােন আসার সময় েস েয িলেনেনর কাপড়-েচাপড়
পেরিছল েসগুিল েস খুেল েফলেব| কাপড়গুিল েস অবশয্ই েসখােন েছেড় রাখেব| 24 একিট পিবত্র
জায়গায় েস তার সারা শরীর জল িদেয় ধুেয় েনেব| তারপর েস তার অনয্ানয্ িবেশষ েপাশাক পরেব|
েস বাইের আসেব এবং তার িনেজর েহামবিল ও েলাকেদর েহামবিল উৎসগর্ করেব| েস িনেজেক এবং
েলাকেদর শুিচ করেব| 25 তারপর েস েবদীর ওপর পাপ েমাচেনর ৈনেবদয্র চির্ব েপাড়ােব|

26 “েয েলাকিট ছাগলিটেক অজােজেলর জনয্ িনেয় িগেযিছল, েস তার জামাকাপড় ধুেয় েনেব এবং
জেল স্নান করেব| তারপর েস তঁাবুর মেধয্ আসেত পাের|
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27 “পাপেমাচেনর ৈনেবদয্র ষঁাড় ও ছাগলিটেক িশিবেরর বাইের আনেত হেব| (ঐ সমস্ত প্রাণীর রক্ত
পিবত্র িজিনসগুিলেক পিবত্র জায়গায় শুিচ করার জনয্ আনা হেয়িছল|) যাজকরা অবশয্ই ঐ সমস্ত প্রাণীর
চামড়া, শরীর এবং শরীেরর বজর্ য্ অংশগুিল আগুেন েপাড়ােব| 28 তারপর েয বয্িক্ত তােদর েপাড়ােব
েস অবশয্ই তার েপাশাক-পিরচ্ছদ ধুেয় েফলেব এবং তার সমস্ত শরীর জেল েধােব| তারপর েস তঁাবুেত
প্রেবশ করেত পাের|

29 “েতামােদর েক্ষেত্র এই আইন সবর্দাই চলেব: সপ্তম মােসর দশ িদেনর িদন েতামােদর েকান খাদয্
গ্রহণ করা চলেব না এবং অবশয্ই েতামরা েকান কাজ করেব না| েতামােদর েদেশ বাস করা েকান ভ্রমণকারী
বা িবেদশী েকান কাজ করেত পারেব না| 30কারণ এই িদেন যাজক েতামােদর পিবত্র করার জনয্ েতামােদর
পােপর প্রায়িশ্চত্ত করােব| তখন েতামরা প্রভুর কােছ শুিচ হেব| 31 েতামােদর জনয্ এই িদনিট অতয্ন্ত
গুরুত্বপূণর্ িবশ্রােমর িদন| েতামরা অবশয্ই খাওয়া-দাওয়া করেব না|* এই আইন িচরকাল চলেব|

32 “সুতরাং প্রধান যাজক িহেসেব মেনানীত বয্িক্তিট িজিনসপত্র পিবত্র করার জনয্ এই পবর্ািদ পালন
করেব| এই প্রধান যাজক, েক তার িপতারই স্থােন িনেয়াগ করা হেয়েছ, েস পিবত্র িলেনেনর েপাশাক
পিরচ্ছদ পরেব| 33 েস অবশয্ই পিবত্রতম স্থান সমাগম তঁাবু এবং েবদী শুিচ করেব এবং েস অবশয্ই
যাজকেদর ও ইস্রােয়েলর েলাকেদর শুিচ করেব| 34 ইস্রােয়েলর েলাকেদর পিবত্র করার এই িবিধ
িচরকােলর জনয্ থাকেব| ইস্রােয়েলর েলাকেদর তােদর পাপ েথেক শুিচ করার জনয্ েতামরা প্রেতয্ক
বছের একবার এসব করেব|”
তাই েমািশেক েদওয়া প্রভুর আেদশ মেতা তারা এইসব কেরিছল|

17
প্রাণী হতয্া ও প্রাণী েভাজন িবষয়ক িনয়মাবলী

1 প্রভু েমািশেক বলেলন, 2 “হােরাণ আর তার পুত্রেদর এবং ইস্রােয়েলর সমস্ত েলাকেদর বেলা, প্রভু
এই আেদশ কেরেছন| 3 যিদ একজন ইস্রােয়লীয় একিট ষঁাড় অথবা একিট েমষ বা একিট ছাগল িশিবেরর
মেধয্ বা তঁাবুর বাইের হতয্া কের, 4 িকন্তু েসই প্রাণীিটেক সমাগম তঁাবুর প্রেবশ পেথ না আেন এবং েসই
প্রাণীর একটা অংশ উপহার িহেসেব প্রভুেক িনেবদন না কের, তেব েসই বয্িক্ত রক্তপাত ঘিটেয়েছ বেল
অবশয্ই েদাষী গনয্ হেব| েসই বয্িক্তেক অনয্ েলাকেদর েথেক অবশয্ই িবিচ্ছন্ন করেত হেব| 5 এই িনয়ম
এই জনয্ যােত ইস্রােয়েলর েলাকরা েয সব প্রাণীেদর মােঠ হতয্া করেব তােদর সমাগম তঁাবুর প্রেবশ
মুেখ প্রভুর কােছ মঙ্গল ৈনেবদয্ িহসােব প্রভুর কােছ উৎসগর্ কের| 6 তারপর যাজক ওইসব প্রাণীেদর রক্ত
সমাগম তঁাবুর প্রেবশ মুেখ প্রভুর েবদীর ওপর িনেক্ষপ করেব এবং যাজক েবদীর ওপর ঐসব প্রাণীর েমদ
দগ্ধ করেব| এর সুগন্ধ প্রভুেক খুশী করেব| 7 তারা অবশয্ই আর েকান বিল তােদর �ছাগ েদবতার� কােছ
উৎসগর্ করেব না| তারা েবশয্ােদর মত অনয্ েদবতার িপছেন ছুেটেছ| এই সমস্ত িনয়ম িচরকাল ধের চলেব|

8 “েলাকেদর বেলা ইস্রােয়েলর কুলজাত েকান বয্িক্ত বা তােদর মেধয্ বসবাসকারী েকান িবেদশী যিদ
েহামবিল উপহার েদয়, 9 িকন্তু তা সমাগম তঁাবুর প্রেবশ মুেখ না আেন এবং প্রভুেক িনেবদন না কের তেব
েসই বয্িক্তেক তার েলাকেদর েথেক অবশয্ই িবিচ্ছন্ন হেত হেব|

10 “েকান বয্িক্ত রক্ত েখেলআিম তার িবরুেদ্ধ| েসই বয্িক্ত ইস্রােয়েলর নাগিরক েহাক্ অথবা েতামােদর
মেধয্ বাস করা েকান িবেদশী েহাক্ না েকন তােত িকছু আেস যায় না| আিম তােক তার েলাকেদর
েথেক িবিচ্ছন্ন করেবা| 11কারণ েদহিটর জীবন রেক্তর মেধয্ রেয়েছ| আিম েসই রক্ত েবদীর ওপর েঢেল
েতামােদর িনেজেদর শুিচ করার জনয্ িদেয়িছ| রেক্ত প্রাণ আেছ বেলই তা প্রায়িশ্চত্ত সাধন কের| 12 তাই
আিম ইস্রােয়েলর েলাকেদর বিল: েতামােদর েকান বয্িক্তই রক্ত েখেত পােরা না| েতামােদর মেধয্ বাস
করা েকান িবেদশীও রক্ত েখেত পাের না|

13 “যিদ েকান বয্িক্ত খাওয়া েযেত পাের এমন একিট বনয্ প্রাণী বা একিট পাখী িশকার কের ধের
তাহেল েসই বয্িক্ত অবশয্ই ◌়িশকােরর রক্ত মািটেত েফলেব এবং তা ধূেলা িদেয় েঢেক েদেব, কারণ
প্রিতিট প্রাণীর রেক্ত তার জীবন রেয়েছ| যিদ েসই বয্িক্ত ইস্রােয়লীয় অথবা েতামােদর মেধয্ বসবাসকারী
* 16:31: খাওয়া � না আক্ষিরক অেথর্, “িনেজেদর নত করেব|”
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একজন িবেদশী হয় তােত িকছু আেস যায় না| 14 প্রিতিট প্রাণীর রেক্তই তার জীবন রেয়েছ| তাই আিম
ইস্রােয়েলর েলাকেদর এই আেদশ িদিচ্ছ েয তারা েযন েকান প্রাণীর রক্ত না খায়! েকান বয্িক্ত যিদ রক্ত
খায় অবশয্ই েস তার েলাকেদর েথেক িবিচ্ছন্ন হেব|

15 “আরও যিদ েকান বয্িক্ত এমন প্রাণী ভক্ষণ কের যা িনেজ িনেজই মের েগেছ, অথবা যিদ অনয্
েকান প্রাণীর দ্বারা িনহত প্রাণী ভক্ষণ কের, অবশয্ই তার কাপড়-েচাপড় েধােব এবং জল িদেয় তার েগাটা
েদহ ধুেয় েফলেব| েসই বয্িক্ত সন্ধয্া পযর্ন্ত অশুিচ থাকেব| তারপর শুিচ হেব| েসই বয্িক্তিট ইস্রােয়েলর
নাগিরক েহাক্ বা বয্িক্তিট েতামােদর মেধয্ বসবাসকারী একজন িবেদশী েহাক্ তােত িকছু যায় আেস না|
16 যিদ েসই বয্িক্ত তার কাপড়-েচাপড় েধৗত না কের অথবা শরীরেক স্নান না করায়, তাহেল েস তার িনজ
অপরাধ বহন করেব|”

18
েযৗন সংসগর্ িবষেয় িনয়মাবলী

1 প্রভু েমািশেক বলেলন, 2 “ইস্রােয়েলর েলাকেদর বেলা: আিম েতামােদর প্রভু ও ঈশ্বর| 3 অতীেত
েতামরা িমশের বাস করেত| েসই েদেশ যা করা হত, েতামরা অবশয্ই েসগুিল করেব না| আিম েতামােদর
কনান েদেশ িনেয় যািচ্ছ| ঐ েদেশও যা করা হয় েতামরা অবশয্ই েসগুিল করেব না! তােদর রীিতনীিত
অনুসরণ করেব না| 4 েতামরা অবশয্ই আমার িনয়মাবলী মানয্ করেব এবং আমার িবিধ সকল অনুসরণ
করেব| েসইসব িনয়মাবলী অনুসরেণ িনিশ্চত হও! কারণ আিমই েতামােদর প্রভু ও ঈশ্বর| 5 সুতরাং েতামরা
অবশয্ই আমার িবিধসকল ও িনয়মাবলী মানয্ করেব| যিদ েকান বয্িক্ত আমার িবিধসকল ও িনয়মাবলী
মানয্ কের, েস জীিবত থাকেব! আিমই প্রভু!

6 “েতামরা কখনও েতামােদর ঘিনষ্ঠ আত্মীয়েদর সেঙ্গ েযৗন সংসগর্ করেব না| আিম েতামােদর প্রভু|
7 “েতামরা অবশয্ই েতামােদর িপতার অপমান করেব না| িপতা বা মাতার সেঙ্গ েযৗন সংসগর্ করেব না|

েসই মিহলা েতামার মা, সুতরাং তার সেঙ্গ েতামার অবশয্ই েযৗন সংসগর্ থাকেব না| 8 েতামােদর িপতার
স্ত্রী, যিদ েস েতামােদর মা নাও হয় তবু তার সেঙ্গ েযৗন সম্পেকর্ যােব না| েকন? কারণ তাহেল েতামার
িপতােক অসম্মান করা হেব|

9 “েতামরা অবশয্ই েতামােদর েবােনর সেঙ্গ েযৗন সংসগর্ করেব না| যিদ েস েতামােদর িপতার বা মাতার
কনয্া হয়, তােত িকছু যায় আেস না এবং যিদ েতামােদর েবান েতামােদর বাড়ীেত বা অনয্ জায়গায় বড়
হয় তােতও এই িনয়ম বলবৎ থাকেব|

10 “েতামরা অবশয্ই েতামােদর নাতনীর সেঙ্গ েযৗন সংসগর্ করেব না| তারা েতামােদরই একটা অংশ|
11“যিদ েতামােদর িপতা এবং তার স্ত্রীর একিটকনয্া থােক, তােত েস হয় েতামার েবান| েতামরা অবশয্ই

তার সেঙ্গ েযৗন সংসগর্ করেব না|
12 “েতামরা অবশয্ই েতামােদর িপতার েবােনর সেঙ্গ েযৗন সংসগর্ করেব না| েস হল েতামােদর িপতার

ঘিনষ্ঠ আত্মীযা| 13 েতামরা অবশয্ই েতামােদর মাতার েবােনর সেঙ্গ েযৗন সম্পকর্ করেব না| েস েতামােদর
মাতার ঘিনষ্ঠ আত্মীয়া| 14 েতামরা অবশয্ই েতামােদর বাবার ভাইেক অপমান করেব না| েতামােদর কাকার
স্ত্রীর কােছও েযৗন সংসেগর্র জনয্ যােব না| েস েতামােদর কাকীমা|

15 “েতামরা অবশয্ই েতামােদর পুত্রবধুর সেঙ্গ েযৗন সংসগর্ করেব না| েস েতামােদর েছেলর স্ত্রী|
েতামােদর অবশয্ই তার সেঙ্গ েযৗন সম্পকর্ থাকেব না|

16 “ভাইেয়র স্ত্রীর সেঙ্গ অবশয্ই েতামােদর েযৗন সম্পকর্ থাকেব না| তা েতামার ভাইেক অপমান করার
মত হেব|

17“একজন মা এবং তার েমেয়র সেঙ্গ েতামােদর েযৗন সংসগর্ অবশয্ই থাকেব না| েসই মিহলার নাতনীর
সেঙ্গও েযৗন সম্পকর্ েরেখা না| যিদ এই নাতনী এই স্ত্রীেলােকর পুেত্রর বা কনয্ার কনয্া হয় তােতও িকছু
যায় আেস না| তার নাতনীরা তার ঘিনষ্ঠ আত্মীয়জন| তােদর সেঙ্গ েযৗন সম্পকর্ থাকা অনয্ায়|

18 “েতামার স্ত্রী জীিবত অবস্থায়, তুিম অবশয্ই তার েবানেক িবেয় করেব না| এেত েবানরা পরস্পেরর
শত্রু হেয় উঠেব| েতামরা অবশয্ই েতামােদর স্ত্রীর েবােনর সেঙ্গ েযৗন সম্পকর্ রাখেব না|
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19 “মািসক রক্তক্ষরেণর সময় একজন মিহলার কােছ েতামরা অবশয্ই েযৗন সংসেগর্র জনয্ যােব না|
এই সময়টায েস অশুিচ|

20 “এবং েতামােদর প্রিতেবশীর স্ত্রীর সেঙ্গ েতামরা অবশয্ই েযৗন সংসগর্ করেব না| এটা েতামােদর
অপিবত্র করেব|

21 “েতামরা অবশয্ই েতামােদর িশশুেদর েকান একজনেক আগুেনর মধয্ িদেয় েমালক েদবতার
উেদ্দেশয্ উৎসগর্ করেব না| একাজ কের েতামরা অবশয্ই েতামােদর ঈশ্বেরর নামেক অপিবত্র করেব
না| আিম েতামােদর প্রভু!

22 “একজন পুরুেষর অনয্ একজন পুরুেষর সেঙ্গ স্ত্রীেলােকর নয্ায েযৗন সম্পকর্ অবশয্ই থাকেব না|
তা হেলা ভয়ঙ্কর পাপ|

23 “েকান ধরেণর প্রাণীর সেঙ্গ েতামােদর েযৗন সম্পকর্ অবশয্ই থাকেব না| এটা েতামােদর েকবল
েনাংরা করেব| একজন স্ত্রীেলােকরও েকান প্রাণীর সেঙ্গ অবশয্ই েযৗন সম্পকর্ থাকেব না| এটা প্রকৃিত
িবরুদ্ধ|

24 “এইসব ভুল কাজ কের েতামরা িনেজেদর অশুিচ কেরা না| েয সব জািতগণেক আিম েতামােদর
সামেন তােদর েদশ েথেক দূর কের েদব তারা এই সমস্ত কমর্ দ্বারা িনেজেদর অশুিচ কেরেছ| 25তাই েদশ
অপিবত্র হেয় েগেছ| তাই এর পােপর জনয্ আিম শািস্ত েদব এবং েসই েদশ ওখােন বসবাসকারী েসই সব
মানুষেদর বিম করার মত বার কের েদেব|

26 “সুতরাং েতামরা অবশয্ই আমার িবিধ ও িনয়মাবলী মানয্ করেব| েতামরা অবশয্ই ঐসব ভয়ঙ্কর
পােপর েকান একিটও করেব না| েসই সব িনয়মাবলী ইস্রােয়েলর নাগিরকেদর জনয্ই এবং েসগুিল
েতামােদর মেধয্ বাসকারী েলাকেদর জনয্ই| 27 েতামােদর আেগ ঐ সব েদেশ যারা বসবাস করত তারা
ঐ সমস্ত ভয়ঙ্কর পাপ কের েদশটােক েনাংরা কেরিছল| 28 যিদ েতামরা এই ভয়ঙ্কর িজিনসগুিল কেরা,
তাহেল েতামরা েদশেক কলুিষত করেব এবং তা েতামােদর েদেশর বাইের বার কের েদেব, েযমন কের
েতামােদর সামেন জািতগুিলেক বার কের িদেয়িছল| 29 যিদ েকান বয্িক্ত ঐ সমস্ত ভয়ঙ্কর পাপগুিলর
েকােনা একিট কের, তাহেল েসই বয্িক্তেক তার িনেজর েলাকেদর কাছ েথেক অবশয্ই িবিচ্ছন্ন করা হেব|
30 েতামরা অবশয্ই আমার িবিধ মানেব! েতামরা অবশয্ই ঐসব ভয়ঙ্কর পাপসমূেহর েকান একিটও করেব
না ইস্রােয়েল েতামােদর পূেবর্ েসখােন প্রচিলত িছল| ওইসব ভয়ঙ্কর পাপ িদেয় েতামরা িনেজেদর অবশয্ই
কলুিষত করেব না| আিম েতামােদর প্রভু ও ঈশ্বর|”

19
ঈশ্বেরর অিধকাের ইস্রােয়ল

1 প্রভু েমািশেক বলেলন, 2 “ইস্রােয়েলর সমস্ত েলাকেদর বেলা: আিম েতামােদর প্রভু ঈশ্বর| আিম
পিবত্র সুতরাং েতামরা অবশয্ই পিবত্র হেব!”

3 “েতামােদর মেধয্ প্রেতয্কিট বয্িক্ত তার িপতা এবং মাতােক সম্মান েদেব এবংআমার িবশ্রােমর িবেশষ
িদনগুিল* পালন করেব| আিমই প্রভু েতামােদর ঈশ্বর|

4 “মূির্ত্ত পূেজা করেব না| েতামােদর িনেজেদর জনয্ গিলত ধাতু িদেয় েদবতার মূির্ত্ত ৈতরী করেব না|
আিম প্রভু েতামােদর ঈশ্বর!

5 “যখন েতামরা ঈশ্বরেক মঙ্গল ৈনেবদয্ উপহার দাও, েতামরা অবশয্ই তা সিঠকভােব েদেব যােত
তা গ্রাহয্ হয়| 6 েতামরা েযিদন ৈনেবদয্ েদেব েসিদন এবং পেরর িদনও তা আহার করেত পারেব; িকন্তু
যিদ েসই ৈনেবদয্র েকান অংশ তৃতীয় িদেনও পেড় থােক, তাহেল তা অবশয্ই আগুেন পুিড়েয় েফলেব|
7 েতামরা েসই ৈনেবদয্র েকােনা অংশই তৃতীয় িদেনআহার করেব না; েসটা হেব অশুিচ, েসটা অগ্রাহয্ হেব|
8 একজন বয্িক্ত যিদ তা কের তেব েস েসই পােপর কারেণ েদাষী হেব| কারণ েস প্রভুর িজিনসগুিলেক
শ্রদ্ধা কেরিন| েসই েলাকিট তার েলাকেদর েথেক অবশয্ই িবিচ্ছন্ন হেব|
* 19:3: িবশ্রােমর � িদন অথবা “সাবাথ|” এিট হয়ত শিনবার েবাঝায় অথবা এিট সমস্ত িবেশষ িদনগুিল েবাঝায় েযিদন েলাকেদর কাজ
করার কথা নয়|
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9 “যখন েতামরা শসয্ কােটা, তখন েতামােদর েক্ষেত্রর েকাণ পযর্ন্ত শসয্ েকেটা না| শসয্ যিদ মািটেত
পেড় ইস্রােয়েল, েতামরা তা কুিড়েয় িনও না| 10 েতামােদর দ্রাক্ষা বাগােনর সব দ্রাক্ষা তুলেব না এবং েযগুিল
মািটেত পেড় থােক েসগুিলও তুেল েনেব না| েকন? কারণ েসগুিল েতামরা গরীব এবং েতামােদর েদেশর
মেধয্ িদেয় ভ্রাময্মাণ মানুষেদর জনয্ েফেল রাখেব| আিমই প্রভু েতামােদর ঈশ্বর!

11 “েতামরা অবশয্ই চুির করেব না| েতামরা অবশয্ই েলাকেদর ঠকােব না এবং পরস্পেরর কােছ িমেথয্
কথা বলেব না| 12 িমেথয্ প্রিতশ্রুিত িদেত েতামরা অবশয্ই আমার নাম বয্বহার করেব না| তা করেল ঈশ্বেরর
নােমর অসম্মান করা হয়| আিমই েতামােদর প্রভু!

13 “েতামােদর প্রিতেবশীর প্রিত েতামরা অবশয্ই মন্দ বয্বহার করেব না| েতামরা অবশয্ই তােক লুঠ
করেব না| েতামরা সকাল না হওয়া পযর্ন্ত সারা রাত ধের অবশয্ই একজন ভাড়া করা শ্রিমেকর েবতন
আটকােব না|

14 “েতামরা অবশয্ই একজন বিধর মানুষেক অিভশাপ েদেব না| অন্ধ মানুেষর সামেন এমন িকছু েরেখা
না যােত েস পেড় যায়| েতামরা অবশয্ই ঈশ্বরেক শ্রদ্ধা করেব| আিমই েতামােদর প্রভু!

15 “িবচােরর বয্াপাের েতামরা অবশয্ই পক্ষপাতহীন হেব| েতামরা অবশয্ই দিরদ্র মানুেষর প্রিত িবেশষ
পক্ষপািতত্ব েদখােব না| এবং েতামরা অবশয্ই অিত গুরুত্বপূণর্ েলাকেদরও িবেশষ সম্মান েদখােব না|
েতামরা যখন প্রিতেবশীর িবচার করেব তখন অবশয্ই অনয্ায় করেব না| 16অনয্ েলাকেদর িবরুেদ্ধ েতামরা
অবশয্ই িমথয্া গল্প রিটেয় েবড়ােব না| এমন িকছু করেব না যােত েতামােদর প্রিতেবশীর জীবন িবপন্ন হয়|
আিমই েতামােদর প্রভু!

17 “েতামরা েতামােদর ভাইেক অবশয্ই মেন মেন ঘৃণা করেব না| যিদ েতামােদর প্রিতেবশী ভুল কের,
তাহেল তার সােথ েস িবষেয় কথা বল, িকন্তু তােক ক্ষমা কেরা; তাহেল তুিম তার েদােষর ভাগীদার হেব না|
18 েতামার প্রিত েলাকরা খারাপ ইস্রােয়েল িকছু কেরেছ, তা ভুেল েযও; প্রিতেশাধ েনওয়ার েচষ্টা কেরা
না| েতামােদর প্রিতেবশীেক িনেজেদর মত কের ভােলাবােসা| আিমই েতামােদর প্রভু!

19 “েতামরা অবশয্ই আমার িবিধসকল মানয্ করেব| েতামরা অবশয্ই দু পৃথক ধরেণর প্রাণীর মেধয্
সঙ্কর প্রজনন করেব না| েতামরা অবশয্ই েতামােদর েক্ষেত দুিট আলাদা ধরেণর বীজ বপন করেব না| দুই
ধরেণর সুেতা িদেয় ৈতরী েপাশাক েতামরা অবশয্ই পরেব না|

20 “এমন ঘটেত পাের েয একজন বয্িক্ত, অেনয্র কােছ দাসী এমন একজেনর সেঙ্গ েযৗন সংসগর্
কেরেছ; িকন্তু এই দাসী মিহলািট িবিক্রত হয়িন বা তােক তার স্বাধীনতা েদওয়া হয় িন| যিদ তা ঘেট, তাহেল
েসেক্ষেত্র অবশয্ই শািস্ত হেব; িকন্তু তােদর মৃতুয্দণ্ড হেব না, কারণ স্ত্রীেলাকিট স্বাধীন নয়| 21 েলাকিট
প্রভুর জনয্ সমাগম তঁাবুর প্রেবশমুেখ অবশয্ই তার েদাষ েমাচেনর ৈনেবদয্ িহসােব একিট পুরুষ েমষশাবক
আনেব| 22 যাজক েলাকিটেক শুিচ করার জনয্ পুরুষ েমষশাবকিটেক েদাষাথর্ক ৈনেবদয্ িহেসেব প্রভুর
সামেন উৎসগর্ কের তার পােপর প্রায়িশ্চত্ত করােব| তারপর েলাকিটেক তার কৃত পাপসমুেহর জনয্ ক্ষমা
করা হেব|

23 “ভিবষয্েত েতামরা েতামােদর েদেশ প্রেবশ কের যখন খােদয্র জনয্ েকান জােতর গাছ লাগােব,
তখন ঐ গােছর ফল বয্বহােরর আেগ অবশয্ই িতন বছর অেপক্ষা করেব| এই সময় েসই ফল অশুিচ বেল
গনয্ করেব এবং তা খােব না| 24 চতুথর্ বছের গােছর ফল হেব প্রভুর| প্রভুর প্রিত প্রশংসা িহেসেব এটা হেব
পিবত্র ৈনেবদয্| 25 তারপর পঞ্চম বছের েতামরা েসই গাছ েথেক ফল েপেত পােরা! এবং এইভােব গাছিট
েতামােদর জনয্ আেরা ফল েদেব| আিমই প্রভু েতামােদর ঈশ্বর!

26 “রক্ত েলেগ থাকা অবস্থায় েকান মাংস েতামরা অবশয্ই খােব না|
“েতামরা অবশয্ই ইস্রােয়েল যাদুিবদয্া এবং গণক িবদয্ার বয্বহার করেত েচষ্টা করেব না|
27“েতামরা অবশয্ই েতামােদর মাথার পােশ গজােনা েকশগুিল েগাল কের েগাটােব না| েতামরা অবশয্ই

েতামােদর দািড়র েকাণ কাটেব না| 28 মৃত বয্িক্তেদর স্মরেণ রাখার জনয্ েতামরা অবশয্ই েতামােদর েদেহ
কাটা েছঁড়া করেব না| েতামরা অবশয্ই িনেজেদর ওপর েকান উিল্ক রাখেব না| আিমই প্রভু!

29 “েতামার কনয্ােক েবশয্া হেত িদও না| তা করেল তােক অপমান করা হয়| েদেশর মানুষজনও তাহেল
েবশয্ার মত অথর্াৎ ঈশ্বেরর প্রিত অিবশ্বেস্তর মত আচরণ করেব না এবং েদেশ মন্দ িজিনেস পূণর্ হেব না|
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30 “আমার িবশ্রােমর িবেশষ িদনগুিলেত েতামরা অবশয্ই কাজ করেব না| েতামরা অবশয্ই আমার
পিবত্রস্থানেক সম্মান েদেব| আিমই প্রভু!

31 “ভুতুিড়য়ােদর বা ডাইনীেদর কােছ মন্ত্রণার জনয্ যােব না| তােদর কােছ েযও না, তারা শুধু েতামােক
অশুিচ করেব| আিমই প্রভু েতামােদর ঈশ্বর!

32 “বয়স্ক বয্িক্তেদর সম্মান েদখােব; যখন তঁারা ঘের েঢােকন উেঠ দঁাড়ােব| েতামােদর ঈশ্বেরর প্রিত
শ্রদ্ধা প্রদশর্ন করেব| আিমই প্রভু!

33 “েতামােদর েদেশ বাস করা িবেদশীেদর প্রিত খারাপ বয্বহার করেব না| 34 েতামােদর িনেজেদর
নাগিরকেদর মতই িবেদশীেদর প্রিত সমান বয্বহার করেব| েতামােদর িনেজেদর েযমন ভােলাবাস,
িবেদশীেদর েতমিন ভােলাবাসেব| কারণ একসময় েতামরা িমশের িবেদশী িছেল| আিমই প্রভু েতামােদর
ঈশ্বর!

35 “েতামরা িবচাের অনয্ায় করেব না এবং িজিনসপত্র মাপার ও ওজন করার বয্াপাের সৎ হেব| 36শসয্
ওজন করার জনয্ এবং তরল পদাথর্ মাপার জনয্ েতামােদর ওজন পাল্লা, বাটখারা, ঝুিড় ও পাত্রগুিল সিঠক
হওয়া উিচৎ | আিমই প্রভু েতামােদর ঈশ্বর! আিম েতামােদর িমশর েদশ েথেক বাইের এেনিছ|

37 “েতামরা অবশয্ই আমার সমস্ত িবিধ এবং িনয়মাবলী মেন রাখেব এবং েসগুিল মানয্ করেব| আিমই
প্রভু!”

20
প্রিতমা পূজার িবরুেদ্ধ িনেষধাজ্ঞা

1প্রভু েমািশেক বলেলন, 2“তুিম অবশয্ই ইস্রােয়েলর েলাকেদরআরওএই িবষয়গুিল বেলা: েতামােদর
েদেশর েকান মানুষ যিদ েমালেকর মূির্ত্তর সামেন তার িশশুেদর মেধয্ একিটেক উৎসগর্ কের, তেব েসই
মানুষিটর অবশয্ই প্রাণদণ্ড হেব| যিদ েসই বয্িক্ত ইস্রােয়েলর নাগিরক হয় বা ইস্রােয়েল বাস করা একজন
িবেদশী হয় তােত িকছু যায় আেস না| েতামরা অবশয্ই েসই বয্িক্তেক পাথর ছঁুেড় হতয্া করেব| 3 আিম
েসই বয্িক্তর িবরুেদ্ধ দঁাড়াব এবং তােক তার েলাকেদর কাছ েথেক িবিচ্ছন্ন করব, কারণ েস তার িশশুেক
েমালেকর উেদ্দেশয্ িদেয়েছ| েস আমার পিবত্র নামেক শ্রদ্ধা কেরিন এবং আমার পিবত্র স্থানেক অশুিচ
কেরেছ| 4 িকন্তু সাধারণ মানুষ েসই বয্িক্তেক উেপক্ষা কের এবং েয তার িশশুেদর েমালকেক িদেয়েছ
তােক হতয্া না কের, 5 তাহেল আিম েসই বয্িক্ত এবং তার পিরবােরর িবেরািধতা করব এবং তােক তার
েলাকেদর কাছ েথেক িবিচ্ছন্ন করব| যারা েসই বয্িক্তেক অনুসরণ কের েমালেকর িপছেন ইস্রােয়েল আিম
তােদরও িবিচ্ছন্ন করব|

6 “যিদ েকান বয্িক্ত ভুতুিড়য়া এবং মায়াবীেদর কােছ উপেদেশর জনয্ যায় আিম তার িবেরাধী হেবা|
েসই বয্িক্ত আমার প্রিত অিবশ্বাসী, তাই আিম তােক তার েলাকেদর কাছ েথেক িবিচ্ছন্ন করব|

7 “েতামরা পৃথক হও! িনেজেদর পিবত্র কেরা| কারন আিম পিবত্র! আিমই প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর!
8 আমার িবিধগুিল স্মরেণ রােখা এবং েমেন চেলা| আিম প্রভু এবং আিমই েসই, িযিন েতামােদর পিবত্র
কেরন|

9“যিদ েকােনা মানুষ তার িপতা িকম্বা মাতােক অিভশাপ েদয়, তার প্রাণদণ্ড হেব| িপতামাতােক অিভশাপ
িদেয়েছ বেল েস তার িনেজর মৃতুয্র জনয্ দায়ী!

েযৗন পাপািদর জনয্ শািস্তসমুহ
10 “যিদ েকান পুরুেষর তার প্রিতেবশীর স্ত্রীর সেঙ্গ েযৗন সম্পকর্ থােক, তাহেল েসই পুরুষ এবং মিহলা

দুজেনই বয্িভচােরর েদােষ েদাষী হেব| েসই পুরুষ এবং মিহলা দুজেনর অবশয্ই েযন প্রাণদণ্ড হয়| 11 যিদ
েকান পুরুেষর তার িপতার স্ত্রীর সেঙ্গ েযৗন সংসগর্ থােক, তাহেল পুরুষ এবং রমণী দুজনেক অবশয্ই েযন
েমের েফলা হয়| তারা িনেজরা তােদর মৃতুয্র জনয্ দায়ী, কারণ এই কাজ দ্বারা েসই পুরুষিটর িপতােক
অপমান করা হয়|

12 “যিদ একজন পুরুেষর তার পুত্রবধূর সেঙ্গ েযৗন সংসগর্ থােক, তাহেল দুজনেক অবশয্ই েযন েমের
েফলা হয়| এ হল অনাচার, তারা তােদর িনেজেদর মৃতুয্র জনয্ দায়ী|
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13 “যিদ েকান পুরুেষর অনয্ এক পুরুেষর সেঙ্গ একজন স্ত্রীেলােকর মত েযৗন সম্পকর্ থােক তেব এই
দুজন পুরুষ এক ভয়ঙ্কর পাপ কােযর্য্ িলপ্ত| তােদর অবশয্ই েযন েমের েফলা হয়| তারা তােদর িনেজেদর
মৃতুয্র জনয্ দায়ী|

14 “েকান পুরুেষর পেক্ষ একই সােথ েকান স্ত্রীেলাক এবং তার মাতােক িবেয় করা অতয্ন্ত মন্দ কাজ|
েলােকরা েসই মানুষিটেক অবশয্ই েপাড়ােব এবং দুজন স্ত্রীেলাকেক আগুেন েদেব েযন এই ধরেণর কুকমর্
আর েকউ না কের|

15 “যিদ একজন মানুষ েকান এক জন্তুর সেঙ্গ েযৗন সম্পেকর্ িলপ্ত হয় তেব েসই মানুষিট অবশয্ই
প্রাণদেণ্ড দিণ্ডত হেব এবং েতামরা অবশয্ই প্রাণীিটেকও হতয্া করেব| 16 যিদ একজন স্ত্রীেলােকর েকান
এক জন্তুর সেঙ্গ েযৗন সম্পকর্ থােক, তাহেল েতামরা অবশয্ই স্ত্রীেলাক ও প্রাণীিটেক হতয্া করেব| তারা
অবশয্ই প্রাণদেণ্ড দিণ্ডত হেব| তারা তােদর িনেজেদর মৃতুয্র জনয্ দায়ী|

17 “যিদ েকউ তার েবান, তার সৎ মাতা বা সৎ িপতার েমেয়েক িববাহ কের এবং এেক অপেরর সেঙ্গ
েযৗন সম্পেকর্ িলপ্ত হয় তেব এটা লজ্জাজনক িবষয়| তারা অবশয্ই প্রকােশয্ শািস্ত পােব| তারা অবশয্ই
তােদর েলাকেদর কাছ েথেক িবিচ্ছন্ন হেব| েয মানুষ তার েবােনর সেঙ্গ েযৗন সম্পকর্ কের, েস অবশয্ই
তার পােপর জনয্ শািস্ত পােব!

18 “মািসক রক্তস্রােবর সময় েকান রমণীর সেঙ্গ যিদ েকান পুরুেষর েযৗন সংসগর্ হয়, তাহেল পুরুষ
এবং রমনী দুজনই তােদর েলাকেদর েথেক অবশয্ই িবিচ্ছন্ন হেব| তারা পাপ কেরেছ কারণ েসই পুরুষ
রেক্তর উৎ সেক প্রকাশ কেরেছ এবং েসই স্ত্রী তার রেক্তর উৎ সেক অনাবৃত কেরেছ|

19 “েতামােদর মাতার েবান বা েতামােদর িপতার েবােনর সেঙ্গ অবশয্ই েযৗন সম্পকর্ করেব না| েসটা
হল গির্হত আচার| েতামােদর পাপসমূেহর জনয্ েতামরা অবশয্ই শািস্ত পােব|

20 “একজন পুরুষ অবশয্ই তার কাকার স্ত্রীর সেঙ্গ েযৗন সম্পকর্ করেব না| এ কাজ তার
কাকােক অপমান কের| েসই পুরুষ এবং তার কাকার স্ত্রী তােদর পাপসমুেহর জনয্ শািস্ত পােব| তারা
সন্তানসন্তিতহীন হেব এবং েসই অবস্থােতই মারা যােব|

21 “একজন পুরুেষর পেক্ষ তার িনেজর ভ্রাতৃবধুেক িববাহ করা অনয্ায়| এ কাজ তার ভাইেক অসম্মান
কের| তােদর সন্তানসন্তিত থাকেব না|

22 “েতামরা অবশয্ই আমার সমস্ত িবিধসমুহ এবং িনয়মাবিল মেন রাখেব এবং েসগুিল মানয্ করেব|
আিম েতামােদর েয েদেশ িনেয় ইস্রােয়েলিচ্ছ, েসই েদেশ বসবাসকােল েতামরা আমার িবিধসমুহ এবং
িনয়মাবলী মানয্ কেরা, তাহেল েসই েদশ েতামােদর িবতািড়ত করেব না| 23 েতামােদর সামেন েয সব
জািতেক আিম েসই েদশ েথেক দূর কের িদিচ্ছ, তােদর মত জীবনইস্রােয়েলপন কেরা না| তারা ঐ সমস্ত
পাপ কাজ করত তাই আিম তােদর ঘৃণা করলাম| 24আিম েতামােদর বেলিছ েয েতামরা তােদর জিম পােব|
আিম তা েতামােদর েদব| েসই েদেশ খাদয্ ও পানীেয়র েকান অভাব হেব না| আিমই প্রভু েতামােদর ঈশ্বর!

“আিম েতামােদর জনয্ জািতর েথেক পৃথক কের আমার িবেশষ েলাকজন কের তুেলিছ| 25 সুতরাং
েতামরা অবশয্ই অশুিচ প্রাণীেদর েথেকশুিচ প্রাণীেদর এবং অশুিচ পাখীেদর েথেকশুিচ পাখীেদরআলাদা
কের েনেব| ঐ সব অশুিচ পাখী, প্রাণী এবং যারা মািটেত বুক িদেয় হঁােট, তা আহার কের িনেজেদর অশুিচ
কেরা না| আিম ঐসব প্রানীগুেলােক অশুিচ বেল িনির্দষ্ট কেরিছ| 26আিম েতামােদর অনয্ জািতর েথেক
আলাদা কের আমার িনজস্ব কের তুেলিছ| তাই েতামরা অবশয্ই পিবত্র হেব! েকন? কারণ আিম প্রভু এবং
আিম পিবত্র!

27 “েকান পুরুষ অথবা স্ত্রীেলাক যিদ ভুতুিড়য়া বা মায়াবী হয় তােক অবশয্ই প্রাণদেণ্ড দিণ্ডত হেত হেব|
েলাকরা তােদর পাথর িদেয় হতয্া করেব| তারা িনেজরাই িনেজেদর মৃতুয্র জনয্ দায়ী হেব|”

21
যাজকেদর জনয্ িনয়মাবলী

1প্রভু েমািশেক বলেলন, “হােরােণর পুত্রেদর অথর্াৎ যাজকেদর এই িবষয়গুিল বেলা: একজন যাজক
অবশয্ই েকান মৃত বয্িক্তেক স্পশর্ কের িনেজেক অশুিচ করেব না| 2 িকন্তু যিদ মৃত বয্িক্তিট তার ঘিনষ্ঠ
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আত্মীয়েদর একজন হয় তাহেল েস মৃতেদহ স্পশর্ করেত পাের| যিদ মৃত বয্িক্ত তার মাতা িক িপতা, তার
পুত্র বা কনয্া, তার ভাই বা 3 তার অিববািহত েবান (এই েবান ঘিনষ্ঠ কারণ তার স্বামী েনই, েস মারা েগেল
তার জনয্ যাজক িনেজেক অশুিচ করেত পাের|) হয়, তেব যাজক িনেজেক অশুিচ করেত পাের| 4 িকন্তু
েকবল ৈববািহক কারেণ সম্পকর্ যুক্ত মানুেষর জনয্ যাজক িনেজেক অশুিচ করেত পাের না এবং িনেজেক
অপিবত্র করেত পাের না|

5 “যাজকরা তােদর মাথা এমনভােব কামােব না যােত তােদর ◌াক েদখা যায় অথবা তােদর দািড় কামােব
না| যাজকরা তােদর শরীের অবশয্ই েকান কাটা েছঁড়া করেব না| 6যাজকেদর তােদর ঈশ্বেরর জনয্ অবশয্ই
পিবত্র হেত হেব| তারা অবশয্ই ঈশ্বেরর নামেক শ্রদ্ধা জানােব, কারণ তারাই রুিট এবং আগুেনর দ্বারা ৈতরী
ৈনেবদয্সমূহ প্রভুর কােছ বেয় িনেয় যােব; তাই তারা অবশয্ই পিবত্র হেব|

7 “একজন যাজক অবশয্ই একজন েবশয্া অথবা একজন ভ্রষ্টা রমণীেক িববাহ করেব না| েস িববাহ
িবেচ্ছদ হেয়েছ এমন একজন রমণীেক িববাহ করেব না| কারণ েস ঈশ্বেরর উেদ্দেশয্ পিবত্র| 8 েতামরা
অবশয্ই যাজকেক সম্মান করেব কারণ েস ঈশ্বেরর কােছ পিবত্র রুিট িনেয় যায়| েস েতামােদর কােছ
পিবত্র বেল গণয্ হেব, কারণ আিম পিবত্র! আিমই প্রভু এবং আিম েতামােদর পিবত্র কির!

9 “েকান যাজেকর েমেয় বারবিণতা হেয় িনেজেক অশুিচ করেল, েস তার িপতার লজ্জার কারণ হয়
সুতরাং তােক অবশয্ই আগুেন দগ্ধ হেত হেব|

10 “প্রধান যাজক, ইস্রােয়েলেক তার ভাইেদর মেধয্ েথেক েবেছ েনওয়া হেয়েছ, অিভেষেকর েতল
যার মাথায় ঢালা হেয়েছ এবং িবেশষ েপাশাক পরার জনয্ ইস্রােয়েলেক বাছা হেয়েছ েস প্রকােশয্ তার
িবষাদ েবাঝােত েযন তার মাথার চুল এেলােমেলা না কের এবং তার কাপড়-েচাপড় না েছঁেড়| 11 মৃতেদর
স্পশর্ কের েস িনেজেক অশুিচ করেব না এবং েকান মৃত েদেহর কােছ যােব না, এমনিক মৃতেদহ যিদ
তা তার িনেজর িপতা বা মাতারও হয় তবুও না| 12 প্রধান যাজক ঈশ্বেরর পিবত্র স্থােনর বাইের অবশয্ই
যােব না| তােত েস অশুিচ হেত পাের এবং তখন েস ঈশ্বেরর পিবত্র স্থানেক অশুিচ করেত পাের| কারণ
অিভেষেকর েতল প্রধান যাজেকর মাথায় েঢেল তােক বাকী েলাকেদর েথেকআলাদা করা হেয়িছল|আিমই
প্রভু!

13 “প্রধান যাজক অবশয্ই একজন রমনীেক িববাহ করেব েয কুমারী| 14 প্রধান যাজক এমন েকান
রমণীেক অবশয্ই িববাহ করেব না যার সেঙ্গ অনয্ পুরুেষর েযৗন সম্পকর্ িছল| প্রধান যােজক অবশয্ই
একজন বারবিনতা, স্বামী পিরতয্ক্তা রমণী অথবা একজন িবধবােক িববাহ করেব না| প্রধান যাজক
অবশয্ই তার িনেজর েলাকেদর মেধয্ েথেক একজন কুমারীেক িবেয় করেব| 15 এইভােব েলাকরা তােদর
সন্তানসন্তিতেদর প্রিত শ্রদ্ধা জানােব|+fr আিম প্রভু, প্রধান যাজকেক তার িবেশষ কােজর জনয্ পৃথক
কেরিছ|”

16 প্রভু েমািশেক বলেলন, 17 “হােরাণেক বেলা: পুরুষানুক্রেম েতামার বংেশর মেধয্ কারও ৈদিহক
েকান েদাষ থাকেল তারা অবশয্ই ঈশ্বেরর কােছ িবেশষ রুিট বেয় িনেয় যােব না| 18 েকান বয্িক্ত যার মেধয্
িকছু শারীিরক ত্রুিটআেছ, অবশয্ই যাজক িহেসেব েসবা করেত পারেব না এবং আমার কােছ ৈনেবদয্সমূহ
আনেত পারেব না| 19 অন্ধ িক েখঁাড়া, িক মুেখ খারাপ দাগ যুক্ত েলােকরা বা লম্বা হাত পা সহ েলাকরা,
20 িপেঠ কঁুজ থাকা েলাকরা, িক বামনরা, যােদর েচােখর েদাষ আেছ, ক্ষত আেছ এমন েলাকরা, খারাপ
চমর্েরাগযুক্ত েলাকরা এবং ক্ষিতগ্রস্ত অণ্ডেকাষ আেছ এমন েলাকরা যাজক িহসােব েসবা করেত পারেব
না|

21 “হােরােণর উত্তরপুরুষেদর মেধয্ কােরার যিদ িকছু েদাষ থােক, তাহেল েস প্রভুর কােছ আগুেনর
ৈনেবদয্সমূহ িদেত পারেব না| এবং েসই বয্িক্ত ঈশ্বেরর কােছ িবেশষ রুিট িনেয় েযেত পারেব না| 22 েসই
বয্িক্ত যাজকেদর পিরবােরর, তাই েস পিবত্র রুিটআহার করেত পাের| েস অিত পিবত্র রুিটও েখেত পাের|
23 িকন্তু েস পদর্ ার েভতর িদেয় পিবত্রতম স্থােন েযেত পারেব না এবং েবদীর কােছ যােব না কারণ তার
মেধয্ িকছু েদাষ আেছ| েস আমার পিবত্র স্থানগুিলেক অবশয্ই অশুিচ করেব না| আিম ঈশ্বর েসই সমস্ত
স্থানসমুহেক পিবত্র কির|”

+fr 21:15: 21:15 েলােকরা � জানােব অথবা “তার সন্তানরা েলাকেদর েথেক অশুিচ হেয় যােব না|”
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24 তারপর েমািশ এই সমস্ত িবষয় হােরাণ এবং হােরােণর পুত্রেদর এবং ইস্রােয়েলর সমস্ত েলাকেদর
বলল|

22
1 প্রভু ঈশ্বর েমািশেক বলেলন, 2 “হােরাণ এবং তার পুত্রেদর বেলা: ইস্রােয়েলর েলাকরা আমােক

েয উপহার েদয় তা পিবত্র| যাজকরা েযন েসই উপহারগুিলেক অসম্মান না কের, কারণ তা তারা আমার
উেদ্দেশয্ উৎসগর্ কেরেছ| তা না হেল েতামরা েয আমার পিবত্র নামেক শ্রদ্ধা কেরা না েসটাই স্পষ্ট হেব|
আিমই প্রভু| 3 এখন েথেক যিদ েতামার উত্তরপুরুষেদর মেধয্ েথেক েকান বয্িক্ত অশুিচ অবস্থায় েসই
সমস্ত িজিনস স্পশর্ কের, তাহেল েসই বয্িক্ত অবশয্ই আমার েথেক িবিচ্ছন্ন হেব| আিমই প্রভু!

4 “যিদ হােরােণর উত্তরপুরুষেদর কােরা েকান খারাপ চমর্েরাগ থােক বা যার িনগর্মণ হেয়েছ, েস পিবত্র
না হওয়া পযর্ন্ত পিবত্র খাদয্ েখেত পারেব না| ঐ িনয়ম েয েকান যাজেকর পেক্ষ প্রেযাজয্ েয অশুিচ থােক|
5 মৃতেদহ দ্বারা অশুিচ হেয়েছ এমন িকছু যিদ েকউ স্পশর্ কের অথবা যিদ তার বীযর্পাত হয় অথবা েস
যিদ বুেক হঁাটা অশুিচ েকান প্রাণীেক স্পশর্ কের বা অশুিচ েকান বয্িক্তেক স্পশর্ কের যিদ েস অশুিচ হয়
তেব িক কের েসই বয্িক্ত অশুিচ হেয়েছ েসটা গুরুত্বপূণর্ নয়| 6 েয বয্িক্ত ঐ সমস্ত িকছুর েয েকান একটা
স্পশর্ কের, েস সন্ধয্া না হওয়া পযর্ন্ত অশুিচ থাকেব| েসই বয্িক্ত পিবত্র খােদয্র েকান িকছু অবশয্ই খােব
না| এমন িক েস যিদ জেল েধৗত হয়, তবু েস পিবত্র খাদয্ েখেত পারেব না| 7 েকবলমাত্র সূযর্ েডাবার পর
েস শুিচ হেব| তখন েস পিবত্র খাদয্ আহার করেত পারেব| কারণ সূযর্ােস্তর পর েস শুিচ এবং েসই খাদয্
তারই জনয্|

8 “যিদ একজন যাজক েদেখ েয একিট প্রাণী িনেজ িনেজই মারা েগেছ বা বনয্ প্রাণীেদর দ্বারা িনহত
হেয়েছ, েস অবশয্ই েসই মৃত প্রাণীিটেক ভক্ষণ করেব না| যিদ েসই বয্িক্ত েসই প্রাণীিটেক ভক্ষণ কের েস
অশুিচ হেব| আিমই প্রভু!

9 “আমােক েসবা করার জনয্ যাজকেদর একটা িবেশষ সময় থাকেব| তারা অবশয্ই েসইসব সময়
িবষেয় সতকর্ থাকেব| তারা পিবত্র িজিনসগুিলেক অপিবত্র না করার িবষেয় অবশয্ই সাবধান হেব|
যিদ তারা সাবধান হয় তাহেল তারা মারা যােব না| আিম ঈশ্বর এই িবেশষ কােজর জনয্ তােদর পৃথক
কেরিছ| 10 েকবলমাত্র যাজকেদর পিরবােরর েলাকরাই পিবত্র খাদয্ আহার করেত পাের| যাজেকর সেঙ্গ
বসবাসকারী একজন প্রবাসী অথবা একজন ভাড়ােট কমীর্ অবশয্ই েকান পিবত্র খাদয্ েখেত পাের না|
11 িকন্তু যিদ যাজক তার িনেজর অেথর্ একজন েলাকেক ভৃতয্ িহেসেব েকেন, েসই বয্িক্ত তখন পিবত্র
িজিনসগুিলর িকছুটা আহার করেত পাের| ভৃতয্রা, যারা যাজেকর বাড়ীেত জন্মায় তারাও যাজেকর খােদয্র
িকছুটা েখেত পাের| 12 যাজেকর কনয্া যাজক নয় এমন কাউেক িবেয় করেল পিবত্র ৈনেবদয্সমূেহর েকান
িকছু েখেত পারেব না| 13 যাজেকর েমেয় িবধবা হেল অথবা েস স্বামী পিরতয্ক্তা হেল, যিদ তােক সাহাযয্
করার মত েকান সন্তানসন্তিত না থােক এবং েস েযখােন বালয্কাল কািটেয়েছ েসই িপত্রালেয িফের আেস,
তাহেল েস তার িপতার খাদয্ িকছুটা েখেতও পাের| তাছাড়া েকবলমাত্র যাজেকর পিরবােরর েলাকরা এই
খাদয্ েখেত পারেব|

14 “একজন মানুষ ভুল কের পিবত্র খােদয্র িকছুটা েখেত পাের| েসই বয্িক্ত অবশয্ই েসই পিরমাণ
খােদয্র দাম যাজকেক েদেব এবং েস অবশয্ই খােদয্র দােমর ওপর আেরা পঞ্চমাংশ েদেব|

15 “ইস্রােয়েলর েলাকরা প্রভুেক েয সব উপহার দান কের তা হেব পিবত্র; সুতরাং যাজক অবশয্ই েসই
পিবত্র িজিনসগুিলেক অপিবত্র করেব না| 16 যিদ যাজকরা েসই সমস্ত পিবত্র ৈনেবদয্গুিলেক অপিবত্র
িহেসেব িবেবচনা কের এবং েসগুিল খায়, তাহেল তা পাপ িহেসেব ধরা হেব| আিম প্রভু তােদর পিবত্র
কির|”

17প্রভু ঈশ্বর েমািশেক বলেলন, 18 “হােরাণ এবং তার পুত্রেদর এবং ইস্রােয়েলর সমস্ত েলাকেদর বেলা:
ইস্রােয়েলর একজন নাগিরক বা একজন িবেদশী ৈনেবদয্ িনেয় আসেত পাের| হেত পাের েলাকিট েয
িবেশষ প্রিতজ্ঞা কেরিছল েসই উপহার তার জনয্, অথবা েকান িবেশষ ৈনেবদয্ েলাকিট আনেত েচেয়িছল|
19-20ঐ উপহারগুিল েলাকরা আেন কারন তারা সিতয্ই ঈশ্বরেক উপহার িদেত চায়| িকন্তু েকান ৈনেবদয্
যােত েকান েদাষ আেছ তা েতামরা অবশয্ই গ্রহণ করেব না| আিম েসই উপহাের খুশী হেবা না| যিদ েসই
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উপহার একিট ষঁাড় অথবা একিট েমষ বা একিট ছাগল হয় তাহেল েসই প্রাণী অবশয্ই পুরুষ হেব এবং
েসটার মেধয্ েযন েদাষ না থােক|

21 “মানত পূণর্ করার জনয্ অথবা েস্বচ্ছায় যখন েকান বয্িক্ত প্রভুর কােছ মঙ্গল ৈনেবদয্ আেন েসই
ৈনেবদয্ একিট ষঁাড় বা েমষ হেত পাের; িকন্তু েসটা েযন স্বাস্থয্বান হয়| েসই প্রাণীিটর মেধয্ অবশয্ই েযন
েকান েদাষ না থােক| 22 েতামরা অবশয্ই প্রভুেক এমন েকান প্রাণী েদেব না েযটা কানা, যার হাড়ভাঙ্গা
বা পঙু্গ অথবা গিলত ঘা-যুক্ত বা খারাপ চমর্েরাগ সমিন্বত| প্রভুর েবদীর ওপরকার আগুেনর ওপর েতামরা
অবশয্ই অসুস্থ প্রাণী েদেব না|

23 “কখনও কখনও একিট ষঁাড় বা একিট েমষশাবেকর একটা পা থােক ইস্রােয়েল খুব লম্বা অথবা
একটা পােয়র পাতা ইস্রােয়েল িঠক মত গজায় িন| যিদ েকান বয্িক্ত েসই প্রাণীেক প্রভুর কােছ িবেশষ
উপহার িহেসেব িদেত চায়, তােত এটা গৃহীত হেব, িকন্তু এটা েলাকিটর িবেশষ প্রিতশ্রুিতর অপর্ণ িহেসেব
গৃহীত হেব না|

24 “েকান প্রাণীর কালিশের পড়া, চূণর্ বা িছন্ন িবিচ্ছন্ন অণ্ডেকাষ থাকেল তা েতামরা প্রভুর প্রিত উৎসগর্
করেব না|

25 “েতামরা িবেদশীেদর কাছ েথেক প্রভুর প্রিত ৈনেবদয্ িহসােব অবশয্ই েকান প্রাণী গ্রহণ করেব না,
কারণ প্রাণীগুিল েকানভােব ক্ষিতগ্রস্ত হেত পাের, তােদর মেধয্ েকান েদাষ থাকেত পাের; তারা গৃহীত হেব
না|”

26 প্রভু েমািশেক বলেলন, 27 “যখন একিট বাছুর বা একিট েমষ অথবা একিট ছাগল জন্মােব, েস
অবশয্ই তার মােয়র সেঙ্গ সাত িদন থাকেব| তারপর আট িদেনর িদন এবং পের এই প্রাণী প্রভুর কােছ অিগ্ন
প্রদত্ত ৈনেবদয্ িহেসেব গ্রহণ েযাগয্ হেব| 28 িকন্তু েতামরা অবশয্ই প্রাণীিটেক এবং এর মােক একই িদেন
হতয্া করেব না! এই িনয়ম গাভী এবং েমষ উভেয়র েক্ষেত্র প্রেযাজয্|

29 “যিদ েতামরা িকছু িবেশষ ধরেণর ধনয্বাদসূচক ৈনেবদয্ প্রভুেক িদেত চাও, তাহেল েতামরা েসই
উপহার দােনর বয্াপাের স্বাধীন| িকন্তু অবশয্ই েতামরা এটা এমনভােব করেব ইস্রােয়েল ঈশ্বরেক খুশী কের|
30 েতামরা েসিদন অবশয্ই েগাটা প্রাণীিটেক ভক্ষণ করেব| পেরর িদেনর সকােলর জনয্ অবশয্ই েকান
মাংস েফেল রাখেব না| আিমই প্রভু!

31 “আমার আেদশগুিল মেন েরেখা এবং েসগুিল মানয্ কেরা| আিমই প্রভু! 32আমার পিবত্র নামেক
েতামরা শ্রদ্ধা েদখােব| ইস্রােয়েলর েলাকরা অবশয্ই েযন আমােক তােদর পিবত্র প্রভু িহেসেব মানয্ কের|
আিমই প্রভু িযিন েতামােদর পিবত্র কেরন| 33 আিম েতামােদর ঈশ্বর হবার জনয্ িমশর েথেক এেসিছ|
আিমই প্রভু!”

23
িবেশষ ছুিটর িদনগুিল

1 প্রভু েমািশেক বলেলন, 2 “ইস্রােয়েলর েলাকেদর বেলা: প্রভুর মেনানীত উৎসবগুিলেক েতামরা
পিবত্র সভা বেল েঘাষণা কর| এইগুিল হল আমার িনির্দষ্ট ছুিটর িদন:

িবশ্রামপবর্
3 “ছিদন ধের কাজ কর, িকন্তু সপ্তম িদন কমর্িবরিতর জনয্ িনির্দষ্ট িবশ্রামপবর্ হেব িবশ্রােমর িবেশষ

িদন| েতামরা অবশয্ই েকান কাজ করেব না| এটা েতামােদর সকেলর বাড়ীেতই প্রভুর জনয্ িবশ্রােমর িদন
হেব|

িনস্তারপবর্
4 “এগুিল হল প্রভুর মেনানীত িনস্তারপবর্| েতামরা এগুিলর জনয্ মেনানীত সমেয় পিবত্র সভার কথা

েঘাষণা করেব| 5 প্রভুর িনস্তারপেবর্র িদন হল প্রথম মােসর 14 িদেনর িদন সূযর্ােস্তর সময়|

খািমরিবহীন রুিটর পবর্
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6 “খািমরিবহীন রুিটর উৎসব হেব ঐ একই মােসর 15 িদেনর িদন| েতামরা সাত িদন ধের খািমরিবহীন
রুিট খােব| 7 এই ছুিটর প্রথম িদেন েতামােদর এক িবেশষ সভা হেব| েতামরা অবশয্ই ঐ িদনিটেত েকান
কাজ করেব না| 8 সাতিদন ধের েতামরা প্রভুর কােছ অিগ্নপ্রদত্ত উৎসগর্গুিল আনেব| তারপর সপ্তমিদেন
আর একিট পিবত্র সভা হেব| েতামরা অবশয্ই ঐ িদেন েকান কাজ করেব না|”

প্রথম শসয্ েছদেনর পবর্
9 প্রভু েমািশেক বলেলন, 10 “ইস্রােয়েলর েলাকেদর বেলা: আিম েতামােদর েয েদশ েদেবা তােত

েতামরা প্রেবশ করেব| েতামরা এর শসয্ েছদন করেল শেসয্র প্রথম আঁিট যাজেকর কােছ আনেব|
11 যাজক প্রভুর সামেন েসই আঁিট েদালােব েযন েতামােদর জনয্ তা গ্রাহয্ হয়| যাজক রিববার সকােল
েসই শেসয্র আঁিট েদালােব|

12 “েয িদন েতামরা শেসয্র আঁিট েদালােব, েসিদন েতামরা একিট এক বছর বয়সী পুরুষ েমষ উপহার
েদেব| েসই েমেষর মেধয্ েযন েকান েদাষ না থােক| ঐ েমষিট প্রভুর কােছ েহামবিলর ৈনেবদয্ হেব|
13 এছাড়া েতামরা অবশয্ই অিলভ েতল েমশােনা 16কাপ িমিহ ময়দা শসয্ ৈনেবদয্ িহসােব েদেব| এর
সােথ েদেব 1 েকায়াটর্ দ্রাক্ষারস| েসই ৈনেবদয্র গন্ধ প্রভুেক খুশী করেব| 14 ঈশ্বেরর কােছ তা ৈনেবদয্
িহসােব না আনা পযর্ন্ত েতামরা অবশয্ই েকান নতুন শসয্ অথবা ফল বা নতুন শসয্ েথেক ৈতরী রুিট খােব
না| েতামরা েযখােনই বাস কর না েকন এই িবিধ েতামােদর বংশ পরম্পরায় চলেব|

ফসল কাটার পবর্
15 “েসই রিববােরর সকাল েথেক (অথর্াৎ েদালনীয় ৈনেবদয্র জনয্ আনীত শেসয্র আঁিট আনার িদন

েথেক) সাত সপ্তাহ গুেন নাও| 16 সপ্তম সপ্তাহ পের রিববাের (অথর্াৎ 50 িদন পের) েতামরা প্রভুর কােছ
একিট নতুন শসয্ ৈনেবদয্ আনেব| 17ঐ িদেন েতামােদর বাড়ী েথেক দুুকেরা রুিট িনেয় আসেব| ঐ রুিট
েদালনীয় ৈনেবদয্র জনয্ িনির্দষ্ট হেব| ঐ রুিট ৈতরী করার জনয্ খািমর এবং 16 কাপ ময়দা বয্বহার কর|
এটাই হেব েতামােদর প্রথম শসয্ েথেক প্রভুর কােছ েদওয়া উপহার|

18 “েলাকরা শসয্ ৈনেবদয্র সেঙ্গ একিট ষঁাড়, একিট েমষ এবং সাতিট এক বছর বয়স্ক পুরুষ েমষশাবক
েদেব| ঐসব প্রাণীর মেধয্ অবশয্ই েকান েদাষ থাকেব না| তারা প্রভুর কােছ েহামবিলর ৈনেবদয্ হেব| শসয্
ৈনেবদয্ ও েপয় ৈনেবদয্র সােথ হেব ঈশ্বেরর উেদ্দেশয্ অিগ্নর দ্বারা প্রদত্ত ৈনেবদয্| এর গন্ধ প্রভুেক খুশী
করেব| 19এ ছাড়াও েতামরা পাপাথর্ক ৈনেবদয্র জনয্ একিট পুরুষ ছাগল এবং মঙ্গল ৈনেবদয্ িহেসেব দুিট
এক বছর বয়সী পুরুষ েমষশাবক আনেব|

20 “যাজক তােদর প্রথম শসয্ েথেক ৈতরী রুিট সহ েদালনীয় ৈনেবদয্র দুিট েমষশাবক প্রভুর সামেন
েদালােব| তারা প্রভুর কােছ পিবত্র| তারা থাকেব যাজেকর অিধকাের| 21ঐ একই িদেন েতামরা এক পিবত্র
সভা ডাকেব| েতামরা অবশয্ই েকান কাজ করেব না| েতামােদর সকেলর বাড়ীেত এই িবিধ িচরকােলর
জনয্ চলেব|

22 “উপরন্তু যখন েতামরা েতামােদর জিমেত শসয্ বপন করেব, তখন েতামােদর েক্ষেতর েকাণগুিলর
শসয্ কাটেব না| মািটর ওপর পেড় থাকা শসয্ েতামরা তুলেব না| েসই িজিনসগুিল গরীবেদর জনয্ এবং
েতামােদর েদেশ ভ্রমণকারী িবেদশীেদর জনয্ েরেখ েদেব| আিমই প্রভু েতামােদর ঈশ্বর!”

েভরীসমূেহর পবর্
23 প্রভু আবার েমািশেক বলেলন, 24 “ইস্রােয়েলর েলাকেদর বল: সপ্তম মােসর প্রথম িদন েতামরা

িবশ্রােমর িবেশষ িদন িহেসেব পালন করেব| েসই পিবত্র সভা েলাকেদর স্মরণ করােনার জনয্ েভরী
বাজােব| 25 েসিদন েতামরা অবশয্ই েকান কাজ করেব না এবং অিগ্ন প্রদত্ত একিট ৈনেবদয্ েতামরা প্রভুর
কােছ আনেব|”

প্রায়িশ্চেত্তর িদন
26প্রভু েমািশেক বলেলন, 27“সপ্তম মােসর দশম িদনিট প্রায়িশ্চেত্তর িদন, েসিদন এক পিবত্র সভা হেব|

েসিদন েতামরা অবশয্ই েকান খাদয্ গ্রহণ করেব না এবং অিগ্নেত প্রদত্ত একিট ৈনেবদয্ প্রভুর কােছ আনেব|
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28 েতামরা অবশয্ই ঐ িদন েকান কাজ করেব না, কারণ এটা হল প্রায়িশ্চেত্তর িদন| ঐ িদন যাজকরা প্রভুর
কােছ যােব এবং যা েতামােদর শুিচ কের েসই সব আচারানুষ্ঠান করেব|

29 “এই িদন যিদ েকান মানুষ উপবাস করেত অস্বীকার কের েস অবশয্ই তার েলাকেদর েথেক িবিচ্ছন্ন
হেব| 30 এই িদন যিদ েকান বয্িক্ত েকান কাজ কের, আিম তার েলাকেদর মেধয্ েসই বয্িক্তেক ধ্বংস
করব| 31 েসিদন েতামরা অবশয্ই আেদৗ েকান কাজ করেব না| েতামরা েযখােনই বসবাস কেরা না েকন,
েতামােদর জনয্ এটা হল িচরকােলর িবিধ| 32 এটা েতামােদর জনয্ হেব িবেশষ িবশ্রােমর িদন| েতামরা
েসিদন অবশয্ই খাদয্ গ্রহণ করেব না| িবশ্রােমর এই িবেশষ িদন েতামরা আরম্ভ করেব মােসর নবম িদেনর
সন্ধয্ায় এবং তা চলেব েসই সন্ধয্া েথেক পেরর িদেনর সন্ধয্া পযর্ন্ত|”

কুিটর পবর্
33 প্রভু আবার েমািশেক বলেলন, 34 “ইস্রােয়েলর েলাকেদর বেলা: সপ্তম মােসর 15 িদেনর িদন হল

কুিটর উৎসব পালেনর িদন| প্রভুর উেদ্দেশয্ এই উৎসব সাত িদন ধের চলেব| 35প্রথম িদেন একিট পিবত্র
সভা হেব| েতামরা অবশয্ই েসিদন েকান কাজ করেব না| 36 সাতিদন ধের েতামরা প্রভুর কােছ প্রিতিদন
একিট কের অিগ্নেত প্রস্তুত ৈনেবদয্ আনেব| আট িদেনর িদন েতামােদর আর একটা পিবত্র সভা হেব|
েতামরা প্রভুর কােছ অিগ্ন দ্বারা প্রস্তুত একিট ৈনেবদয্ আনেব| এটা হেব একটা পিবত্র সভা| েতামরা অবশয্ই
েসিদন েকান কাজ করেব না|

37 “ঐগুিল হল প্রভুর পবর্| ঐ সমস্ত পেবর্র িদনগুিলেত পিবত্র সভা অনুিষ্ঠত হেব| েতামরা প্রভুর কােছ
েহামবিল, শসয্ ৈনেবদয্সমুহ, বিলগুিল এবং েপয় ৈনেবদয্সমুহ আনেব| েতামরা িঠক িঠক িদেন ঐ সমস্ত
উপহার আনেব| 38 ঐ সমস্ত পেবর্র িদনগুিলর সেঙ্গ প্রভুর িবশ্রােমর িদনগুিল স্মরণ কের েতামরা পালন
করেব| এই সমস্ত ৈনেবদয্গুিল েতামরা প্রভুর কােছ েয িবেশষ ৈনেবদয্ িদেত চাও এবং িবেশষ প্রিতশ্রুিতর
জনয্ েয উপহার িদেত চাও তার সেঙ্গ েযাগ হেব|

39 “সপ্তম মােসর 15 িদেন, যখন েতামরা জিমর শসয্ সংগ্রহ করেব তখন েতামরা সাতিদন ধের প্রভুর
উৎসব পালন করেব| েতামরা প্রথম িদন ও সপ্তম িদেন িবশ্রাম করেব| 40 প্রথম িদনিটেত েতামরা সুন্দর
গাছগুিল েথেক ফল এবং নদীর তীরবতীর্ তালগাছগুিলর, ঝাউগাছগুিলর এবং বাইসী গাছগুিলর ডালগুিল
েনেব| েতামরা সাতিদন ধের েতামােদর প্রভু ঈশ্বেরর সামেন উৎসব করেব| 41 প্রিত বছের সাত িদন ধের
েতামরা এই পবর্ প্রভুর জনয্ পালন করেব| এই িবিধ িচরকাল চলেব| সপ্তম মােস েতামরা এই পবর্ পালন
করেব| 42 েতামরা সাতিদন ধের অস্থায়ী কুিটের বসবাস করেব| ইস্রােয়েল জন্ম েনওয়া সমস্ত েলাক ঐ
সমস্ত আবােস বাস করেব, 43 যােত েতামােদর সমস্ত উত্তরপুরুষ জােন েয তােদর িমশর েথেক বাইের
আনার সময় আিম ইস্রােয়েলর েলাকেদর অস্থায়ী আবােস বসবােসর বয্বস্থা কেরিছলাম| আিমই প্রভু
েতামােদর ঈশ্বর!”

44 সুতরাং েমািশ ইস্রােয়েলর েলাকেদর প্রভুর পবর্গুিলর কথা বলেলন|

24
বািতদান এবং পিবত্র রুিট

1 প্রভু েমািশেক বলেলন, 2 “ইস্রােয়েলর েলাকেদর আজ্ঞা দাও িনঙড়ােনা অিলভ েথেক খঁািট েতল
েতামার কােছ আনেত| েসই েতল লাগেব বািতগুিলর জনয্| েযন সবসময় েসগুিল জ্বেল| 3 হােরাণ প্রভুর
সামেন সন্ধয্া েথেক সকাল পযর্ন্ত সমাগম তঁাবুর মেধয্ বািত জ্বািলেয় রাখেব| পদর্ ার বাইের সাক্ষয্ িসনু্দেকর
সামেন েসই বািতিট থাকেব| এই িবিধ িচরকাল ধের চলেব| 4প্রভুর সামেন খঁািট েসানার বািতস্তেম্ভর ওপর
রাখা বািতগুিলেক হােরাণ িনয়িমত জ্বািলেয় রাখেব|

5“িমিহ ময়দা নাও এবং তা িদেয় বােরািট রুিট েসঁেক নাও|প্রিত রুিটরজনয্ 16কাপ কের ময়দা বয্বহার
কর| 6 প্রভুর সামেন েসানার েটিবেলর ওপর েসগুিল দুিট সািরেত রােখা| প্রিত সািরেত থাকেব দুিট কের
রুিট| 7 প্রিত সািরেত কুনু্দরু ঢালেব| এটা প্রভুর কােছ েদওয়া দগ্ধ ৈনেবদয্ দােনর সৃ্মিত রক্ষায প্রভুেক
সাহাযয্ করেব| 8 প্রিতিট শিনবাের িনয়িমতভােব হােরাণ প্রভুর সামেন রুিট সািজেয় রাখেব| ইস্রােয়েলর
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েলাকেদর সেঙ্গ এই চুিক্ত িচরকাল চলেব| 9ঐ রুিট হােরাণ এবং তার েছেলেদর অিধকাের থাকেব| তারা
েকান পিবত্র জায়গায় ঐ রুিট খােব, কারণ েসই রুিট প্রভুর প্রিত অিগ্নকৃত ৈনেবদয্সমুেহর একিট| েসই
রুিট িচরকােলর জনয্ হােরােণর অংশ|”

ঈশ্বেরর প্রিত অিভশাপ দাতা মানুষ
10 একজন ইস্রােয়লীয় মিহলার একিট েছেল িছল, যার িপতা িছল একজন িমশরীয়| েসই েছেল

ইস্রােয়েলর েলাকেদর মেধয্ ঘুের েবড়ােত েগল| এমন সময় তঁাবুর মেধয্ তার সােথ এক ইস্রােয়েলর
পুরুেষর লড়াই শুরু হল| 11 ইস্রােয়লীয় স্ত্রীেলােকর সন্তানিট প্রভুর নােম িনন্দা কের অিভশাপ িদেত শুরু
করেল েলাকরা তােক েমািশর কােছ িনেয় এল| (েছেলিটর মােয়র নাম িছল শােলামীত্ , িদিব্রর েমেয়,
দান এর পিরবারেগাষ্ঠী েথেক আগত|) 12 েলাকরা েছেলিটেক েগ্রফতার কের প্রভুর স্পষ্ট আেদেশর জনয্
অেপক্ষা করল|

13তখন প্রভু েমািশেক বলেলন, 14 “েয অিভশাপ িদেয়িছল তােক তঁাবুর বাইের িনেয় এেসা| যারা তােক
অিভশাপ িদেত শুেনিছল, তারা তােদর হাত েছেলিটর মাথায় রাখেব, এবং তখন সমস্ত মানুষ তার িদেক
পাথর ছঁুড়েব এবং তােক হতয্া করেব| 15 ইস্রােয়েলর েলাকেদর বেলা: যিদ েকান বয্িক্ত তার ঈশ্বরেক
অিভশাপ েদয়, তাহেল েস অবশয্ই শািস্ত পােব| 16 েয েকান বয্িক্ত প্রভুর নােমর িবরুেদ্ধ কথা বলেল েস
অবশয্ই িনহত হেব| সমস্ত মানুষ তােক পাথর মারেব| ইস্রােয়েল জন্মগ্রহণ করা মানুেষর মত িবেদশীরাও
যিদ ঈশ্বেরর নামেক অিভশাপ েদয়, তাহেল েস অবশয্ই মৃতুয্মুেখ পিতত হেব|

17 “যিদ েকান বয্িক্ত অপর এক বয্িক্তেক হতয্া কের তেব েস অবশয্ই মৃতুয্দেণ্ড দিণ্ডত হেব| 18 েকান
বয্িক্ত যিদ কােরা পশু হতয্া কের তেব েস তার জায়গায় আর একিট পশু েদেব|

19 “েকান বয্িক্ত তার প্রিতেবশীেক আঘাত করেল িঠক েসই ধরেণর আঘাত িদেয় েলাকিটেক শািস্ত
িদেত হেব| 20ভাঙ্গা হােড়র বদেল ভাঙ্গা হাড়, েচােখর বদেল েচাখ এবং দঁােতর বদেল দঁাত| েলােক অনয্েক
েয ধরেণর আঘাত েদয়, িঠক েসই ধরেণর আঘাত িদেয় তােক শািস্ত িদেত হেব| 21 সুতরাং যিদ েকান
বয্িক্ত এক প্রাণী হতয্া কের তাহেল বয্িক্তেক অবশয্ই প্রাণীর জনয্ ক্ষিতপূরণ িদেত হেব; িকন্তু যিদ েকান
বয্িক্ত অপর েকান বয্িক্তেক হতয্া কের, তাহেল েস অবশয্ই মৃতুয্দেণ্ড দিণ্ডত হেব|

22“িবেদশীেদর জনয্ এবং েতামােদর িনেজর েদেশর েলাকেদর জনয্ একইরকমঅনুশাসন হেব| েকন?
কারণ আিমই প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর!”

23 তখন েমািশ ইস্রােয়েলর েলাকেদর বলল, েয েলাকটা তঁাবুর বাইেরর জায়গায় অিভশাপ িদিচ্ছল
তােক িনেয় এেসা| তারপর তারা েলাকটােক পাথর েমের হতয্া করল| এইভােব প্রভু েমািশেক েয আেদশ
িদেয়িছেলন ইস্রােয়েলর েলাকরা েসই অনুসােরই কাজ করল|

25
েদেশর জনয্ িবশ্রােমর সময়

1 সীনয় পবর্েত প্রভু েমািশেক বলেলন, 2 “ইস্রােয়েলর েলাকেদর বেলা: আিম েয েদশ েতামােদর
িদিচ্ছ, েসখােন প্রেবশ করেল েতামরা জিমিটেক িবশ্রােমর সময় েদেব| প্রভুেক সম্মান েদওয়ার জনয্
এই িবশ্রােমর সময় িবেশষ সময়| 3 েতামরা ছ�বছর ধের েতামােদর জিমেত বীজ বপন করেব, েতামােদর
দ্রাক্ষা েক্ষতগুিলেত গাছগুিলেক ছ�বছর ছঁাটেব এবং ফল িনেয় আসেব| 4 িকন্তু সপ্তম বছের প্রভুেক সম্মান
জানােনার জনয্ েতামরা জিমেক িবশ্রাম েদেব| এই সময় েতামরা েতামােদর েক্ষেত বীজ বপন করেব না
অথবা েতামােদর দ্রাক্ষা েক্ষেত গাছগুিল ছঁাটেব না| 5ফসল কাটার পর েয সমস্ত শসয্ িনেজরাই জেন্মেছ,
েতামরা অবশয্ই তােদর কাটেব না| েয সমস্ত দ্রাক্ষালতা ছঁাটা হয়িন েসখান েথেক েতামরা অবশয্ই দ্রাক্ষা
সংগ্রহ করেব না| জিম এক বছর িবশ্রােম থাকেব|

6“িকন্তুজিম এক বছেরর িবশ্রােম থাকাকালীন ইস্রােয়েল উৎপন্ন হেব তােত েতামােদরজনয্, েতামােদর
পুরুষ এবং মিহলা ভৃতয্েদর খাবার জনয্ প্রচুর খাদয্ থাকেব| েতামােদর জনখাটা ভাড়ােট শ্রিমকেদর জনয্,
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েতামােদর েদেশ বসবাস করা িবেদশীেদর জনয্ 7এবং েতামােদর পশুেদর ও েতামার েদেশর বনয্ পশুেদর
খাবার মত প্রচুর খাদয্ থাকেব|

জুিবলী মুিক্তর বছর
8 “েতামরা সাত বছর সাত বার গণনা করেব| ঐ সমেয়র মেধয্ জিমর জনয্ থাকেব সাত বছেরর িবরিত|

এটা হেব 49 বছর| 9তখন সপ্তম মােসর দশম িদনিটেত অথর্াৎ প্রায়িশ্চেত্তর িদেন েতামরা অবশয্ই েমেষর
িশং বাজােব, সারা েদশময় এই েমেষর িশং বাজােব| 10 েতামরা 50তম বছরেক একিট িবেশষ বছর গণয্
করেব| েতামােদর রােজয্ বাস করা সমস্ত মানুেষর জনয্ েতামরা মুিক্ত েঘাষণা করেব| এই সময়িটেক বলা
হেব �জুিবলী�| েতামােদর প্রেতয্েক েয যার িনজস্ব সম্পিত্ত িফের পােব এবং েতামরা প্রেতয্েকই েয যার
িনেজর পিরবাের িফের যােব| 11 েতামােদর পেক্ষ 50তম বছরিট হেব জুিবলীর বছর| েতামরা বীজ বপন
করেব না| েয সমস্ত শসয্ িনেজ িনেজই হেব, েসগুিল কাটেব না| েয সব দ্রাক্ষালতা ছঁাটা হয় না তােদর
েথেক দ্রাক্ষা ফল সংগ্রহ করেব না| 12 ঐ বছরটা হল জুিবলী বছর| এটা েতামােদর পেক্ষ পিবত্র সময়|
েয সমস্ত শসয্ েক্ষত েথেক আেস, েতামরা েসগুিল আহার করেব| 13 জুিবলী বছের প্রেতয্ক বয্িক্ত তার
িনেজর িবষয় আশেয়র মেধয্ িফের যােব|”

14 “যখন েতামরা প্রিতেবশীর কােছ েতামােদর জিম িবিক্র করেব বা তােদর কাছ েথেক তা িকনেব
তখন পরস্পরেক ঠিকও না| 15 যিদ েতামরা েতামােদর প্রিতেবশীর জিম িকনেত চাও, তাহেল িবগত েশষ
জুিবলী বছর েথেক বছরগুেলা গুেন নাও এবং সিঠক মূলয্ িনণর্েয েসই সংখয্ািট বয্বহার কর| কারণ েস
েতামার কােছ েকবলমাত্র পেরর জুিবলী বছর আসা পযর্ন্ত শসয্ কাটার অিধকার িবক্রয়় কেরেছ| 16 যিদ
পেরর জুিবলী আসেত অেনক েদরী থােক েসেক্ষেত্র দাম হেব অেনক েবশী| যিদ বছরগুিল কম হয়, তােত
দাম কম হেব| েকন? কারণ েতামােদর প্রিতেবশী প্রকৃতপেক্ষ, েতামার কােছ জুিবলীর যতগুিল বছর বািক
আেছ ততগুিল ফসর িবিক্র করেছ| পরবতীর্ জুিবলী বছের েসই জিম আবার তার পিরবােরর অিধকাের
যােব| 17 েতামরা পরস্পর পরস্পরেক কখনও ঠিকও না| িকন্তু ঈশ্বরেক ভয় কেরা| আিমই প্রভু েতামােদর
ঈশ্বর!

18 “আমার িবিধসমূহ এবং িনয়মাবলী মেন েরেখা, েসগুিল মানয্ কেরা, তাহেল েতামরা িনভর্ েয়
েতামােদর েদেশ বাস করেব| 19 েতামােদর জনয্ জিম ভাল শেসয্র ফলন েদেব| তখন েতামােদর প্রচুর
খাদয্ হেব এবং েতামরা েদেশ িনভর্ েয় বাস করেব|

20 “িকন্তু হয়েতা েতামরা বলেব, �যিদ আমরা বীজ বপন না কির অথবা আমােদর শসয্সমূহ সংগ্রহ না
কির, তাহেল সপ্তম বছের খাবার মত আমােদর িকছুই থাকেব না|� 21 শিঙ্কত হেয়া না| ষষ্ঠ বছের আিম
আমার আশীবর্াদ েতামােদর কােছ পাঠােবা| িতন বছর ধের জিমেত শসয্ জন্মােত থাকেব| 22অষ্টম বছের
েরাপন করার সময়ও েতামােদর পুরােনা শসয্ েখেয় েশষ হেব না| অষ্টম বছের চাষ করা শসয্ আসার আেগ
নবম বছর পযর্ন্ত েতামরা পুরােনা শসয্ েখেত পােব|

সম্পিত্ত িবষয়ক িবিধসমুহ
23 “জিম আমার, তাই েতামরা স্থায়ীভােব তা িবিক্র করেত পােরা না| আমার জিমেত আমার সেঙ্গ

েতামরা েকবলমাত্র িবেদশী এবং ভ্রমণকারী িহেসেব বসবাস করছ| 24 িবিক্র হেলও জিমর পুরােনা মািলক
েযন তা আবার িকেন িনেত পাের| এই প্রথা েযন েদেশ থােক| 25 েতামােদর েদেশর েকান বয্িক্ত যিদ খুব
গরীব হেয় যায়, েস এত েবশী গরীব েয েস তার সম্পিত্ত িবিক্র কের িদেয়েছ| সুতরাং েসেক্ষেত্র তার ঘিনষ্ঠ
আত্মীয় আসেব এবং তার আত্মীয়েক িফিরেয় েদবার জনয্ সমস্ত সম্পিত্ত িকেন েনেব| 26 েকান বয্িক্তর
ঘিনষ্ঠ এমন আত্মীয় নাও থাকেত পাের, িকন্তু েস যিদ িনেজর জিম পুনরায় িকেন েনবার জনয্ ধনবান
হয়, 27তাহেল েস অবশয্ই জিম িবিক্রর সময় েথেক বছরগুেলা গণনা করেব| জিমর জনয্ কত িদেত হেব
তােত িসদ্ধান্ত িনেত েসই সংখয্া কােজ লাগােব| তারপর েস েসই জিম িকেন িনেত পাের| এরপর জিম
আবার তার সম্পিত্ত হেব| 28 িকন্তু যিদ এই বয্িক্ত তার িনেজর জনয্ জিম েফরত েপেত প্রেয়াজনীয় অথর্
না েজাগাড় করেত পাের, তাহেল েস যা িবিক্র কেরেছ তা জুিবলী বছর না আসা পযর্ন্ত েয িকেনিছল তার
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হােতই থাকেব| তারপর েসই জুিবলী বছের জিম েফরত যােব প্রথম স্বত্ত্বািধকারীর কােছ| সুতরাং সম্পিত্ত
আবার সিঠক পিরবােরর অিধকাের যােব|

29 “যিদ েকান বয্িক্ত প্রাচীের েঘরা শহেরর মেধয্ েকান বাড়ী িবিক্র কের, তাহেল তার িবিক্রর পর একিট
বছর পূণর্ না হওয়া পযর্ন্ত েসটা েফরত পাওয়ার অিধকার তার আেছ| এই অিধকার এক বছর পযর্ন্ত থাকেব|
30 িকন্তু এক বছর পূণর্ হওয়ার আেগ যিদ মািলক বািড়িট িকেন েফরত না েদয়, তাহেল প্রাচীের েঘরা
শহেরর বািড়িট েয িকেনিছল, তা তার এবং তার উত্তরপুরুষেদর অিধকাের েথেক যােব| বািড়িট জুিবলীর
সময় প্রথম মািলেকর কােছ েফরত যােব না| 31 চারপােশ প্রাচীর না েদওয়া েছাট শহর বা গ্রামগুিলেক
েখালা মােঠর মত ধরা হেব| সুতরাং েসইসব েছাট শহরগুিলেত িনির্মত বািড়গুিল জুিবলীর সময় প্রথম
মািলকেদর কােছ েফরত যােব|

32 “েলবীয়েদর শহর সম্পেকর্ ; েলবীয় বংশধররা েয শহরগুিলর অিধকারী, েসখােন তােদর বাড়ীগুিল
েয েকান সমেয় তারা িকেন েফরত েপেত পাের| 33 েকান বয্িক্ত যিদ একজন েলবী বংশধেরর কাছ
েথেক বাড়ী েকেন, তেব জুিবলী বছের েলবীয়েদর শহেরর েসই বাড়ী আবার েলবীয় বংশধরেদর কােছ
িফের আসেব| কারণ ইস্রােয়েলর মানুেষর মেধয্ েলবীয়েদর শহেরর বাড়ীগুিল েলবীেগাষ্ঠীর পিরবােরর
েলাকেদর অিধকােরই থােক| 34 েলবীয়েদর শহরসমুহ, িঘের রাখা মাঠসমুহ ও প্রান্তরসমুহ িবক্রয়় করা
যােব না| ঐ মাঠগুিল েলবীয় বংশধরেদর িচরকােলর অিধকার|

দাস মািলকেদর িনয়মাবলী
35 “েতামােদর িনেজেদর েদেশর েকান এক বয্িক্ত যিদ আির্থকভােব িনেজর ভারবহন করার বয্াপাের

খুবই অক্ষম হেয় পেড়, তেব েতামরা অবশয্ই তােক েতামােদর সেঙ্গ একজন িবেদশী ও প্রবাসীর মত
বসবাস করেত েদেব| 36 তােক েতামরা ধার িদেত পােরা এমন েকান অেথর্র ওপর সুদ তার কাছ েথেক
িনও না| েতামােদর ঈশ্বরেক শ্রদ্ধা কর এবং েতামােদর ভাইেক েতামােদর সেঙ্গ বাস করেত দাও| 37 তােক
ধার িদেয়ছ এমন অেথর্র উপর েকান সুদ তার কাছ েথেক লাভ করার েচষ্টা কেরা না| 38 আিমই প্রভু
েতামােদর ঈশ্বর| কনান েদশ েদওয়ার জনয্ এবং েতামােদর ঈশ্বর হওয়ার জনয্ আিম েতামােদর িমশর
েদশ েথেক এেনিছলাম|

39 “েতামােদর িনেজেদর েদেশর েকান বয্িক্ত যিদ এত গরীব হেয় পেড় েয েস িনেজেক দাস িহেসেব
েতামােদর কােছ িবিক্র করেত বাধয্ হয়, তখন েতামরা অবশয্ই তােক ভৃেতয্র মত কােজ লাগােব না|
40 জুিবলী বছর না আসা পযর্ন্ত, েস েতামােদর কােছ জন খাটার কমীর্ এবং একজন িবেদশীর মেতা হেব|
41 তারপর েস েতামােদর েছেড় তার সন্তানসন্তিতেদর িনেয় িনেজর পিরবাের এবং তার পূবর্পুরুষেদর
সম্পিত্তেত িফরেত পাের| 42 কারণ তারা আমার দাস| আিম িমশেরর দাসত্ব েথেক তােদর িনেয় এেসিছ|
তারা অবশয্ই আবার দাস হেব না| 43 েতামরা এই বয্িক্তর একজন িনদর্ য় প্রভু অবশয্ই হেত পােরা না|
েতামরা অবশয্ই েতামােদর ঈশ্বরেক শ্রদ্ধা করেব|

44 “েতামােদর চারপােশর অনয্ানয্ জািতেদর েথেক পুরুষ এবং নারী ভৃতয্েদর েতামরা েপেত পােরা|
45 েতামরা িশশুেদরও দাস িহেসেব িনেত পার যিদ তারা েতামােদর েদেশ বসবাসকারী িবেদশীেদর
পিরবারসমূহ েথেক আেস| েসইসব িশশু ভৃতয্রা েতামােদর অিধকাের থাকেব| 46 েতামরা এমনিক
েতামােদর মৃতুয্র আেগ এই সমস্ত িবেদশী দাসেদর েতামােদর েছেলেমেয়েদর েহফাজেত িদেয় েযেত
পােরা, যােত তারা েতামােদর েছেলেমেয়েদর অিধকাের থােক| তারা িচরকােলর জনয্ েতামােদর দাস
হেব| েতামরা এইসব িবেদশীেদর দাস বানােত পােরা; িকন্তু েতামরা অবশয্ই েতামােদর িনেজেদর ভাইেদর,
ইস্রােয়েলর েলাকেদর িনদর্ য় মিনব হেব না|

47 “েতামােদর মেধয্ েথেক েকান িবেদশী বা দশর্নাথীর্ ধনী হেত পাের| অনয্িদেক েতামােদর েদেশর এক
বয্িক্ত গরীব হেয় েযেত পাের এবং িনেজেক দাস িহেসেব েতামােদর মেধয্ বসবাসকারী িবেদশীর কােছ
বা িবেদশীেদর পিরবােরর েকান সদসয্র কােছ িনেজেক িবিক্র করেত পাের| 48 েসই েলাকিটর অিধকার
আেছ ক্রেয়র মেধয্ িদেয় িফের আসার এবং স্বাধীন হওয়ার| তার ভাইেদর েকান একজন তােক িকেন
েফরত েপেত পাের| 49অথবা তার কাকা বা খুড়তুেতা ভাই তােক িকেন েফরত েপেত পাের| অথবা তার
পিরবােরর ঘিনষ্ঠ আত্মীয়েদর একজন তােক িকেন েফরত েপেত পাের| বা যিদ েলাকিট প্রচুর অথর্ পায়,
েস িনেজ অথর্ েশাধ কের আবার স্বাধীন হেত পাের|
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50 “েতামরা েকমনভােব মূলয্ ইস্রােয়েলচাই করেব? িবেদশীর কােছ তার িনেজেক িবিক্র করার সমেয়র
বছরগুিল েথেক পেরর জুিবলী বছর পযর্ন্ত েতামরা অবশয্ই গণনা করেব| মূলয্ িঠক করেত েতামরা সংখয্াটা
বয্বহার করেব| কারণ প্রকৃতপেক্ষ েলাকিট কেয়ক বছেরর জনয্ তােক �ভাড়া� কেরিছল| 51 যিদ েকান
েক্ষেত্র জুিবলী বছেরর আেগ আরও অেনক বছর েথেক যায়, তখন েলাকিট মূেলয্র েমাটা অংশ অবশয্ই
েফরত েদেব| এটা িনভর্ র কের বছেরর সংখয্াসমুেহর ওপর| 52 জুিবলী বছরআসার যিদ েকবলমাত্র সামানয্
কেয়ক বছর থােক, তাহেল েলাকিট অবশয্ই মূল মূেলয্র সামানয্ অংশ েফরৎ েদেব| 53 িকন্তু েসই েলাকিট
প্রিত বছর িবেদশীর সেঙ্গ ভাড়া করা েলােকর মত বসবাস করেব| েসই েলাকিটর প্রিত িবেদশীেক িনদর্ য়
প্রভু হেত িদও না|

54 “েসই েলাকিটেক মুক্ত করার জনয্ যিদ েকউই দাম িদেত না চায় তাহেলও জুিবলী বছের েস স্বাধীন
হেব| জুিবলী বছের েস এবং তার সন্তানসন্তিতরা স্বাধীন হেব| 55 কারণ ইস্রােয়েলর েলাকরা আমার দাস|
তারা আমার দাস েযেহতু আিম তােদর িমশেরর দাসেত্বর বাইের িনেয় এেসিছ| আিমই প্রভু েতামােদর ঈশ্বর!

26
ঈশ্বরেক মানয্ করার পুরস্কার

1 “েতামােদর িনেজেদর জনয্ প্রিতমূির্ত্ত গড়েব না| তােদর প্রণাম করবার জেনয্ েতামােদর েদেশ মূির্ত্ত
বা সৃ্মিতফলকসমুহ গড়েব না| েকন? কারণ আিমই প্রভু েতামােদর ঈশ্বর!

2 “আমার িবশ্রােমর িবেশষ িদনগুিল মেন েরেখা এবং আমার পিবত্র স্থানেক সম্মান িদও| আিমই প্রভু!
3“আমার িবিধসমুহ ওআজ্ঞাসমুহ মেন েরেখা এবং তােদর মানয্ কেরা| 4যিদ েতামরা আমারআজ্ঞাসমূহ

েমেন চেলা তাহেল েয সমেয় বৃষ্টিআসা উিচৎ ,আিম েস সমেয় েতামােদর বৃষ্টি েদেবা|জিমেত শসয্ উৎপন্ন
হেব এবং মােঠর বৃক্ষগুিলেত ফল ধরেব| 5 দ্রাক্ষা ফলগুিল সংগ্রহ করার সময় না আসা পযর্ন্ত েতামােদর
শসয্ািদ মাড়াই চলেত থাকেব এবং েরাপেণর সময় না আসা পযর্ন্ত েতামােদর দ্রাক্ষা সংগ্রহ চলেত থাকেব|
সুতরাং খাবার জনয্ েতামােদর প্রচুর খাবার থাকেব এবং েতামরা িনভর্ েয় েতামােদর েদেশ বাস করেব|
6আিম েতামােদর েদেশ শািন্ত বজায় রাখেবা| েতামরা শািন্তেত থাকেব| েকান মানুষ েতামােদর ভীত সন্ত্রস্ত
করেব না| িবপজ্জনক প্রাণীেদর েতামােদর েদেশর বাইের রাখেবা| আর েতামােদর েদেশ শত্রু ৈসনয্রা
আসেব না|

7 “েতামরা েতামােদর শত্রুেদর তাড়া কের পরািজত করেব এবং তরবাির িদেয় তােদর হতয্া করেব|
8 েতামােদর পঁাচ জন তােদর 100 জনেক ধাওয়া করেব এবং 100 জন ধাওয়া করেব 10,000 জনেক|
েতামরা েতামােদর শত্রুেদর পরািজত করেব এবং েতামােদর অস্ত্র িদেয় তােদর হতয্া করেব|

9 “আর আিম েতামােদর প্রিত প্রসন্ন হব| আিম েতামােদর অেনক সন্তানসন্তিত িদেয় আশীবর্াদ করব
এবং েতামােদর সংখয্া বৃিদ্ধ করব| আিম েতামােদর সেঙ্গ আমার চুিক্ত রক্ষা করেবা| 10 এক বছেরর েবশী
সময় ধের েতামরা েতামােদর জমা করা শসয্ খােব| েতামরা নতুন শসয্ািদ েছদন করেব, তারপর নতুন
শসয্গুিল রাখার মত জাযজার জনয্ পুরােনা শসয্গুিলেক েফেল েদেব| 11এছাড়াও আিম েতামােদর মেধয্
আমার পিবত্র িশিবর বসােবা| আিম েতামােদর েথেক সের ইস্রােয়েলেবা না| 12আিম েতামােদর সেঙ্গ ওঠা
বসা করব, েতামােদর ঈশ্বর হেবা এবং েতামরা হেব আমার েলাকজন| 13 আিমই প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর|
েতামরা িমশের দাস িছেল, িকন্তু আিম েতামােদর িমশেরর বাইের এেনিছ| দাস হেয় েতামরা ভারী ওজেনর
িজিনস বইেত িগেয় নুেয থাকেত, িকন্তু আিম েতামােদর কঁােধর েযায়ালীর কাঠ েভেঙ্গ িদেয়িছ| আিম
েতামােদর আবার েসাজা হেয় হঁাটবার সুেযাগ িদেয়িছ|

ঈশ্বরেক না মানার শািস্ত
14 “িকন্তু যিদ েতামরা আমােক এবং আমার সমস্ত আজ্ঞাগুিল মানয্ না কেরা, তাহেল এই সমস্ত খারাপ

ঘনাগুেলা ঘটেব| 15 যিদ েতামরা আমার িবিধসমুহ এবং আজ্ঞাগুিল মানেত অস্বীকার কর, তার অথর্ েতামরা
আমার চুিক্ত ভঙ্গ কেরেছা| 16 যিদ েতামরা তা কেরা, েসেক্ষেত্র আিম ভয়ঙ্কর সব ঘটনা ঘটােবা, আিম
েতামােদর মেধয্ ছিড়েয় েদব েরাগ এবং জ্বর| েসগুিল েতামােদর েচাখ নষ্ট করেব এবং েতামােদর প্রাণ
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েনেব| েতামরা বৃথাই বীজ বপন করেব, কারণ েতামােদর শত্রুরা েতামােদর শসয্সমুহ েখেয় েনেব| 17আিম
েতামােদর িবরুেদ্ধ দঁাড়াব, তাই েতামােদর শত্রুরা েতামােদর পরািজত করেব| েসইসব শত্রুরা েতামােদর
ঘৃণা করেব এবং শাসন করেব| এমন িক েতামােদর েকউ তাড়া না করেলও েতামরা পালােত থাকেব|

18 “এই সমস্ত িকছুর পরও যিদ েতামরা আমােক মানয্ না কেরা, তেব আিম েতামােদর পাপসমুেহর
জনয্ সাতগুণ েবশী শািস্ত েদেবা| 19এবং যা েতামােদর গির্বত কের েসই শহরগুিলেকও আিম ধ্বংস কের
েদেবা| আকাশ বৃষ্টি েদেব না এবং মািটেতও শসয্ জন্মােব না| 20 েতামরা কিঠন পিরশ্রম করেব, িকন্তু
তােত েতামােদর েকান সাহাযয্ হেব না| েতামােদর জিম েকান শসয্ েদেব না এবং েতামােদর গাছগুিলেত
ফল ফলেব না|

21 “যিদ তা সেত্ত্বও েতামরা আমার িবরুেদ্ধ ইস্রােয়েলও এবং আমােক মানয্ করেত অস্বীকার কেরা,
আিম েতামােদর সাতগুণকিঠনআঘাত করব| েতামরা যত পাপ করেব, তত শািস্ত পােব| 22আিম েতামােদর
িবরুেদ্ধ বুেনা জন্তুেদর পাঠােবা| তারা েতামােদর কাছ েথেক েতামােদর েছেলেমেয়েদর িছিনেয় েনেব,
েতামােদর প্রাণীেদর ধ্বংস করেব এবং েতামােদর অেনকেক হতয্া করেব| েলাকরা হঁাটাচলা করেত ভয়
পােব�রাস্তাঘাট ফঁাকা হেয় যােব|

23 “ঐ সমস্ত িকছুর পরও েতামরা যিদ উিচৎ  িশক্ষা না পাও এবং তারপরও যিদ আমার িবরুদ্ধাচারী
হও, 24 তাহেল আিমও েতামােদর িবরুেদ্ধ ইস্রােয়েলেবা| আিম িনেজ েতামােদর পাপসমুেহর সাতগুণ
শািস্ত েদব| 25 চুিক্তভঙ্গ করার শািস্ত িদেত আিম েতামােদর িবরুেদ্ধ ৈসনয্েদর পাঠােবা| েতামরা েতামােদর
িনরাপত্তার জনয্ শহের যােব; িকন্তু আিম েতামােদর মেধয্ মহামারী ছিড়েয় েদব| এবং েতামােদর শত্রুরা
েতামােদর পরািজত করেব| 26আিম েতামােদর খাদয্ েযাগােনা বন্ধ কের িদেল একিট মাত্র উনুেন দশ জন
মিহলা তােদর সমস্ত রুিট েসঁকেত পারেব| তারা েতামােদর েমেপ েখেত েদেব তাই েতামরা আহার করেব
িকন্তু তবু কু্ষধাতর্ থাকেব|

27“তা সেত্ত্বও েতামরা যিদআমার কথা শুনেত অস্বীকার কেরা এবং যিদ তবুআমার িবরুদ্ধাচারণ কেরা,
28 তাহেল আিম সিতয্ই েতামােদর প্রিত কু্রদ্ধ হেবা এবং েতামােদর পাপসমুেহর জনয্ সাতগুণ শািস্ত েদব|
29 েতামরা এত েবশী কু্ষধাতর্ হেব েয েতামরা েতামােদর েছেলেদর এবং েমেয়েদর ভক্ষণ করেব| 30আিম
েতামােদর উচ্চ স্থানগুিলেক* এবং মূির্ত্তর স্থানগুিলেক ধ্বংস করব| আিম সুগন্ধী উৎসগর্ করার েবদীগুিল
নষ্ট কের েদব| আিম েতামােদর মৃতেদহগুিলেক েতামােদর মূির্ত্তর ওপর েফেল েদব| আমার কােছ েতামরা
হেব িনদারুণ িবরিক্তকর| 31আিম েতামােদর শহরগুিল ধ্বংস করব, েতামােদর পিবত্র স্থানগুিলেক ফঁাকা
কের েদব| আিম েতামােদর ৈনেবদয্সমুেহর সুগেন্ধর গন্ধআর েনেবা না| 32আিম েতামােদর েদশেক ফঁাকা
করব এবং েতামােদর শত্রুরা যারা েসখােন বসবাস করেত আসেব তারা তাই েদেখ চমেক উঠেব| 33আিম
েতামােদর জািতগুিলর মেধয্ ছিড়েয় েদব এবং আিম আমার তেরায়াল বার কের েতামােদর ধ্বংস করব|
েতামােদর েদশ ধ্বংসসূ্তেপ পিরণত হেব এবং শহরগুিল উচ্ছেন্ন যােব|

34 “েতামরা েতামােদর শত্রুর েদেশ আনীত হেব| েতামােদর েদশ হেব শূনয্, সুতরাং েতামােদর জিম
িনয়ম অনুযায়ী তার িবশ্রাম পােব| জিম তার িবশ্রাম সময়েক উপেভাগ করেব| 35 িবিধ অনুযায়ী প্রিত সাত
বছের জিম এক বছর িবরাম পােব| জিম শূনয্ থাকার সমেয় িবরাম পােব যা েসখােন েতামরা বাস করার
সময় তােক দাও িন| 36 প্রােণ েবঁেচ যাওয়া বয্িক্তরা† তােদর শত্রুর েদেশ িনেজেদর সাহস হারােব| তারা
প্রেতয্ক িবষেয় আতিঙ্কত হেব| বাতােস নড়া পাতার শব্দই তােদর ছুেট পালােনার পেক্ষ যেথষ্ট হেব| তারা
এমনভােব েদৗড়ােত থাকেব েযন েকউ তােদর তরবাির িনেয় তাড়া করেছ| এমন িক েকউ তাড়া না করেলও
তারা উেল্ট পড়েব| 37 েকউ িপছেন তাড়া না করেলও তরবািরর ভেয় প্রাণ বঁাচােত তারা এেক অপেরর
গােয় উেল্ট পড়েব|

“শত্রুেদর িবরুেদ্ধ দঁাড়ােনার মেতা শিক্ত েতামােদর হেব না| 38অনয্ েদশগুিলর মেধয্ েতামরা হািরেয়
যােব| েতামােদর শত্রুেদর েদেশ েতামরা মুেছ যােব| 39 প্রােণ েবঁেচ যাওয়া অবিশষ্ট েলাকরা শত্রুেদর
রাজয্গুিলেত তােদর িনেজেদর পােপ এবং পূবর্পুরুষেদর পােপ ক্ষেয় যােব|
* 26:30: উচ্চ স্থানগুিলেক ঈশ্বর অথবা মূির্ত্তর উপাসনার জায়গা| এগুিল সাধারণতঃ পাহাড় পবর্েতর ওপর হত| † 26:36: প্রােণ
... বয্িক্তরা েলাকরা যারা ধ্বংস েথেক রক্ষা পায়| এখােন এর অথর্ ইহুদী েলাকরা তােদর জিম ধ্বংেসর সময় রক্ষা েপেয়িছল এবং তােদর
শত্রুেদর েদেশ বন্দী িহেসেব িনেয় যাওয়া হেয়িছল|
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আশা ভরসার কথা
40 “িকন্তু হেত পাের েলাকরা তােদর পাপসমুহ স্বীকার করেব এবং হয়েতা তারা তােদর পূবর্পুরুষেদর

পাপসমুহেক স্বীকার করেব| তারা হয়েতা স্বীকার করেব েয তারা আমার প্রিত অিবশ্বস্ত হেয়িছল এবং আমার
িবরুদ্ধাচারী হেয় পাপ কেরিছল| 41 এবং তাই আিমও তােদর িবরুেদ্ধ িগেযিছলাম এবং শত্রুেদর তােদর
রােজয্ এেনিছলাম| এরপর যিদ তারা নম্র হয় এবং তােদর পােপর জনয্ েদওয়া শািস্তেক গ্রহণ কের,
42 তাহেল ইস্রােয়েল যােকােবর সেঙ্গ আমার করা েসই চুিক্তেক আিম স্মরণ করব| আিম ইসহােকর সেঙ্গ
করা চুিক্তেক স্মরণ করব এবং অব্রাহােমর সেঙ্গ করা চুিক্তেক স্মরণ করব| আিম েদশেক স্মরণ করব|

43 “েদশ শূনয্ হেয় যােব এবং ধ্বংসস্থান তার িবশ্রােমর সময় উপেভাগ করেব| তখন অবিশষ্ট জীিবতরা
তােদর পােপর শািস্তেক েমেন েনেব| তারা বুঝেব েয তারা আমার িবিধসমুহেক ঘৃণা কেরিছল এবং আমার
িনয়মাবলীেক মানেত অস্বীকার কেরিছল বেল শািস্ত েপেয়িছল| 44 িকন্তু এর পেরও শত্রুেদর েদেশ
থাকাকালীন তারা যিদ আমার কােছ সাহােযয্র জনয্ িফের আেস আিম তােদর িদক েথেক মুখ িফিরেয়
েনব না| আিম তােদর কথা শুনেবা| আিম তােদর সমূ্পণর্ ধ্বংস করব না| আিম তােদর সেঙ্গ আমার চুিক্ত
ভঙ্গ করব না কারণ আিমই প্রভু তােদর ঈশ্বর| 45 তােদর ভােলার জনয্ই আিম তােদর পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ
করা চুিক্ত স্মরণ করব| আিম অনয্ জািতেদর সামেনই িমশর েদশ েথেক তােদর পূবর্পুরুষেদর এেনিছলাম,
যােত আিম তােদর ঈশ্বর হেত পাির| আিমই প্রভু|”

46 ঐগুিল হল িবিধ, িনয়ম এবং িশক্ষামালা ইস্রােয়েল প্রভু ইস্রােয়েলর েলাকেদর িদেয়িছেলন| প্রভু
সীনয় পবর্েত ঐ িবিধগুিলেক িদেয়িছেলন এবং েমািশ েসগুিল েলাকেদর জািনেয়িছল|

27
প্রিতশ্রুিতসমূহ গুরুত্বপূণর্

1প্রভু েমািশেক বলেলন, 2 “ইস্রােয়েলর েলাকেদর বেলা: এক বয্িক্ত প্রভুর কােছ িবেশষ মানত িহসােব
েকান বয্িক্তেক েদওয়ার প্রিতশ্রুিত িদেত পাের| ঐ েলাকিট তখন িবেশষ পদ্ধিতেত প্রভুর েসবা করেব| ঐ
েলাকিটর জনয্ যাজক অবশয্ই মূলয্ িঠক করেব| ঐ েলাকিটেক েফরত েপেত হেল এই দাম িদেত হেব|
3 কুিড় েথেক ষাট বছর বয়েসর মেধয্কার একজন পুরুেষর দাম রূেপার 50 েশেকল| (েতামরা অবশয্ই
পিবত্র স্থােনর মাপ অনুসাের রূেপার মাপ বয্বহার করেব|) 4 একজন স্ত্রীেলােকর মূলয্ অথর্াৎ 20 েথেক
60 বছর বয়সীর দাম 30 েশেকল| 5 পঁাচ েথেক কুিড় বছর বয়সী একজন পুরুেষর দাম ২০ েশেকল। পঁাচ
েথেক কুিড় বছর বয়সী একজন স্ত্রীেলােকর দাম 10 েশেকল| 6একমাস েথেক পঁাচ বছর বয়সী এক েছাট
েছেলর দাম 5 েশেকল| একিট েছাট েমেয়র দাম হল 3 েশেকল| 7 ষাট বছেরর বৃদ্ধ বা তার েথেক েবশী
বয়েসর মানুেষর দাম হল 15 েশেকল| একজন স্ত্রীেলােকর মূলয্ 10 েশেকল|

8 “যিদ েকান মানুষ এত গরীব হয় েয দান িদেত অক্ষম, তাহেল েসই েলাকিটেক যাজেকর কােছ িনেয়
এেসা| কত অথর্ েলাকিটেক িদেত হেব, তা যাজক িঠক করেব|

প্রভুর প্রিত উপহারসমূহ
9 “যিদ েকান বয্িক্ত তার পশুগুিলর মেধয্ েকান একিটেক প্রভুর প্রিত উৎসগর্ িহসােব িনেয় আেস,

তাহেল েসই ধরেণর সব পশু হেব পিবত্র| 10 েলাকিট প্রভুেক েয প্রাণীিট েদওয়ার প্রিতশ্রুিত িদেয়িছল
তার জায়গায় অনয্ প্রাণী েযন না রােখ, খারাপ পশুর জায়গায় একটা ভাল পশু িদেয় বা ভাল পশুর
জায়গায় একটা খারাপ পশু িদেয় েস েযন বদলাবার েচষ্টা না কের| যিদ এই বয্িক্ত প্রাণীসমূহ বদেলর েচষ্টা
কের, তাহেল দুিট প্রাণীই পিবত্র হেব| দুিট প্রাণী প্রভুর অিধকাের যােব|

11 “অশুিচ বেল েয সব প্রাণী ঈশ্বেরর প্রিত ৈনেবদয্ িহেসেব প্রদত্ত হেত পাের না, যিদ েকান বয্িক্ত
েসইসব অশুিচ প্রাণীেদর একিট প্রভুর কােছ আেন, তাহেল েসই প্রাণীিটেক অবশয্ই যাজেকর কােছ
আনেত হেব| 12 যাজক েসই প্রাণীিটর জনয্ একিট দাম িনির্দষ্ট করেব| প্রাণীিট ভাল বা মন্দ েহাক্◌্, তােত
িকছু আেস যায় না| যিদ যাজক একিট মূলয্ িঠক কের তােত েসটা হেব প্রাণীিটর মূলয্| 13 যিদ েলাকিট
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প্রাণীিটেক িকেন েফরত িনেত চায়, তাহেল েস অবশয্ই দােমর পঁাচভােগর এক ভাগ ঐ দােমর সেঙ্গ েযাগ
করেব|

বাড়ীর মূলয্
14 “যিদ েকান বয্িক্ত পিবত্র িবষয় িহেসেব তার বাড়ীিট প্রভুর প্রিত উৎসগর্ কের, তাহেল যাজক অবশয্ই

তার দাম িঠক করেব| বাড়ীিট ভােলা বা খারাপ, তােত িকছু যায় আেস না| যিদ যাজক েকান দাম িনির্দষ্ট
কের েদয় তাহেল তাই হেব বাড়ীিটর দাম| 15 িকন্তু দাতা যিদ তা েফরত েপেত চায়, তাহেল েস অবশয্ই ঐ
দােমর ওপর দােমর পঁাচ ভােগর একভাগ েযাগ করেব| তােত বাড়ীিট েলাকিটর অিধকাের যােব|

সম্পিত্তর মূলয্
16 “যিদ এক বয্িক্ত প্রভুর কােছ তার জিমর অংশ উৎসগর্ করেত চায়, তেব ঐ জিমর মূলয্ িনভর্ র করেব

তা চাষ করেত িক পিরমাণ বীেজর প্রেয়াজন হয় তার ওপর| প্রিত েহামার* এক ঝুিড় যেবর বীেজর জনয্
এর মূলয্ হেব রূেপার 50 েশেকল| 17 যিদ বয্িক্তিট জুিবলী বছেরর মেধয্ তার জিম ঈশ্বরেক েদয়, তাহেল
তার দাম যাজক যা িঠক করেব তাই হেব| 18 িকন্তু যিদ েলাকিট জুিবলীর পের েদয়, তাহেল যাজক অবশয্ই
তার প্রকৃত দাম গণনা করেব| পরবতীর্ জুিবলী পযর্ন্ত বছেরর সংখয্া গণনা কের দাম িনণর্য করেত েসই
সংখয্া অবশয্ই বয্বহার করেব| 19 যিদ েলাকিট তা িকেন েফরত েপেত চায়, তাহেল েস ঐ দােমর ওপর
পঁাচ ভােগর এক ভাগ েযাগ করেব| তাহেল জিম আবার েসই বয্িক্তর অিধকাের যােব| 20 যিদ বয্িক্তিট
জিম িকেন েফরত না েনয় তেব তা যাজকেদর দখেল থাকেব| যিদ জিম অপর কাউেক িবক্রয়় করা হয়,
তাহেল প্রথম বয্িক্ত জিম িকেন েফরত েপেত পারেব না| 21 যিদ বয্িক্তিট জিম িকেন েফরত না িনেয় থােক,
তাহেল জুিবলী বছের জিমিট প্রভুর কােছ পিবত্র হেয় থাকেব| এটা যাজেকর কােছ িচরকােলর জনয্ েথেক
যােব| এটা হেব প্রভুর কােছ সমূ্পণর্রূেপ প্রদত্ত জিমর মত|

22 “যিদ েকান বয্িক্ত তার েকনা জিম প্রভুেক উৎসগর্ কের এবং যিদ তা তার পািরবািরক সম্পিত্তর
অংশ না হয়, 23 তাহেল যাজক অবশয্ই জুিবলী বছর পযর্ন্ত বছর গণনা কের জিমর দাম িঠক করেব| এই
মূলয্ েসই িদনই েলাকিটেক িদেত হেব আর এই অথর্ প্রভুর উেদ্দেশয্ পিবত্র| 24 জুিবলী বছের যিদ আিদ
মািলেকর কােছ অথর্াৎ েয পিরবার জিমর মািলক তার কােছ িফের যােব|

25 “েতামরা অবশয্ই েসই সব দাম েমটােত পিবত্র স্থােনর মাপ বয্বহার করেব| েসই মােপ এক
েশেকেলর ওজন হল 20 েগরা|

প্রাণীেদর মূলয্
26 “প্রথমজাত প্রাণী, েস েগারু বা েমষ েহাক্◌্ তােক প্রভুর উেদ্দেশয্ উৎসগর্ করার প্রেয়াজন েনই,

কারণ তা েতা প্রভুরই| 27 িকন্তু েসই প্রথমজাত প্রাণী একিটঅপিবত্র প্রাণী হেল েলাকিট অবশয্ই ঐ প্রাণীেক
িকেন েফরত েনেব| যাজক প্রাণীর দাম িনদ্ধর্ ারণ করেব এবং বয্িক্তিট অবশয্ই েসই দােমর সেঙ্গ দােমর
পঁাচ ভােগর এক ভাগ েযাগ করেব| যিদ বয্িক্তিট েসই প্রাণীিটেক িকেন েফরত না েদয় তাহেল যাজক
প্রাণীিটর েয দাম িনির্দষ্ট কেরেছ েসই দােম অবশয্ই িবক্রয়় কের েদেব|

িবেশষ উপহারসমুহ
28“এক িবেশষ ধরেণর উপহার†আেছ যা েলাকরা প্রভুেক েদয়| েসই উপহার একমাত্র প্রভুরঅিধকােরই

থােক| েসই উপহারেক িকেন েনওয়া বা িবক্রয়় করা যায় না| েসই উপহার থােক প্রভুর অিধকাের| েসই
ধরেণর উপহােরর মেধয্ পেড় মানুষ, প্রাণী এবং পািরবািরক সম্পিত্ত েথেক আগত জিম| 29 প্রভুর প্রিত
িবেশষ ধরেণর উপহার যিদ েকান বয্িক্ত হয় তা হেল তােক মুক্ত করা যােব না| েসই বয্িক্তেক অবশয্ই
িনহত হেত হেব|
* 27:16: েহামার এক েহামার প্রায় 18 েকিজ| শুকেনা িজিনেসর ওজন যা প্রায় 6 বুেশেলর সমান| † 27:28: িবেশষ � উপহার
এটা সাধারণতঃ যুেদ্ধ পাওয়া িজিনসপত্রেক েবাঝায়| ঐ িজিনসগুিল (উপহারগুিল) শুধুমাত্র প্রভুরই, সুতরাং েসগুিল আর েকান িকছুর জেনয্ই
বয্বহার করা েযত না|
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30 “সমস্ত শেসয্র দশমাংশ প্রভুর অিধকাের থােক| এর অথর্ হেলা, জিম েথেক েকেট আনা শসয্ এবং
গাছ েথেক আনা ফল ফলািদ, এসেবর দশমাংশ প্রভুর অিধকারভুক্ত| 31 সুতরাং যিদ একজন েলাক তার
দশমাংশ েফরত েপেত চায়, তেব েস অবশয্ই এর দােমর পঁাচ ভােগর একভাগ েযাগ করেব এবং তারপর
তা িকেন েনেব|

32 “যাজকরা প্রেতয্ক বয্িক্তর েগারু বা েমষেদর মেধয্ েথেক প্রিত দশিটর জনয্ একিট কের প্রাণী েনেব
এবং তা হেব প্রভুর উেদ্দেশয্ পিবত্র| 33 পছন্দ করা প্রাণীিট ভাল না খারাপ এই সব পরীক্ষা চলেব না এবং
একিটর পিরবেতর্ অনয্ প্রাণী েদওয়া যােব না| যিদ েস অনয্ প্রাণী িদেয় তা বদলােত মনস্থ কের, তাহেল
দুিট প্রাণীই প্রভুর অিধকাের থাকেব| ঐ প্রাণীেক িকেন িনেত পারেব না|”

34 এইগুিল ইস্রােয়েলর েলাকেদর জনয্ সীনয় পবর্ত েথেক েমািশেক েদওয়া প্রভুর আেদশসমুহ|
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গণনাপুস্তক

েমািশ ইস্রােয়েলর েলাকসংখয্া গণনা করেলন
1প্রভু সমাগম তঁাবুেত েমািশর সেঙ্গ কথা বেলিছেলন| েসটা সীনয় মরুভূিমেত অবিস্থত িছল| ইস্রােয়েলর

েলাকরা িমশর তয্াগ করার পর িদ্বতীয় বছেরর িদ্বতীয় মােসর প্রথম িদনিটেত এই সাক্ষাৎ হেয়িছল| প্রভু
েমািশেক বলেলন: 2 “ইস্রােয়েলর সমস্ত েলাকসংখয্া গণনা কেরা| প্রেতয্ক বয্িক্তর নােমর সােথ তার
পিরবার এবং তার পিরবারেগাষ্ঠী তািলকা ৈতরী কেরা| 3 তুিম এবং হােরাণ ইস্রােয়েলর পুরুষেদর মেধয্
যােদর বয়স 20 বছর অথবা তার েবশী তােদর সকলেকই গণনা করেব| (এরাই েসইসব মানুষ যারা
ইস্রােয়েলর েসনাবািহনীেত কাজ করেত পাের|) তােদর েগাষ্ঠী অনুযায়ী তািলকাভুক্ত কেরা| 4 প্রেতয্কিট
পিরবারেগাষ্ঠী েথেক একজন বয্িক্ত েতামােক সাহাযয্ করেব|এই বয্িক্তিটই হেব তার পিরবারেগাষ্ঠীর সবর্ময়
কতর্ া| 5 এই নামগুিল হেচ্ছ েসইসব েলােকর যারা েতামার পােশ থাকেব এবং েতামােক সাহাযয্ করেব:

রূেবেণর পিরবারেগাষ্ঠী েথেক শেদয়ূেরর পুত্র ইলীষূর;
6 িশিমেয়ােনর পিরবারেগাষ্ঠী েথেক সূরীশদ্দেয়র পুত্র শলুমীেয়ল|
7 িযহূদার পিরবারেগাষ্ঠী েথেক অম্মীনাদেবর পুত্র নহেশান;
8 ইষাখেরর পিরবারেগাষ্ঠী েথেক সূয়ােরর পুত্র নথেনল|
9 সবূলূেনর পিরবারেগাষ্ঠী েথেক েহেলােনর পুত্র ইলীয়াব;
10 েযােষেফর উত্তরপুরুষ:
ইফ্রিয়েমর পিরবারেগাষ্ঠী েথেক অম্মীহূেদর পুত্র ইলীশামা;
মনঃিশর পিরবারেগাষ্ঠী েথেক পদাহসূেরর পুত্র গমলীেয়ল;
11 িবনয্ামীেনর পিরবারেগাষ্ঠী েথেক িগিদেয়ািনর পুত্র অবীদান;
12 দােনর পিরবারেগাষ্ঠী েথেক অম্মীশদ্দেয়র পুত্র অহীেয়ষর;
13আেশেরর পিরবারেগাষ্ঠী েথেক অক্রেণর পুত্র পগীেয়ল;
14 গােদর পিরবারেগাষ্ঠী েথেক দূয্েয়েলর পুত্র ইলীয়াসফ;
15 নপ্তালীর পিরবারেগাষ্ঠী েথেক ঐনেনর পুত্র অহীরঃ|”

16ওপের উিল্লিখত বয্িক্তরা তােদর েগাষ্ঠীর েনতা| তােদর পিরবারেগাষ্ঠীর সবর্ময় কতর্ া িহেসেব েলাকরা
তােদরই মেনানীত কেরিছল| 17 যারা সবর্ময় কতর্ া িহেসেব মেনানীত হেয়িছল, েমািশ এবং হােরাণ তােদরই
েবেছ িনল| 18এবং েমািশ ও হােরাণ ইস্রােয়েলর সমস্ত েলাকেদর একসেঙ্গ জেড়া করল| তখন েলাকেদর
তােদর পিরবার এবং পিরবারেগাষ্ঠী অনুসাের তািলকাভুক্ত করা হল| 20 বছর অথবা তার েবশী বয়েসর
প্রেতয্ক পুরুেষর নাম তািলকাভুক্ত হেয়িছল| 19 প্রভু যা আেদশ কেরিছেলন েমািশ িঠক তাই কেরিছল|
েলাকরা যখন সীনয় মরুভূিমেত িছল েমািশ তখনই তােদর গণনা কেরিছল|

20 তারা রূেবেণর পিরবারেগাষ্ঠীর গণনা কেরিছল| (রূেবণ িছেলন ইস্রােয়েলর েজয্ষ্ঠ পুত্র|) 20 বছর
বয়স্ক অথবা তার েবশী বয়েসর সমস্ত পুরুষ যারা েসনাবািহনীেত কাজ করেত সক্ষম, তােদর
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প্রেতয্েকর নাম তােদর পিরবার ও পিরবারেগাষ্ঠী অনুসােরই তািলকাভুক্ত করা হেয়িছল| 21রূেবেণর
পিরবারেগাষ্ঠীেত েমাট পুরুেষর সংখয্া িছল 46,500 জন|

22 তারা িশিমেয়ােনর পিরবারেগাষ্ঠী গণনা কেরিছল: 20 বছর বয়স্ক অথবা তার উেদ্ধর্ সমস্ত পুরুষ
যারা েসনাবািহনীেত কাজ করেত সক্ষম, তােদর প্রেতয্েকর নাম তােদর পিরবার এবং পিরবারেগাষ্ঠী
অনুসাের তািলকাভুক্ত করা হেয়িছল| 23 িশিমেয়ােনর পিরবারেগাষ্ঠীর েমাট পুরুেষর সংখয্া িছল
59,300 জন|

24 তারা গােদর পিরবারেগাষ্ঠীর গণনা কেরিছল। 20 বছর বয়স্ক অথবা তার উেদ্ধর্ সমস্ত পুরুষ যারা
েসনাবািহনীেত কাজ করেত সক্ষম, তােদর প্রেতয্েকর নাম তােদর পিরবার ও পিরবারেগাষ্ঠী
অনুসােরই তািলকাভুক্ত করা হেয়িছল| 25গােদর পিরবারেগাষ্ঠীর েমাট পুরুেষর সংখয্া িছল 45,650
জন|

26 তারা িযহূদা পিরবারেগাষ্ঠীর গণনা কেরিছল| 20 বছর বয়স্ক অথবা তার েচেয় েবশী বয়েসর
সমস্ত পুরুষ যারা েসনাবািহনীেত কাজ করেত সক্ষম, তােদর প্রেতয্েকর নাম তােদর পিরবার ও
পিরবারেগাষ্ঠীঅনুসােরই তািলকাভুক্তকরা হেয়িছল| 27 িযহূদার পিরবারেগাষ্ঠীর েমাট পুরুেষর সংখয্া
িছল 74,600 জন|

28 তারা ইষাখেরর পিরবারেগাষ্ঠীর গণনা কেরিছল| 20 বছর বয়স্ক অথবা তার েচেয় েবশী বয়েসর
সমস্ত পুরুষ যারা েসনাবািহনীেত কাজ করেত সক্ষম, তােদর প্রেতয্েকর নাম তােদর পিরবার ও
পিরবারেগাষ্ঠী অনুসােরই তািলকাভুক্ত করা হেয়িছল| 29 ইষাখেরর পিরবারেগাষ্ঠীর েমাট পুরুেষর
সংখয্া িছল 54,400 জন|

30 তারা সবূলূেনর পিরবারেগাষ্ঠী গণনা কেরিছল| 20 বছর বয়স্ক অথবা তার েচেয় েবশী বয়েসর
সমস্ত পুরুষ যারা েসনাবািহনীেত কাজ করেত সক্ষম, তােদর প্রেতয্েকর নাম িনজ িনজ পিরবার
ও পিরবারেগাষ্ঠী অনুসােরই তািলকাভুক্ত করা হেয়িছল| 31 সবূলূেনর পিরবারেগাষ্ঠী েমাট পুরুেষর
সংখয্া িছল 57,400 জন|

32তারা ইফ্রিয়েমর েগাষ্ঠীর গণনা কেরিছল| (ইফ্রিয়ম িছেলন েযােষেফর পুত্র|) 20 বছর বয়স্কঅথবা তার
েচেয় েবশী বয়েসর সমস্ত পুরুষ যারা েসনাবািহনীেত কাজকরেত সক্ষম, তােদর প্রেতয্েকর নাম িনজ
িনজ পিরবার ও পিরবারেগাষ্ঠী অনুসােরই তািলকাভুক্ত করা হেয়িছল| 33 ইফ্রিয়েমর পিরবারেগাষ্ঠীর
েমাট পুরুেষর সংখয্া িছল 40,500 জন|

34 তারা মনঃিশ পিরবারেগাষ্ঠীর গণনা কেরিছল| (মনঃিশ িছেলন েযােষেফর অপর এক পুত্র|) 20 বছর
বয়স্ক অথবা তার েচেয় েবশী বয়েসর সমস্ত পুরুষ যারা েসনাবািহনীেত কাজ করেত সক্ষম, তােদর
প্রেতয্েকর নাম িনজ িনজ পিরবার ও পিরবারেগাষ্ঠী অনুসােরই তািলকাভুক্ত করা হেয়িছল| 35মনঃিশ
পিরবারেগাষ্ঠীর েমাট পুরুেষর সংখয্া িছল 32,200 জন|
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36 তারা িবনয্ামীন পিরবারেগাষ্ঠীর গণনা কেরিছল| 20 বছর বয়স্ক অথবা তার েচেয় েবশী বয়েসর
সমস্ত পুরুষ যারা েসনাবািহনীেত কাজ করেত সক্ষম, তােদর প্রেতয্েকর নাম িনজ িনজ পিরবার ও
পিরবারেগাষ্ঠী অনুসােরই তািলকাভুক্ত করা হেয়িছল| 37 িবনয্ামীেনর পিরবারেগাষ্ঠীর েমাট সংখয্া
িছল 35,400 জন|

38 তারা দােনর পিরবারেগাষ্ঠীর গণনা কেরিছল| 20 বছর বয়স্ক অথবা তার েচেয় েবশী বয়েসর
সমস্ত পুরুষ যারা েসনাবািহনীেত কাজ করেত সক্ষম, তােদর প্রেতয্েকর নাম িনজ িনজ পিরবার
ও পিরবারেগাষ্ঠী অনুসােরই তািলকাভুক্ত করা হেয়িছল| 39 দােনর পিরবারেগাষ্ঠীর েমাট পুরুেষর
সংখয্া িছল 62,700 জন|

40 তারা আেশর পিরবারেগাষ্ঠীর গণনা কেরিছল| 20 বছর বয়স্ক অথবা তার েচেয় েবশী বয়েসর
সমস্ত পুরুষ যারা েসনাবািহনীেত কাজ করেত সক্ষম, তােদর প্রেতয্েকর নাম িনজ িনজ পিরবার
ও পিরবারেগাষ্ঠী অনুসােরই তািলকাভুক্ত করা হেয়িছল| 41 আেশর পিরবারেগাষ্ঠীর েমাট পুরুেষর
সংখয্া িছল 41,500 জন|

42 তারা নপ্তািলর পিরবারেগাষ্ঠীর গণনা কেরিছল| 20 বছর বয়স্ক অথবা তার েচেয় েবশী বয়েসর
সমস্ত পুরুষ যারা েসনাবািহনীেত কাজ করেত সক্ষম, তােদর প্রেতয্েকর নাম িনজ িনজ পিরবার
ও পিরবারেগাষ্ঠী অনুসােরই তািলকাভুক্ত করা হেয়িছল| 43 নপ্তািলর পিরবারেগাষ্ঠীর েমাট পুরুেষর
সংখয্া িছল 53,400 জন|

44 েমািশ, হােরাণ এবং ইস্রােয়েলর বােরাজন সবর্ময় কতর্ া এই েলাকসংখয্া গণনা কেরিছল| (প্রেতয্কিট
পিরবারেগাষ্ঠীর েথেক একজন কের সবর্ময় কতর্ া িছেলন|) 45 তারা 20 বছর বয়স্ক অথবা তার েচেয় েবশী
বয়েসর প্রেতয্ক পুরুেষর গণনা কেরিছল, যারা েসনাবািহনীেত কাজ করেত সক্ষম| প্রেতয্ক বয্িক্তেক
তার পিরবার অনুসােরই তািলকাভুক্ত করা হেয়িছল| 46 তািলকায় সবর্সাকুেলয্ েমাট পুরুেষর সংখয্া িছল
603,550 জন|

47 ইস্রােয়েলরঅনয্ানয্ েলাকেদর সেঙ্গ েলবীয় পিরবারেগাষ্ঠীভুক্তপিরবারেদর গণনা করা হয় িন| 48প্রভু
েমািশেক বলেলন: 49 “েলিবর পিরবারেগাষ্ঠীর েলাকেদর গণনা করেব না অথবা ইস্রােয়েলর অনয্ানয্
েলাকেদর তািলকার অন্তভুর্ ক্ত করেব না| 50 েলবীয়েদর চুিক্তর পিবত্র তঁাবুর এবং তার সমস্ত িজিনেসর
দািয়ত্ব রাখ| তারা অবশয্ই পিবত্র তঁাবুর সােথ তার সব িজিনসপত্র বহন করেব ও তার যত্ন েনেব এবং পিবত্র
তঁাবুর চারপােশই িশিবর স্থাপন করেব| 51যখনই পিবত্র তঁাবু স্থানান্তিরত হেব, েলবীয়রাই এটােক স্থানান্তিরত
করেব| যখনই িবরিতর সময় পিবত্র তঁাবুর প্রিতষ্ঠা করা হেব তখন অবশয্ই েলবীয়রা এিটেক প্রিতষ্ঠা করেব|
একমাত্র তারাই পিবত্র তঁাবুর রক্ষণােবক্ষণ করেব| েলবীয় পিরবারেগাষ্ঠী বিহভুর্ ত েকােনা বয্িক্ত যিদ তঁাবুর
যেত্নর বয্াপাের সেচষ্ট হয়, তাহেল তার মৃতুয্ অিনবাযর্| 52 ইস্রােয়েলর েলাকরা তােদর আলাদা েগাষ্ঠীেত
িশিবর স্থাপন করেব| প্রেতয্ক বয্িক্ত তার পািরবািরক পতাকার কাছাকািছ থাকেব| 53 েলবীয়রা চুিক্তর
পিবত্র তঁাবুর চারপােশ তােদর িশিবর স্থাপন করেব| তাহেল ইস্রােয়েলর জনেগাষ্ঠীর প্রিত ঈশ্বর তঁার েক্রাধ
প্রকাশ করেবন না| তারা পিবত্র তঁাবুর দািয়েত্ব থাকেব এবং তা পাহারা েদেব|”

54 সুতরাং প্রভু েমািশেক যা আেদশ কেরিছেলন, ইস্রােয়েলর েলাকরা েসই অনুসাের সব িকছু কেরিছল|
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িশিবেরর বয্বস্থা
1 প্রভু েমািশ এবং হােরাণেক বলেলন: 2 “ইস্রােয়লীয়র সমাগম তঁাবুর চারপােশ িকছুটা দূরত্ব েরেখ

তােদর িশিবর ৈতরী করেব| প্রেতয্ক বয্িক্ত তার েগাষ্ঠীর িনজস্ব পতাকার কােছ িশিবর স্থাপন করেব|”

3 “পূবর্িদেক, েয িদেক সূেযর্াদয় হয়, েসিদেক থাকেব িযহূদার িশিবেরর পতাকা| িযহূদার েলাকরা
এই পতাকার কােছই িশিবর স্থাপন করেব| অম্মীনাদেবর পুত্র নহেশান হেলন িযহূদার েলাকেদর েনতা|
4 তার দেল পুরুেষর সংখয্া 74,600 জন|

5 “িযহূদা পিরবারেগাষ্ঠীর িঠক পেরই ইষাখেরর পিরবারেগাষ্ঠী িশিবর স্থাপন করেব| সূয়ােরর পুত্র
নথেনল ইষাখেরর েলাকেদর েনতা| 6 তার দেল পুরুেষর সংখয্া িছল 54,400 জন|

7 “িযহূদার পিরবারেগাষ্ঠীর িঠক পেরই সবূলূেনর পিরবারেগাষ্ঠীও িশিবর স্থাপন করেব| েহেলােনর
পুত্র ইলীয়াব সবূলূেনর েলাকেদর েনতা| 8 তার দেল পুরুেষর সংখয্া 57,400 জন|

9 “িযহূদার িশিবেরর েমাট েলাকসংখয্া 186,400 জন| এেদর িবিভন্ন পিরবারেগাষ্ঠীেত িবভক্ত করা
হেয়েছ| স্থানান্তের ভ্রমণ করার সময় িযহূদার েগাষ্ঠী প্রথেম অগ্রসর হেব|

10 “পিবত্র তঁাবুর দিক্ষণ িদেক রূেবেণর িশিবেরর পতাকা থাকেব| প্রেতয্ক েগাষ্ঠী তার পতাকার কােছ
িশিবর স্থাপন করেব| শেদয়ূেরর পুত্র ইলীষুর হেলন রূেবেণর েলাকেদর েনতা| 11 এই দেল পুরুেষর
সংখয্া িছল 46,500 জন|

12 “রূেবেণর পিরবারেগাষ্ঠীর িঠক পেরই িশিমেয়ােনর পিরবারেগাষ্ঠী িশিবর স্থাপন করেব|
সূরীশেদ্দেয়র পুত্র শলূমীেয়ল হেলন িশিমেয়ােনর েলাকেদর েনতা| 13 এই দেল পুরুেষর সংখয্া িছল
59,300 জন|

14 “রূেবেণর েলাকেদর িশিবেরর িঠক পেরই গােদর পিরবারেগাষ্ঠী িশিবর স্থাপন করেব| দূয্েয়েলর
পুত্র ইলীয়াসফ হেলন গােদর েলাকেদর েনতা| 15 এই দেল পুরুেষর সংখয্া িছল 45,650 জন|

16 “রূেবেণর িশিবেরর এই েগাষ্ঠীগুিলর েমাট পুরুেষর সংখয্া 151,450জন| স্থানান্তের ভ্রমণকােল
রূেবেণর িশিবেরর েলাকরা িদ্বতীয় স্থােন থাকেব|

17 “ভ্রমণকােল েলবীয় েলাকরা রূেবেণর েলাকেদর িঠক পেরই থাকেব| অনয্ানয্ িশিবেরর মাঝখােন
সমাগম তঁাবু তােদর সেঙ্গই থাকেব| এমনিক ভ্রমেণর সময়ও েলাকরা তােদর িশিবরগুিল একই
ক্রমানুসাের স্থাপন করেব| প্রেতয্ক বয্িক্ত তার পািরবািরক পতাকার কােছ থাকেব|

18 “ইফ্রিয়ম িশিবেরর পতাকা পিশ্চম িদেক থাকেব| ইফ্রিয়েমর পিরবারেগাষ্ঠী এই পতাকার কােছই
িশিবর স্থাপন করেব| অম্মীহূেদর পুত্র ইলীশামা হল ইফ্রিয়েমর েলাকেদর েনতা| 19 এই দেল পুরুেষর
সংখয্া 40,500 জন|

20 “ইফ্রিয়েমর পিরবােরর িঠক পেরই মনঃিশ পিরবারেগাষ্ঠী িশিবর স্থাপন করেব| পদাহসূেরর পুত্র
গমলীেয়ল হেলন মনঃিশ েলাকেদর েনতা| 21 এই দেল পুরুেষর সংখয্া িছল 32,200 জন|

22 “ইফ্রিয়েমর পিরবােরর িঠক পেরই িবনয্ামীেনর পিরবারেগাষ্ঠীও িশিবর স্থাপন করেব| িগিদেয়ািনর
পুত্র অবীদান হল িবনয্ামীেনর েলাকেদর দলপিত| 23 এই দেল পুরুেষর সংখয্া িছল 35,400 জন|

24 “ইফ্রিয়েমর িশিবের েসনাদল িহসােব যােদর গণনা করা হেয়িছল তােদর েমাট পুরুেষর সংখয্া
108,100 জন| স্থানান্তের ভ্রমণকােল এেদর পিরবার তৃতীয় স্থােন থাকেব|
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25 “দােনর িশিবেরর পতাকা তঁাবুর উত্তর িদেক থাকেব| দােনর পিরবারেগাষ্ঠী এই িশিবেরই থাকেব|
অম্মীশদ্দেয়র পুত্র অহীেয়ষর হল দােনর েলাকেদর েনতা| 26এই েগাষ্ঠীর পুরুেষর সংখয্া িছল 62,700
জন|

27 “আেশর পিরবারেগাষ্ঠীর েলাকরা দােনর পিরবারেগাষ্ঠীর িঠক পেরই িশিবর স্থাপন করেব|
অক্রেণর পুত্র পগীেয়ল হেলন আেশেরর েলাকেদর েনতা| 28 এই দেল পুরুেষর সংখয্া িছল 41,500
জন|

29 “নপ্তািলর পিরবারেগাষ্ঠী দােনর েগাষ্ঠীর িঠক পেরই িশিবর স্থাপন করেব| ঐনেনর পুত্র অহীরঃ
হল নপ্তািলর েলাকেদর েনতা| 30 এই দেল পুরুেষর সংখয্া িছল 53,400 জন|

31 “দােনর িশিবেরর েমাট পুরুেষর সংখয্া 157,600 জন| স্থানান্তের ভ্রমণকােল এরা সকেলর
েশেষ থাকেব| প্রেতয্ক বয্িক্ত তার পািরবািরক পতাকার সেঙ্গ থাকেব|”

32 সুতরাং এরাই হল ইস্রােয়েলর জনগণ| পিরবার অনুসাের তােদর গণনা করা হেতা| িশিবের েগাষ্ঠী
অনুসাের গণনাকৃত ইস্রােয়েলর েমাট পুরুেষর সংখয্া 603,550 জন| 33 েমািশ প্রভুর কথা মানয্ করল
এবং ইস্রােয়েলর অনয্ানয্ েলাকেদর সেঙ্গ েলবীয় েলাকেদর গণনা করল না|

34 প্রভু েমািশেক যা যা বেলিছেলন, ইস্রােয়েলর েলাকরা তার প্রেতয্কিটই পালন কেরিছল| প্রেতয্ক
েগাষ্ঠী তার িনজস্ব পতাকার কােছই িশিবর স্থাপন করত এবং প্রেতয্ক বয্িক্ত তার পিরবার ও পিরবারেগাষ্ঠীর
সেঙ্গই যাত্রা করত|

3
হােরােণর যাজক পিরবার

1 এ হল হােরাণ এবং েমািশর পািরবািরক ইিতহাস, েয সময় সীনয় পবর্েতর ওপর প্রভু েমািশর সেঙ্গ
কথা বেলিছেলন|

2 হােরােণর চার পুত্র িছল| নাদব িছল েজয্ষ্ঠ পুত্র| বাকী িতনজন হল অবীহূ, ইলীয়াসর এবং ঈথামর|
3 এই চারজন পুত্রই যাজক িহেসেব মেনানীত হেয়িছল|
যাজক িহেসেব প্রভুেক েসবা করার িবেশষ দািয়ত্ব এেদর েদওয়া হেয়িছল| 4 িকন্তু প্রভুেক েসবা করার

সময় পাপ করার দরুণ নাদব এবং অবীহূর মৃতুয্ হেয়িছল| উৎসেগর্র সময় প্রভু েয আগুন বয্বহার করার
অনুমিত েদন িন তারা েসই আগুন বয্বহার কেরিছল| এই কারেণই সীনয় মরুভূিমেত নাদব এবং অবীহূেযর
মৃতুয্ হেয়িছল| তােদর েকােনা পুত্র িছল না, এই কারেণ ইলীয়াসর এবং ঈথামর তােদর স্থান িনেয়িছল এবং
যাজক িহেসেব প্রভুর েসবা কেরিছল| তােদর িপতা হােরােণর জীবদ্দশােতই এই সকল ঘটনা ঘেটিছল|

েলবীয়গণ যাজকেদর সহায়ক
5 প্রভু েমািশেক বলেলন, 6 “েলবীর পিরবারেগাষ্ঠীেক িনেয় এেসা| তােদর সবাইেক যাজক হােরােণর

কােছ িনেয় এেসা| তারাই হােরাণেক সাহাযয্ করেব| 7 সমাগম তঁাবুেত যখন হােরাণ ঈশ্বেরর েসবা করেব
েসই সময় এই েলবীয়রা তােক সাহাযয্ করেব| পিবত্র তঁাবুেত উপাসনা করেত আসা ইস্রােয়লীয়েদর এই
েলবীয়রা সাহাযয্ করেব| 8 ইস্রােয়লীয়রা সমাগম তঁাবুর প্রেতয্কিট িজিনস রক্ষা করেব, এটাই তােদর কতর্ বয্|
এই সকল দ্রবয্সামগ্রীর রক্ষার মেধয্ িদেয়ই েলবীয়রা ইস্রােয়লীয়েদর সাহাযয্ করেব| পিবত্র তঁাবুেত এটাই
হেব তােদর উপাসনার পদ্ধিত|

9 “হােরাণ এবং তার পুত্রেদর কােছ েলবীয়েদর দাও| ইস্রােয়েলর েলাকেদর মধয্ েথেক একমাত্র
েলবীয়েদরই হােরাণ এবং তার পুত্রেদর সাহাযয্ করার জনয্ মেনানীত করা হেয়েছ|

10 “যাজক িহেসেব হােরাণ এবং তার পুত্রেদর িনেয়াগ কেরা| তারা অবশয্ই তােদর কতর্ বয্ পালন করেব
এবং যাজক িহেসেব কাজ করেব| অনয্ েয েকােনা বয্িক্ত যিদ পিবত্র দ্রবয্সামগ্রীর কাছাকািছ আসেত েচষ্টা
কের তেব তােক অবশয্ই হতয্া করেত হেব|”
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11 প্রভু েমািশেক আরও বলেলন, 12-13 “আিম েতামােক বেলিছলাম েয ইস্রােয়েলর প্রেতয্ক পিরবার
তােদর েজয্ষ্ঠপুত্রেক অবশয্ই আমার কােছ েদেব িকন্তু এখন আিম েলবীয়েদরই আমার েসবা করার জনয্
মেনানীত করিছ, তারা আমারই হেব| সুতরাং ইস্রােয়েলর অনয্ানয্ েলাকেদর আর তােদর েজয্ষ্ঠপুত্রেদর
আমার কােছ উৎসগর্ করেত হেব না| িমশেরর সমস্ত প্রথম জাতেদর হতয্া করার সময় আিম ইস্রােয়েলর
সকল প্রথম জাতেদর িনেজর কের িনেয়িছলাম| েজয্ষ্ঠ সন্তানরা এবং প্রথম জাত পশুরা সকেলই আমার|
িকন্তু এখন আিম েতামার েজয্ষ্ঠ সন্তানেদর েতামার কােছ েফরত িদিচ্ছ এবং েলবীয়েদর আমার জনয্ ৈতরী
করিছ| আিমই প্রভু|”

14প্রভুআবার সীনেয়র মরুভূিমেত েমািশর সেঙ্গ কথা বলেলন|প্রভু বলেলন, 15“েলবী েগাষ্ঠীর প্রেতয্ক
পিরবার এবং পিরবারেগাষ্ঠীর গণনা কেরা| এক মাস অথবা তার েবশী বয়স্ক প্রেতয্ক পুরুষেক গণনা
করেব|” 16 সুতরাং েমািশ প্রভুর কথা পালন করল| েস তােদর সকলেক গণনা করল|

17 েলবীয়েদর িতন পুত্র িছল, তােদর নাম হল েগেশর্ান, কহাত্ এবং মরাির|
18 প্রেতয্ক পুত্র িবিভন্ন পিরবারেগাষ্ঠীর েনতা িছল|
েগেশর্ােনর পিরবারেগাষ্ঠীেত িছল: িলিব্ন এবং িশিমিয়|
19কহােতর পিরবারেগাষ্ঠীেত িছল অম্রাম, িষষ্হর, িহেব্রাণ এবং উষীেয়ল|
20 মরািরর পিরবারেগাষ্ঠীেত িছল মহিল এবং মূিশ|

সব পিরবার েলবীয় পিরবারেগাষ্ঠীর অন্তভূর্ ক্ত িছল|
21 েগেশর্ােনর পিরবােরর অন্তভূর্ ক্ত িছল িলিব্ন এবং িশিমিয়র পিরবার| তারা েগেশর্ােনর পিরবারেগাষ্ঠীেত

িছল| 22 এই দুিট পিরবারেগাষ্ঠীেত 7500 জন পুরুষ এবং েছেল িছল যােদর বয়স এক মােসর েবশী|
23 েগেশর্ােনর পিরবারেগাষ্ঠী সমাগম তঁাবুর িপছেন পিশ্চম িদেক িশিবর স্থাপন কেরিছল| 24 েগেশর্ানীয়েদর
পিরবারেগাষ্ঠীর েনতা িছল লােয়েলর পুত্র ইলীয়াসফ| 25 সমাগম তঁাবুেত েগেশর্ােনর েলাকেদর কাজ িছল
পিবত্র তঁাবু, বাইেরর তঁাবু এবং আচ্ছাদেনর েদখােশানা করা| সমাগম তঁাবুর প্রেবশ পেথর পদর্ ারও তারা
যত্ন িনত| 26তারা প্রাঙ্গেনর পদর্ ার যত্ন িনত এবং প্রাঙ্গেণর প্রেবশ পেথর পদর্ ারও যত্ন িনত| পিবত্র তঁাবু এবং
উপাসনা েবদীর চারপাশ িঘের এই প্রাঙ্গণিট িছল এবং তারা পদর্ ার জনয্ বয্বহার করা হত এমন দিড় এবং
অনয্ানয্ িজিনসপেত্ররও যত্ন িনত|

27কহােতর পিরবােরর অন্তভুর্ ক্ত িছল অম্রাম, িযষহর, িহেব্রাণ এবং উষীেয়েলর পিরবার| তারা কহােতর
পিরবারেগাষ্ঠীেত িছল| 28 এক মাস অথবা তার েথেক েবশী বয়স্ক 8300 জন পুরুষ* এবং েছেল এই
পিরবারেগাষ্ঠীেত িছল| পিবত্র স্থােনর দ্রবয্সামগ্রী েদখােশানার দািয়ত্ব কহােতর েলাকেদর ওপর িছল|
29কহােতর পিরবারেগাষ্ঠীগুিলেক পিবত্র তঁাবুর দিক্ষণ িদেক স্থান েদওয়া হেয়িছল| এই স্থােনই তারা িশিবর
স্থাপন কেরিছল| 30 উষীেয়েলর পুত্র ইলীষাফণ কহােতর পিরবারেগাষ্ঠীর েনতা িছল| 31 পিবত্র স্থােনর
পিবত্র িসনু্দক, েটিবল, বািতস্তম্ভ, েবদীগুিল এবং পাত্র সকেলর রক্ষণােবক্ষেণর দািয়ত্বও তােদর ওপর
িছল| পদর্ া এবং পদর্ ার সেঙ্গ বয্বহােরর উপেযাগী অনয্ানয্ আনুষিঙ্গক িজিনসপেত্ররও যত্ন তারা িনত|

32 েলবীয়েদর যারা েনতা িছল, তােদর ওপর েনতৃত্ব করত যাজক হােরােণর পুত্র ইলীয়াসর| পিবত্র
দ্রবয্সামগ্রীর যেত্নর দািয়ত্ব যােদর ওপর নয্স্ত িছল, তােদর েদখােশানার ভার িছল ইলীয়াসেরর ওপর|

33-34 মহলীয় এবং মুশীয় পিরবারেগাষ্ঠী মরাির পিরবােরর অংশ িছল| মহলী এবং মুশী পিরবারেগাষ্ঠীেত
এক মাস অথবা তার েবশী বয়েসর 6200 জন পুরুষ এবং েছেল িছল| 35অবীহিয়েলর পুত্র সূরীেয়ল িছল
মরাির পিরবারেগাষ্ঠীর েনতা| এই পিরবারেগাষ্ঠী পিবত্র তঁাবুর উত্তর িদেক িশিবর স্থাপন কেরিছল| 36পিবত্র
তঁাবুর কাঠােমার যত্ন ও রক্ষণােবক্ষেণর কাজ মরাির পিরবােরর েলাকেদর েদওয়া হেয়িছল| পিবত্র তঁাবুর

* 3:28: 8300 প্রাচীন গ্রীক সংস্করেণর িকছু িকছু নকেল আেছ “8300”। িহব্রু নকেল আেছ “8600|” দ্রষ্টবয্ গণনাপুস্তক
3:22,28,34,39
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কাঠােমার বন্ধনী, স্তম্ভ, িভিত্ত এবং কাঠােমার সেঙ্গ বয্বহৃত অনয্ানয্ প্রেয়াজনীয় িজিনসপেত্রর যত্নও তারা
িনত| 37পিবত্র তঁাবুর চারপাশ িঘের েয প্রাঙ্গণ তার সমস্ত স্তম্ভ তঁাবুর খঁুিটগুিল এবং দিড়র যত্নও তারা িনত|

38 সমাগম তঁাবুর সামেন অথর্াৎ পূবর্িদেক েমািশ, হােরাণ এবং তার পুত্ররা পিবত্র তঁাবু স্থাপন কেরিছল|
তারা ইস্রােয়েলর েলাকেদর জনয্ পিবত্র অঞ্চলিট রক্ষণােবক্ষণ করত|অনয্ েয েকােনা বয্িক্ত পিবত্র স্থােনর
কােছ এেল তােক হতয্া করা হত|

39 েলবীয় পিরবারেগাষ্ঠীর সমস্ত পুরুষ এবং এক মাস অথবা তার েবশী বয়েসর সব েছেলর সংখয্া গণনা
করার জনয্ েমািশ এবং হােরাণেক ঈশ্বরআেদশ িদেয়িছেলন| তােদর েমাট েলাকসংখয্া িছল 22,000জন|

েলবীয়রা েজয্ষ্ঠ সন্তানেদর স্থান িনেলা
40প্রভু েমািশেক বলেলন, “ইস্রােয়েলর সকল প্রথমজাত পুরুষ এবং েছেলর সংখয্া গণনা কের যােদর

বয়স কমপেক্ষ এক মাস, তােদর নাম তািলকাভুক্ত কেরা| 41আিম প্রভু, আমার জনয্ ইস্রােয়েলর সকল
প্রথমজাত বয্িক্তর পিরবেতর্ েলবীয়েদর গ্রহণ কর এবং ইস্রােয়ল সন্তানেদর প্রথমজাত পশুেদর পিরবেতর্
েলবীয়েদর পশুেদর গ্রহণ কেরা|”

42 সুতরাং েমািশ প্রভুর আেদশানুযায়ী ইস্রােয়েলর েজয্ষ্ঠ সন্তানেদর সংখয্া গণনা করল| 43 েস এক
মাস অথবা তার েবশী বয়েসর সকল প্রথমজাত পুরুষ এবং েছেলর নাম তািলকাভুক্ত করল| েসই তািলকায়
22,273 জেনর নাম িছল|

44 প্রভু েমািশেক আরও বলেলন, 45 “ইস্রােয়েলর অনয্ানয্ প্রথমজাত বয্িক্তেদর পিরবেতর্ েলবীয়েদর
নাও এবং অনয্ানয্ েলাকেদর পশুেদর পিরবেতর্ েলবীয়েদর পশুেদরই নাও| েলবীয়রাআমার,আিম প্রভু এই
কথা বেলিছ| 46 েসখােন 22,000 জন েলবীয় আেছ িকন্তু অনয্ানয্ পিরবােরর েজয্ষ্ঠ সন্তানেদর সংখয্া
22,273 জন অথর্াৎ েলবীয়েদর েথেক ইস্রােয়েলর আর অনয্ পিরবারগুিলেত েমাট 273 জন েজয্ষ্ঠ
সন্তান েবশী আেছ| 47 সুতরাং তােদর মুক্ত করেত ইস্রােয়েলর েলাকেদর কাছ েথেক পিবত্র মিন্দেরর
অনুেমািদত ওজেনর পিরমাপ অনুসাের 273 জেনর প্রেতয্েকর জনয্ পঁাচ েশেকল রূেপা সংগ্রহ কেরা|
(পিবত্র স্থােনর ওজনানুসাের এক েশেকল হেলা 20 িজেরাহ|) 48 েসই রূেপা হােরাণ এবং তার পুত্রেদর
িদেয় দাও| ইস্রােয়েলর 273 জন েলােকর জনয্ এই মূলয্ িদেত হেব|”

49অনয্ানয্ পিরবারেগাষ্ঠীর 273 জন পুরুেষর বদেল জায়গা েনওয়ার মেতা েলবীয়েদর সংখয্া যেথষ্ট
িছল না| সুতরাং েমািশ েসই 273জেনর জনয্ অথর্ সংগ্রহ করল| 50 ইস্রােয়েলর প্রথমজাত বয্িক্তেদর কাছ
েথেক েমািশ রূেপা সংগ্রহ করল| েস পিবত্র স্থােনর অনুেমািদত ওজন অনুসাের 1365 েশেকল রূেপা
সংগ্রহ কেরিছল| 51 েমািশ প্রভুর আেদশ মেতা হােরাণ ও তার পুত্রেদর েসই রূেপা িদেয়িছল|

4
কহাত্ পিরবােরর কাজগুিল

1 প্রভু েমািশ এবং হােরাণেক বলেলন, 2 “কহাত্  েগাষ্ঠীর পিরবারগুিলর েলাকসংখয্া গণনা কেরা|
(কহাত্ পিরবারেগাষ্ঠী েলবী পিরবারেগাষ্ঠীরই একিট অংশ|) 3 িত্রশ েথেক পঞ্চাশ বছর বয়স্ক েয সব পুরুষ
েসনাবািহনীেত কাজ কেরিছল তােদর সকেলর সংখয্া গণনা কেরা| এরা সমাগম তঁাবুেত কাজ করেব|
4 সমাগম তঁাবুর েভতেরর পিবত্রতম িজিনসপেত্রর যত্ন ও রক্ষনােবক্ষণই হেব তােদর কাজ|

5“যখন ইস্রােয়েলর েলাকরা েকােনা নতুন জায়গায় ভ্রমেণ যােব, তখন হােরাণ এবং তার পুত্ররা অবশয্ই
সমাগম তঁাবুেত যােব এবং পদর্ া নািমেয় েসই পদর্ া িদেয় ঈশ্বর এবং ইস্রােয়েলর েলাকেদর চুিক্তর পিবত্র
িসনু্দকিটেক ঢাকা িদেয় রাখেব| 6 এর পর তারা এই সমস্ত িজিনসগুিলেক একিট মসৃণ চামড়ার ৈতরী
আচ্ছাদন িদেয় েঢেক েদেব| এর পর তারা অবশয্ই এই চামড়ার ওপর িদেয় একিট শক্ত নীল কাপড়
সমানভােব িবিছেয় েদেব এবং পিবত্র িসনু্দেকর আংটার মেধয্ খঁুিটগুেলা পরােব|

7 “এর পর তারা অবশয্ই পিবত্র েটিবেলর উপর একিট নীল কাপড় িবিছেয় েদেব| তারপর তারা থালা,
চামচ, বািট এবং েপয় ৈনেবদয্গুিলর পাত্র েটিবেলর ওপর রাখেব| েটিবেলর ওপের িবেশষ ধরেণর রুিটও
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রাখেব| 8 এই সমস্ত িজিনপেত্রর উপের েতামরা অবশয্ই একিট লাল কাপড় িবিছেয় েদেব| এর পর এই
সমস্ত িজিনসগুিলেক মসৃণ চামড়া িদেয় েঢেক রােখা| এর পর েটিবেলর আংটার মেধয্ খঁুিটগুেলা পরােব|

9 “এর পর তারা অবশয্ই বািতস্তম্ভ এবং তার বািতগুিলেক একিট নীল কাপড় িদেয় েঢেক েদেব|
বািতগুেলােক প্রজ্জ্বিলত অবস্থায় রাখার জনয্ যা যা িজিনসপেত্রর প্রেয়াজন হয়, েসই সমস্ত িকছুেক
এবং বািতর জেনয্ প্রেয়াজনীয় েতেলর পাত্রগুেলােকও তারা অবশয্ই েঢেক রাখেব| 10 তারপর সমস্ত
িজিনসগুেলােক মসৃণ চামড়ার মেধয্ মুড়েব| এর পর তারা অবশয্ই এই সমস্ত দ্রবয্সামগ্রীেক খঁুিটেত পরােব,
েয খঁুিটগুেলা বহন করার জনয্ বয্বহৃত হত|

11 “তারা অবশয্ই েসানালী েবদীর ওপর একিট নীল কাপড় িবিছেয় েদেব এবং েসটােক একিট মসৃণ
চামড়া িদেয় আবৃত করেব| তারপর তারা বহেনর জনয্ েবদীর ওপের আংটার মেধয্ খঁুিটগুেলা পরােব|

12 “এর পর তারা পিবত্র স্থােন উপাসনার জনয্ েয সব িবেশষ ধরেণর িজিনসপত্র বয্বহৃত হয়,
েসগুিলেক এক জায়গায় জেড়া করেব| একিত্রত িজিনসপত্রগুিলেক তারা অবশয্ই একিট নীল কাপেড়
মুড়েব| তারপর তারা ঐসব িজিনসগুিলেক মসৃণ চামড়া িদেয় ঢাকেব| তারপর এগুেলােক বহেনর জেনয্
একিট কাঠােমার ওপর রাখেব|

13 “তারা অবশয্ই িপতেলর েবদীর ওপর েথেক ছাই পিরষ্কার করেব এবং েবদীর ওপর একিট েবগুনী
কাপড় পাতেব| 14এরপর তারা উপাসনার জনয্ েয সব িজিনসপত্র বয্বহৃত হত েসইগুেলােক েবদীর উপের
একজায়গায় একিত্রত করেব| এগুেলা হলআগুন রাখার পাত্র, কঁাটা চামচ, েবলচা এবং বািট| তারা অবশয্ই
এই সকল দ্রবয্সামগ্রী িপতেলর েবদীর ওপর রাখেব| এরপর েবদীিট একিট মসৃণ চামড়ার আচ্ছাদন িদেয়
ঢাকেব| েবদীর উপেরর আংটার মেধয্ িদেয় তারা বহেনর জনয্ খঁুিটগুেলােক পরােব|

15“হােরাণ এবং তার পুত্ররা পিবত্র স্থােনর িজিনসপত্র েঢেক েদওয়ার কাজ সমূ্পণর্ করেব|এরপরকহাত্ 
পিরবােরর েলাকরা িভতের েযেত পারেব এবং ঐ সব িজিনসপুত্র বহেনর কাজ শুরু করেব| এইভােব তারা
পিবত্র স্থান স্পশর্ করেব না এবং তােদর মৃতুয্ হেব না|

16 “যাজক হােরােণর পুত্র ইলীয়াসর, পিবত্র তঁাবুর দািয়েত্ব থাকেব| েসই পিবত্র স্থান এবং েসখানকার
সকল িজিনসপেত্রর দািয়ত্ব তার| বািত জ্বালাবার জনয্ প্রেয়াজনীয় েতল, ধূপধূেনা, ৈদনিন্দন উৎসগীর্কৃত
িজিনসপত্র এবং অিভেষেকর েতেলর দািয়েত্বও েস থাকেব|”

17এরপর প্রভু েমািশ এবং হােরাণেক বলেলন, 18 “সাবধান! এই কহােতর পিরবােরর েলাকেদর উেচ্ছদ
কেরা না| 19 েতামরা িনশ্চয়ই এই কাজগুেলা করেব যােত কহােতর পিরবােরর েলাকরা পিবত্রতম স্থােনর
কােছ েযেত পাের এবং যােত তােদর মৃতুয্ না হয়| হােরাণ ও তার পুত্ররা েভতের প্রেবশ কের কহাত্ 
পিরবােরর প্রেতয্কিট েলাকেক তােদর িক করেত হেব এবং িক বইেত হেব তা েদিখেয় েদেব| 20 যিদ তুিম
এই কাজ না কেরা, তাহেল কহােতর েলাকরা হয়েতা েভতের প্রেবশ কের পিবত্র দ্রবয্ািদ েদখেত পাের|
যিদ তারা ক্ষিণেকর জনয্ও ঐসব িজিনপত্র েদেখ, তাহেল তােদর অবশয্ই মরেত হেব|”

েগেশর্ান পিরবােরর কাজগুিল
21 প্রভু েমািশেক বলেলন, 22 “েগেশর্ান পিরবােরর সকল েলাকর সংখয্া গণনা কেরা| পিরবার এবং

পিরবারেগাষ্ঠী অনুসাের তােদর তািলকাভুক্ত কেরা| 23 েসনাবািহনীেত কাজ কেরিছল এমন 30 েথেক 50
বছর বয়স্ক পুরুেষর সংখয্া গণনা কেরা| সমাগম তঁাবুর রক্ষণােবক্ষণই হেব তােদর কাজ|

24 “এগুেলা েগেশর্ান পিরবােরর কাজ| তারা এই সকল দ্রবয্ািদ বহন করেব: 25 তারা সমাগম তঁাবুর
পদর্ াগুেলা, পিবত্র তঁাবু তার আচ্ছাদন এবং মসৃণ চামড়ার আচ্ছাদনগুেলােক বহন করেব| তারা পিবত্র তঁাবুর
প্রেবশ পেথর পদর্ াও বহন করেব| 26পিবত্র তঁাবু এবং েবদীর চতুির্দেক েয প্রাঙ্গণ তার পদর্ াগুেলােকও তারা
বহন করেব| তারা প্রাঙ্গেণর প্রেবশ পেথর পদর্ া এবং পদর্ ার সেঙ্গ বয্বহােরর উপেযাগী সমস্ত দিড় এবং
অনয্ানয্ িজিনসপত্রও বহন করেব| এই সকল িজিনসপেত্রর সেঙ্গ অনয্ানয্ যা যা কাজকেমর্র প্রেয়াজন হেব
তার দািয়েত্বও থাকেব েগেশর্ান পিরবােরর েলাকরা| 27 েয সকল কাজ করা হেব হােরাণ এবং তার পুত্ররা
তার প্রিত লক্ষয্ রাখেব| েগেশর্ােনর েলাকরা েয সব িজিনসপত্র বহন করেব এবং েয সব কাজ করেব, তার
প্রেতয্েকর প্রিত হােরাণ এবং তার পুত্ররা লক্ষয্ রাখেব| েয সব িজিনসপত্র তারা বহন করেব তার দািয়ত্বও
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তুিম তােদর েদেব| 28 যাজক হােরােণর পুত্র ঈথামেরর িনেদর্ শ অনুসাের সমাগম তঁাবুর জনয্ েগেশর্ান
পিরবারেগাষ্ঠীর েলাকরা এই কাজগুেলাই করেব|”

মরাির পিরবােরর কাজগুিল
29 “মরাির পিরবারেগাষ্ঠীর সকল পিরবার এবং পিরবারেগাষ্ঠীর সকল পুরুষেদর গণনা কেরা|

30 েসনাবািহনীেত কাজ কেরিছল এমন 30 েথেক 50 বছেরর বয়স্ক সব পুরুেষর সংখয্া গণনা কেরা|
সমাগম তঁাবুর জনয্ তারা এই িবেশষ ধরেণর কাজ করেব| 31 যখন তুিম ভ্রমণ করেব তখন তােদর কাজ
হল সমাগম তঁাবুর কাঠােমা বহন করা| তারা অবশয্ই পিবত্র তঁাবুর বন্ধনী, স্তম্ভ এবং িভিত্তগুেলােক বহন
করেব| 32প্রাঙ্গেণর চারপােশর স্তম্ভগুিল, িভিত্তগুিল, তঁাবুর খঁুিটগুিল, সমস্ত দিড় এবং প্রাঙ্গেণর চারপােশর
খঁুিটর জেনয্ যা িকছু বয্বহৃত হয় সব িকছু তারা অবশয্ই বহন করেব| নােমর তািলকা ৈতরী কের প্রেতয্ক
বয্িক্তেক িনিশ্চত কের বেল দাও তােক েকান েকান িজিনস বহন করেত হেব| 33সমাগম তঁাবুর কােজ েসবা
করার জেনয্ই মরাির পিরবােরর েলাকেদর এই সব কাজ করেত হেব| যাজক হােরােণর পুত্র ঈথামেরর
িনেদর্ শ অনুসাের এই কাজগুিল তারা করেব|”

েলবীয় পিরবারগুিল
34 েমািশ, হােরাণ এবং ইস্রােয়েলর দলেনতারা কহােতর েলাকেদর তােদর পিরবার এবং পিরবারেগাষ্ঠী

অনুসােরই গণনা কেরিছল| 35 িত্রশ েথেক পঞ্চাশ বছর বয়স্ক েযসব পুরুষ সমাগম তঁাবুেত িবেশষ কােজর
দািয়েত্ব িছল তােদর সংখয্া গণনা কেরিছল|

36 কহাত্ পিরবােরর 2750 জন পুরুষ এই কােজর জনয্ উপযুক্ত বেল িবেবিচত হেয়িছল| 37 সুতরাং
সমাগম তঁাবুর জনয্ িবেশষ ধরেণর কােজর দািয়ত্ব কহাত্ পিরবারেগাষ্ঠীেক েদওয়া হেয়িছল| প্রভু েমািশেক
েয ভােব কাজ করেত বেলিছেলন, েমািশ এবং হােরাণ িঠক েসই ভােবই েসসব কাজ কেরিছল|

38 েগেশর্ােনর েগাষ্ঠীেকও গণনা করা হেয়িছল| 39 েসনাবািহনীেত কাজ কেরিছল এমন 30 েথেক
50 বছর বয়স্ক সব পুরুষেকই তারা গণনা কেরিছল| তােদর সমাগম তঁাবুর জনয্ িবেশষ কােজর দািয়ত্ব
েদওয়া হেয়িছল| 40 েগেশর্ান পিরবারেগাষ্ঠীর 2630 জন পুরুষ এই কােজর জনয্ উপযুক্ত বেল িবেবিচত
হেয়িছল| 41 সমাগম তঁাবুর জনয্ িবেশষ কােজর দািয়ত্ব েগেশর্ান পিরবারেগাষ্ঠীর এইসব বয্িক্তর ওপেরই
েদওয়া হেয়িছল| প্রভু েমািশেক েযভােব কাজ করেত বেলিছেলন, েমািশ এবং হােরাণ িঠক েসভােবই
েসসব কাজ কেরিছল|

42 মরাির পিরবারেগাষ্ঠীর সব পিরবার এবং েগাষ্ঠীর পুরুষেদর গণনা করা হেয়িছল| 43 েসনাবািহনীেত
কাজ কেরিছল এমন 30 েথেক 50 বছর বয়স্ক সকল পুরুেষর সংখয্াই গণনা করা হেয়িছল| তােদর সমাগম
তঁাবুর জনয্ িবেশষ কােজর দািয়ত্ব েদওয়া হেয়িছল| 44 মরাির পিরবারেগাষ্ঠীর 3200 জন পুরুষ এইসব
কােজর জনয্ উপযুক্ত বেল িবেবিচত হেয়িছল| 45 সুতরাং মরাির পিরবারেগাষ্ঠীর এইসব বয্িক্তর ওপেরই
িবেশষ কােজর দািয়ত্ব েদওয়া হেয়িছল| প্রভু েমািশেক েয ভােব কাজ করেত বেলিছেলন, েমািশ এবং
হােরাণ িঠক েসভােবই কাজ কেরিছল|

46 েমািশ, হােরাণ এবং ইস্রােয়েলর অনয্ানয্ দলেনতারা েলবীয় পিরবারেগাষ্ঠীর জনসংখয্া গণনা
কেরিছল| তারা প্রেতয্ক পিরবার এবং পিরবারেগাষ্ঠীর েলাকসংখয্া গণনা কেরিছল| 47 েসনাবািহনীেত
কাজ কেরিছল এমন 30 েথেক 50 বছর বয়স্ক সব পুরুেষর সংখয্াই গণনা করা হেয়িছল| তােদর সমাগম
তঁাবুর জনয্ িবেশষ কােজর দািয়ত্ব েদওয়া হেয়িছল| স্থানান্তের ভ্রমেণর সময় এরা সমাগম তঁাবু বহেনর কাজ
কেরিছল| 48 েমাট েলাকসংখয্া িছল 8580 জন| 49 সুতরাং প্রভু েমািশেক েযভােব আেদশ কেরিছেলন
েসই ভােব প্রেতয্ক েলাকেক গণনা করা হেয়িছল| প্রেতয্ক বয্িক্তেক তার িনেজর কাজ েদওয়া হেয়িছল
এবং বলা হেয়িছল তােক অবশয্ই েকােনা না েকান িজিনসপত্র বহন করেত হেব| প্রভু েযভােব কাজ সম্পন্ন
করার আেদশ িদেয়িছেলন েসই ভােবই এইসব কাজ সম্পািদত হেয়িছল|
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5
পিরষ্কার পিরচ্ছন্নতার িনয়ম কানুন

1 প্রভু েমািশেক বলেলন, 2 “অসুস্থতা এবং েরাগ েথেক তােদর িশিবর মুক্ত রাখার জনয্ আিম
ইস্রােয়েলর েলাকেদর আেদশ করিছ| েলাকেদর বেলা চমর্েরাগ আেছ এমন বয্িক্তেক িশিবর েথেক েযন
েবর কের েদওয়া হয়| যার শরীর েথেক িকছু বার হেচ্ছ তােক দূের পািঠেয় িদেত বেলা এবং তােদর বেল
দাও মৃতেদহ স্পশর্ কেরেছ এমন েয েকােনা বয্িক্তেকও িশিবর েথেক বার কের িদেত| 3 েস পুরুষই েহাক্
অথবা স্ত্রী েহাক্ তােত িকছু আেস যায় না, তােক িশিবর েথেক বার কের দাও যােত তােদর েয িশিবেরর
মেধয্ আিম বাস কির েসখােন অসুস্থতা এবং অশুদ্ধতা ছিড়েয় না পেড়|”

4 ইস্রােয়েলর েলাকরা ঈশ্বেরর আেদশ পালন কেরিছল| তারা েসই সমস্ত েলাকেদর িশিবেরর বাইের
পািঠেয় িদেয়িছল| প্রভু েমািশেক যা যা আেদশ িদেয়িছেলন তারা েসইগুেলাই কেরিছল|

ভুল কােজর েখসারত
5প্রভু েমািশেক বলেলন, 6“ইস্রােয়েলর েলাকেদর একথা বেল দাও: একজন বয্িক্ত হয়েতাআেরকজন

বয্িক্তর ক্ষিত করেত পাের| যখন েকউ অনয্েদর িকছু ক্ষিত কের তখন েস আসেল ঈশ্বেরর িবরুেদ্ধই পাপ
কাজ কের| েসই বয্িক্তিট অপরাধী| 7 সুতরাং েস তার িনেজর পাপ স্বীকার করেব| েসই বয্িক্তিট অবশয্ই
তার ভুল কােজর জনয্ পুেরা েখসারত িদেত বাধয্ থাকেব| এছাড়াও েস তার েখসারেতর এক পঞ্চমাংশ
পিরমাণ মূলয্ েসই বয্িক্তেক েদেব, যার ক্ষিত েস কেরেছ| 8 িকন্তু হয়েতা এমনও হেত পাের েয, েস েয
বয্িক্তর ক্ষিত কেরেছ েস মারা েগেছ এবং এমনও হেত পাের েয তার হেয় েখসারেতর মূলয্ গ্রহণ করার
মেতা েকােনা িনকট আত্মীয় েনই| েস েক্ষেত্র েয বয্িক্তিট খারাপ কাজ কেরিছল, েস প্রভুেক েসই মূলয্
েদেব| েসই মূেলয্র পুেরাটাই তােক যাজকেক িদেত হেব| যাজক েসই মানুষেক শুিচ করার জনয্ অবশয্ই
একিট পুং েমষ বিল েদেব| েয বয্িক্ত অনয্ায় কাজ কেরেছ, তার পাপেক ঢাকা েদওয়ার জনয্ই এই েমষ
বিল েদওয়া হেব| িকন্তু যাজক বাকী মূলয্ েরেখ িদেত পাের|

9 “যিদ ইস্রােয়েলর েলাকেদর মেধয্ েকােনা একজন ঈশ্বরেক েকােনা িবেশষ উপহার েদয়, তাহেল িযিন
েসই উপহার গ্রহণ কেরেছন, েসই যাজক েসিট েরেখ িদেত পােরন, এিট তঁার 10 েকােনা বয্িক্তর পেক্ষ
িবেশষ ধরেণর উপহার েদওয়া বাধয্তামূলক নয়| িকন্তু যিদ েস েকােনা উপহার েদয় তেব েসই উপহার
যাজেকর প্রাপয্ হেব|”

সেন্দহপ্রবণ স্বামী সম্পেকর্
11 এর পর প্রভু েমািশেক বলেলন, 12 “ইস্রােয়েলর েলাকেদর একথা বেল দাও: একজন পুরুেষর

স্ত্রী তার কােছ িবশ্বস্ত নাও হেত পাের| 13 অনয্ েকােনা পুরুেষর সেঙ্গ তার েযৗন সম্পকর্ থাকেত পাের
এবং এই বয্াপারিট েস তার স্বামীর কােছ লুেকােত পাের| েস েয পাপ কাজ করেছ েস সম্পেকর্ তার
স্বামীেক অবিহত করার জনয্ েসখােন েকউ নাও থাকেত পাের| তার অনয্ায় কাজকমর্ সম্পেকর্ তার স্বামী
েকােনািদনই েকােনা িকছুই নাও জানেত পাের এবং েসই স্ত্রীেলাক তার পাপকমর্ সম্পেকর্ তার স্বামীেক
অবিহত নাও করেত পাের| 14 িকন্তু স্ত্রী েয পাপ কাযর্ কের েসই বয্াপাের স্বামী সেন্দহ করেত শুরু করেত
পাের| েস ঈষর্ািন্বত হেয় উঠেত পাের| তার মেন এই িবশ্বাস হেত পাের েয তার স্ত্রী তার কােছ আর পিবত্র
এবং সৎ েনই| 15 যিদ তাই হয়, তাহেল েস অবশয্ই তার স্ত্রীেক যাজেকর কােছ িনেয় যােব| েসই স্বামী
অবশয্ই 8 কাপ যেবর ময়দা ৈনেবদয্ িহসােব প্রদান করেব| েস েসই যেবর ময়দার মেধয্ েকােনা েতল বা
ধূপধূনা েদেব না| কারণ এিট এক ঈষর্ািন্বত স্বামীর আনা শসয্ ৈনেবদয্| এই ৈনেবদয্ প্রদান ঐ স্ত্রীেলাকিটেক
তার েদাষ স্মরণ করাবার জনয্|

16 “যাজক েসই স্ত্রীেক প্রভুর সামেন িনেয় যােব এবং েসখােন দঁাড় কিরেয় রাখেব| 17 এর পর যাজক
পিবত্র জল িনেয় আসেব এবং একিট মািটর পােত্র তা রাখেব| যাজক পিবত্র তঁাবুর েমেঝ েথেক িকছু ধুেলা
তুেল েসই জেল রাখেব| 18 তারপর যাজক ঐ স্ত্রীেলাকেক প্রভুর সামেন দঁাড় করােব| এর পর যাজক
েসই স্ত্রীর চুল আলগা কের েদেব এবং তার হােত েসই ৈনেবদয্ রাখেব| এই ৈনেবদয্িট েসই যেবর ময়দা
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যা তার স্বামী ঈষর্ািন্বত হেয়িছল বেল এেনিছল| এই একই সমেয় যাজেকর হােত েসই িতক্ত জল থাকেব যা
অিভশাপ িনেয় আেস|

19 “এর পর যাজক েসই স্ত্রীেক িদবয্ কিরেয় বলেবন েয: �যিদ তুিম অনয্ েকােনা পুরুেষর সেঙ্গ না
শুেয় থােকা এবং তুিম যিদ েতামার িববািহত জীবেনর সমেয় স্বামীর িবরুেদ্ধ েকােনা পাপ না কের থােকা
তাহেল অিভশাপ বহনকারী এই িতক্ত জল েতামার েকােনা ক্ষিত করেব না| 20 িকন্তু তুিম যিদ েতামার স্বামী
নয় এমন েকােনাও পুরুেষর সেঙ্গ েযৗন সম্পকর্ কের েতামার স্বামীর িবরুেদ্ধ েযৗন পাপ কের থাক, তাহেল
তুিম শুিচ নও| 21 যিদ তা সিতয্ হয়, তাহেল এই িবেশষ জল পান করেল েতামােক প্রচুর সমসয্ার সমু্মখীন
হেত হেব| তুিম েকােনা সন্তােনর জন্ম িদেত পারেব না| এবং তুিম যিদ এখন সন্তানসম্ভবা হেয় থােকা,
তাহেল েতামার সন্তান মারা যােব| তাহেল েতামার েলাকরা েতামােক তয্াগ করেব এবং েতামার সম্পেকর্
কু-কথা কথা বলেব|�

“এর পর যাজক অবশয্ই েসই স্ত্রীেক প্রভুর কােছ এক িবেশষ প্রিতশ্রুিত করার জনয্ বলেব| যিদ স্ত্রী
িমেথয্ কথা বেল তাহেল তার পেক্ষ এই খারাপ ঘটনাগুেলা েয ঘটেব েস বয্াপাের তােক অবশয্ই সম্মত
হেত হেব| 22 যাজক অবশয্ই বলেব, �তুিম অবশয্ই এই জল পান করেব যা সমসয্ার সৃষ্টি কের| যিদ তুিম
পাপ কের থােকা, তাহেল তুিম বন্ধয্া হেয় যােব, আর যিদ তুিম সন্তানসম্ভবা হও, তাহেল েতামার গেভর্ র
িশশু জেন্মর আেগই মারা যােব|� এবং েসই স্ত্রী বলেব: �তুিম যা বলেব আিম েসই মেতা কাজ করেত
সম্মত হলাম|�

23 “যাজক তখন েসই অিভশাপগুেলা একিট েগাটােনা পঁুিথেত িলেখ রাখেব| এরপের েস জল িদেয়
েসই বাণীগুেলা ধুেয় েফলেব| 24 এরপর েসই স্ত্রীেক েসই জল পান করেত হেব যা সমসয্ার সৃষ্টি কের|
এই জল তার মেধয্ প্রেবশ করেব এবং যিদ েস েদাষী হয় তাহেল এিট তার পেক্ষ খুবই যন্ত্রণাদায়ক হেব|

25 “এরপর যাজক েসই স্ত্রীর কাছ েথেক েয ৈনেবদয্ েদওয়া হেয়িছল েসিট েনেব (ঈষর্ার জনয্ ৈনেবদয্)
এবং প্রভুর সমু্মেখ উপস্থািপত করেব| এরপর যাজক েসিটেক েবদীর উপের িনেয় যােব| 26 যাজক এক
মুেঠা শসয্ িনেয় েসিটেক েবদীর উপের দগ্ধ করেব| এরপর েস েসই স্ত্রীেক জলপান করেত বলেব| 27 যিদ
েসই স্ত্রী তার স্বামীর িবরুেদ্ধ েযৗন পাপ কের থােক, তাহেল এই জল তােক িবপেদ েফলেব| জল তার
শরীের প্রেবশ কের তােক প্রচুর যন্ত্রণা েভাগ করােব| েকােনা সন্তান যিদ তার মেধয্ থােক, তাহেল জেন্মর
আেগই তার মৃতুয্ হেব এবং স্ত্রীেলাকিট আর েকােনািদনই েকােনা সন্তােনর জন্ম িদেত পারেব না| সকেলই
তার িবরুদ্ধাচারণ করেব| 28 িকন্তু েসই স্ত্রী যিদ তার স্বামীর িবরুেদ্ধ েযৗন পাপ না কের থােক এবং েস
যিদ শুিচই েথেক থােক, েসেক্ষেত্র এই িবচার বেল েদেব েয েস েদাষী নয়| তখনই েস স্বাভািবক হেব এবং
সন্তােনর জন্ম িদেত পারেব|

29 “এটাই হল ঈষর্া সংক্রান্ত িবিধ যা িনেদর্ শ েদয় িক করা উিচৎ যখন িবেশষ কের েকােনা স্ত্রী তার সােথ
িববােহ আবদ্ধ স্বামীর িবরুেদ্ধ পাপকেমর্ িলপ্ত হয়| 30অথবা একজন পুরুেষর িক করা উিচৎ যিদ েস তার
স্ত্রীর প্রিত ঈষর্ািন্বত হয় এবং সেন্দহ কের েয তার স্ত্রী তার িবরুেদ্ধ পাপকেমর্ িলপ্ত হেয়েছ| যাজক েসই
স্ত্রীেক অবশয্ই প্রভুর সামেন দঁাড়ােনার জনয্ বলেব| এরপের যাজক ঐ সমস্ত কাজগুিল সম্পন্ন করেব|
এটাই িবিধ| 31 তাহেল েকােনা রকম অনয্ােয়র জেনয্ স্বামী েদাষী হেব না| িকন্তু যিদ স্ত্রী েকােনা েযৗন পাপ
কের থােক তাহেল তােক কষ্টেভাগ করেত হেব|”

6
নাসরীয়েদর বয্বস্থা

1 প্রভু েমািশেক বলেলন, 2 “ইস্রােয়েলর েলাকেদর বেলা: েকান পুরুষ বা স্ত্রী যিদ নাসরীয় হবার জনয্
অথর্াৎ প্রভুর জনয্ িনেজেক পৃথক কের তেব, 3ঐ সময় েসই বয্িক্ত েযন েকােনা দ্রাক্ষারস বা অনয্ েকােনা
কড়া পানীয় পান না কের| েসই বয্িক্ত দ্রাক্ষারস বা অনয্ েকােনা কড়া পানীয় েথেক ৈতরী িসরকাও পান
করেব না| এবং তাজা দ্রাক্ষা িকংবা িকিশ্মশ্ খােব না| 4আলাদা থাকার এই িবেশষ সময় দ্রাক্ষা েথেক ৈতরী
েকােনা িকছুই েস খােব না, এমনিক দ্রাক্ষার বীজ অথবা েখাসাও নয়|
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5 “নাসরীয় হেয় থাকার এই িবেশষ সমেয় েসই বয্িক্ত তার চুলও কাটেব না| এই িবেশষ সময়িট েশষ
না হওয়া পযর্ন্ত েস অবশয্ই পিবত্র থাকেব| েস তার চুলেক বড় হেত েদেব| েসই বয্িক্তর চুল হেচ্ছ ঈশ্বেরর
কােছ তার শপেথর একিট িবেশষ অংশ| ঈশ্বেরর কােছ উপহার িহেসেব েস তার চুল দান করেব| সুতরাং
আলাদা থাকার এই িবেশষ সময়িট েশষ না হওয়া পযর্ন্ত েসই বয্িক্ত তার চুল কাটেব না, তােক বাড়েত
েদেব|

6 “পৃথক থাকার এই িবেশষ সময় একজন নাসরীয় েকােনা মৃতেদেহর কােছ অবশয্ই যােব না| কারণ,
েসই বয্িক্ত প্রভুর কােছ িনেজেক সমূ্পণর্ সমপর্ণ কেরেছ| 7এমনিক যিদ তার িনেজর িপতামাতা িকংবা ভাই
অথবা েবান মারা যায়, তাহেলও েস অবশয্ই তােদর স্পশর্ করেব না| এটা তােক অশুিচ কের েদেব| তােক
অবশয্ই েদখােত হেব েয, েস পৃথক এবং সমূ্পণর্ভােব েস িনেজেক ঈশ্বেরর কােছ সমপর্ণ কেরেছ| 8 পৃথক
থাকার এই পুেরা সমেয় েস অবশয্ই সমূ্পণর্ভােব িনেজেক প্রভুর কােছ িনেবদন করেব| 9 “এও হেত পাের
েয, নাসরীয় এমন একজেনর সেঙ্গ আেছ েয অকস্মাত্ মারা েগেছ| যিদ নাসরীয় এই মৃত বয্িক্তেক স্পশর্
কের তেব েস অপিবত্র হেয় যােব| যিদ তাই হয়, তেব নাসরীয় অবশয্ই মাথার সমস্ত চুল েকেট েফলেব|
(ঐ চুল তার িবেশষ প্রিতজ্ঞার একিট অংশ িছল|) েস অবশয্ই সপ্তম িদেন তার চুল কাটেব, কারণ ঐ
িদেন তােক শুিচ করা হেব| 10 এরপর অষ্টম িদেন েসই নাসরীয় অবশয্ই দুিট ঘুঘু এবং দুিট পায়রার বাচ্চা
যাজেকর কােছ িনেয় আসেব| সমাগম তঁাবুর প্রেবশ পেথই েস যাজেকর কােছ এগুিলেক িদেয় েদেব|
11 তখন যাজক এেদর একিটেক পাপ েথেক শুিচ হবার জনয্ উৎসগর্ করেব| অপরিটেক েস দাহ করার
জনয্ উৎসগর্ করেব| এই দাহ করা উৎসগর্ই হেব নাসরীয়র পােপর প্রিতদান| (েস পাপী কারণ েস একিট
মৃতেদেহর কােছ িছল|) ঐ সময় েসই বয্িক্ত ঈশ্বেরর কােছ উপহার িহসােব তার মাথার চুল েদবার জনয্
আবার শপথ করেব| 12 এর অথর্ হল, েসই বয্িক্ত আবার আলাদা েথেক ঈশ্বেরর কােছ িনেজেক অবশয্ই
সমপর্ণ করেব| অবশয্ই েস একিট এক বছর বয়স্ক পুরুষ েমষ িনেয় আসেব| এবং এই েমষ েদাষাথর্ক বিল
িহসােব উৎসগর্ করেব| তার পৃথক থাকার প্রথম পযর্ায়েক গণনা করা হেব না| েস নতুন কের পৃথক থাকেত
শুরু করেব| এটা অবশয্ই করেত হেব কারণ েস তার প্রথম পৃথক থাকার সময় একিট মৃতেদহস্পশর্ করায়
অশুিচ হেয়িছল|

13 “তার পৃথক থাকার িনির্দষ্ট সময় েশষ হওয়ার পের নাসরীয় অবশয্ই সমাগম তঁাবুর প্রেবশ পেথ যােব|
14 এবং প্রভুর কােছ তার যা িকছু উৎসগর্ করার তা করেব| তার উৎসগর্ অবশয্ই হেব:

একিট িনখঁুত এক বছর বয়স্ক পুরুষ েমষশাবক যা েহামবিলর জনয্ উৎসগর্ করা হেব|
একিট িনখঁুত এক বছর বয়স্ক স্ত্রী েমষশাবক যা পাপাথর্ক বিলর জনয্ উৎসগর্ করা হেব|
একিট িনখঁুত েমষ যা মঙ্গল ৈনেবদয্র জনয্ উৎসগর্ করা হেব|
15 এক ঝুিড় রুিট যা খািমরিবহীনভােব ৈতরী (েতেলর সেঙ্গ খুব ভােলা ময়দা িমিলেয় ৈতরী েকক|) এই
সব েকেকর ওপের অবশয্ই েতল ছড়ােনা থাকেব|

এই সব উপহােরর সেঙ্গই শসয্ ৈনেবদয্ এবং েপয় ৈনেবদয্ উৎসগর্ করা হেব|
16 “যাজক এই সকল দ্রবয্সামগ্রী প্রভুর সামেন উপিস্থত কের তখনই পাপস্খালেনর জনয্ বিল এবং

েহামবিল উৎসগর্ করেবন| 17 যাজক খািমরিবহীন ৈতরী এক ঝুিড় রুিট প্রভুেক েদেবন| তারপর িতিন প্রভুর
কােছ মঙ্গল ৈনেবদয্ উৎসেগর্র জনয্ েসই পুং েমষিটেক হতয্া করেবন| যাজক এিটেক শসয্ ৈনেবদয্ ও
েপয় ৈনেবদয্র সােথই প্রভুেক উৎসগর্ করেবন|

18 “এরপর নাসরীয় সমাগম তঁাবুর প্রেবশ পেথ যােব| েসখােন েস তার এই উৎসগর্ করা চুল েকেট
েফলেব এবং েয আগুন মঙ্গল ৈনেবদয্র জনয্ উৎসগীর্কৃত ৈনেবদয্র নীেচ জ্বলেছ তােত েসই চুল েফেল
েদওয়া হেব|

19 “নাসরীয় তার চুল েকেট েফলার পের যাজক তােক পুং েমেষর একিট েসদ্ধ করা স্কন্ধ, একিট িপেঠ
আর একিট সরুচাকলী ঝুিড় েথেক েদেবন| এই দুিটই খািমর ছাড়া ৈতরী করা হেব| 20এর পর যাজক এইসব
দ্রবয্সামগ্রী প্রভুর সামেন েদালােবন| এিট হল েদালনীয় ৈনেবদয্| এই সব দ্রবয্সামগ্রী পিবত্র এবং এগুেলা
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সবই যাজেকর| এছাড়াও েমেষর বুক এবং উরুও প্রভুর সামেন েদালােনা হেব| এই সব দ্রবয্সামগ্রীও
যাজেকর| এর পর নাসরীয় বয্িক্তিট দ্রাক্ষারস পান করেত পাের|

21 “েয বয্িক্ত নাসরীয় শপথ করেব বেল মনস্থ কেরেছ তার জনয্ ঐগুেলাই হল িনয়ম| ঐ বয্িক্ত অবশয্ই
প্রভুেক ঐসব উপহার েদেব| এছাড়াও যিদ েকােনা বয্িক্ত আরও িকছু েবশী িদেত সক্ষম হয় এবং তা েদবার
জনয্ শপথ কের থােক, তাহেল তােক অবশয্ই তার শপথ রাখেত হেব| তেব তােক অবশয্ই কমপেক্ষ ঐসব
িজিনসপত্র িদেতই হেব যা নাসরীয় শপেথর িনয়েম তািলকাভুক্ত হেয়েছ|”

যাজেকর আশীবর্াদ
22 প্রভু েমািশেক বলেলন, 23 “হােরাণ এবং তার পুত্রেদর বেল দাও েয, এভােবই তারা ইস্রােয়েলর

েলাকেদর আশীবর্াদ করেব|” তারা বলেব:

24 �প্রভু েতামােদর আশীবর্াদ করুন এবং রক্ষা করুন|
25 প্রভু েতামােদর প্রিত সদয় েহান

এবং েতামােদর করুণা প্রদশর্ন করুন|
26 প্রভু েতামােদর প্রাথর্নার উত্তর িদন

এবং েতামােদর শািন্ত িদন|�

27 এরপর প্রভু বলেলন, “ইস্রােয়েলর েলাকেদর আশীবর্াদ করার জনয্ হােরাণ এবং তার পুত্ররা আমার
নাম বয্বহার করেব এবং আিম তােদর আশীবর্াদ করেবা|”

7
পিবত্র তঁাবুর উৎসগীর্করণ

1 েমািশ পিবত্র তঁাবুর স্থাপেনর কাজ সম্পন্ন কের এিটেক প্রভুর কােছ উৎসগর্ করল| পিবত্র তঁাবু
এবং তার েভতেরর সমস্ত দ্রবয্সামগ্রীেক েমািশ অিভেষক করল| েবদী এবং তার সেঙ্গ বয্বহাযর্য্ অনয্ানয্
দ্রবয্সামগ্রীেকও েমািশ অিভেষক ও পিবত্র করল| এেত েবাঝােনা হল েয, এই সব দ্রবয্সামগ্রী েকবলমাত্র
প্রভুর উপাসনার জনয্ই বয্বহৃত হেব|

2 এরপর ইস্রােয়েলর েনতাগণ প্রভুেক তােদর ৈনেবদয্ প্রদান করল| এই সকল েনতারা িছল তােদরই
পিরবােরর কতর্ া এবং তােদর েগাষ্ঠীর েনতা| এই সব েলাকরা হল তারাই যােদর েলাকসংখয্া গণনা করার
দািয়ত্ব িছল| 3 এই সব েলাকরা প্রভুর কােছ উপহার এেনিছল| তারা ছয়িট আচ্ছািদত শকট এবং েসই
শকটগুিলেক চালােনার জনয্ বােরািট গরু এেনিছল| (প্রেতয্ক েনতা একিট কের গরু িদেয়িছল| প্রেতয্ক
েনতা অপর আেরক েনতার সেঙ্গ একসেঙ্গ একিট কের শকট িদেয়িছল|) পিবত্র তঁাবুেতই েনতারা প্রভুেক
এই সব দ্রবয্সামগ্রী িদেয়িছল|

4 প্রভু েমািশেক বলেলন, 5 “েনতােদর কাছ েথেক এই সব উপহারসামগ্রী গ্রহণ কেরা| সমাগম তঁাবুর
কােজ এইসব উপহারসামগ্রী বয্বহার করা যােব| েলবীয়েদর এই সব িজিনসপত্র িদেয় দাও| এই িজিনসগুিল
তােদর প্রেয়াজন হেব|”

6তাই েমািশ শকটগুিল এবং গরুগুেলােক গ্রহণ কের ঐগুেলা েলবীয় পিরবারভুক্তেদর িদেয় িদেয়িছল|
7 েমািশ েগেশর্ান েগাষ্ঠীভুক্ত েলাকেদর দুিট গাড়ী এবং চারিট গরু িদেয়িছল| 8 এরপর েমািশ মরাির
েগাষ্ঠীভুক্ত েলাকেদর চারিট গাড়ী এবং আটিট গরু িদেয়িছল| তােদর কােজর জনয্ এই শকট ও গরুর
তােদর প্রেয়াজন িছল| যাজক হােরােণর পুত্র ঈথামর এইসব বয্িক্তেদর কাজকেমর্র জনয্ দায়বদ্ধ িছল|
9 েমািশ কহােতর পিরবারেগাষ্ঠীেক একিটও গরু অথবা গািড় েদয় িন, কারণ তােদর কাজ িছল পিবত্র
দ্রবয্সামগ্রী িনেজেদর কঁােধই বহন করা|
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10 েমািশ েবদীেক অিভেষক কেরিছল| ঐ একই িদেন েবদীিটেক উৎসগর্ করার জনয্ েনতারা তােদর
ৈনেবদয্ িনেয় এেসিছল| তারা েবদীেত প্রভুেক তােদর ৈনেবদয্ প্রদান কেরিছল| 11প্রভু েমািশেক বলেলন,
“েবদীিটেক উৎসগর্ করার জেনয্ প্রেতয্কিদন একজন কের েনতা তার উপহার িনেয় আসেব|”

12-83 বােরাজন েনতার প্রেতয্েক তােদর উপহার িনেয় এেসিছল| এইগুিল হল উপহার সামগ্রী:* প্রেতয্ক
েনতা 3-1/4 পাউণ্ড ওজেনর একিট কের রূেপার থালা এবং 1-3/4 পাউণ্ড ওজেনর একিট কের রূেপার
বািট এেনিছল| এই দুরকেমর উপহারই পিবত্র স্থােনর মাপকািঠ অনুসাের ওজন করা হেয়িছল| প্রেতয্কিট
বািট এবং থালা েতল িমিশ্রত সূক্ষ্ম ময়দায় পূণর্ িছল; এিট শসয্ ৈনেবদয্র জনয্ বয্বহৃত হত| প্রেতয্ক েনতা
4 আউন্স ওজেনর একিট কের বড় েসানার চামচও এেনিছল| এই চামচগুিল সুগিন্ধ ধূেনায় পিরপূণর্ িছল|
এছাড়াও তারা প্রেতয্েক একিট কের এঁেড় বাছুর, একিট েমষ এবং এক বছর বয়স্ক একিট পুং েমষশাবক

এেনিছল| এই পশুগুিলেক েহামবিলর জনয্ আনা হেয়িছল| পাপ কেমর্র উৎসেগর্র জনয্ তারা প্রেতয্েক
একিট কের পুরুষ ছাগল এেনিছল| প্রেতয্েক 2িট গরু, 5িট পুং েমষ, 5িট পুং ছাগল এবং এক বছর বয়স্ক
5িট পুং েমষশাবক এেনিছল| এই সকল দ্রবয্সামগ্রী মঙ্গল ৈনেবদয্ িহসােব উৎসগীর্কৃত হেয়িছল|
প্রথম িদন, িযহূদা পিরবারেগাষ্ঠীর েনতা অম্মীনাদেবর পুত্র নহেশান তার উপহার এেনিছল|
িদ্বতীয় িদন, ইষাখেরর েগাষ্ঠীর েনতা সূয়ােরর পুত্র নথেনল তার উপহার এেনিছল|
তৃতীয় িদন, সবূলূন পিরবারেগাষ্ঠীর েনতা েহেলােনর পুত্র ইলীয়াব তার উপহার এেনিছল|
চতুথর্ িদন, রূেবণ েগাষ্ঠীর েনতা শেদয়ূেরর পুত্র ইলীষুর তার উপহার এেনিছল|
পঞ্চম িদন, িশিমেয়ান েগাষ্ঠীর েনতা সূরীশদ্দেয়র পুত্র শলূমীেয়ল তার উপহার এেনিছল|
ষষ্ঠ িদন, গাদ েগাষ্ঠীর েনতা দূয্েয়েলর পুত্র ইলীয়াসফ তার উপহার এেনিছল|
সপ্তম িদন, ইফ্রিয়ম েগাষ্ঠীর েনতা অম্মীহূেদর পুত্র ইলীশামা তার উপহার এেনিছল|
অষ্টম িদন, মনঃিশ েগাষ্ঠীর েনতা পদাহসূেরর পুত্র গমলীেয়ল তার উপহার এেনিছল|
নবম িদন, িবনয্ামীন েগাষ্ঠীর েনতা িগিদেয়ািনর পুত্র অবীদান তার উপহার এেনিছল|
দশম িদন, দান েগাষ্ঠীর েনতা অম্মীশদ্দেয়র পুত্র অহীেয়ষর তার উপহার এেনিছল|
একাদশ িদন, আেশর েগাষ্ঠীর েনতা অক্রেণর পুত্র পগীেয়ল তার উপহার এেনিছল|
দ্বাদশ িদন, নপ্তািল েগাষ্ঠীর েনতা ঐনেনর পুত্র অহীরঃ তার উপহার এেনিছল|
84 সুতরাং ঐসব দ্রবয্সামগ্রী িছল ইস্রােয়েলর েলাকেদর েনতােদর কাছ েথেক পাওয়া উপহারসামগ্রী|

েমািশ েবদীিটেক অিভেষক কের উৎসগর্ করার সময় তারা এই সকল দ্রবয্সামগ্রী িনেয় এেসিছল| তারা
12িট রূেপার থালা, 12িট রূেপার বািট এবং 12িট েসানার চামচ এেনিছল| 85 প্রেতয্কিট রূেপার থালা
প্রায় 3-1/4 পাউণ্ড ওজেনর িছল| এবং প্রেতয্কিট বািটর ওজন িছল প্রায় 1-3/4 পাউণ্ড| পিবত্র স্থােনর
মাপকািঠ অনুসাের সমস্ত রূেপার থালা এবং রূেপার বািটর েমাট ওজন িছল প্রায় 60 পাউণ্ড| 86 পিবত্র
স্থােনর মাপকািঠ অনুসাের সুগিন্ধ ধূেনায় পিরপূণর্ 12 িট েসানার চামেচর প্রেতয্কিটর ওজন িছল প্রায় 4
পাউণ্ড| 12িট েসানার চামেচর েমাট ওজন িছল প্রায় 3 পাউণ্ড|

87 েহামবিল উৎসেগর্র জনয্ পশুর েমাট সংখয্া িছল 12িট ষঁাড়, 12িট েমষ এবং 12িট এক বছর বয়স্ক
পুরুষ েমষশাবক| ঐসব দ্রবয্সামগ্রীর উৎসেগর্র সেঙ্গ েয শসয্ ৈনেবদয্র জনয্ আবশয্ক, তাও িছল এবং
েসখােন 12িট পুরুষ ছাগলও িছল যা প্রভুর কােছ পাপাথর্ক বিল িহসােব উৎসেগর্র জনয্ বয্বহৃত হেয়িছল|
88 এছাড়াও েনতারা মঙ্গল ৈনেবদয্র জনয্ বিল িহসােব উৎসেগর্র জনয্ পশুও িদেয়িছল| এই সব পশুেদর
েমাট সংখয্া িছল 24িট ষঁাড়, 60িট েমষ, 60িট পুরুষ ছাগল এবং 60িট এক বছর বয়স্ক পুরুষ েমষশাবক|
এই ভােব েমািশ অিভেষক করার পের তারা েবদীিটেক উৎসগর্ কেরিছল|

89 েমািশ যখনই প্রভুর সােথ কথা বলার জনয্ সমাগম তঁাবুেত েযত, েস প্রভুর কন্ঠস্বর শুনত, প্রভু তঁার
সেঙ্গ কথা বলেতন| েসই সাক্ষয্িসনু্দেকর িবেশষ আচ্ছাদেনর ওপেরর দুজন করূব দূেতর মাঝখান েথেক
েসই কন্ঠস্বর েশানা েযত| এই ভােব ঈশ্বর েমািশর সেঙ্গ কথা বলেতন|
* 7:12-83: িহব্রু পুস্তেক প্রেতয্ক েনতার উপহার আলাদাভােব তািলকাভুক্ত করা আেছ| িকন্তু প্রেতয্ক উপহােরর িববরণই এক| সুতরাং
সহজতর পােঠর জনয্ এগুিলেক এক কের েদওয়া হেয়েছ| সুতরাং সহজতর পােঠর জনয্ এগুিলেক এক কের েদওয়া হেয়েছ|
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8
বািতস্তম্ভ

1 প্রভু েমািশেক বলেলন, 2 “হােরাণেক বেলা, েস বািতগুেলা জ্বালােল বািতগুেলার আেলায় েযন
বািতস্তেম্ভর সামেনর জায়গাটা আেলািকত হয়|”

3 হােরাণ তাই কেরিছল| সিঠক জায়গােতই েস বািতগুেলা েরেখিছল এবং এমনভােব েরেখিছল েয,
বািতস্তেম্ভর সামেনর জায়গাটা আেলািকত হেয়িছল| প্রভু েমািশেক যা আেদশ কেরিছেলন তা েমািশ পালন
কেরিছল| 4 এই ভােব বািতস্তম্ভিট ৈতরী করা হেয়িছল| এিট িপটােনা েসানা িদেয় ৈতরী করা হেয়িছল,
বািতস্তেম্ভর েগাড়ার েসানার িভত েথেক উপেরর েসানার ফুল পযর্ন্ত পুেরাটাই| প্রভু েমািশেক িঠক েযরকম
েদিখেয়িছেলন এিট েসরকমই েদখেত হেয়িছেলা|

েলবীয়েদর উৎসগীর্করণ
5 প্রভু েমািশেক বলেলন, 6 “ইস্রােয়েলর অনয্ানয্ েলাকেদর েথেক েলবীয়েদর পৃথক কেরা| েসই

েলবীয়েদর শুিচ কেরা| 7 তােদর শুিচ করার জনয্ েতামার যা যা করা উিচৎ তা এই রকম: পাপাথর্ক
বিলর জনয্ েয িবেশষ জল আেছ েসটা তােদর ওপর িছিটেয় দাও| এই জল তােদর শুিচ করেব| এরপর
তারা তােদর শরীর কািমেয় পিরষ্কার করেব, বস্ত্রািদ েধােব এবং শরীরেক পিরষ্কার করেব|

8 “তারপর েলবীয় েগাষ্ঠীভুক্ত েলাকরা পােলর মেধয্ েথেক একিট অল্পবয়স্ক ষঁাড় েনেব যার সেঙ্গই শসয্
ৈনেবদয্ উৎসগর্ করা হেব| ৈনেবদয্র উেদ্দেশয্ এই শসয্ হেব েতল েমশােনা ময়দা| এরপর পাপাথর্ক বিল
উৎসেগর্র প্রেয়াজেন তুিম আরও একিট অল্পবয়স্ক ষঁাড় েনেব| 9 সমাগম তঁাবুর সামেনর এলাকায় েলবীয়
েগাষ্ঠীভুক্ত েলাকেদর একসেঙ্গঐজায়গায় িনেয় এেসা| 10প্রভুর সামেন েলবীয় েগাষ্ঠীভুক্ত েলাকেদর িনেয়
এেল ইস্রােয়েলর েলাকরা তােদর হাত েলবীয়েদর ওপের রাখেব| 11 এরপর হােরাণ েলবীয় েগাষ্ঠীভুক্ত
েলাকেদর ইস্রােয়ল সন্তানেদর কাছ েথেক প্রভুর কােছ আনা িবেশষ উপহার িহসােব িদেয় েদেব| এই ভােব
েলবীয় েগাষ্ঠীভুক্ত েলাকরা প্রভুর উেদ্দেশয্ তােদর িবেশষ কাজ করার জনয্ প্রস্তুত হেব|

12 “এরপর েলবীয়রা ষঁােড়র মাথায় হাত রাখেব, তার মেধয্ একিট ষঁাড় পাপাথর্ক বিল িহসােব এবং
অনয্িট েহামবিল িহসােব প্রভুর কােছ উৎসগর্ করার জনয্ বয্বহার করা হেব| এইসব উৎসগর্ েলবীয়
েগাষ্ঠীভুক্ত েলাকেদর পিবত্র করেব|* 13 েলবীয় েগাষ্ঠীভুক্ত েলাকেদর হােরাণ এবং তার পুত্রেদর সামেন
দঁাড়ােত বেলা| এরপর প্রভুর কােছ েলবীয় েগাষ্ঠীভুক্ত েলাকেদর িদেয় দাও| তারা েদালনীয় ৈনেবদয্র মেতা
হেব| 14 তুিম েলবীয়েদর ইস্রােয়েলর অনয্ানয্ েলাকেদর েথেক পৃথক করেব| েলবীয় েগাষ্ঠীভুক্ত েলাকরা
আমার হেব|

15 “সুতরাং েলবীয় েগাষ্ঠীভুক্ত েলাকেদর শুিচ কেরা এবং তােদরেক প্রভুর কােছ িদেয় দাও| তারা
েদালনীয় ৈনেবদয্র মেতা হেব| তুিম এটা করার পের তারা সমাগম তঁাবুেত তােদর িনধর্ািরত কাজ করেত
পারেব| 16 ইস্রােয়লীয় েলাকরা েলবীয়র েগাষ্ঠীভুক্ত েলাকেদর আমার কােছ িদেয় েদেব| তারা আমার হেব|
অতীেতআিম প্রেতয্ক ইস্রােয়লীয় পিরবারেক তােদর প্রথমজাত পুত্রআমােক িদেয় িদেত বেলিছলাম| িকন্তু
এখন আিম ইস্রােয়েলর অনয্ানয্ পিরবােরর প্রথমজাত পুত্রেদর পিরবেতর্ েলবীয় েগাষ্ঠীভুক্ত েলাকেদর
িনিচ্ছ| 17 ইস্রােয়েলর প্রেতয্ক পুংিলঙ্গধারী প্রথমজাত আমার| েসিট মানুষ েহাক্◌্ অথবা পশু, তােত
িকছু যায় আেস না, েসিট আমারই| কারণ েযিদন আিম িমশেরর সমস্ত প্রথমজাত পুত্র এবং পশুেদর হতয্া
কেরিছলাম, আিমআমার জনয্ প্রথমজাত পুত্রেদর বাছাই কেরিছলাম| 18 িকন্তু এখনআিম তােদর পিরবেতর্
েলবীয় েগাষ্ঠীভুক্ত েলাকেদরই েনব| 19 ইস্রােয়েলর সকল েলাকেদর েথেক আিম েলবীয় েগাষ্ঠীভুক্ত
েলাকেদর েবেছ িনেয়িছলাম| এবং আিম তােদর হােরাণ এবং তার পুত্রেদর কােছ উপহার িহেসেব েদব|
আিম চাই সমাগম তঁাবুেত তারা কাজ করুক| তারা ইস্রােয়েলর সমস্ত েলাকর জেনয্ েসবাকাযর্ করেব| তারা
তােদর শুিদ্ধকরেণর বিল উৎসগর্ করেত সাহাযয্ করেব যা ইস্রােয়েলর েলাকেদর শুিচ করেব| তাহেল
* 8:12: েলবীয় � করেব আক্ষিরক অেথর্, “শুিচকরণ করেব|” এই িহব্রু শব্দিটর অথর্, “ঢাকা েদওয়া,” “লুকােনা” অথবা “পাপ মুেছ
েদওয়া|”
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ইস্রােয়েলর েলাকরা পিবত্র স্থােনর কাছাকািছ এেলও তারা েকােনা বড় রকেমর অসুস্থতা বা সমসয্ার
সমু্মখীন হেব না|”

20 সুতরাং েমািশ, হােরাণ এবং ইস্রােয়েলর সমস্ত েলাক প্রভুর আেদশ পালন করল| প্রভু েমািশেক যা
আেদশ কেরিছেলন, ইস্রােয়লীয়রা েলবীয় েগাষ্ঠীভুক্ত েলাকেদর প্রিত তা সম্পন্ন করল| 21 েলবীয়রা তােদর
িনেজেদর এবং তােদর েপাশাক পিরচ্ছদ পিরষ্কার করেল হােরাণ তােদর প্রভুর কােছ েদালনীয় ৈনেবদয্র
মেতা অপর্ণ করল| হােরাণ েয ৈনেবদয্ িনেবদন করল তা তােদর পাপমুক্ত এবং শুিচ করল| 22 এরপর
েলবীয়রা তােদর িনধর্ািরত কাজ করার জনয্ সমাগম তঁাবুেত এল| তারা হােরাণ এবং তার পুত্রেদর অধীেন
িছল| প্রভু েমািশেক যা বেলিছেলন েলবীয়েদর প্রিত তাই করা হেয়িছল|

23 এরপর প্রভু েমািশেক বলেলন, 24 “এিট েলবীয়েদর জনয্ এক িবেশষ আেদশ: 25 বছর অথবা
তার েবশী বয়স্ক প্রেতয্ক েলবীয় পুরুষ সমাগম তঁাবুেত অবশয্ই আসেব এবং সমাগম তঁাবুর কাজকেমর্
অংশ েনেব| 25 িকন্তু যখন কােরাও বয়স 50 বছর তখন েস অবশয্ই ভারী কাজকমর্ েথেক অবসর েনেব|
26 পঞ্চাশ বছর অথবা তার েবশী বয়স্ক েসই সকল বয্িক্তরা সমাগম তঁাবুেত পাহারা িদেয় তােদর ভাইেদর
কােজ সাহাযয্ করেত পাের| িকন্তু তারা েযন েকান ভারী কাজ না কের| যখন তুিম েলবীয় েগাষ্ঠীভুক্ত
েলাকেদর তােদর কােজর জনয্ মেনানীত কেরেছা তখন তুিম এই কাজগুিল অবশয্ই করেব|”

9
িনস্তারপবর্

1 ইস্রােয়েলর েলাকরা িমশর েছেড় চেল আসার পের িদ্বতীয় বছেরর প্রথম মােস প্রভু সীনয় মরুভূিমেত
েমািশর সােথ এই কথা বলেলন, 2 “ইস্রােয়েলর েলাকেদর িঠক সমেয় িনস্তারপেবর্র পিবত্র িদন উদযাপন
করেত বেল দাও| 3 তারা অবশয্ই এই মােসর 14 তািরখ, েগাধুিল েবলায় উদ্বােরর পিবত্র িদেনর খাদয্
গ্রহণ করেব| তারা অবশয্ই িনধর্ািরত সমেয় এই কাজ করেব এবং িনস্তারপেবর্র সকল িনয়ম তারা অবশয্ই
পালন করেব|”

4 সুতরাং েমািশ ইস্রােয়েলর েলাকেদর িনস্তারপবর্ উদযাপন করেত বেলিছল| 5 ইস্রােয়েলর েলাকরা
প্রথম মােসর 14 তািরেখ েগাধুিল েবলায় সীনয় মরুভূিমেত িনস্তারপবর্ পালন কেরিছল| প্রভু েমািশেক
েযভােব আেদশ কেরিছেলন ইস্রােয়লীয়রা িঠক েসভােবই কাজ কেরিছল|

6 িকন্তু িকছু েলাক ঐ িদনিটেক িনস্তারপেবর্র পিবত্র িদন িহেসেব উদযাপন করেত পাের িন| তারা অশুিচ
িছল, কারণ তারা একটা মৃতেদহ স্পশর্ কেরিছল| সুতরাং তারা ঐ িদেন েমািশ এবং হােরােণর কােছ েগল|
7 তারা েমািশেক বলল, “আমরা এক বয্িক্তর মৃতেদহ স্পশর্ কের অশুিচ হেয়িছ| িনধর্ািরত সমেয় প্রভুেক
উপহার িদেত আমােদর বাধা েদওয়া হেচ্ছ| সুতরাং আমরা ইস্রােয়েলর অনয্ানয্ েলাকেদর সেঙ্গ িনস্তারপবর্
উদযাপন করেত পারিছ না| আমরা িক করব?”

8 েমািশ তােদর বলল, “আিম প্রভুেক িজেজ্ঞস করেবা িতিন এ বয্াপাের িক বেলন|”
9 তখন প্রভু েমািশেক বলেলন, 10 “তুিম এই কথাগুেলা ইস্রােয়েলর েলাকেদর বেলা: এই িনয়ম

েতামােদর এবং েতামােদর উত্তরপুরুষেদর জনয্ই| েকােনা একজেনর পেক্ষ িনধর্ািরত সমেয় িনস্তারপবর্
উদযাপন করা সম্ভব নাও হেত পাের| হয়েতা েসই বয্িক্ত মৃতেদহ স্পশর্ কের অশুিচ হেয়িছল অথবা দূর
েদেশ যাত্রা কেরিছল| 11 তবু েসই বয্িক্ত অনয্ েকােনাও সমেয় িনস্তারপবর্ উদযাপন করেত পারেব| িদ্বতীয়
মােসর 14 তািরেখ েগাধুিল েবলায় অবশয্ই েস িনস্তারপবর্ উদযাপন করেব| ঐ সমেয় তারা অবশয্ই
িনস্তারপেবর্র েমষ, খািমর ছাড়া ৈতরী রুিট এবং িকছু েতেতা শাকপাতা িদেয় খােব| 12 তারা পেরর িদন
সকাল পযর্ন্ত ঐ খাবােরর েকােনা িকছুই অবিশষ্ট রাখেব না এবং অবশয্ই েসই েমেষর েকােনা হাড় ভগ্ন
করেব না| েস অবশয্ই িনস্তারপেবর্র সব িনয়ম অনুসরণ করেব; 13 িকন্তু েয েলাকিট শুিচ এবং েবড়ােত
যায় িন েস যিদ িনির্দষ্ট সময় িনস্তারপবর্ উদযাপন না কের, তাহেল তােক অবশয্ই তার েলাকেদর কাছ েথেক
আলাদা কের েদওয়া হেব| েস েদাষী এবং শািস্তর েযাগয্ কারণ েস িনির্দষ্ট সময় প্রভুেক তার উপহার েদয়
িন|
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14 “েতামােদর সেঙ্গ আেছ এমন েকােনা িবেদশী যিদ প্রভুর িনস্তারপবর্ উদয্াপেনর জনয্ ইচু্ছক হয়
তাহেল েস অবশয্ই তা করেব িকন্তু েস অবশয্ই িনস্তারপেবর্র সকল িবিধ অনুসরণ করেব| একই িনয়ম
সকেলর জনয্ প্রেযাজয্|”

েমষ এবং আগুন
15 েযিদন সমাগম তঁাবু অথর্াৎ  চুিক্তর েসই তঁাবু স্থািপত হল, েসিদন সন্ধয্ায় ঈশ্বেরর েমঘ েসিটেক

আবৃত করল এবং সকাল পযর্ন্ত পিবত্র তঁাবুর ওপেরর েমঘেক িঠক আগুেনর মেতা েদখািচ্ছল| 16 েমঘিট
সমস্তক্ষণ পিবত্র তঁাবু আবৃত করত এবং রােত্র েসটােক আগুেনর মেতা েদখােতা| 17 েমঘিট পিবত্র তঁাবুর
ওপর েথেক স্থান পিরবতর্ ন করেল, ইস্রােয়লীয়রা েসিটেক অনুসরণ করল| যখন েমঘিট থামত তখন
ইস্রােয়লীয়রা েসখােনই িশিবর স্থাপন করত| 18কখন যাত্রা শুরু করেত হেব, কখন থামেত হেব এবং কখন
িশিবর স্থাপন করেত হেব েস বয্াপাের ইস্রােয়েলর েলাকেদর প্রভু এই রাস্তাই েদিখেয়িছেলন| যতক্ষণ পযর্ন্ত
পিবত্র তঁাবুর ওপের েমঘ থাকত, ততক্ষণ পযর্ন্ত েলাকরা েসই একই জায়গায় িশিবর স্থাপন কের বসবাস
করত| 19 েকােনা েকােনা সমেয় পিবত্র তঁাবুর ওপের দীঘর্ সময় ধের েমঘ থাকেতা| ইস্রােয়লীয়রা প্রভুর
আেদশ পালন করত এবং েসই স্থান তয্াগ করত না| 20 েকােনা সমেয় আবার অল্প কেয়কিদেনর জনয্
পিবত্র তঁাবুর ওপের েমঘ থাকেতা| সুতরাং েলাকরা প্রভুর আেদশ পালন করত�যখন েমঘ চলেত শুরু
করত, তখন তারাও েসই েমঘেক অনুসরণ করত| 21 েকােনা সময় আবার মাত্র এক রািত্রর জনয্ েমঘ
স্থায়ী হত। পরিদন সকােলই আবার চলেত শুরু করত| সুতরাং েলাকরা তােদর িজিনসপত্র এক জায়গায়
জেড়া কের েমঘেক অনুসরণ করত| িদেনর েবলায় অথবা রািত্রেত যখনই েমঘ চলেত শুরু করত তখনই
েলাকরা তােক অনুসরণ করত| 22 যিদ েসই েমঘ দুিদন অথবা এক মাস অথবা এক বছেরর জনয্ পিবত্র
তঁাবুর উপের স্থায়ী হত তখনও েলাকরা প্রভুর আেদশ পালন করত| তারা েসই জায়গায় থাকত এবং েসই
স্থান েথেক েমঘ না সের যাওয়া পযর্ন্ত েসই স্থান তারা তয্াগ করত না| এরপর েমঘ েসই জায়গা েথেক
উেঠ চলেত শুরু করেল, েলাকরাও চলেত শুরু করত| 23 সুতরাং েলাকরা প্রভুর আেদশ পালন করত|
প্রভু বলেল তারা িশিবর স্থাপন করত এবং প্রভু বলেল তারা চলেত শুরু করত| েলাকরা খুব সতকর্ ভােব
নজর রাখত এবং প্রভু েমািশেক যা আেদশ করেতন তা তারা পালন করত|

10
রূেপার িশঙা

1 প্রভু েমািশেক বলেলন: 2 “দুিট রূেপার িশঙা ৈতরী কর| িশঙা দুিট ৈতরী করার জনয্ েপটােনা রূেপা
বয্বহার কর| েলাকেদর একসেঙ্গ ডাকার জনয্ এবং িশিবর স্থানান্তেরর সময় বলার জনয্ এই িশঙা দুিট
বয্বহার করা হেব| 3 যিদ িশঙা দুিট এক সােথ দীঘর্ সুের েজাের বাজাও, তাহেল সব েলাক েযন সমাগম
তঁাবুর প্রেবশ পেথ েতামার সামেন আেস| 4 িকন্তু যিদ তুিম েতামার সেঙ্গ েদখা করার জনয্ েনতােদর অথর্াৎ 
ইস্রােয়েলর বােরািট পিরবারেগাষ্ঠীর প্রধানেদর জেড়া করেত চাও, তাহেল েকবলমাত্র একিট িশঙােকই দীঘর্
সুের বাজােব|

5 “িশঙা দুিট অল্পক্ষেণর জনয্ বাজােনা হেল েবাঝােব েয িশিবরেক সিরেয় িনেয় েযেত হেব| তখন
সমাগম তঁাবুর পূবর্িদেক েয পিরবারেগাষ্ঠী িশিবর স্থাপন কেরেছ তারা অবশয্ই চলেত শুরু করেব|
6 িদ্বতীয়বার িশঙা দুিটেক অল্পক্ষেণর জনয্ বাজােল সমাগম তঁাবুর দিক্ষণিদেক েয পিরবারেগাষ্ঠী িশিবর
স্থাপন কেরেছ তারা চলেত শুরু করেব| 7 িকন্তু যিদ িবেশষ সভার জনয্ েলাকেদর এক জায়গায় একিত্রত
করেত চাও, তাহেল িশঙা দুিটেক দীঘর্ সময় ধের িকন্তু অনয্ভােব বাজােব| 8 েকবলমাত্র হােরােণর পুত্ররা
এবং যাজকরা িশঙা দুিটেক বাজােব| এই িবিধ েতামােদর এবং েতামােদর পরবতীর্ বংশধরেদর জনয্
িচরকালীন িবিধ|

9 “যিদ তুিম েতামার েকােনা শত্রুর সেঙ্গ েতামার িনেজর েদেশ যুদ্ধ করেত যাও, তাহেল তুিম তােদর
সেঙ্গ যুদ্ধ করেত যাওয়ার আেগ িশঙা দুিটেক অল্প সমেয়র জনয্ েজাের বাজােব| প্রভু েতামার ঈশ্বর,
েতামার িশঙার আওয়াজ শুনেত পােবন এবং িতিন েতামােক েতামার শত্রুেদর হাত েথেক বঁাচােবন|
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10 এছাড়াও েতামার িবেশষ সভার সময়, অমাবসয্ার িদনগুেলােত এবং েতামােদর সকেলর সুেখর
সমােবেশ এই িশঙা দুিটেক বাজােব| তুিম যখন েতামার েহামবিল এবং মঙ্গল ৈনেবদয্ প্রদান করেব েসই
সময়ও িশঙা দুিটেক বাজােব| প্রভু, েতামার ঈশ্বর েতামােক েযন মেন রােখন, েস জনয্ই এই িবেশষ পদ্ধিত|
এিট করার জনয্ আিম েতামােক আেদশ করিছ; আিমই প্রভু েতামার ঈশ্বর|”

ইস্রােয়েলর েলাকরা তােদর তঁাবু স্থানান্তিরত করল
11 ইস্রােয়েলর েলাকরা িমশর তয্াগ করার পের, িদ্বতীয় বছেরর িদ্বতীয় মােসর 20 তম িদেন চুিক্তর

তঁাবুর ওপর েথেক েমঘ উঠল| 12 তাই ইস্রােয়েলর েলাকরা তােদর যাত্রা শুরু করল| তারা সীনয় মরুভূিম
তয্াগ কের পারণ মরুভূিমেত েমঘ থামা পযর্ন্ত ভ্রমণ করল| 13 এই প্রথম েলাকরা তােদর িশিবর স্থানান্তর
করল| প্রভু েমািশেক েযমন আেদশ করেলন, েসই ভােবই তারা এিটেক স্থানান্তর করল|

14 িযহূদার িশিবর েথেক প্রথেম িতনিট েগাষ্ঠী েগল| তারা তােদর পতাকা িনেয়ই ভ্রমণ করল| প্রথম
েগাষ্ঠীিট িছল িযহূদার পিরবারেগাষ্ঠী| অম্মীনাদেবর পুত্র নহেশান িছল ঐ েগাষ্ঠীর দল েনতা| 15 এরপর
এেলন ইষাখেরর পিরবারেগাষ্ঠী| সূয়ােরর পুত্র নথেনল িছলঐ েগাষ্ঠীর দল েনতা| 16তারপের এল সবূলূেনর
পিরবারেগাষ্ঠী| েহেলােনর পুত্র ইলীয়াব িছল ঐ েগাষ্ঠীর দল েনতা|

17 এরপর পিবত্র তঁাবুিটেক েতালা হল, েগেশর্ান এবং মরাির পিরবােরর েলাকরা পিবত্র তঁাবুিটেক বহন
করিছল, সুতরাং এই পিরবােরর েলাকরা সািরেত িঠক তার পেরই িছল|

18 এরপর রূেবেণর িশিবর েথেক িতনিট েগাষ্ঠী তােদর পতাকাসহ ভ্রমণ করল| প্রথম েগাষ্ঠীিট িছল
রূেবেণর পিরবারেগাষ্ঠী| শেদয়ূেরর পুত্র ইলীয়ুর িছল এই েগাষ্ঠীর দল েনতা| 19 এরপর িশিমেয়ােনর
পিরবারেগাষ্ঠী এল| সুরীশদ্দেয়র পুত্র শলূমীেয়ল িছল এই েগাষ্ঠীর দল েনতা| 20 এবং তারপের এেসিছল
গােদর পিরবারেগাষ্ঠী| দূয্েয়েলর পুত্র ইলীয়াসফ িছল এই েগাষ্ঠীর দল েনতা| 21 কহাত্ পিরবার, যারা
পিবত্র তঁাবু বহন করত, এরপর তারা যাত্রা শুরু করল কারণ নতুন জায়গায় আসামাত্রই তােদর তঁাবুিট
স্থাপন করেত হেব|

22 এরপর ইফ্রিয়েমর িশিবর েথেক িতনিট েগাষ্ঠী এল| তারা তােদর পতাকাসহ ভ্রমণ কেরিছল| প্রথম
েগাষ্ঠীিট িছল ইফ্রিয়েমর পিরবারেগাষ্ঠী| অম্মীহূেদর পুত্র ইলীশামা িছল ঐ েগাষ্ঠীর দলেনতা| 23 এরপর
এেসিছল মনঃিশর পিরবারেগাষ্ঠী| পদাহসূেরর পুত্র গমলীেয়ল িছল এই েগাষ্ঠীর দলেনতা| 24 এরপর এল
িবনয্ামীেনর পিরবারেগাষ্ঠী| িগিদেয়ািনর পুত্র অবীদান িছল ঐ েগাষ্ঠীর দলেনতা|

25 েশষ িতনিট পিরবারেগাষ্ঠী িছল অনয্ানয্ সকল পিরবারেগাষ্ঠীর পশ্চাদভাগরক্ষী| তারা িছল দােনর
িশিবেরর েগাষ্ঠীভুক্ত| তারা তােদর পতাকা িনেয় ভ্রমণ করল| প্রথম েগাষ্ঠীিট িছল দােনর পিরবারেগাষ্ঠী|
অম্মীশদ্দেয়র পুত্র অহীেয়ষর িছল এই েগাষ্ঠীর দল েনতা| 26 এরপের এল আেশেরর পিরবারেগাষ্ঠী
অক্রেণর পুত্র পগীেয়ল িছল ঐ েগাষ্ঠীর দল েনতা| 27 এরপের এল নপ্তািল পিরবারেগাষ্ঠী| ঐনেনর পুত্র
অহীরঃ িছল ঐ েগাষ্ঠীর দল েনতা| 28স্থানান্তের যাবার সময় ইস্রােয়েলর েলাকরা এইভােবই একসােথ েযত|

29 িমিদেয়ানীয় রূেয়েলর পুত্র িছল েহাবব| (রূেয়ল িছল েমািশর শ্বশুর|) েমািশ েহারবেক বলল, “আমরা
েসই েদেশর উেদ্দেশয্ যাত্রা করিছ েযটা ঈশ্বরআমােদর েদেবন বেল প্রিতশ্রুিত কেরিছেলন|আমােদর সেঙ্গ
এেসা আমরা েতামার সেঙ্গ ভােলা বয্বহার করেবা| প্রভু ইস্রােয়লীয়েদর পেক্ষ মঙ্গল প্রিতজ্ঞা কেরেছন|”

30 িকন্তু েহাবব উত্তর িদল, “না, আিম েতামােদর সেঙ্গ যােবা না| আিম আমার জন্মভূিমেত, আমার
িনেজর েলাকেদর কােছ িফের যােবা|”

31তখন েমািশ বলল, “দয়া কেরআমােদর েছেড় যােবন না|আপিন মরুভূিম সম্পেকর্ আমােদর েথেকও
েবশী জােনন| আপিন আমােদর পথ প্রদশর্ক হেত পােরন| 32আপিন যিদ আমােদর সেঙ্গ আেসন তাহেল
প্রভু আমােদর েয সকল উত্তম িবষেয়র অিধকারী করেবন, েসটা আমরা আপনার সেঙ্গ ভাগ কের েনব|”

33 এেত েহাবব রাজী হল এবং তারা প্রভুর পাহােড়র চূড়া েথেক যাত্রা শুরু করল এবং িতন িদন পেথ
চলল| যাজকগণ প্রভুর সেঙ্গ চুিক্তর িসনু্দকিট িনেয় েলাকেদর আেগ আেগ হঁাটল| িশিবেরর জনয্ স্থান
অেন্বষেণ তারা িতনিদন পিবত্র িসনু্দকিটেক বহন করল| 34 প্রেতয্ক িদনই প্রভুর েমঘ তােদর ওপেরই
থাকত এবং প্রেতয্ক িদন সকােল তারা যখন িশিবর তয্াগ করত, তখন েমঘ তােদর পথ প্রদশর্ন করত|
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35 িশিবর স্থানান্তেরর জনয্ েলাকরা যখনই পিবত্র িসনু্দকিটেক ওঠােতা, েমািশ তখনই প্রেতয্কবােরর
মত বলত,

“প্রভু তুিম ওঠ!
েতামার শত্রুরা ছিড়েয় িছিটেয় যাক|
েতামার শত্রুরা েতামার কাছ েথেক পািলেয় যাক|”

36 যখনই পিবত্র িসনু্দকিটেক তার িনেজর জায়গায় রাখা হত, েমািশ তখনই প্রেতয্কবােরর মত বলত,

“প্রভু তুিম, েকািট েকািট ইস্রােয়লীয়েদর কােছ িফের এেসা|”

11
েলাকরা পুনরায় অিভেযাগ করল

1 েলাকরা তােদর সমসয্া সম্পেকর্ অিভেযাগ করা শুরু করেল প্রভু তােদর অিভেযাগ শুনেলন এবং
কু্ষদ্ধ হেলন| প্রভুর কাছ েথেক আগুন এেস েলাকেদর মেধয্ জ্বেল উঠল| আগুন িশিবেরর বাইেরর িদেক
িকছু িকছু এলাকা গ্রাস করল| 2 তখন েলাকরা েমািশর কােছ সাহােযয্র জনয্ ক্রন্দন করল| েমািশ প্রভুর
কােছ প্রাথর্না করল এবং আগুন িনেভ েগল| 3 সুতরাং তারা ঐ জায়গািটর নাম রাখল তেবরা, কারণ প্রভুর
আগুন তােদর িশিবেরর মেধয্ জ্বেল উেঠিছল|

70 জন বয়স্ক েনতা
4 িবেদশীরা যারা ইস্রােয়েলর েলাকেদর সেঙ্গ েযাগদান কেরিছল, তারা অনয্ানয্ খাবার েখেত চাইল

এবং ইস্রােয়েলর েলাকরা পুনরায় অিভেযাগ করেত শুরু করল| তারা বলল, “েক আমােদর মাংস েখেত
েদেব? 5 আমরা িমশের েয মাছ েখতাম তা মেন পড়েছ| আমােদর ঐ মােছর জনয্ েকােনা দামই িদেত
হত না| এছাড়াও আমােদর খুব ভােলা শাকসিব্জ িছল েযমন শশা, ফুিট, েপঁয়াজ জাতীয় ফল, েপঁয়াজ
এবং রসুন| 6 িকন্তু এখন আমরা আমােদর শিক্ত হািরেয় েফেলিছ| এই মান্না ছাড়া আর েকান িকছুই আমরা
েচােখ েদখেত পাই না|” 7 (এই মান্না িছল ধেন বীেজর মত এবং এর রং িছল গুগু্গেলর মেতা| 8 েলাকরা
এই মান্না এক জায়গায় জেড়া করত| এরপর তারা পাথেরর সাহােযয্ েসগুেলােক গঁুেড়া কের পােত্র েসিট
রান্না করত| অথবা এিটেক েপষণ যেন্ত্র িমিহ কের গঁুেড়া কের তা িদেয় িপেঠ ৈতরী করত| িপেঠগুেলার
স্বাদ িছল অিলভ েতল িদেয় ৈতরী করা িপেঠর মেতা| 9 প্রেতয্ক রােত্র যখন িশিশর পেড় িশিবর িভেজ
েযত েসই সময় এই মান্না মািটেত পড়েতা|)

10 েমািশ েলাকেদর অিভেযাগ করেত শুনল| প্রেতয্ক পিরবােরর েলাকরা তােদর তঁাবুর দরজায় বেস
এই অিভেযাগ করিছল| প্রভু এেত খুব কু্ষব্ধ হেলন এবং এটা েমািশেকও মনঃকু্ষন্ন করল| 11 েমািশ প্রভুেক
িজেজ্ঞস করল, “প্রভু, আপিন েকন আমােক এই সব সমসয্ায় জিড়েয়েছন? আিম আপনার েসবক| আিম
এমন িক কেরিছ েয আপিন অসন্তুষ্ট হেয়েছন? এই সমস্ত েলােকর দািয়ত্ব আপিন েকন আমার উপর
িদেয়েছন? 12 আিম িক েলাকেদর গেভর্ ধারণ কেরিছ, আিম িক এেদর জন্ম িদেয়িছ? িকন্তু আমােক
তােদর যত্ন িনেত হয়, িঠক েযমন ভােব একজন েসিবকা তার দুই বাহুর মেধয্ একিট িশশুেক যত্ন কের|
আপিন েকন আমােক এিট করার জনয্ বাধয্ কেরেছন? পূবর্পুরুষেদর েয জায়গা েদেবন বেল আপিন
প্রিতশ্রুিত কেরিছেলন তােদর েসই জায়গায় িনেয় যাওয়ার জনয্ েকন আপিন আমায় বাধয্ কেরেছন?
13 এই সব েলাকেক খাওয়াবার জনয্ আিম েকাথায় মাংস পাব? তারা সমােন আমার কােছ অিভেযাগ
কের বলেছ, �আমােদর খাবার জনয্ মাংস দাও!� 14 আিম একা এই সমস্ত েলােকর েদখাশুেনা করেত
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পারেবা না| এই দািয়ত্ব আমার কােছ গুরুভার স্বরূপ| 15আপিন যিদ মনস্থ কের থােকন েয আমার প্রিত এই
রকম বয্বহার করেবন তাহেল আমােক এখনই হতয্া করুন| আপিন যিদ আপনার েসবক িহেসেব আমােক
গ্রহণ কের থােকন তাহেল আমােক এখনই মরেত িদন|”

16 প্রভু েমািশেক বলেলন, “ইস্রােয়েলর প্রাচীনেদর মধয্ েথেক 70 জনেক আমার কােছ িনেয় এেসা|
যােদর তুিম এই েলাকেদর েনতা বেল জান তােদর সমাগম তঁাবুেত িনেয় এেসা| ওখােনই ওেদর েতামার
সেঙ্গ দঁাড়ােত দাও| 17 তখন আিম নীেচ েনেম আসব এবং ওখােনই েতামার সেঙ্গ কথা বলেবা| েতামার
ওপের েয আত্মা আেছ তার িকছুটা অংশ আিম তােদরও েদেবা| তখন তারা েলাকেদর েদখাশুেনা করার
জনয্ েতামােক সাহাযয্ করেব| তাহেল েতামােক একা এই সব েলাকেদর েদখাশুেনা করার ভার বহন করেত
হেব না|

18 “েলাকেদর বেলা: েতামরা আগামীকােলর জনয্ িনেজেদর ৈতরী কেরা| আগামীকাল েতামরা মাংস
খােব| প্রভু েতামােদর কান্না শুেনেছন| প্রভু েতামােদর কথা শুেনেছন, কারণ েতামরা েকঁেদ বেলছ,
�খাওয়ার জনয্ আমােদর েক মাংস েদেব? আমােদর জনয্ িমশরই ভােলা িছল|� সুতরাং এখন প্রভু
েতামােদর মাংস েদেবন এবং েতামরা তা খােব| 19 একিদন অথবা দুইিদন অথবা পঁাচিদন অথবা দশিদন
এমনিক কুিড়িদেনরও েবশী সময় ধের েতামরা েসই মাংস খােব| 20 িকন্তু েতামরা তা এক মাস ধের খােব|
েঘন্না না আসা পযর্ন্ত েতামরা ঐ মাংস খােব| এটাই েতামােদর ভিবতবয্ কারণ েতামরা প্রভুেক অগ্রাহয্
কেরছ িযিন েতামােদর মেধয্ই আেছন এবং েতামরা েকঁেদ তঁার সামেন অিভেযাগ কের বেলছ, �েকন
আমরা আেদৗ িমশর তয্াগ করলাম?� ”

21 েমািশ বলল, “প্রভু এখােন 600,000 পুরুষ ঘুের েবড়ােচ্ছ আর আপিন বলেছন, �আিম তােদর
এক মাস ধের খাওয়ার জনয্ যেথষ্ট পিরমােণ মাংস েদব!� 22 যিদ আমরা সমস্ত গরু এবং েমষেদর হতয্া
কির তাহেলও এক মাস ধের এই সমস্ত েলাকেদর খাওয়ােনার জনয্ তা যেথষ্ট হেব না| এবং আমরা যিদ
সমুেদ্রর সমস্ত মাছ ধের িনই, তাহেলও তা তােদর জনয্ যেথষ্ট হেব না!”

23 িকন্তু প্রভু েমািশেক বলেলন, “প্রভুর ক্ষমতা িক সীিমত? তুিম েদখেত পােব েয, আিম যা বিল েসটা
ফেল িক না|”

24 সুতরাং েমািশ েলাকেদর সেঙ্গ কথা বলার জনয্ েবিরেয় েগল| প্রভু যা যা বেলিছেলন েমািশ তােদর
তাই বলল| তখন েমািশ প্রবীনেদর মধয্ েথেক 70জনেক একজায়গায় জেড়া কের তােদর তঁাবুর চারিদেক
দঁাড়ােত বলল| 25 তখন প্রভু েমেঘর মেধয্ েনেম এেস েমািশর সােথ কথা বলেলন| েমািশর ওপর আত্মা
িছল, প্রভু েসই আত্মার িকছু অংশ িনেয় 70 জন প্রবীণেদর ওপেরও রাখেলন| আত্মা তােদর ওপের েনেম
আসেল পের তারা ভিবষয্দ্বানী করেত শুরু করল| িকন্তু এরপর তারা আর ভাববানী বেল িন|

26 প্রবীণেদর মেধয্ দুজন, ইল্দদ এবং েমদদ তােদর তঁাবুর বাইের যায় িন| তােদর নাম প্রাচীনেদর
তািলকায় িছল, িকন্তু তারা িশিবেরই িছল| িকন্তু তােদর ওপেরও আত্মা এেল তারা িশিবেরর মেধয্ই
ভিবষয্দ্বানী করেত শুরু করল| 27 একজন যুবক েদৗেড় িগেয় েমািশেক এই খবর িদল| েসই বয্িক্ত বলল,
“ইল্দদ এবং েমদদ িশিবেরর মেধয্ই ভিবষয্দ্বানী করেছ|”

28 নূেনর পুত্র িযেহাশূয় (িযিন িকেশার বয়স েথেকই েমািশর সহকারী িছেলন) েমািশেক বলল, “েহ
আমার গুরু েমািশ আপিন তােদর থামান্!”

29 িকন্তু েমািশ উত্তর িদল, “তুিম িক ভয় পােচ্ছা েয েলাকরা ভাবেব আিম এখন আর েনতা নই? আমার
ইচ্ছা প্রভুর সব প্রজাই েযন ভিবষয্দ্বানী করেত সক্ষম হয়| আমার ইচ্ছা প্রভু েযন সকেলর মেধয্ই তঁার
আত্মােক রােখন|” 30 এরপর েমািশ এবং ইস্রােয়েলর েনতারা িশিবের িফের েগল|

ভারুই পাখীরা এেলা
31এরপর প্রভু ঝেড়র সৃষ্টি করেলন যা সমুদ্র েথেক হঠাৎ  এেস হািজর হল| ঝড় েসখােন হঠাৎ  ই ভারুই

পাখীেদর িনেয় এল| ভারুই পাখীরা িশিবেরর চারধাের উেড় েবড়ােত লাগল| এেতা েবশী ভারুই পাখী িছল
েয েসই জায়গার মািট েঢেক েগল| ভারুই পাখীগুেলা মািটর ওপের িতন ফুট স্তর ৈতরী করল| একজন
মানুষ একিদেন যতদূর পযর্ন্ত হঁাটেত পাের, ততদূর পযর্ন্ত ভারুই পাখীগুেলা ছিড়েয় িছল| 32 তারা িগেয়
সারািদন এবং সারারাত ধের ভারুই পাখীগুেলােক জেড়া করল| পেরর িদনও সারািদন ধের তারা ভারুই
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পাখীগুেলা জেড়া করল| একজন বয্িক্ত সবেচেয় নুয্নতম 60 বুেশল সংগ্রহ করল| এরপর েলাকরা ভারুই
পাখীর মাংস িশিবেরর চারিদেক ছিড়েয় রাখল|

33যখন েলাকরা মাংস খাওয়া শুরু করল প্রভু খুব কু্রদ্ধ হেলন| েসই মাংস তােদর মুেখ থাকেত থাকেতই
এবং তােদর মাংস খাওয়া েশষ করার আেগই প্রভু তােদর গুরুতরভােব অসুস্থ কের িদেলন| অেনক েলাক
মারা েগল এবং ঐ জায়গােতই তােদর কবর েদওয়া হল| 34 এই কারেণই েলাকরা ঐ জায়গার নাম রাখল
িকেব্রাত্ -হত্তাবা| তারা ঐ জায়গার ঐ নাম িদল কারণ যােদর মাংেসর জনয্ খুব আকাঙ্খা িছল তােদরই
ওখােন কবর েদওয়া হেয়িছল|

35 িকেব্রাত্ -হত্তাবা েথেক েলাকরা হৎেসেরােতর িদেক যাত্রা করল এবং েসখােনই থাকল|

12
মিরয়ম এবং হােরাণ েমািশর িবরুেদ্ধ অিভেযাগ করল

1 মিরয়ম এবং হােরাণ েমািশর িবরুেদ্ধ কথা বলেত শুরু করল| কারণ েমািশ একজন কুশীয়া মিহলােক
িববাহ কেরিছল| তারা মেন কেরিছল েয েমািশর পেক্ষ একজন কুশীয়া মিহলােক িববাহ করা িঠক হয় িন|
2তারা িনেজেদর মেধয্ বলাবিল করল, “প্রভু েলােকর সেঙ্গ কথা বলার জনয্ িক েকবল েমািশেকই বয্বহার
কেরেছন? প্রভু িক আমােদর মাধয্েমও কথা বেলন িন?”
প্রভু এই কথাগুেলা শুনেলন| 3 (েমািশ খুব নম্র িছল| পৃিথবীেত েয েকােনা মানুেষর েথেক েস েবশী

নম্র িছল|) 4 হঠাৎ  ই প্রভু এেলন এবং েমািশ, হােরাণ এবং মিরয়েমর সেঙ্গ কথা বলেলন| প্রভু বলেলন,
“েতামরা িতনজন এখন সমাগম তঁাবুেত এেসা|”
সুতরাং েমািশ, হােরাণ এবং মিরয়ম পিবত্র তঁাবুেত েগল| 5 প্রভু েমঘ স্তেম্ভর মেধয্ েনেম এেলন এবং

পিবত্র তঁাবুর প্রেবশ পেথ এেস দঁাড়ােলন| প্রভু ডাকেলন, “হােরাণ এবং মিরয়ম!” হােরাণ এবং মিরয়ম
তখন েবিরেয় এল| 6 ঈশ্বর বলেলন, “আমার কথা েশােনা! েতামােদর মেধয্ ভাববাদী থাকেব| আিম প্রভু
দশর্েন তােদর েদখা েদেবা| আিম তােদর সেঙ্গ স্বেপ্ন কথা বলেবা| 7 িকন্তু আমার দাস েমািশ েসরকম নয়|
েমািশ আমার িবশ্বস্ত েসবক| আমার বাড়ীর প্রেতয্েকই তােক িবশ্বাস কের| 8 আিম যখন তার সেঙ্গ কথা
বিল, তখন তার সেঙ্গ মুেখামুিখ কথা বিল| আিম এমন েকােনা ধঁাধার সাহাযয্ িনই না যার েভতের েকােনা
অথর্ লুিকেয় আেছ; আিম তােক েয িজিনস জানােত চাই েসটা আিম তােক পিরষ্কারভােব েদিখেয় িদই|
এবং েমািশ প্রভুর েসই প্রিতমূির্ত্তর িদেক তািকেয় থাকেত পাের| সুতরাং আমার েসবক েমািশর িবরুেদ্ধ
কথা বলার সাহস েতামােদর িক কের হল?”

9 প্রভু তােদর প্রিত কু্রদ্ধ হেলন, তাই তােদর তয্াগ করেলন| 10 পিবত্র তঁাবু েথেক েমঘ উপের উঠেল
েদখা েগল মিরয়েমর চামড়া িহেমর মত সাদা| হােরাণ ঘুের মিরয়েমর িদেক তািকেয় েদখল, তার শরীেরর
চামড়ার রং তুষােরর মেতা সাদা| তার মারাত্মক চামড়ার েরাগ হেয়েছ|

11 তখন হােরাণ েমািশর কােছ অনুনয় কের বলল, “মহাশয়, দয়া করুন, আমরা মুেখর্র মেতা েয কাজ
কেরিছলাম তার জনয্ আমােদর ক্ষমা করুন| 12 মৃত অবস্থায় জন্ম হেয়েছ এমন একিট িশশুর মেতা তােক
তার শরীেরর চামড়া হারােত েদেবন না|” (কখনও কখনও এক একিট িশশুর জন্ম হয় যােদর শরীেরর
অেধর্ক চামড়া ক্ষেয় েগেছ|)

13 এই কারেণ েমািশ ঈশ্বেরর কােছ প্রাথর্না করল, “ঈশ্বর, দয়া কের মিরয়মেক এই অসুস্থতা েথেক
আেরাগয্ করুন!”

14 প্রভু েমািশেক উত্তর িদেলন, “যিদ তার িপতা তার মুেখ থুথু েফেল, তাহেল েস সাত িদেনর জেনয্
লিজ্জত থাকত না? সুতরাং তােক সাত িদেনর জনয্ িশিবেরর বাইের রােখা| ঐ সমেয়র পের, েস সুস্থ হেয়
উঠেব| তখন েস িশিবের িফের আসেত পাের|”

15 সুতরাং তারা মিরয়মেক সাত িদেনর জনয্ িশিবেরর বাইের িনেয় েগল এবং েলাকরাও েসই জায়গা
েথেকআর এেগােলা না, যতক্ষণ পযর্ন্ত তােকআবার িশিবের িফিরেয় না িনেয়আসা হল| 16এরপর েলাকরা
হৎেসেরাত্ তয্াগ কের পারণ মরুভূিমর উেদ্দেশয্ গমন করল এবং ঐ মরুভূিমেতই িশিবর স্থাপন করল|
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13
কনান েদেশ গুপ্তচর েগল

1প্রভু েমািশেক বলেলন, 2“কনান েদেশরজিম অনুসন্ধােনর জনয্ িকছু েলাক পািঠেয় দাও| ইস্রােয়েলর
েলাকেদরআিম এই েদশিটই েদেবা| বােরািট পিরবারেগাষ্ঠীর প্রেতয্কিটর েথেক একজনকের েনতা পািঠেয়
দাও|”

3 সুতরাং পারণ মরুভূিমেত বাস করার সময় েমািশ প্রভুরআেদশঅনুসাের ইস্রােয়েলর এই সব েনতােদর
পািঠেয় িদেয়িছল| 4ঐসব েনতােদর নামগুেলা হল এই:

রূেবেণর পিরবারেগাষ্ঠী েথেক সকু্কেরর পুত্র শমু্মযা|
5 িশিমেয়ােনর পিরবারেগাষ্ঠী েথেক েহািরর পুত্র শাফট|
6 িযহূদার পিরবারেগাষ্ঠী েথেক িযফুিন্নর পুত্র কােলব|
7 ইষাখর পিরবারেগাষ্ঠী েথেক েযােষেফর পুত্র িযগাল|
8 ইফ্রিয়ম পিরবারেগাষ্ঠী েথেক নূেনর পুত্র েহােশয়|*
9 িবনয্ামীন পিরবারেগাষ্ঠী েথেক রাফুর পুত্র পিল্ট|
10 সবূলূন পিরবারেগাষ্ঠী েথেক েসািদর পুত্র গদ্দীেয়ল|
11 েযােষেফর পিরবারেগাষ্ঠী েথেক (মনঃিশ) সুিষর পুত্র গিদ্দ|
12 দান পিরবারেগাষ্ঠী েথেক গমিল্লর পুত্র অম্মীেয়ল|
13আেশর পিরবারেগাষ্ঠী েথেক মীখােয়েলর পুত্র সথুর|
14 নপ্তািল পিরবারেগাষ্ঠী েথেক বিপ্সর পুত্র নিহ্ব|
15 গােদর পিরবারেগাষ্ঠী েথেক মািখর পুত্র গ্য়ুেয়ল|

16 েমািশ উিল্লিখত বয্িক্তেদর েসই েদশ েদখেত এবং জায়গািট সম্বেন্ধ ধারণা অজর্ ন করেত পািঠেয়িছল|
(েমািশ নূেনর পুত্র েহােশয়েক অনয্ আেরকিট নােম ডাকত| েমািশ তােক িযেহাশূয় বেল ডাকত|)

17 েমািশ তােদর কনান েদশ অনুসন্ধান করেত পািঠেয় বেলিছল, “প্রথেম েনেগেভর মধয্ িদেয় যাও
এবং তারপের পাহাড়ী েদেশ ঢুেক পেড়া| 18 েদেখা, জায়গািট েকমন েদখেত| ওখােন যারা বসবাস কের
তােদর সম্বেন্ধ েখঁাজ নাও তারা কেতাখািন শিক্তশালী অথবা দুবর্ল। তারা সংখয্ায় কম না েবশী। 19 তারা
েযখােন বসবাস করেছ েসই জায়গািট সম্বেন্ধ জােনা| েসখানকার জিম িক ভােলা না খারাপ? িক ধরেণর
শহের তারা বাস কের? তােদর সুরক্ষার জনয্ িক শহের েকােনা প্রাচীর আেছ? শহরগুেলা িক মজবুতভােব
সুরিক্ষত? 20এবং েদশিটর সম্পেকর্ অনয্ানয্ িবষয়ও েজেন নাও�েযমন েসখানকার জিম উবর্র না অনুবর্র।
েসখােন গাছ আেছ িক না। এছাড়াও েসই জায়গা েথেক িফের আসার সময় েসখান েথেক িকছু ফল িনেয়
আসার েচষ্টা কেরা|” (এটা িছল েসই সময় যখন গােছ প্রথম দ্রাক্ষা পােক|)

21 সুতরাং তারা েসই েদশ অনুসন্ধান করেত চেল েগল| তারা সীন মরুভূিম েথেক রেহাব এবং েলেবা
হমাত পযর্ন্ত জায়গা অনুসন্ধান করল| 22 তারা েনেগেভর মধয্ িদেয় েদেশ প্রেবশ কের িহেব্রােণ েগল|
(িমশেরর েসায়ন শহর ৈতরীর সাত বছর আেগ িহেব্রাণ শহর ৈতরী হেয়িছল|) অহীমান, েশশয় এবং
তল্ময় ওখােন বাস করেতন| তারা িছেলন অনােকর উত্তরপুরুষ| 23 এরপর তারা ইেষ্কাল উপতয্কায় িগেয়
েসখােন একিট দ্রাক্ষা গােছর শাখা কাটল| শাখািটেত এক েথাকা দ্রাক্ষা িছল| তারা েসই শাখািটেক একিট
খঁুিটর মাঝখােন েরেখ দুজন িমেল েসই খঁুিট বহন করল| এছাড়াও তারা ডািলম ফল এবং ডুমুরও িনেয়
এেসিছল| 24ঐ জায়গািটর নাম িছল ইেষ্কাল উপতয্কা, কারণ ঐ জায়গােতই ইস্রােয়েলর েলাকরা দ্রাক্ষার
েথাকাগুেলা েকেটিছল|

* 13:8: েহােশয় অথবা “িযেহাশূয়|”
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25 40 িদন ধের গুপ্তচররা েসই েদশ অনুসন্ধান করল| এরপর তারা িশিবের িফের েগল| 26 ইস্রােয়েলর
গুপ্তচররা েসই সময় কােদেশর কােছ পারণ মরুভূিমেত িশিবর স্থাপন কেরিছল| গুপ্তচররা েমািশ হােরাণ
এবং ইস্রােয়েলর সব েলাকেদর কােছ িগেয় তারা যা যা েদেখেছ েস সম্পেকর্ বলল এবং তােদর েসই
েদেশর ফলও েদখাল| 27 তারা েমািশেক বলল, “আমরা েসই েদেশ েগলাম েযখােন আপিন আমােদর
পাঠােলন| েসই েদশিট প্রচুর ভােলা ভােলা দ্রবয্সামগ্রীেত পিরপূণর্| এখােন এমন িকছু ফলআেছ যা ওখােন
ফেল| 28 িকন্তু ওখােন যারা বসবাস কের তারা খুবই শিক্তশালী| শহরগুেলা খুবই বেড়া| খুবই মজবুতভােব
েসগুিল সুরিক্ষত| এমনিকআমরা েসখােন অনােকর কেয়কজন েলাকেক েদেখিছ| 29অমােলেকর েলাকরা
েনেগেভ বাস কের| িহত্তীয়, িযবুষীয় এবং ইেমারীয়রা পাবর্তয্ শহের বাস কের| কনানীয়রা সমুেদ্রর কােছ
যদর্ ন নদীর পােশ বাস কের|”

30 েমািশর কােছ যারা বেসিছল, কােলব তখন তােদর চুপ করেত বলল| তারপর কােলব বলল, “আমরা
ওপের যােবা এবং ঐ জায়গা আমােদর জনয্ অিধকার করব| আমরা সহেজই ঐ জায়গা অিধকার করেত
পারেবা|”

31 িকন্তু তার সেঙ্গ অনয্ যারা িগেয়িছল তারা বলল, “আমরা ঐ েলাকেদর সেঙ্গ লড়াই করেত পারেবা না|
তারা আমােদর েথেক অেনক েবশী শিক্তশালী|” 32এবং ঐ েলাকরা ইস্রােয়েলর অনয্ানয্ সমস্ত েলাকেদর
বলল েয ঐ েদেশর েলাকেদর পরাস্ত করার পেক্ষ তারা যেথষ্ট শিক্তশালী নয়| তারা বলল, “আমরা েয
েদশ েদেখিছলাম েস েদশিট শিক্তশালী েলােক পিরপূণর্| যারা ওখােন িগেয়েছ এমন েয েকােনা বয্িক্তেকই
ওখানকার অিধবাসীরা খুব সহেজই পরাস্ত করেত পারেব| এমন শিক্ত তােদর আেছ| 33 আমরা েসখােন
ৈদতয্াকার েনিফিলম েলাকেদর েদেখিছ| (অনােকর উত্তরপুরুষরা েনিফিলম েলাকেদর েথেকই এেসিছল|)
তােদর কােছ আমােদর ফিড়ং-এর মেতা েদখািচ্ছল| হঁয্া, আমরা তােদর কােছ ফিড়ং-এর মেতা|”

14
েলােকরা পুনরায় অিভেযাগ করল

1 েসই রােত্র সমস্ত েলাকরা িশিবেরর মেধয্ প্রবল িচৎকার শুরু করল এবং কান্নাকািটও করল|
2 ইস্রােয়েলর েলাকরা েমািশ ও হােরােণর িবরুেদ্ধ অিভেযাগ করেত লাগল| সমস্ত মানুষ এক জায়গায়
একিত্রত হেয় েমািশ ও হােরাণেক বলল, “আমােদর িমশের অথবা মরুভূিমেত মের যাওয়া উিচৎ িছল|
এই নতুন েদেশ এেস িনহত হওয়ার েথেক েসটাই বরং ভােলা িছল| 3 যুেদ্ধ হত হওয়ার জেনয্ই িক প্রভু
আমােদর এই নতুন েদেশ িনেয় এেলন? শত্রুরা আমােদর হতয্া করেব এবং আমােদর স্ত্রী ও সন্তানেদর
িনেয় যােব| িমশের িফের যাওয়াই িক আমােদর পেক্ষ ভােলা নয়?”

4 তখন েলাকরা িনেজেদর মেধয্ আেলাচনা কের বলল, “এখন আমরা একজন নতুন েনতােক িনবর্াচন
করেবা এবং িমশের িফের যােবা|”

5 েমািশ এবং হােরাণ েসখােন ইস্রােয়েলর সমেবত সকেলর সামেন মািটেত উবুড় হেয় পড়ল| 6 নূেনর
পুত্র িযেহাশূয় এবং িযফুিন্নর পুত্র কােলব, যারা েসই েদশ অনুসন্ধান কের েদখেত িগেয়িছেলন, এই ঘটনায়়
িবচিলত হেয় িনেজেদর কাপড় িঁছড়ল| 7 েসখােন ইস্রােয়েলর সমস্ত েলাকর সামেন ঐ দুইজন বলল,
“আমরা েয েদশিট েদেখিছ েসিট খুবই ভােলা| 8 প্রভু যিদ আমােদর উপর খুশী হেয় থােকন, তাহেল
িতিনই আমােদর েনতৃত্ব িদেয় ঐ জায়গায় িনেয় যােবন| এবং প্রভু আমােদর েসই সমৃদ্ধ এবং উবর্র েদশিট
িদেয় েদেবন! 9 সুতরাং প্রভুর িবরুেদ্ধ েযও না| ঐ েদেশর েলাকেদর ভয় েপও না| আমরা তােদর সহেজই
পরাস্ত করব| তারা আর সুরিক্ষত নয়, তা তােদর েথেক সিরেয় েদওয়া হেয়েছ| িকন্তু আমােদর সেঙ্গ প্রভু
আেছন| সুতরাং ভয় েপও না!”

10 সকেলই যখন িযেহাশূয় এবং কােলবেক পাথর িদেয় হতয্া করার কথা বলিছল, েসই সময় সমাগম
তঁাবুর ওপের তখনই প্রভুর মিহমা প্রকািশত হল এবং সকেলই েসটা েদখেত েপল| 11 প্রভু েমািশেক
তখনই বলেলন, “এই সব েলাকরা আর কতিদন আমার িবরুদ্ধাচরণ করেব? তােদর মেধয্ আিম েয সব
নানা অেলৗিকক কাজ কেরিছ তা েদখা সেত্ত্বও এরা কতিদন আমােক অিবশ্বাস করেব? 12 আিম তােদর
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ভয়ঙ্করভােব অসুস্থ কের িদেয় হতয্া করেবা| আিম তােদর ধ্বংস করেবা এবং েতামােক এেদর েচেয় বড়
এবং বলবান জািতেত পিরণত করেবা|”

13 তখন েমািশ প্রভুেক বলল, “আপিন যিদ তা কেরন তেব, িমশরীয়রা েস সম্পেকর্ জানেত পারেব|
তারা জােন েয আপনার েলাকেদর িমশর েথেক বার কের আনার সময় আপিন আপনার ক্ষমতা প্রেয়াগ
কেরিছেলন| 14 এবং িমশেরর েলাকরা এ সম্পেকর্ কনােনর েলাকেদর কােছও বলেব| তারা এর মেধয্ই
েজেন েগেছ েয আপিনই প্রভু| তারা জােন েয আপিন আপনার েলাকেদর সেঙ্গ আেছন| কারণ তারা
আপনােক েদখেত পায় এবং আপনার েমঘ তােদর উপর অবিস্থত| তারা এও জােন েয আপিন িদেনর
েবলায় েমঘস্তেম্ভ েথেক এবং রািত্রেবলা অিগ্নস্তেম্ভ েথেক তােদর আেগ আেগ যান| 15 সুতরাং আপিন যিদ
এেদর সকলেক একসােথ হতয্া কেরন, তাহেল েসই সব জািত, যারা আপনার ক্ষমতা সম্পেকর্ শুেনেছ,
তারা বলেব, 16 �প্রভু এই সব েলাকেদর এই েদেশ আনেত সক্ষম হন িন, যার সম্বেন্ধ িতিন তােদর কােছ
প্রিতজ্ঞা কেরিছেলন| এই কারেণই প্রভু তােদর মরুভূিমেত হতয্া কেরেছন|�

17 “সুতরাং এখন েহ প্রভু আপিন আপনার বাকয্ অনুসাের আপনার শিক্ত প্রদশর্ন করুন| 18 আপিন
বেলিছেলন, �প্রভু ধীের কু্রদ্ধ হন এবং েপ্রেম মহান| পাপী এবং িবিধ ভঙ্গকারীেদর িতিন ক্ষমা কেরন;
িকন্তু িতিন অবশয্ই েদাষীেদর শািস্ত েদন| প্রভু ঐসব েলাকেদর শািস্ত েদন এবং এছাড়াও তােদর পুত্রেদর,
তােদর েপৗত্র-েপৗত্রীেদর এমনিক তােদর প্রেপৗত্র প্রেপৗত্রীেদরও এই সকল খারাপ কােজর জনয্ শািস্ত
েদন!� 19 তাই এখন আপিন এইসব েলাকেদর আপনার মহৎ  ভােলাবাসা েদখান| তােদর পাপেক ক্ষমা
কের িদন| িমশক তয্াগ করার পর েথেক এখন পযর্ন্ত আপিন তােদর েযভােব ক্ষমা কের এেসেছন েসই
ভােবই এখনও আপিন তােদর ক্ষমা কের িদন|”

20 প্রভু উত্তর িদেয় বলেলন, “হঁয্া, তুিম েয ভােব বেলেছা, েসই ভােবই আিম তােদর ক্ষমা কের েদেবা|
21 িকন্তু আিম েতামােক সতয্ কথাই বলিছ, আিম েযমন িনিশ্চতভােবই েবঁেচ আিছ এবং আমার মিহমায়
েযমন সারা পৃিথবী িনিশ্চতভােবই পিরপূণর্, েতমিন িনশ্চয়তার সেঙ্গই আিম েতামার কােছ শপথ করিছ|
22 িমশর েথেক আিম যােদর িনেয় এেসিছলাম, তােদর েকউই কনান েদশ েদখেত পােব না| কারণ ঐসব
েলাকই আমার মিহমা এবং িমশের ও মরুভূিমেত আিম েয সব অেলৗিকক কাজ কেরিছলাম েসগুেলা
েদেখিছল| িকন্তু তাও তারা আমােক অমানয্ কেরেছ এবং আমােক এই িনেয় দশবার পরীক্ষা কেরেছ|
23 আিম তােদর পূবর্পুরুষেদর কােছ প্রিতশ্রুিত কেরিছলাম| আিম শপথ কেরিছলাম েয আিম তােদর ঐ
জায়গা িদেয় েদব| িকন্তু যারা আমার িবরুদ্ধাচরণ কেরেছ, তােদর েকউই েসই জায়গায় েকােনািদন প্রেবশ
করেব না| 24তেব আমার েসবক কােলব একটু আলাদা রকেমর; েস আমােক পুেরাপুির অনুসরণ কেরেছ|
সুতরাং েস েয জায়গা এর মেধয্ই েদেখ িনেয়েছ, আিম তােক েসই জায়গােতই িনেয় আসব এবং তার
বংশ েসই জায়গা অিধকার করেব| 25 অমােলকীয়রা এবং কনানীয়রা উপতয্কায় বাস করেছ| সুতরাং
আগামীকাল তুিম অবশয্ই এই জায়গা তয্াগ করেব| সূফ সাগের যাওয়ার পথ ধের তুিম মরুভূিমেত িফের
যাও|”

প্রভু েলাকেদর শািস্ত িদেলন
26 প্রভু েমািশ এবং হােরাণেক বলেলন, 27 “এই সব দুষ্ট েলাকরা আর কতিদন ধের আমার িবরুেদ্ধ

অিভেযাগ করেব? আিম তােদর অিভেযাগ ও অসেন্তাষ শুেনিছ| 28 সুতরাং তােদর বেল দাও, �েতামরা
েয সব বয্াপাের অিভেযাগ কেরিছেল, প্রভু িনিশ্চতভােবই েতামােদর েসই সব অিভেযাগগুেলার বয্াপাের
বয্বস্থা েনেবন| েতামােদর যা হেব তা হল এই: 29মরুভূিমেতই েতামরা মারা যােব| 20 বছর অথবা তার েবশী
বয়স্ক প্রেতয্ক বয্িক্ত, যারা প্রেতয্েক আমার েলাকেদর একজন বেল গণয্ িছল, তারা মারা যােব| কারণ
েতামরা আমার িবরুেদ্ধ অথর্াৎ প্রভুর িবরুেদ্ধ অিভেযাগ কেরিছেল| 30 সুতরাং েয েদশ আিম েতামােদর
েদেবা বেল প্রিতজ্ঞা কেরিছলাম েসখােন েতামােদর েকউই েকােনািদন প্রেবশ করেত এবং বাস করেত
পারেব না| েকবলমাত্র িযফুিন্নর পুত্র কােলব এবং নূেনর পুত্র িযেহাশূয় েস েদেশ প্রেবশ করেত পারেব|
31 েতামরা ভয় েপেয়িছেল এবং অিভেযাগ কেরিছেল েয নতুন েদেশ েতামােদর শত্রুরা েতামােদর কাছ
েথেক েতামােদর সন্তানেদর িছিনেয় িনেয় যােব; িকন্তু আিম বলিছ, আিম ঐ সন্তানেদর েসই েদেশ িনেয়
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আসেবা| েতামরা যা গ্রহণ করেত অস্বীকার কেরেছা, তারা েসই িজিনসগুেলাই উপেভাগ করেব| 32 িকন্তু
েতামরা এই মরুভূিমেতই মারা যােব|

33 “ �েতামােদর সন্তানরা 40 বছর ধের মরুভূিমেত েমষপালক হেয় থাকেব| েতামােদর অিবশ্বস্ততার
জনয্ তারা শািস্ত েভাগ করেব| তারা অবশয্ই এই কষ্ট েভাগ করেব যতক্ষণ পযর্ন্ত না েতামরা সবাই
মরুভূিমেত মারা যােচ্ছা| 34 েতামরা 40 বছর ধের েতামােদর পােপর জনয্ শািস্ত েভাগ করেব| (অথর্াৎ 
40 িদন ধের েলাকরা েয জায়গািট অনুসন্ধান কেরিছেলা তার প্রিতিদেনর জনয্ এক বছর কের|) তখন
েতামরা বুঝেত পারেব আিম েতামােদর িবরুেদ্ধ েগেল িক হেত পাের|�

35 “আিম প্রভু এবং আিমই শপথ করিছ, এই মন্দ েলাকরা যারা একেত্র আমার িবরুদ্ধাচরণ কেরেছ
তােদর িবরুেদ্ধ আিম এই কাজগুেলা করেবা| তারা সকেলই এই মরুভূিমেত মারা যােব|”

36 েমািশ যােদর নতুন েদশঅনুসন্ধান করেত পািঠেয়িছল তারাই িফের এেস ইস্রােয়েলর সমস্ত েলাকেদর
মেধয্ অিভেযাগ ছিড়েয় িদেয়িছল| তারা বেলিছল েয েলাকরা ঐ েদেশ প্রেবশ করার পেক্ষ যেথষ্ট শিক্তশালী
নয়, 37 েসই েদেশর অখয্ািতকারী এই েলাকরাই মহামারীেত মারা পড়ল�প্রভুর ইচ্ছা অনুসােরই তা হল|
38 িকন্তু যারা েদশ অনুসন্ধান করেত িগেয়িছল তােদর মেধয্ েকবল নূেনর পুত্র িযেহাশূয় এবং িযফুিন্নর পুত্র
কােলব জীিবত থাকল|

েলাকরা কনােন প্রেবশ করার জনয্ েচষ্টা করল
39 েমািশ ইস্রােয়েলর েলাকেদর এই সব কথা বলেল ইস্রােয়েলর সাধারণ েলাকরা েশােক েভেঙ পড়ল|

40 পরিদন খুব সকােল উেঠ েলাকরা পবর্েতর চূড়ার িদেক এেগাল| তারা বলল, “এই আমরা, প্রভু েয
েদেশর কথা বেলেছন চেলা আমরা েসখােন যাই কারণ আমরা পাপ কেরিছ|”

41 িকন্তু েমািশ বলল, “েতামরা প্রভুর আেদশ পালন করছ না েকন? েতামরা সফল হেব না| 42 েতামরা
ঐ েদেশ েযও না| প্রভু েতামােদর সেঙ্গ েনই, এই কারেণ শত্রুরা সহেজই েতামােদর পরাস্ত করেত পারেব|
43 েসখােন েতামােদর িবরুেদ্ধ অমােলকীয়রা এবং কনানীয়রা যুদ্ধ করেব| েতামরা প্রভুর পথ েথেক সের
এেসেছা| সুতরাং েতামরা যখন তােদর সেঙ্গ যুদ্ধ করেব তখন িতিন েতামােদর সেঙ্গ থাকেবন না এবং
েতামরা সকেলই যুেদ্ধ মারা যােব|”

44 িকন্তু েলাকরা েমািশেক িবশ্বাস কের িন| তারা পবর্েতর চূড়ার িদেক এিগেয় েগল| িকন্তু প্রভুর
সাক্ষয্িসনু্দক এবং েমািশ তােদর সেঙ্গ যায় িন| 45 এরপর উঁচু পবর্েতর ওপের বসবাসকারী অমােলকীয়রা
এবং কনানীেয়রা নীেচ েনেম এেস তােদর উপর আঘাত হানল এবং খুব সহেজই তােদর পরাস্ত কের হমর্া
পযর্ন্ত সমস্ত রাস্তা তাড়া করল|

15
উৎসেগর্র িনয়মাবলী

1প্রভু েমািশেক বলেলন, 2“ইস্রােয়েলর েলাকেদর সেঙ্গ কথা বেলা এবং তােদর বেলা: আিম েতামােদর
একিট েদশ িদিচ্ছ যা েতামােদর বাসভূিম হেব| যখন েতামরা েসই েদেশ প্রেবশ করেব, 3 তখন েতামরা
অবশয্ই প্রভুেক আগুেন ৈতরী এক িবেশষ ৈনেবদয্ প্রদান করেব| তার সুগন্ধ প্রভুেক খুশী করেব| েতামরা
েহামবিল ৈনেবদয্, িবেশষ প্রিতশ্রুিত, িবেশষ উপহার, মঙ্গল ৈনেবদয্, িবেশষ ছুিটর জনয্ েতামােদর েগারু,
েমষ এবং ছাগল বয্বহার করেব|

4 “উপহার উৎসগর্কারী বয্িক্ত েসই স্থােন প্রভুেক েদবার জনয্ েযন শসয্ ৈনেবদয্ও িনেয় আেস| এই
শেসয্র ৈনেবদয্ হেব 1 েকায়াটর্ অিলভ েতল িমিশ্রত 8 কাপ িমিহ ময়দা| 5প্রেতয্ক সমেয় েহামবিলর জনয্
একিট কের েমষশাবক ৈনেবদয্ েদেব, এছাড়াও তুিম েপয় ৈনেবদয্র জনয্ 1 েকায়াটর্ দ্রাক্ষারস উৎসগর্
করেব|

6 “তুিম যিদ েমষ দাও তাহেল তুিম অবশয্ই শেসয্র ৈনেবদয্ও ৈতরী করেব| এই শেসয্র ৈনেবদয্ হেব
1-1/4 েকায়াটর্ অিলভ েতেল িমিশ্রত 16 কাপ িমিহ ময়দা| 7এবং তুিম অবশয্ই েপয় ৈনেবদয্র জনয্ 1-1/4
েকায়াটর্ দ্রাক্ষারস উৎসগর্ করেব| এর সুগন্ধ প্রভুেক খুশী করেব|
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8 “তুিম েহামবিল, ৈনেবদয্, মঙ্গল ৈনেবদয্ অথবা প্রভুর কােছ িবেশষ প্রিতশ্রুিত রক্ষােথর্ একিট অল্প
বয়স্ক বৃেষরও বয্বস্থা করেত পােরা| 9 ঐ সময় তুিম বৃেষর সেঙ্গ অবশয্ই শেসয্র ৈনেবদয্ িনেয় আসেব|
েসই শেসয্র ৈনেবদয্ হেব 2 েকায়াটর্ অিলভ েতেল িমিশ্রত 24 কাপ িমিহ ময়দা| 10এছাড়াও েপয় ৈনেবদয্র
জনয্ 2 েকায়াটর্ দ্রাক্ষারসও িনেয় আসেব| এই ৈনেবদয্ হেব আগুন িদেয় ৈতরী| এর সুগন্ধ প্রভুেক খুশী
করেব| 11 প্রেতয্কিট বৃষ, েমষ, েমষশাবক অথবা ছাগল, যা তুিম প্রভুেক িদেচ্ছা, তা এভােবই ৈতরী হেব|
12 তুিম েয পশুগুেলা িদেচ্ছা তার প্রেতয্কিটর জনয্ই এিট েকােরা|

13 “প্রভুেক খুশী করার জনয্ ইস্রােয়েলর প্রেতয্ক নাগিরক এই পদ্ধিতেত আগুেনর সাহােযয্ ৈতরী
ৈনেবদয্ প্রদান করেব| 14আর এখন েথেক িবেদশীরা যারা েতামােদর সেঙ্গই বাস কের, যিদ তারা প্রভুেক
খুশী করার জনয্ আগুেনর সাহােযয্ ৈতরী েকােনা ৈনেবদয্ প্রদান কের, তাহেল তারাও েতামােদর মেতাই
একই পদ্ধিত অনুসরণ কের েসই ৈনেবদয্ প্রদান করেব| 15এই একই িবিধ সকেলর জনয্ হেব, ইস্রােয়েলর
েলাকেদর জেনয্ এবং েতামােদর মেধয্ বসবাসকারী িবেদশীেদর জেনয্ও| এই িবিধ িচরকাল চলেব| তুিম
এবং েতামােদর মেধয্ বসবাসকারী প্রেতয্েকই প্রভুর কােছ সমান| 16এর অথর্ হল েতামরাও একই িবিধ এবং
িনয়ম অনুসরণ করেব| ঐ িবিধ এবং িনয়ম েতামােদর জনয্ এবং েতামােদর মেধয্ বসবাসকারী িবেদশীেদর
জনয্ও প্রেযাজয্|”

17 প্রভু েমািশেক বলেলন, 18 “ইস্রােয়েলর েলাকেদর এই কথাগুেলা বেলা: আিম েতামােদর অনয্
েদেশ িনেয় যািচ্ছ| 19 েতামরা যখন েসই েদেশ েপৗেঁছ েসই েদেশর েকােনা খাদয্ গ্রহণ করেব, তখন
অবশয্ই প্রভুেক েসই খােদয্র িকছু অংশ উপহার িহসােব উৎসগর্ করেব| 20 েতামরা শসয্ গঁুেড়া কের
রুিটর জনয্ ময়দার তাল ৈতরী করেব এবং েসই ময়দার তােলর প্রথমটা প্রভুেক উপহার িহেসেব প্রদান
করেব| শসয্ মাড়ােনার জায়গা েথেক আনা শসয্ েযভােব উৎসগর্ করা হয় এিটও েসইভােবই কেরা| 21এই
িনয়ম িচরকাল চলেব| েতামরা অবশয্ই ঐ ময়দার তােলর প্রথমটা প্রভুেক উপহার িহেসেব প্রদান করেব|

22 “এখন েতামরা যিদ েকােনা ভুল কেরা এবং প্রভু েমািশেক েয আেদশ কেরেছন তার েকােনাটা পালন
করেত ভুেল যাও, তাহেল েতামরা িক করেব? 23 প্রভু েমািশর মাধয্েম এই আেদশগুেলা িদেয়িছেলন|
েযিদন প্রভু এই আেদশগুেলা িদেয়িছেলন েসিদন েথেকই আেদশগুিলর কাযর্কািরতা শুরু হেয়িছল এবং
আেদশগুিল িচরকাল চলেব| 24 সুতরাং যিদ েতামরা েকান ভুল কর এবং এই আজ্ঞাগুেলা পালন করেত
ভুেল যাও তাহেল িক করেব? যিদ ইস্রােয়েলর সব েলাকই ভুল কের, তাহেল সবাই একেত্র প্রভুেক একিট
অল্পবয়সী বৃষ েহামবিলর ৈনেবদয্ িহেসেব প্রদান করেব| তার সুগন্ধ প্রভুেক খুশী করেব| এছাড়াও বৃেষর
সেঙ্গ ৈনেবদয্ িহেসেব েদবার জেনয্ শসয্ এবং েপয় ৈনেবদয্ প্রদােনর কথা মেন রাখেব| েতামরা অবশয্ই
পােপর জনয্ একিট পুরুষ ছাগলও ৈনেবদয্ িহেসেব প্রদান করেব|

25 “এই ভােব যাজক ইস্রােয়েলর সমস্ত েলাকেক শুিচ করেবন েযন তারা পােপর ক্ষমা লাভ কের কারণ
তারা ভুল কের েসই কাজ কেরেছ| সুতরাং তারা যখন এ সম্বেন্ধ জানেত পারল, তখনই তারা প্রভুর কােছ
আগুেন ৈতরী ৈনেবদয্ এবং কৃত পােপর জনয্ ৈনেবদয্ আনল| 26 ইস্রােয়েলর সমস্ত েলাক এবং তােদর
সেঙ্গ বসবাসকারী অনয্ানয্ সকলেকই ক্ষমা কের েদওয়া হেব| তােদর ক্ষমা করা হেব কারণ তারা ভুলবশতঃ
ঐ কাজ কেরিছল|

27 “িকন্তু যিদ েকবলমাত্র একজন বয্িক্ত ভুল কের পাপ কের, তাহেল েস অবশয্ই একিট এক বছর
বয়স্ক স্ত্রী ছাগল িনেয় আসেব| েসই ছাগলিট হেব পােপর জনয্ ৈনেবদয্| 28 েসই বয্িক্তেক শুিচ করার জনয্
যাজক অবশয্ই প্রেয়াজনীয় বয্বস্থা েনেব| েসই বয্িক্তিট ভুল কেরিছল এবং প্রভুর সামেন পাপ কেরিছল|
যাজক েসই বয্িক্তর জনয্ প্রায়িশ্চত্ত করেল তােক ক্ষমা করা হেব| 29এই িবিধিট প্রেতয্েকর জনয্ই, েয ভুল
করেব এবং েয পাপ করেব| ইস্রােয়েলর পিরবাের জাত প্রেতয্েকর জনয্ এবং েতামােদর সেঙ্গ বসবাসকারী
িবেদশীেদর জনয্ও এই একই িবিধ বলবৎ থাকেব|

30 “িকন্তু যিদ েকােনা বয্িক্ত েজেনশুেন ভুল কের তাহেল েস প্রভুর িবরুেদ্ধ েগেছ| েসই বয্িক্তেক
অবশয্ই তার েলাকেদর কাছ েথেক পৃথক রাখা হেব| ইস্রােয়েলর পিরবাের জাত েকােনা বয্িক্ত অথবা
তােদর সেঙ্গ বসবাসকারী িবেদশীেদর জনয্ও এই একই িনয়ম| 31 েসই বয্িক্ত প্রভুর বাকয্ অবজ্ঞা কেরেছ
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এবং েসই আজ্ঞা লঙঘন কেরেছ সুতরাং েস েতামার েগাষ্ঠী েথেক আলাদা থাকেব| েসই বয্িক্ত েদাষী এবং
অবশয্ই শািস্ত পােব|”

িবশ্রােমর িদেন এক বয্িক্ত কাজ করল
32 ইস্রােয়েলর েলাকরা মরুভূিমেত থাকাকালীন একজনেক িবশ্রামবাের কাঠ জেড়া করেত েদখল|

33 েয েলাকরা তােক কাঠ জেড়া করেত েদেখিছল তারা তােক েমািশ এবং হােরােণর কােছ িনেয় এল
এবং সমস্ত েলাক চারিদেক একিত্রত হল| 34 তারা েসই েলাকিটেক পাহারায় রাখল কারণ তারা জানেতা
না, তারা িকভােব তােক শািস্ত েদেব|

35 তখন প্রভু েমািশেক বলেলন, “েলাকিটেক অবশয্ই মরেত হেব| িশিবেরর বাইের সমস্ত েলাক তার
ওপর পাথর ছঁুড়েব|” 36 এই কারেণ েলাকরা তােক িশিবেরর বাইের িনেয় েগল এবং তােক পাথর েমের
হতয্া করল| প্রভু েমািশেক েযভােব আজ্ঞা কেরিছেলন, তারা িঠক েসভােবই এিট করল|

িনয়ম মেন রাখেত ঈশ্বর তঁার েলাকেদর সাহাযয্ করেলন
37 প্রভু েমািশেক বলেলন, 38 “ইস্রােয়েলর েলাকেদর বেলা তারা েযন সুেতা িদেয় ঝালর ৈতরী কের

তা কাপেড়র েকােণ লাগায় এবং এখন েথেক বংশ পরম্পরায় তারা েযন এই িনয়ম পালন কের| এই
েগাছাগুেলার প্রেতয্কিটেত তারা েযন একিট কের নীল সুেতা রােখ| 39 এই সুেতার েগাছাগুেলার িদেক
তাকােল েতামরা প্রভুর েদওয়া আজ্ঞাগুেলা মেন করেত পারেব| আর তখনই আজ্ঞাগুেলা েতামরা পালন
করেব|আজ্ঞাগুেলা ভুেল িগেয়, েতামােদর শরীর ও েচাখ যা চায়, তাই কের অিবশ্বস্ত হেব না| 40আমার সব
আজ্ঞাগুেলা পালন করার কথা েতামরা মেন রাখেব| তাহেল েতামরা ঈশ্বেরর দৃষ্টিেত পিবত্র হেব| 41আিম
প্রভু েতামােদর ঈশ্বর| আিমই েসই িযিন েতামােদর িমশর েথেক িনেয় এেসিছলাম| েতামােদর প্রভু হওয়ার
জনয্ই আিম এটা কেরিছলাম| আিমই প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর|”

16
কেয়কজন েনতা েমািশর িবেরািধতা করল

1 েকারহ, দাথন, অবীরাম এবং ওন েমািশর িবরুেদ্ধ েগল| (েকারহ িছল িষষ্হেরর পুত্র| িষষ্হর িছল
কহােতর পুত্র এবং কহাত্ িছল েলিবর পুত্র| দাথন এবং অবীরাম িছল দুই ভাই এবং ইলীয়ােবর পুত্র| ওন িছল
েপলেতর পুত্র| দাথন, অবীরাম এবং ওন িছেলন রূেবেণর উত্তরপুরুষ|) 2 ঐ চারজন বয্িক্ত ইস্রােয়েলর
অনয্ানয্ 250 জন পুরুষেক একিত্রত কের েমািশর িবরুেদ্ধ েগল| তারা িছল েলাকেদর িনবর্ািচত েনতা|
সমস্ত েলাক তােদর িচনত| 3 তারা েমািশ এবং হােরােণর িবরুেদ্ধ কথা বলার জনয্ একসােথ এল| তারা
েমািশ এবং হােরাণেক বলল, “আপিন বড্ড েবশী বাড়াবািড় করেছন| ইস্রােয়েলর সকল েলাক পিবত্র এবং
প্রভু এখনও তােদর মেধয্ই বাস কেরন| প্রভুর অনয্ানয্ েলাকেদর েথেক আপিন িনেজেক অেনক েবশী
গুরুত্বপূণর্ কের তুেলেছন|”

4 েমািশ এই কথা শুেন মািটেত উপুড় হেয় পড়ল| 5আর েস েকারহ এবং তার অনুসরণকারীেদর বলল,
“আগামীকাল সকােল প্রভু েদিখেয় েদেবন েকান্ বয্িক্ত প্রকৃতই তঁার এবং েক প্রকৃতই পিবত্র| আর েসই
বয্িক্তেক প্রভু তঁার কােছ িনেয়আসেবন|প্রভু যােক েবেছ েনেবন তােক তঁার কােছ িনেয়আসেবন| 6 সুতরাং
েকারহ তুিম এবং েতামার অনুসরণকারী এই কাজ করেব: 7আগামীকাল ধুনুিচ িনেয় তােত সুগিন্ধ ধূপধূেনা
রাখেব| তারপের েসই ধুনুিচগুেলা প্রভুর সামেন িনেয় আসেব| প্রভু েসই বয্িক্তেক েবেছ েনেবন েয সতয্ই
পিবত্র| েতামরা েলবীয়রা অেনক দূের চেল েগেছা�েতামরা ভুল করেছা|”

8 েমািশ েকারহেক এও বলল, “েলবীয়রা দয়া কের আমার কথা েশান| 9 এটাই িক যেথষ্ট নয় েয
ইস্রােয়েলর ঈশ্বর েতামােদর ইস্রােয়েলর মণ্ডলী েথেক আলাদা কের প্রভুর পিবত্র তঁাবুর েসবা করার জনয্
এবং মণ্ডলীর সামেন দঁািড়েয় তঁার েসবা করার জনয্ েতামােদর তঁার কােছ িনেয় এেসেছন? 10 যাজকেদর
কােজ সাহাযয্ করার জনয্ ঈশ্বর েতামােদর অথর্াৎ েলবীয় েগাষ্ঠীভুক্ত েলাকেদর িনেয় এেসিছেলন| িকন্তু
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েতামরা এখন যাজক হওয়ার েচষ্টা করেছা| 11 তুিম এবং েতামার অনুসরণকারীরা একিত্রত হেয় প্রভুর
িবেরািধতা কেরেছা| হােরাণ িক েকােনা ভুল কাজ কেরেছ েয তঁার িবরুেদ্ধ েতামরা অিভেযাগ করেছা?”

12 এরপর েমািশ ইলীয়ােবর পুত্র দাথন এবং অবীরামেক ডাকল| িকন্তু ঐ দুই বয্িক্ত বলেলন, “আমরা
যােবা না| 13এটাই িক যেথষ্ট নয় েযআপিন উত্তম িজিনেস পিরপূণর্ শসয্ শয্ামলা েদশ েথেকআমােদর িনেয়
এেসেছন যােত মরুভূিমেত হতয্া করেত পােরন? আর এখন আপিন আমােদর উপর কতৃর্ ত্ত্বও করেবন?
14 আমরা েকন আপনােক অনুসরণ করেবা? উত্তম িজিনেস পিরপূণর্ এমন েকােনা েদেশ েতা আপিন
আমােদর িনেয় আেসন িন| আপিন আমােদর ঈশ্বেরর শপথ করা েসই েদশও েদন িন এবং আমােদর
চারণভূিম অথবা দ্রাক্ষােক্ষতও েদন িন| আপিন িক এই সব েলাকেদর ক্রীতদাস করেবন? না, আমরা
আসেবা না|”

15 এই কারেণ েমািশ খুবই কু্রদ্ধ হল| েস প্রভুেক বলল, “আিম এইসকল েলাকেদর সেঙ্গ েকােনািদন
েকান অনয্ায় কির িন| আিম েকােনা সমেয়ই তােদর কাছ েথেক েকােনা িকছুই িনই িন, একিট গাধা পযর্ন্ত
নয়| প্রভু আপিন এেদর উপহার গ্রহণ করেবন না!”

16 এরপর েমািশ েকারহেক বলল, “আগামীকাল তুিম এবং েতামার অনুসরণকারীরা প্রভুর সামেন
দঁাড়ােব| েসখােন হােরাণ, তুিম ও েতামার েলাকরা থাকেব| 17 েতামরা প্রেতয্েক একিট কের ধুনুিচ এেন
তােত সুগিন্ধ ধূপধূেনা রাখেব এবং তা ঈশ্বরেক প্রদান করেব| েসখােন েনতােদর জনয্ 250িট ধুনুিচ থাকেব
এবং একিট পাত্র েতামার জনয্ ও একিট পাত্র হােরােণর জনয্ থাকেব|”

18 সুতরাং প্রেতয্েক একিট ধুনুিচ িনেয় তার ওপর জ্বলন্ত কয়লা ও সুগিন্ধ ধূপধূেনা রাখল| এরপর তারা
েমািশ ও হােরােণর সােথ সামগম তঁাবুর প্রেবশপেথ িগেয় দঁাড়ােলা| 19 েকারহও সমাগম তঁাবুর প্রেবশপেথ
তােদর িবরুেদ্ধ সমস্ত েলাকেক জেড়া কেরিছল| এর িঠক পর েসই জায়গায় সকেলর সামেন প্রভুর মিহমা
প্রকািশত হল|

20 প্রভু েমািশ ও হােরাণেক বলেলন, 21 “এই সকল েলাকেদর েথেক দূের সের যাও| আিম এখনই
তােদর ধ্বংস করেত চাই|”

22 িকন্তু েমািশ এবং হােরাণ মািটেত নতজানু হেয় অনুনয় কের বলল, “েহ ঈশ্বর, আপিন জােনন
েলাকরা তােদর মেন িক ভাবেছ|* একজন পাপ করেল িক আপিন সমস্ত মণ্ডলীর প্রিত কু্রদ্ধ হেবন?”

23 তখন প্রভু েমািশেক বলেলন, 24 “েকারহ, দাথন এবং অবীরােমর তঁাবু েথেক েলাকেদর সের েযেত
বেলা|”

25 েমািশ উেঠ দঁাড়াল এবং দাথন ও অবীরােমর কােছ েগল| ইস্রােয়েলর সকল প্রবীণরা (েনতারা) তঁােক
অনুসরণ করল| 26 েমািশ েলাকেদর সাবধান কের িদেয় বলল, “এই সকল মন্দ েলাকেদর তঁাবু েথেক
সের যাও| তােদর েকােনা িজিনস স্পশর্ েকােরা না| যিদ েতামরা েসটা কেরা, তাহেল তােদর পােপর জনয্
েতামরা ধ্বংস হেব|”

27 েসই কারেণ েকারহ, দাথন এবং অবীরােমর তঁাবু েথেক েলাকরা সের েগল| আর দাথন এবং
অবীরাম বাইের এেস তােদর স্ত্রীেদর সন্তানেদর এবং েছােটা িশশুেদর িনেয় তঁাবুর প্রেবশ পেথ দঁািড়েয়
রইল|

28 তখন েমািশ বলল, “আিম েতামােদর প্রমাণ কের েদখােবা েয প্রভুই আমােক এইসব কাজ করার
জনয্ পািঠেয়েছন এবং আিম এসব িনেজর ইচ্ছানুসাের কিরিন| 29 এই েলাকরা এখােন মারা যােব| িকন্তু
তারা যিদ স্বাভািববিকভােব মারা যায়, েযভােব েলাকরা সবসময় মারা যায় তাহেল তা প্রমাণ করেব েয,
প্রভু আমােক প্রকৃতই পাঠান িন| 30 িকন্তু যিদ প্রভু এই েলাকেদর মৃতুয্ একটু িভন্নভােব ঘটান অথর্াৎ একটু
নতুনভােব তাহেল েতামরা জানেব েয এই েলাকরা সতয্ই প্রভুেক অবজ্ঞা কেরিছল| এটাই হল প্রমাণ: ধরনী
িবদীণর্ হেয় যােব এবং এই সমস্ত েলাকেক গ্রাস করেব| তারা জীিবতাবস্থায় তােদর কবের েনেম যােব|
এবং এই সব েলাকেদর অিধকৃত যাবতীয় িজিনসপত্র তােদর সেঙ্গই তিলেয যােব|”

31 যখন েমািশ এই কথাগুেলা বলা েশষ করল, েলাকেদর পােয়র তলার মািট েফেট েগল| 32 মেন হল
েযন পৃিথবী তার মুখিট খুেল তােদর গ্রাস করল| েকারেহর সমস্ত েলাকরা, তােদর পিরবার এবং তােদর

* 16:22: েহ ঈশ্বর � ভাবেছ আক্ষিরক অেথর্, “ঈশ্বর, সমস্ত েলাকেদর আত্মার ঈশ্বর|”
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অিধকৃত যাবতীয় দ্রবয্সামগ্রী পৃিথবীর নীেচ চেল েগল| 33ঐসব েলাকরা জীবন্ত অবস্থােতই তােদর কবের
েগল| তােদর অিধকৃত সকল দ্রবয্সামগ্রীও তােদর সেঙ্গ মািটর তলায় চেল েগল| এরপর পৃিথবী তােদর
ওপের মুখ বন্ধ করল| তারা িবনষ্ট হল এবং সমাজ েথেক িচরকােলর জনয্ই চেল েগল|

34 ইস্রােয়েলর েলাকরা এই মরেনানু্মখ মানুষগুেলার আতর্ নাদ শুনেত েপল| েসই কারেণ তারা িবিভন্ন
িদেক ছুেট পালােত পালােত বলল, “পৃিথবী আমােদরও গ্রাস করেব!”

35এরপর প্রভুর কাছ েথেক একআগুন এেস যারা সুগিন্ধ ধূপধূেনার ৈনেবদয্ প্রদান করিছল, েসই 250
জন পুরুষেক ধ্বংস করল|

36প্রভু েমািশেক বলেলন, 37-38“যাজক হােরােণর পুত্র ইলীয়াসরেক বেলা, েযআগুনএখনও িশখাহীন
হেয় জ্বলেছ তার েথেক সমস্ত সুগিন্ধ ধূপধূেনার পাত্রগুেলা িনেয় এেসা| এই সুগিন্ধ ধূপধূেনার পাত্রগুিল
এখন পিবত্র| পাত্রগুেলা পিবত্র কারণ তারা এই পাত্রগুেলা ঈশ্বরেক প্রদান কেরিছল| তােদর ধুনুিচগুেলা
িনেয় হাতুিড়র সাহােযয্ সমতল পােত পিরণত কর| এরপর এই ধাতব চাদরিট েবদীর আচ্ছাদেনর কােজ
বয্বহার কেরা| ইস্রােয়েলর েলাকেদর জনয্ এিট িচহ্ন, যােত তারা সতকর্ হয়|”

39 সুতরাং যাজক ইলীয়াসর িপতেলর ৈতরী েসই ধুনুিচগুেলা িনেলন| যারা মারা িগেয়িছল তারাই ঐ
পাত্রগুেলা এেনিছল| আর তারা তা িপিটেয় েবদীেক ঢাকবার জনয্ পাত প্রস্তুত করেলন| 40 েমািশর মাধয্েম
প্রভু েয ভােব আজ্ঞা িদেয়িছেলন, িতিন িঠক েসভােবই তা করেলন| এিট এমন একিট িচহ্নস্বরূপ হল
যা ইস্রােয়েলর েলাকেদর মেন রাখেত সাহাযয্ করেব েয েকবলমাত্র হােরােণর পিরবােরর েকােনা বয্িক্তই
প্রভুর সামেন সুগিন্ধ ধূপধূেনা উৎসগর্ করেত পাের| এছাড়া অনয্ েকােনা বয্িক্ত যিদ প্রভুেক সুগিন্ধ ধূপধূেনার
ৈনেবদয্ প্রদান কেরন তাহেল েসও েকারহ এবং তার অনুসরণকারীেদর মেতাই মারা যােব|

হােরাণ েলাকেদর রক্ষা করেলন
41 পরিদন ইস্রােয়েলর সমস্ত েলাকরা েমািশ এবং হােরােণর িবরুেদ্ধ অিভেযাগ কের বলল, “আপনারা

প্রভুর েলাকেদর হতয্া কেরেছন|”
42আর ইস্রােয়েলর েলাকরা েমািশ ও হােরােণর িবরুেদ্ধ একত্র হেয় যখন সমাগম তঁাবুর িদেক তাকাল,

তখন েদখল েমঘ েসিটেক েঢেক িদেয়েছ এবং েসখােন ঈশ্বেরর মিহমা প্রকািশত হেচ্ছ| 43 তারপর েমািশ
এবং হােরাণ সমাগম তঁাবুর সামেন েগল|

44 প্রভু েমািশেক বলেলন, 45 “ঐ েলাকেদর েথেক দূের সের যাও, যােত আিম এখনই তােদর ধ্বংস
করেত পাির|” তােত েমািশ এবং হােরাণ মািটেত উপুড় হেয় পড়ল|

46 তখন েমািশ হােরাণেক বলল, “ধুনুিচ িনেয় তােত েবদী েথেক আগুন িনেয় রােখা| এরপর এেত
সুগিন্ধ ধূপধূেনা দাও এবং ঐ েলাকেদর কােছ তাড়াতািড় িগেয় তােদর পিবত্র কেরা| কারণ প্রভু তােদর
প্রিত খুবই কু্রদ্ধ হেয় আেছন| ইিতমেধয্ই েরাগ ছড়ােত শুরু কেরেছ|”

47-48 সুতরাং হােরাণ েমািশর কথামেতা কাজ করল| হােরাণ সুগিন্ধ ধূপধূেনা ও আগুন এেন েলাকেদর
মাঝখােন েদৗেড় েগল| িকন্তু েলাকেদর মেধয্ এর মেধয্ই অসুস্থতা শুরু হেয় িগেয়িছল| এই কারেণ হােরাণ
মৃত েলাক এবং যারা জীিবত আেছ তােদর মাঝখােন িগেয় দঁাড়াল| েলাকেদর শুিচ করার জেনয্ যা দরকার
হােরাণ িঠক তাই করল এবং তােদর অসুস্থতা আর বাড়ল না| 49 েকারেহর কারেণ যােদর মৃতুয্ হেয়িছল
তােদর ছাড়াও আরও 14,700 জন েলাক অসুস্থতার জনয্ মারা েগল| 50 সুতরাং ঐ ভয়ঙ্কর অসুস্থতা আর
এেগােলা না এবং পের হােরাণ পিবত্র তঁাবুর প্রেবশপেথ েমািশর কােছ িগেয় েগল|

17
ঈশ্বর প্রমাণ করেলন হােরাণই মহাযাজক

1 প্রভু েমািশেক বলেলন, 2 “ইস্রােয়েলর েলাকেদর সেঙ্গ কথা বেলা| বােরািট পিরবারেগাষ্ঠীর
প্রেতয্কিটর েনতার কাছ েথেক একিট কের েমাট বােরািট হঁাটার লািঠ বা ছিড় িনেয় এেসা| প্রেতয্ক বয্িক্তর
নাম তার লািঠর ওপের েলেখা| 3 েলিব েগাষ্ঠীর লািঠর ওপের হােরােণর নাম েলখ| বােরািট পিরবারেগাষ্ঠীর
প্রেতয্কিটর েনতার জনয্ অবশয্ই একিট কের লািঠ থাকেব| 4 এই লািঠগুেলােক সাক্ষয্িসনু্দেকর সামেন
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সমাগম তঁাবুেত রােখা| এটাই েসই জায়গা েযখােন আিম েতামার সেঙ্গ েদখা কির| 5 সিতয্কােরর যাজক
হওয়ার জনয্ আিম একজনেক মেনানীত করব| আিম েয বয্িক্তেক মেনানীত করব তার হঁাটার লািঠেত
নতুন পাতা গজােত শুরু করেব| এই ভােব আিম েতামার এবং আমার িবরুেদ্ধ েলাকেদর অিভেযাগ করা
বন্ধ কের েদেবা|”

6 সুতরাং েমািশ ইস্রােয়েলর েলাকেদর সেঙ্গ কথা বলল| েনতারা প্রেতয্েকই তােক লািঠ িদেলন| েসখােন
েমাট বােরািট লািঠ হল| প্রেতয্ক পিরবারেগাষ্ঠীর প্রেতয্ক েনতার কাছ েথেক পাওয়া একিট কের লািঠ
েসখােন িছল| লািঠগুেলার মেধয্ একিট িছল হােরােণর| 7 চুিক্তর তঁাবুেত প্রভুর সামেন েমািশ লািঠগুেলা
েরেখ িদল|

8 পরিদন েমািশ তঁাবুেত প্রেবশ কের হােরােণর লািঠিট েদখল| েলিব পিরবােরর কাছ েথেক পাওয়া
এই লািঠই িছল একমাত্র লািঠ যােত নতুন পাতা গিজেয়িছল| েসই লািঠিটেত শাখা প্রশাখা গিজেয়িছল
এবং বাদামও ফেলিছল| 9 েসই কারেণ েমািশ প্রভুর েসই স্থান েথেক সমস্ত লািঠগুেলা িনেয় এল| েমািশ
ইস্রােয়েলর েলাকেদর েসই লািঠগুেলা েদখােলন| তারা সকেলই লািঠগুেলা েদখল এবং প্রেতয্ক বয্িক্ত
তােদর লািঠগুেলা িফিরেয় িনেয় েগল|

10 তখন প্রভু েমািশেক বলেলন, “চুিক্ত িসনু্দেকর সামেন পিবত্র তঁাবুর েভতের েপছনিদেক হােরােণর
লািঠিটেক রােখা| এই েয সব েলাক, যারা সব সমেয়ই আমার িবেরািধতা কের তােদর জনয্ এিট একিট
সতকীর্করণ| এেত আমার িবরুেদ্ধ অিভেযাগ করা বন্ধ হেয় যােব যার ফেল আিম তােদর ধ্বংস করব না|”
11 সুতরাং েমািশ প্রভুর আজ্ঞা অনুসােরই কাজ করল|

12 ইস্রােয়েলর েলাকরা েমািশেক বলল, “েদখ, আমরা মারা পড়েত বেসিছ| আমরা েশষ হেয় যাব|
আমরা সকেলই ধ্বংস হেয় যাব| 13 েয েকােনাও বয্িক্ত প্রভুর পিবত্র তঁাবুর কােছ আেস েস মারা যায়| তেব
িক আমরা সকেলই মারা যােবা?”

18
যাজকেদর এবং েলবীয়েদর কাজ

1 প্রভু হােরাণেক বলেলন, “পিবত্র স্থােনর িবরুেদ্ধ েয েকােনারকম ভুল কােজর জনয্ তুিম, েতামার
পুত্ররা এবং েতামার িপতার পিরবােরর সকল বয্িক্ত দায়ী থাকেব| যাজকগেণর িবরুেদ্ধ েয েকােনারকম
ভুল কােজর জেনয্ তুিম এবং েতামার পুত্ররা দায়ী থাকেব| 2 তুিম েতামার পিরবারেগাষ্ঠী েথেক অনয্ানয্
েলবীয় েলাকেদরও িনেয় এেসা যােত তারা েতামার সােথ েযাগ িদেত পাের| তুিম েতামার পুত্রেদর সােথ
যখন চুিক্তর িসনু্দেকর সাক্ষােত উপিস্থত থাকেব তখন তারা েতামােদর সাহাযয্ করেব| 3 েলিব পিরবার
েথেক আসা ঐসব েলাকরা েতামার অধীেন থাকেব| পিবত্র তঁাবুেত প্রেয়াজনীয় সব কাজই তারা করেব|
িকন্তু তারা েকােনা সমেয়ই পিবত্র স্থােনর দ্রবয্সামগ্রীর কােছ অথবা েবদীর কােছ যােব না| যিদ তারা েসটা
কের, তাহেল তারা মারা যােব এবং তুিমও মারা যােব| 4তারা েতামােক সঙ্গ েদেব এবং েতামার সেঙ্গ কাজ
করেব| সমাগম তঁাবুর তত্ত্বাবধােনর জনয্ তারা দায়ী থাকেব| পিবত্র তঁাবুেত অবশয্ করণীয় কাজগুেলা তারা
করেব| এ ছাড়া অনয্ েকউই ঐ জায়গায় আসেত পারেব না েযখােন তুিম আেছা|

5“পিবত্র স্থান এবং েবদীর তত্ত্বাবধান করার জনয্ তুিম দায়বদ্ধ কারণআিম ইস্রােয়েলর েলাকেদর ওপের
আর কু্রদ্ধ হেত চাই না| 6 ইস্রােয়েলর েলাকেদর মধয্ েথেক আিম িনেজ একমাত্র েলবীয় েগাষ্ঠীভুক্তেদরই
েবেছ িনেয়িছ| তারা েতামােদর কােছ উপহারস্বরূপ প্রভুর েসবা করার জনয্ এবং সমাগম তঁাবুেত কাজ
করার জনয্ আিম েতামােদর কােছ তােদর িদেয়িছ| 7 িকন্তু হােরাণ, েকবলমাত্র তুিম এবং েতামার পুত্ররাই
যাজক িহসােব েসবা করেত পােরা| েকবলমাত্র তুিমই েবদীর কােছ েযেত পােরা| পিবত্রতম স্থােনর পদর্ ার
অভয্ন্তের একমাত্র তুিমই প্রেবশ করেত পােরা| আিম দানরূেপ যাজকত্ব পদ েতামােদর িদেয়িছ| অনয্ েয
েকউই আমার পিবত্র স্থােনর কােছ আসেব তােক অবশয্ই হতয্া করা হেব|”

8এরপর প্রভু হােরাণেক বলেলন, “েদখ ইস্রােয়েলর েলাকরাআমােক েয িবেশষ উপহারগুেলা িদেয়েছ,
তার রক্ষণােবক্ষেণর দািয়ত্ব আিম িনেজই েতামােক িদেয়িছ| আিম েতামােক সব পিবত্র উপহারসামগ্রী েদব
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যা ইস্রােয়লীয়রা আমােক েদয়| তুিম এবং েতামার পুত্ররা এইসব উপহার সামগ্রী ভাগ কের েনেব| েসগুেলা
িচরকাল েতামােদরই থাকেব| 9 েলাকরা উৎসেগর্র জনয্ িজিনসপত্র, শসয্ ৈনেবদয্, পাপাথর্ক বিল এবং
েদাষাথর্ক বিলর ৈনেবদয্ িনেয়আসেব| ঐসব ৈনেবদয্ সব েথেক পিবত্র| সব েথেক পিবত্র ৈনেবদয্ েয অংশ
েপাড়ােনা হয় িন, েসখান েথেকই েতামার অংশ আসেব| ঐসব দ্রবয্সামগ্রী েতামার এবং েতামার পুত্রেদর
জনয্| 10 েকবলমাত্র অিত পিবত্র স্থােন েতামরা ঐসব দ্রবয্ সামগ্রী ভক্ষণ েকােরা| েতামার পিরবােরর
প্রেতয্ক পুরুষ ঐসব দ্রবয্সামগ্রী েখেত পারেব, িকন্তু তুিম অবশয্ই মেন রাখেব েয, ঐসব ৈনেবদয্গুেলা
পিবত্র|

11 “এবং ইস্রােয়েলর েলাকরা েদালনীয় ৈনেবদয্ স্বরূপ েয সব উপহারসামগ্রী আমােক েদয়, েসগুেলাও
েতামােদর| আিম েতামােক, েতামার পুত্রেদর এবং েতামার কনয্ােদর এগুেলা িদলাম| এিট েতামার অংশ|
েতামার পিরবােরর প্রেতয্ক বয্িক্ত, েয শুিচ েস এগুেলা েখেত পারেব|

12 “তােদর েক্ষেত উৎপন্ন প্রথম সবেচেয় উৎকৃষ্ট অিলভ েতল, নতুন দ্রাক্ষারস, শসয্ যা তারা আমার
উেদ্দেশয্ উৎসগর্ কের তা আিম েতামােদর িদলাম| 13 েদেশর সমস্ত প্রথম ফসল যা তারা প্রভুর উেদ্দেশয্
িনেয় আেস তা েতামােদর হেব| েতামার পিরবােরর প্রেতয্ক বয্িক্ত, েয শুিচ েস এিট েখেত পারেব|

14 “ইস্রােয়েল েয সকল দ্রবয্সামগ্রী প্রভুেক েদওয়া হেব েসগুেলা েতামারই|
15 “স্ত্রীেলােকর প্রথম সন্তান এবং পশুর প্রথম সন্তান অবশয্ই প্রভুেক দান করেত হেব| েসই সন্তান

েতামার হেব| যিদ প্রথমজাত পশুিট অশুিচ হয় তাহেল েসিটেক েফরত িনেয় যাওয়া হেব| যিদ ৈনেবদয্িট
িশশু হয়, তাহেল েসই িশশুিটেক অবশয্ই েফরত িনেয় আসেত হেব| 16 যখন িশশুিটর বয়স এক মাস,
তখন তারা অবশয্ই তার দাম েদেব| খরচ হেব 2 আউন্স রূেপা| তুিম অবশয্ই সরকারী মাপকািঠ অনুযায়ী
রূেপা ওজন করেব| সরকারী মাপকািঠ অনুসাের এক েশকল হল 20 িজরাহ|

17 “িকন্তু তুিম প্রথমজাত েগারু েমষ অথবা ছাগেলর মুিক্তর জনয্ েকােনা মূলয্ েদেব না| ঐ পশুরা
পিবত্র। েবদীর ওপের তােদর রক্ত িছিটেয় দাও এবং তােদর চির্ব েপাড়াও| এই ৈনেবদয্ আগুেনর সাহােযয্
ৈতরী| এর সুগন্ধ প্রভুেক খুশী কের| 18 িকন্তু ঐসব পশুর মাংস েতামার| েযমন েদালনীয় ৈনেবদয্র বক্ষঃস্থল
এবং অনয্ানয্ ৈনেবদয্র দিক্ষণ উরু েতামার| 19 েলাকরা পিবত্র উপহারস্বরূপ েয সব দ্রবয্সামগ্রী প্রদান কের,
আিম প্রভু িহসােব েস সবই েতামােক িদলাম| এিট েতামার প্রাপয্ অংশ| আিম এইগুেলা েতামােক, েতামার
পুত্রেদর এবং েতামার কনয্ােদর িদলাম| এই িবিধ িচরকাল চলেব| এিট প্রভুর সেঙ্গ একিট চুিক্ত, যা েকােনা
সময়ই ভঙ্গ করা যােব না| আিম েতামার কােছ এবং েতামার উত্তরপুরুষেদর কােছ এই প্রিতশ্রুিত করলাম|”

20প্রভু হােরাণেক এও বলেলন, “তুিম জিমর েকােনা অংশই পােব না|অনয্ানয্ েলাকরা যা অিধকারভুক্ত
কের থােক এমন েকােনা িকছুই তুিম অিধকারভুক্তকরেত পারেব না|আিম, প্রভু েতামারই হেবা| ইস্রােয়েলর
েলাকরা েসই েদশ পােব যা আিম তােদর কােছ প্রিতশ্রুিত কেরিছলাম| িকন্তু আিমই েতামার অংশ ও
অিধকার|

21 “ইস্রােয়েলর েলাকরা তােদর যা িকছু আেছ তার এক দশমাংশ আমােক েদেব| সুতরাং েসই এক
দশমাংশ আিম েলিবর সকল উত্তরপুরুষেদর িদেয় িদিচ্ছ| সমাগম তঁাবুেত তারা েয েসবাকাযর্ কেরেছ তার
জনয্ এিট তােদর পািরশ্রিমক| 22 িকন্তু এখন েথেক সমাগম তঁাবুর কােছ ইস্রােয়েলর অনয্ানয্ েলাকরা
অবশয্ই যােব না| যিদ তারা েসটা কের, তেব তােদর অবশয্ই মৃতুয্দণ্ড েদওয়া হেব| 23 েলবীয় েগাষ্ঠীভুক্ত
েলাকরা, যারা সমাগম তঁাবুেত কাজ কের তারা এর িবরুেদ্ধ েয েকােনারকম পাপ কােজর জেনয্ দায়ী|
এিটই িবিধ| এইিটই িচরকাল চলেব| আর এই েলবীয় েগাষ্ঠীভুক্ত েলাকরা ইস্রােয়েলর েলাকেদর মেধয্
েকােনা েদশই পােব না| 24 িকন্তু ইস্রােয়েলর েলাকরা তােদর যা িকছু আেছ তার সব িকছুর এক দশমাংশ
আমােক েদেব| এবং আিম েসই এক দশমাংশ েলবীয় েগাষ্ঠীভুক্ত েলাকেদর েদেবা| েসই কারেণই েলবীয়
েগাষ্ঠীভুক্ত েলাকেদর সম্পেকর্ এই কথাগুেলা আিম বেলিছলাম: ঐসব েলাকরা েকােনা েদশ পােব না যা
আিম ইস্রােয়েলর অনয্ানয্ েলাকেদর কােছ প্রিতশ্রুিত কেরিছ|”

25 প্রভু েমািশেক বলেলন, 26 “েলবীয় েগাষ্ঠীভুক্ত েলাকেদর বেলা, ইস্রােয়েলর েলাকরা, তােদর
অিধকাের যা আেছ, তার সবিকছুর এক দশমাংশ প্রভুেক েদেব| েসই এক দশমাংশ েলবীয় েগাষ্ঠীভুক্ত
েলাকেদর হেব| িকন্তু েতামরা অবশয্ই তার এক দশমাংশ প্রভুেক তঁার ৈনেবদয্ স্বরূপ প্রদান করেব| 27ফসল
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কাটার পর েযমন শসয্ এবং যেন্ত্রর সাহােযয্ দ্রাক্ষার রস বার করা হয় েসই রকমভােব েতামার দাম েতামার
পেক্ষ গণনা করা হেব| 28 এইভােব ইস্রােয়েলর অনয্ানয্ েলাকেদর মেতা, েতামরাও প্রভুেক েতামােদর
ৈনেবদয্ প্রদান করেব| ইস্রােয়েলর েলাকরা প্রভুেক যা েদন েসই এক দশমাংশ তুিম পােব| এবং তারপর তুিম
যাজক হােরাণেক তার এক দশমাংশ েদেব| 29 যখন ইস্রােয়েলর েলাকরা তােদর অিধকারভুক্ত সবিকছুর
এক দশমাংশ েতামােক েদেব, তখন তুিম অবশয্ই তার মধয্ েথেক সবর্ােপক্ষা উৎকৃষ্ট এবং পিবত্রতম
অংশিট েবেছ েনেব| ঐিটই েসই এক দশমাংশ যা তুিম অবশয্ই প্রভুেক প্রদান করেব|

30 “সুতরাং েলবীয় েগাষ্ঠীভুক্ত েলাকেদর বেলা, “ইস্রােয়েলর েলাকরা ফসল কাটার পের শেসয্র এবং
দ্রাক্ষারেসর এক দশমাংশ েতামােদর েদেব| এরপর েতামরা তার েথেক সবর্ােপক্ষা উৎকৃষ্ট অংশিট প্রভুেক
েদেব| 31 বাকী অংশিট তুিম এবং েতামার পিরবােরর সদসয্রা েখেত পারেব| সমাগম তঁাবুেত তুিম েয
কাজ কেরা তার জনয্ এিট েতামার পািরশ্রিমক| 32 এবং যিদ তুিম সব সময়ই সব েথেক উৎকৃষ্ট অংশিট
প্রভুেক িদেয় দাও, তাহেল তুিম েকােনা সময়ই েদাষী হেব না| তুিম ইস্রােয়েলর েলাকেদর েদওয়া পিবত্র
উপহারসামগ্রী কখনও অপিবত্র েকােরা না, তাহেল তুিম মারা যােব না|”

19

লাল েগারুর ছাই
1 প্রভু, েমািশ এবং হােরাণেক বলেলন, 2 “ইস্রােয়েলর েলাকেদর ঈশ্বর েয িশক্ষা িদেয়িছেলন, তার

েথেকই আসেছ এই িবিধগুিল| ইস্রােয়েলর েলাকেদর বেলা তারা েযন েতামােদর কােছ একিট িনখঁুত লাল
েগারু িনেয় আেস| েগারুিটর শরীের েযন অবশয্ই েকােনা রকম আঘােতর িচহ্ন না থােক এবং েসিট েযন
েকােনািদন েজায়াল না বেয় থােক| 3 েসই েগারুিটেক যাজক ইলীয়াসেরর কােছ িদেয় দাও| ইলীয়াসর
েসই েগারুিটেক িশিবেরর বাইের িনেয় যােব এবং েসখােন এিট হতয্া করেব| 4 তখন যাজক ইলীয়াসর
িকছুটা রক্ত তার আঙুেল িনেয় তা পিবত্র তঁাবুর িদেক সাতবার িছিটেয় েদেব| 5 এরপর েগাটা েগারুিটেক
তার সামেন েপাড়ােনা হেব| েগারুিটর চামড়া, মাংস, রক্ত এবং অন্ত্র সমূ্পণর্রূেপ েপাড়ােত হেব| 6 এরপর
যাজক একিট এরস কােঠর কািঠ, একিট এেসাব* এবং িকছু লাল সুেতা েনেব| েযখােন েগারুিট পুড়েছ
েসই আগুেন ঐসব দ্রবয্সামগ্রী ছঁুেড় েদেব| 7 এরপর যাজক স্নান করেব এবং িনেজর বস্ত্রািদ জেল ধুেয়
েফলেব| এরপর েস িশিবের িফের আসেত পারেব| যাজক সন্ধয্া পযর্ন্ত অশুিচ থাকেব| 8 েয বয্িক্ত েগারুিট
পুিড়েয়েছ েসও স্নান করেব এবং িনেজর বস্ত্রািদ জেল ধুেয় েফলেব| েসও সন্ধয্া পযর্ন্ত অপিবত্র থাকেব|

9 “এরপর একজন শুিচ বয্িক্ত েসই েগারুর ছাই সংগ্রহ করেব| েস িশিবেরর বাইের পিরষ্কার জায়গায়
েসই ছাই রাখেব| যখন েলাকরা শুিচ হওয়ার জনয্ এক িবেশষ অনুষ্ঠােনর আেয়াজন করেব, েস সময় এই
ছাই বয্বহৃত হেব| েকােনা বয্িক্তর পাপ দূরীকরেণর জনয্ও এই ছাই বয্বহৃত হেব|

10 “েয বয্িক্ত েগারুর ছাই সংগ্রহ কেরিছল েস অবশয্ই তার বস্ত্রািদ ধুেয় েফলেব| েসও সন্ধয্া পযর্ন্ত
অশুিচ থাকেব|

“এই িনয়ম িচরকাল চলেব| ইস্রােয়েলর নাগিরকেদর জনয্ এই িনয়ম এবং েতামােদর সেঙ্গ েয িবেদশীরা
বাস করেছ তােদর জেনয্ও এই একই িনয়ম বলবৎ থাকেব| 11 যিদ েকােনা বয্িক্ত েকােনা মৃতেদহ স্পশর্
কের, তাহেল েস সাতিদন পযর্ন্ত অশুিচ থাকেব| 12 েস অবশয্ই তৃতীয় িদেন এবং পুনরায় সপ্তম িদেন
িবেশষ জেল িনেজেক পিরষ্কার করেব| যিদ েস তা না কের, তাহেল েস অশুিচই েথেক যােব| 13 যিদ
একজন বয্িক্ত েকােনা মৃতেদহ স্পশর্ কের তেব েসই বয্িক্ত অশুিচ| যিদ েসই বয্িক্ত িনেজেক শুিচ না কের
পিবত্র তঁাবুেত যায়, তাহেল েসই তঁাবুিটও অশুিচ হেয় যােব| সুতরাং েসই বয্িক্তেক অবশয্ই ইস্রােয়েলর
অনয্ানয্ েলাকেদর েথেক পৃথক কের রাখা হেব| যিদ েকােনা অশুিচ বয্িক্তর ওপের পিবত্র জল েঢেল না
েদওয়া হয়, তাহেল েসই বয্িক্ত অশুিচই েথেক যােব|

* 19:6: এেসাব সরু শাখা প্রশাখা এবং পাতা সমিন্বত একিট উিদ্ভদ, শুিচকরণ অনুষ্ঠােন বা জল অথবা রক্ত িছেটােনার জনয্ বয্বহৃত হত|
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14 “এই িনয়ম মানেত হেব যখন তারা তােদর তঁাবুেত মারা যায়| যিদ েকােনা বয্িক্ত তার তঁাবুেত মারা
যায় তাহেল তঁাবুর প্রেতয্ক বয্িক্ত অশুিচ হেব| তারা সাতিদেনর জনয্ অশুিচ থাকেব| 15 এবং ঢাকা না
েদওয়া প্রেতয্কিট বযাম অথবা পাত্র অশুিচ হেয় যােব| 16 যিদ েকােনা বয্িক্ত মৃতেদহ স্পশর্ কের, তাহেল
েসই বয্িক্ত সাতিদন অশুিচ থাকেব| মৃতেদহিট যিদ বাইের মােঠ থােক অথবা েসই বয্িক্ত যিদ যুেদ্ধ মারা
িগেয় থােক তাহেলও এিট প্রেযাজয্| এছাড়াও যিদ েকান বয্িক্ত মৃত বয্িক্তর হাড় স্পশর্ কের, তাহেল েসই
বয্িক্ত সাতিদেনর জনয্ অশুিচ থাকেব|

17 “সুতরাং েসই বয্িক্তেকআবার শুিচ করার জেনয্ তুিম অবশয্ই েপাড়ােনা েগারুর ছাই বয্বহার করেব|
একিট বয়ােমর মেধয্কার ছাইেয়র ওপর িদেয় টাটকা েস্রােতর জল ভেরা| 18 একজন শুিচ বয্িক্ত একিট
এেসাব িনেয় েসিটেক জেল েডাবােব| এরপর েস এিটেক তঁাবুর ওপর, তঁাবুর পাত্রগুিলেত এবং তঁাবুেত
েয সব েলাকরা আেছ তােদর ওপের িছিটেয় েদেব| েয েকউই মৃত বয্িক্তর শরীর স্পশর্ কের তার প্রিত
তুিম অবশয্ই এিট করেব| েয েকউ যুেদ্ধ মৃত েকােনা বয্িক্তর শরীর স্পশর্ বা েকােনা মৃত বয্িক্তর হাড় স্পশর্
কের তােদর েক্ষেত্রও তুিম অবশয্ই এিট কেরা|

19 “এরপর তৃতীয় িদেন এবং আবার সপ্তম িদেন একজন শুিচ বয্িক্ত অবশয্ই একজন অশুিচ বয্িক্তর
ওপের এই জল িছিটেয় েদেব| সপ্তম িদেন েসই বয্িক্ত শুিচ হেব| েস অবশয্ই জেল তার কাপড়েচাপড়
েধােব| সন্ধয্ােবলায় েস শুিচ হেব|

20 “যিদ েকােনা বয্িক্ত অশুিচ হেয় যায় এবং িনেজেক শুিচ না কের, তেব েসই বয্িক্তেক অবশয্ই
ইস্রােয়েলর অনয্ানয্ েলাকেদর েথেক পৃথক রাখা হেব কারণ েস ঈশ্বেরর পিবত্র স্থানেক অশুিচ কেরেছ|
েসই বয্িক্তর ওপের েসই িবেশষ জল িছেটােনা হয় িন তাই েস শুিচ হয় িন| 21 এই িনয়ম েতামােদর জনয্
িচরকাল চলেব| েয বয্িক্ত েসই িবেশষ জল িছেটায েস অবশয্ই তার বস্ত্রািদও েধােব| েয েকােনা বয্িক্ত
েসই িবেশষ জল স্পশর্ করেব েস সন্ধয্া পযর্ন্ত অশুিচ থাকেব| 22 যিদ েকােনা অশুিচ বয্িক্ত অনয্ কাউেক
স্পশর্ কের, তাহেল েসই বয্িক্তও অশুিচ হেয় যােব| েসই বয্িক্ত সন্ধয্া পযর্ন্ত অশুিচ থাকেব|”

20
মিরয়ম মারা েগেলন

1 ইস্রােয়েলর েলাকরা প্রথম মােস, সীন মরুভূিমেত েপৗছঁােলা| প্রথেম তারা কােদেশ েপৗছঁাল, েসখােন
মিরয়ম মারা েগেলন এবং তােক েসখােনই কবর েদওয়া হেয়িছল|

েমািশ ভুল করেলন
2 েসই জায়গায় েলাকেদর জনয্ পযর্াপ্ত পিরমাণ জল িছল না, সুতরাং েমািশ এবং হােরােণর কােছ

অিভেযাগ করার জেনয্ েলাকরা এক জায়গায় িমিলত হেয়িছল| 3 েলাকরা েমািশর সেঙ্গ তকর্ কের বলল,
“এও হেল ভাল হেতা যিদ আমরা আমােদর ভাইেদর মেতা প্রভুর সামেন মারা েযতাম| 4আপিন েকন প্রভুর
েলাকেদর এই মরুভূিমেত িনেয় এেসিছেলন? আপনার ইেচ্ছ িক এটাই েয আমােদর এবং আমােদর সেঙ্গ
থাকা পশুেদর এখােনই মৃতুয্ েহাক্? 5 আপিন েকন আমােদর িমশর েথেক এই খারাপ জায়গায় িনেয়
এেসেছন? এখােন েকােনা শসয্ েনই| এখােন েকােনা ডুমুর, দ্রাক্ষা অথবা ডািলম ফল েনই এবং পােনর
জনয্ েকােনা জলও েনই|”

6 সুতরাং েমািশ এবং হােরাণ েলাকেদর কাছ েথেক িবদায় িনেয় সমাগম তঁাবুর প্রেবশ পেথ েগেলন| তঁারা
মািটেত উপুড় হেয় পড়েল প্রভুর মিহমা তঁােদর সামেন প্রকািশত হল|

7 প্রভু েমািশেক বলেলন, 8 “হঁাটার িবেশষ লািঠিট িনেয় এেসা| হােরাণ এবং েলাকেদর িনেয় েসই
পাহােড়র সামেন এেসা| সবার সামেন ঐ পাহাড়েক বেলা, তখন ঐ পাহাড় েথেক জল প্রবািহত হেব| তুিম
েসই জল েলাকেদর এবং তােদর পশুেদর িদেত পারেব|”

9 লািঠিট পিবত্র তঁাবুেত প্রভুর সামেন িছল| প্রভু েযভােব বেলিছেলন, েমািশ েসই ভােবই লািঠিট িনেয়
এেলন| 10 েমািশ এবং হােরাণ পাহােড়র সামেন সমস্ত েলাকেদর সমেবত হেত বলেলন| তখন েমািশ
বলেলন, “েতামরা সকল সমেয়ই অিভেযাগ করছ| এখন আমার কথা েশান| আমরা িক েতামােদর জনয্
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এই পাহাড় েথেক জল বার করেবা?” 11 এরপর েমািশ তঁার হাত তুলেলন এবং পাহােড় দুবার আঘাত
করেলন| পাহাড় েথেক জল েবেরােত শুরু করল| েলাকরা এবং তােদর পশুরা জল পান করল|

12 িকন্তু প্রভু েমািশ ও হােরাণেক বলেলন, “ইস্রােয়েলর সব েলাকর সাক্ষােত তুিম আমার প্রিত সম্মান
েদখাও িন| তুিম ইস্রােয়েলর েলাকেদর েদখাও িন েয জল বার করার ক্ষমতা আমার েথেকই এেসেছ| তুিম
েলাকেদর েদখাও িন েয তুিম আমার প্রিত িবশ্বাস েরেখেছা| আিম ঐসব েলাকেদর েসই েদশিট েদব েয
েদশিট আিম তােদর েদব বেল শপথ কেরিছলাম, িকন্তু তুিম তােদর েসই েদেশ িনেয় েযেত েনতৃত্ব েদেব
না|”

13এই জায়গািটেক বলা হেতা মরীবার জল| এিটই েসই জায়গা েযখােন ইস্রােয়লীয়রা প্রভুর সেঙ্গ িববাদ
কেরিছল এবং এিটই েসই জায়গা েযখােন প্রভু তােদর েদিখেয়িছেলন েয িতিন পিবত্র|

ইেদাম ইস্রােয়লেক েযেত বাধা িদল
14 কােদেশ থাকাকালীন েমািশ ইেদামীয় রাজার কােছ বাতর্ াসহ কেয়কজন েলাকেক পাঠােলন| বাতর্ ায়

বলা িছল:

“আপনার ভাইরা অথর্াৎ ইস্রােয়েলর েলােকরা, আপনােক বলেছ: আমােদর েয সব সমসয্া আেছ
েস সম্পেকর্ আপিন সবই জােনন| 15 বহু বছর আেগ আমােদর পূবর্পুরুষরা িমশের িগেয়িছেলন এবং
আমরা েসখােন বহু বছর বাস কেরিছলাম| িমশেরর েলাকরা আমােদর পূবর্পুরুষেদর প্রিত িনষু্ঠর িছেলন|
16 িকন্তু আমরা প্রভুর কােছ সাহােযয্র জনয্ প্রাথর্না কেরিছলাম| প্রভু আমােদর প্রাথর্না শুেনিছেলন এবং
আমােদর সাহােযয্র জনয্ একজন দূত পািঠেয়িছেলন| প্রভু আমােদর িমশর েথেক িনেয় এেসেছন|

“এখন আমরা আপনার েদেশর প্রােন্ত কােদেশ আিছ| 17 দয়া কের আপনার েদেশর মধয্ িদেয়
আমােদর েযেত িদন| আমরা েকােনা শসয্ েক্ষত অথবা েকােনা দ্রাক্ষােক্ষেতর মধয্ িদেয় যােবা না| আমরা
আপনােদর েকােনা জলাশয় েথেকজল পান করেবা না|আমরা রাজপথ বরাবর যাতায়াত করেবা|আমরা
ঐ রাস্তা েথেক েকােনা সময়ই ডানিদেক অথবা বঁািদেক যােবা না| যতক্ষণ পযর্ন্ত আমরা আপনার েদেশর
মধয্ িদেয় যািচ্ছ, ততক্ষণ পযর্ন্ত আমরা এই রাস্তার ওপেরই থাকেবা|”

18 িকন্তু ইেদামীয় রাজা উত্তর িদেলন, “েতামরা আমার েদেশর মধয্ িদেয় েযেত পারেব না| েতামরা
আমার েদেশর মধয্ িদেয় যাবার েচষ্টা করেল আমরা তরবাির িনেয় েতামােদর সেঙ্গ যুদ্ধ করেবা|”

19 ইস্রােয়েলর েলাকরা উত্তর িদল, “আমরা প্রধান রাস্তা িদেয় যােবা| যিদ আমােদর পশুরা আপনােদর
েকােনা জল পান কের, আমরা তার জনয্ মূলয্ েদেবা| আমরা েকবলমাত্র আপনার েদেশর মধয্ িদেয় পােয়
েহঁেট েযেত চাই| আর িকছু নয়|”

20 িকন্তু ইেদাম আবার উত্তর িদেলন, “আমরা েতামােদর আমােদর েদেশর মধয্ িদেয় আসার অনুমিত
েদেবা না|”
এরপর ইেদামীয় রাজা এক িবশাল এবং শিক্তশালী ৈসনয্বািহনী জেড়া করেলন এবং ইস্রােয়েলর

েলাকেদর িবরুেদ্ধ যুেদ্ধর জনয্ েগেলন| 21 ইেদামীয় রাজা তঁার েদেশর মধয্ িদেয় ইস্রােয়েলর েলাকেদর
যাওয়া িনেষধ করেলন| তাই ইস্রােয়েলর েলাকরা ঘুের অনয্ পেথ েগল|

হােরাণ মারা েগেলন
22 ইস্রােয়েলর েলাকরা কােদশ েথেক েহার পবর্েতর িদেক যাত্রা করল| 23 েহার পবর্ত িছল ইেদাম

সীমানার কােছ| এখােনই প্রভু েমািশ এবং হােরাণেক বলেলন, 24 “হােরােণর মৃতুয্র সময় হেয়েছ এবং
তার পূবর্পুরুষেদর কােছ যাওয়ার সময় হেয়েছ| েয েদশটাআিম ইস্রােয়েলর েলাকেদর েদব বেল প্রিতশ্রুিত
কেরিছলাম, হােরাণ েসই েদেশ প্রেবশ করেব না| েমািশ, আিম একথা েতামােকও বললাম, কারণ তুিম
এবং হােরাণ দুজেনই মরীবার জেলর ধাের েদওয়া আমার আজ্ঞার িবরুদ্ধাচরণ কেরিছেল|
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25 “এখন হােরাণ এবং তার পুত্র ইলীয়াসরেক েহার পবর্েতর ওপের িনেয় এেসা| 26 হােরােণর িবেশষ
বস্ত্র তার কাছ েথেক িনেয় এেসা এবং েসই বস্ত্রািদ তার পুত্র ইলীয়াসরেক পিরেয় দাও| েসখােন পবর্েতর
ওপের হােরােণর মৃতুয্ হেব| েস তার পূবর্পুরুষেদর কােছ চেল যােব|”

27 েমািশ প্রভুর আজ্ঞা পালন করেলন| েমািশ, হােরাণ এবং ইলীয়াসর েহার পবর্েতর ওপের েগেলন
এবং ইস্রােয়েলর সমস্ত েলাক তােদর েসখােন েযেত েদখল| 28 েমািশ হােরােণর িবেশষ েপাশাক খুেল
িনেলন এবং হােরােণর পুত্র ইলীয়াসরেক েসই সব েপাশাক পিরেয় িদেলন| এরপর পবর্েতর চূড়ায় হােরাণ
মারা েগেল েমািশ এবং ইলীয়াসর পবর্ত েথেক েনেম এেলন| 29 ইস্রােয়েলর সকল েলাক হােরােণর মৃতুয্র
খবর জানল| এই কারেণ ইস্রােয়েলর প্রেতয্ক বয্িক্ত 30 িদন েশাক পালন করল|

21
কনানীয়েদর সেঙ্গ যুদ্ধ

1 কনানীয় রাজার নাম িছেলা অরাদ| িতিন েনেগেভ বাস করেতন| রাজা অরাদ শুেনিছেলন, েয,
ইস্রােয়েলর েলাকরা অথারীম যাওয়ার পথ ধের এিগেয়আসেছ| এই কারেণ রাজা েবিরেয় এেস ইস্রােয়েলর
েলাকেদর ওপর আক্রমণ করেলন| অরাদ কেয়কজন েলাকেক বন্দী কের রাখেলন| 2 তখন ইস্রােয়েলর
েলাকরা প্রভুর কােছ এক িবেশষ শপথ কের বলেলন: “প্রভু দয়া কের এইসব েলাকেদর পরািজত করেত
আমােদর সাহাযয্ করুন| যিদ আপিন এটা কেরন তাহেল আমরা তােদর শহরগুেলা আপনােক েদেবা|
আমরা তােদর সমূ্পণর্ ধ্বংস করেবা|”

3 প্রভু ইস্রােয়েলর েলাকেদর কথা শুনেলন এবং কনানীয় েলাকেদর পরািজত করার জনয্ প্রভু
ইস্রােয়েলর েলাকেদর সাহাযয্ করেলন| ইস্রােয়লীয়রা কনানীয়েদর এবং তােদর শহরগুেলা সমূ্পণর্ ধ্বংস
কেরিছল| এই কারেণ ঐ জায়গািটর নাম রাখা হল হমর্া|

িপতেলর সাপ
4 ইস্রােয়েলর েলাকরা েহার পবর্ত তয্াগ কের সূফ সাগের যাওয়ার পথ ধের এেগােলা| ইেদােমর চারিদেক

েঘারার জনয্ তারা এটা করল| িকন্তু েলাকরা অৈধযর্য্ হল| 5 তারা প্রভু এবং েমািশর িবরুেদ্ধ অিভেযাগ
করেত শুরু করল| েলাকরা বলল, “েকন আপিন আমােদর িমশর েথেক েবর কের িনেয় এেসেছন?
আমরা এখােন মরুভূিমেত মারা যােবা| এখােন েকােনা রুিট েনই! জল েনই! আর আমরা এই সাংঘািতক
খাদয্েক ঘৃণা কির|”

6 এই কারেণ প্রভু েলাকেদর মেধয্ িবষাক্ত সাপ পাঠােলন| সাপগুেলা েলাকেদর দংশন করেল
ইস্রােয়েলর বহু সংখয্ক েলাক মারা েগল| 7 তখন েলাকরা েমািশর কােছ এেস বলল, “আমরা জািন
েয আমরা প্রভুর িবরুেদ্ধ এবং আপনার িবরুেদ্ধ কথা বেল পাপ কেরিছ| প্রভুর কােছ প্রাথর্না করুন েযন
িতিন সাপগুেলােক িফিরেয় িনেয় যান|” সুতরাং েমািশ েলাকেদর জনয্ প্রাথর্না করেলন|

8 প্রভু েমািশেক বলেলন, “একিট িপতেলর সাপ ৈতরী কেরা এবং এিটেক একিট খঁুিটর ওপের রােখা|
েকােনা বয্িক্তেক সােপ কামড়ােল যিদ েসই বয্িক্ত খঁুিটর ওপেরর িপতেলর সাপিটর িদেক তাকায় তাহেল
েস বয্িক্ত মারা যােব না|” 9 েমািশ প্রভুর আেদশ পালন করেলন| িতিন একিট িপতেলর সাপ ৈতরী কের
েসিটেক খঁুিটর ওপের রাখেলন| এরপর যখনই েকান মানুষেক সােপ দংশন করত, তখনই েস খঁুিটর
ওপেরর িপতেলর সাপিটর িদেক তাকােতা আর েবঁেচ েযেতা|

েমায়ােবর পেথ ভ্রমণ
10 ইস্রােয়েলর েলাকরা ঐজায়গা েছেড় ওেবােত িশিবর স্থাপন করল| 11এরপর তারা ওেবাত তয্াগ কের

েমায়ােবর পূবর্িদেকর মরুভূিমেত ইয় অবারীেম িশিবর স্থাপন করল| 12তারা েসই জায়গাও পিরতয্াগ কের
েসরদ উপতয্কায় িশিবর স্থাপন করল| 13 এরপর তারা সের িগেয় মরুভূিমেত অেণর্ান নদীর অপর পাের
িশিবর স্থাপন করল| এই নদীিট অেম্মানীয় সীমােন্ত শুরু হেয়িছল| উপতয্কা হল েমায়াব এবং ইেমারীেয়র
মেধয্ সীমােরখা| 14 এই কারেণ এই কথাগুেলা েলখা হেয়েছ প্রভুর যুদ্ধ সংক্রান্ত পুস্তেক:



গণনাপুস্তক 21:15 218 গণনাপুস্তক 21:27

“�এবং শূফােত বােহব, আর অেণর্ােনর উপতয্কাগুিল 15 এবং উপতয্কাগুিলর পােশর পবর্তমালা, যা
আর শহেরর িদেক চেল েগেছ| এই জায়গাগুিল েমায়ােবর সীমােন্ত অবিস্থত|”

16 ইস্রােয়েলর েলাকরা েসই জায়গা েছেড় েবেরর িদেক যাত্রা করল| এই জায়গািটেত কুেয়া িছল| এিটই
েসই জায়গা েযখােন প্রভু েমািশেক বলেলন, “সমস্ত েলাকেদর একেত্র এখােন িনেয় এেসা, আিম তােদর
জল েদেবা|” 17 তখন ইস্রােয়েলর েলাকরা এই গানিট গাইল:

“কুেয়া তুিম ঝণর্া হেয় ওেঠা|
েতামরা এই িনেয় গান ধেরা|

18 মহান মানুষরা কুেয়ািট খঁুেড়িছেলন|
গুরুত্বপূণর্ েনতারা কুেয়ািট খঁুেড়িছেলন|

তঁােদর িনেজেদর দণ্ড আর হঁাটার লািঠ িদেয় কুেয়ািট খঁুেড়িছেলন|
কুেয়ািট মরুভূিমেত একিট উপহার|”*

19 েলাকরা মৎতানায় েথেক নহলীেয়ল পযর্ন্ত েগল| এরপর তারা নহলীেয়ল েথেক বােমাৎ পযর্ন্ত েগল|
20 বােমাৎ েথেক তারা েমায়ােবর উপতয্কা পযর্ন্ত েগল| এখােন িপস্গা পবর্েতর চূড়া মরুভূিমর ওপের
েদখা যায়|

সীেহান এবং ওগ
21 ইেমারীয়েদর রাজা সীেহােনর কােছ ইস্রােয়েলর েলাকরা কেয়কজন বাতর্ াবাহকেক পাঠাল| েসই

েলাকরা রাজােক বলল,

22 “আমােদর আপনার েদেশর মধয্ িদেয় ভ্রমণ করার অনুমিত িদন| আমরা েকােনা শসয্ অথবা
দ্রাক্ষার েক্ষেতর মধয্ িদেয় যােব| না| আমরা আপনার েকােনা কুেয়া েথেক জল পান করেবা না| আপনার
েদেশর সীমা অিতক্রম না করা পযর্ন্ত আমরা রাজপথ ছাড়া অনয্ েকান রাস্তা িদেয়ই যােবা না|”

23 িকন্তু রাজা সীেহান তঁার েদেশর মধয্ িদেয় েলাকেদর যাওয়ার অনুমিত িদেলন না| রাজা তঁার
ৈসনয্বািহনীেক এক জায়গায় একিত্রত কের ইস্রােয়েলর েলাকেদর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করার জনয্ মরুভূিমর
িদেক অগ্রসর হেলন| রাজার ৈসনয্রা যহস নােম একিট জায়গায় ইস্রােয়েলর েলাকেদর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ
করল|

24 িকন্তু ইস্রােয়েলর েলাকরা রাজােক হতয্া করল| এরপর অেণর্ান নদী েথেক যেব্বাক নদী পযর্ন্ত
জায়গা তারা অিধকার করল| ইস্রােয়েলর েলাকরা অেম্মান সীমানা পযর্ন্ত অিধকার করল| অেম্মানীয়েদর
দ্বারা সীমানা খুবই শক্তভােব সুরিক্ষত থাকার জনয্ তারা েসই সীমানা পযর্ন্ত িগেয় েথেম েগল| 25 ইস্রােয়েলর
েলাকরা ইেমারীয়েদর সমস্ত শহরগুেলােক দখল করল এবং েসগুিলেত বসবাস করেত শুরু করল| উপরন্তু
তারা িহষেবান শহর এবং তারআেশপােশর েছােটা েছােটা শহরগুেলােকওঅিধকার করল| 26 ইেমারীয়েদর
রাজা সীেহান িহেষ্বান শহেরই বাস করেতন| অতীেত েমায়ােবর রাজার সেঙ্গ সীেহান যুদ্ধ কের অেণর্ান নদী
পযর্ন্ত সমস্ত জায়গা অিধকার কেরিছল| 27 এই কারেণই গায়করা েগেয় থােকন:

“িহেষ্বান এেসা এবং িহেষ্বান শহরেক আবার ৈতরী কর!
* 21:18: মরুভূিমেত একিট উপহার এই কারেণ েলাকরা েসই কুেয়ার নাম িদল, “মৎতানায়|”
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সীেহােনর শহরিটেক শক্ত কর!
28 িহেষ্বােন এক আগুন শুরু হেয়িছল|

েসই আগুন সীেহােনর শহেরও উদু্ভত হেয়িছল|
েমায়ােবর আর নােম শহরিট েসই আগুেন ভস্মীভূত হেয়িছল|

অেণর্ান নদীর ওপেরর পবর্তিটেকও েসই আগুন পুিড়েয় িদেয়েছ|
29 েমায়াব, িধক্ েতামােক!

কেমাশ েদবতার েলাকরা, েতামরা েহের েগছ!
তার েছেলরা পািলেয় েগল|

ইেমারীয়েদর রাজা সীেহান তার কনয্ােদর েজেল বন্দী করল|
30 িকন্তু আমরা েসই ইেমারীয়েদর পরািজত করলাম|

িহেষ্বান েথেক দীেবান পযর্ন্ত, েমদবার কােছ নািশম েথেক েনাফঃ পযর্ন্ত তােদর শহরগুেলােকও
আমরা ধ্বংস কেরিছ|”

31 এই কারেণ ইস্রােয়েলর েলাকরা ইেমারীয়েদর েদেশ তােদর িশিবর স্থাপন করল|
32 েমািশ যােসর শহরিটেক অনুসন্ধােনর জনয্ কেয়কজন গুপ্তচর পাঠােলন| তারপের ইস্রােয়েলর

েলাকরা এিটেক দখল করল| তারা শহরিটর আেশপােশর েছােটাখােটা শহরগুেলােকও অিধকার করল|
ইস্রােয়েলর েলাকরা েসখােন বসবাসকারী ইেমারীয়েদর েসই জায়গা তয্াগ করেত বাধয্ করল|

33 এরপর ইস্রােয়েলর েলাকরা বাশেনর অিভমুেখ সড়কপেথ ভ্রমণ করল| বাশেনর রাজা ওগ তঁার
ৈসনয্েদর সেঙ্গ িনেয় ইস্রােয়েলর েলাকেদর সমু্মখীন হওয়ার জনয্ কুচকাওয়াজ কের অগ্রসর হেলন|
ইিদ্রয়ী নােম একিট জায়গায় িতিন তােদর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেলন|

34 িকন্তু প্রভু েমািশেক বলেলন, “ঐ রাজা সম্পেকর্ ভীত হেয়া না| আিম তার সমস্ত ৈসনয্ এবং তার
সমূ্পণর্ েদশ েতামার হােত তুেল েদব| ইেমারীয়েদর রাজা সীেহান, িযিন িহেষ্বােন বাস করেতন তার সেঙ্গ
তুিম যা কেরিছেল এই রাজার সেঙ্গও তুিম েসটাই কেরা|”

35 সুতরাং ইস্রােয়েলর েলাকরা ওগ এবং তঁার ৈসনয্েদর পরািজত করল| তারা তঁােক তঁার পুত্রেদর এবং
তঁার ৈসনয্েদর হতয্া করল| এরপর ইস্রােয়েলর েলাকরা তঁার েদশ অিধকার করল|

22
িবিলয়ম এবং েমায়ােবর রাজা

1 এরপর ইস্রােয়েলর েলাকরা েমায়ােবর যদর্ ন উপতয্কার িদেক এেগােত শুরু করল| িযরীেহা েথেক
অপরপাের যদর্ ন নদীর কােছ তারা িশিবর স্থাপন করল|

2-3 ইেমারীয়েদর েলাকেদর সেঙ্গ ইস্রােয়েলর েলাকরা যা যা কেরিছল, িসেপ্পােরর পুত্র বালাক তার
সমস্তটাই েদেখিছেলন| েমায়ােবর রাজা খুবই ভয় েপেয়িছেলন, কারণ েসখােন ইস্রােয়েলর েলাকসংখয্া
িছল প্রচুর| েমায়াব উিদ্বগ্ন হল|

4 েমায়ােবর রাজা িমিদয়েনর েনতােদর বলেলন, “গরু েযভােব মােঠর সমস্ত ঘাস েখেয় েফেল, িঠক
েসভােবই এই িবশাল জনেগাষ্ঠী আমােদর চারপােশর সমস্ত িকছুই ধ্বংস কের েদেব|”
এই সময় িসেপ্পােরর পুত্র বালাক েমায়ােবর রাজা িছেলন| 5 িবেয়ােরর পুত্র িবিলয়মেক ডাকার জনয্ িতিন

কেয়কজন েলাক পাঠােলন| ফরাৎ নদীর কােছ পেথার নােম একিট জায়গায় িবিলয়ম িছেলন| এইখােনই
িবিলয়েমর স্বজাতীয়রা বাস করেতা| এই িছল বালােকর বাতর্ া:

“িমশর েথেক এক নতুন জািতর েলাকরা এেসেছ| েসখােন তােদর সংখয্া এেতা েবশী েয সমস্ত
েদশটা ভের যােব| তারা আমােদর পেরই িশিবর স্থাপন কেরেছ| 6আপিন এেস আমােক সাহাযয্ করুন|
এই েলাকেদর অিভশাপ িদন কারণ এরা আমার েচেয় শিক্তশালী| আিম জািন আপিন যিদ েকােনা
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বয্িক্তেক আশীবর্াদ কেরন তাহেল েস আশীবর্াদ পায় এবং আপিন যিদ েকােনা বয্িক্তেক অিভশাপ েদন
তেব েস শাপগ্রস্ত হয়| সুতরাং আপিন আসুন এবং এই সমস্ত েলাকেদর অিভশাপ িদন| হেত পাের, আিম
হয়েতা তােদর আঘাত কের আমার েদশ েথেক দূর কের িদেত পারেবা|”

7 েমায়াব এবং িমিদয়েনর েনতারা িবিলয়েমর সেঙ্গ কথা বলেত েগেলন| তার কােজর পািরশ্রিমক
িহেসেব তােদর সেঙ্গ টাকা িনেয় েগেলন এবং তােক বালােকর েপ্রিরত বাতর্ ািট বলেলন|

8 িবিলয়ম তােদর বলেলন, “এখােন এক রািত্রর জনয্ থােকা| আিম প্রভুর সেঙ্গ কথা বলেবা এবং িতিন
আমােক েয উত্তর েদেবন তা আিম েতামােদর বলেবা|” সুতরাং েসই রােত্র েমায়ােবর েনতারা িবিলয়েমর
সেঙ্গই েসখােন থাকেলন|

9 ঈশ্বর িবিলয়েমর কােছ এেস িজেজ্ঞস করেলন, “েতামার সেঙ্গর এই সমস্ত েলাকরা কারা?”
10 িবিলয়ম ঈশ্বরেক বলেলন, “েমায়ােবর রাজা, িসেপ্পােরর পুত্র বালাকআমােক একিট সংবাদ েদওয়ার

জনয্ এেদর পািঠেয়েছন| 11এই েসই বাতর্ া: িমশর েথেক এক নতুন জািত এেসেছ| েসখােন তােদর সংখয্া
এেতা েবশী েয তারা সমস্ত েদশটােক ভের েদেব| সুতরাং আপিনআসুন এবং এই সমস্ত েলাকেদর অিভশাপ
িদন| তাহেল হয়েতা আিম তােদর সেঙ্গ যুদ্ধ করেত সক্ষম হেবা এবং তােদর আমার েদশ তয্াগ করেত বাধয্
করেত পারেবা|”

12 িকন্তু ঈশ্বর িবিলয়মেক বলেলন, “তুিম অবশয্ই এেদর সেঙ্গ যােব না| ওসব েলাকর িবরুেদ্ধ েতামার
কথা বলা উিচৎ হেব না কারণ তারা আমার আশীবর্াদ প্রাপ্ত েলাক|”

13 পরিদন সকােল উেঠ িবিলয়ম বালােকর েপ্রিরত েনতােদর বলেলন, “েতামরা েতামােদর িনেজেদর
েদেশ িফের যাও| প্রভু আমােক েতামােদর সেঙ্গ েযেত েদেবন না|”

14 সুতরাং েমায়ােবর েনতারা বালােকর কােছ িফের িগেয় তােক এই সব কথা জানােলন| তঁারা বলেলন,
“িবিলয়ম, আমােদর সেঙ্গ আসেত অস্বীকার কেরেছন|”

15 সুতরাং বালাক িবিলয়েমর কােছ প্রথমবােরর েথেকও েবশী েলাক পাঠােলন| প্রথমবার িতিন যােদর
পািঠেয়িছেলন তােদর েথেকও এবােরর েনতারা িছেলন অেনক েবশী গুরুত্বপূণর্| 16 তঁারা িবিলয়েমর কােছ
িগেয় বলেলন: “িসেপ্পােরর পুত্র বালাক আপনােক এই কথা বেলেছন: দয়া কের এখােন আসুন এবং েকান
িকছুই েযন আমার কােছ আপনার আসা থািমেয় না েদয়| 17আিম আপনােক প্রচুর পািরশ্রিমক েদেবা এবং
আপিন যা বলেবন আিম তাই-ই করব| আমার জেনয্ আপিন আসুন এবং এেস এই েলাকেদর িবরুেদ্ধ কথা
বলুন|”

18 িবিলয়ম বালােকর েপ্রিরত দূতেক তার উত্তর জািনেয় িদেয় বলেলন, “আিম আমার প্রভু ঈশ্বরেক
অবশয্ই মানয্ করেবা| আিম তঁার আেদেশর িবরুেদ্ধ েকােনা কাজ করেত পাির না| আিম বড় বা েছাট
েকােনা কাজই করেবা না যিদ না প্রভু আমােক েসই কাজ করার অনুমিত েদন| রাজা বালাক যিদ তার
রূেপা এবং েসানা খিচত সুন্দর প্রাসাদিট আমােক িদেয় েদন তাহেলও আিম প্রভুর আেদেশর িবরুেদ্ধ
েকােনা কাজ করেবা না| 19 িকন্তু েতামরা অনয্ানয্েদর মেতাই আজেকর রািত্রটা এখােন থাকেত পােরা|
তাহেল এই রািত্রকােলর মেধয্ই প্রভু আমােক যা বলেত চান তা জানেত পারেবা|”

20 েসই রােত্র ঈশ্বর িবিলয়েমর কােছ এেস বলেলন, “এই সমস্ত েলাকরা তােদর সেঙ্গ যাওয়ার কথা
বলার জনয্ পুনরায় এেসেছ| সুতরাং তুিম তােদর সেঙ্গ েযেত পােরা| িকন্তুআিম েতামােক যা করেত বলেবা
তুিম েকবলমাত্র েসই কাজই করেব|”

িবিলয়ম ও তঁার গাধা
21পরিদন সকােল িবিলয়ম উেঠ তঁার গাধা সািজেয় েমায়ােবর েনতােদর সেঙ্গ েগেলন| 22 িবিলয়ম তঁার

গাধায় চেড়ই যািচ্ছেলন| তঁার সেঙ্গ তঁার দুজন ভৃতয্ িছল| িকন্তু িবিলয়েমর গমেন ঈশ্বর কু্ষব্ধ হেলন| তাই
িবিলয়েমর সামেন রাস্তার ওপের প্রভুর দূত দঁাড়ােলন, েযন িবিলয়েমর যাওয়া বন্ধ করা যায়|

23 িবিলয়েমর গাধা প্রভুর দূতেক রাস্তায় তরবাির হােত দঁািড়েয় থাকেত েদখল| েসইজনয্ গাধািট রাস্তা
েথেক সের এেস মােঠর মেধয্ চেল েগল| িবিলয়ম িকন্তু দূতেক েদখেত পান িন| েসইজনয্ িতিন তঁার
গাধাটার ওপেরই েরেগ িগেয় তােক আঘাত করেলন এবং রাস্তার ওপের িফের েযেত তােক বাধয্ করেলন|
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24 পের প্রভুর দূত এমন এক জায়গায় িগেয় দঁাড়ােলন েযখােন রাস্তািট আরও সরু হেয় এেসেছ|
জায়গািট িছল দুিট দ্রাক্ষা েক্ষেতর মাঝখােন| েসখােন রাস্তার দুই ধােরই েদওয়াল িছল| 25 গাধািট আবার
প্রভুর দূতেক েদখেত েপেয় েদওয়ােলর গা েঘঁেষ হঁাটল| তােত িবিলয়েমর পা েদওয়ােল আঘাত েলেগ
ছেড় েগল| েসই জেনয্ িবিলয়ম আবার তঁার গাধািটেক আঘাত করেলন|

26 পের প্রভুর দূত আেরকিট জায়গায় িগেয় দঁাড়ােলন| এই খােন রাস্তািট সরু হেয় এেসিছল, ফেল
এমন েকােনা জায়গা িছল না েযখান িদেয় গাধািট তঁােক পাশ কািটেয় চেল েযেত পাের| গাধািট বঁািদক
অথবা ডানিদক, েকােনা িদক িদেয়ই পাশ কাটােত পারল না| 27 গাধািট প্রভুর দূতেক েদেখ িবিলয়মেক
তার িপেঠর ওপের িনেয়ই শুেয় পড়ল| তােত িবিলয়ম গাধািটর ওপের প্রচণ্ড কু্রদ্ধ হেয় তার হঁাটার লািঠিট
িদেয় গাধািটেক আঘাত করেলন|

28 তখন প্রভু গাধািটেক িদেয় কথা বলােলন| গাধািট িবিলয়মেক বলল, “আপিন আমার ওপের েরেগ
িগেয়েছন েকন? আিমআপনার িক ক্ষিত কেরিছ েয এই িনেয়আপিনআমােক িতনবার আঘাত করেলন?”

29 িবিলয়ম গাধািটেক বলল, “তুিম আমােক হাসয্স্পদ কের তুেলছ| যিদ আমার হােত একিট তরবাির
থাকেতা, তাহেল আিম এখনই েতামােক হতয্া করতাম|”

30 িকন্তু গাধািট িবিলয়মেক বলল, “আপিন সারা জীবন ধের যার উপের চেড় ভ্রমণ কেরেছন আিম িক
আপনার েসই গাধা নই? আিম িক আপনার প্রিত এমন বয্বহার কের থািক?”
িবিলয়ম বলল, “েসটা সতয্|”
31 তখন প্রভু িবিলয়মেক তার দূতেক েদখেত িদেলন| প্রভুর দূত হােত একিট তরবাির িনেয় রাস্তার

ওপের দঁািড়েয়িছেলন| িবিলয়ম মািটেত নতজানু হেয় অিভবাদন জানােলন|
32 তখন প্রভুর দূত িবিলয়মেক প্রশ্ন করল, “তুিম েতামার গাধােক িতনবার আঘাত কেরেছা েকন?

আিমই এেসিছলাম েতামােক থামােত| িকন্তু িঠক সমেয় 33 েতামার গাধা আমােক েদখেত েপেয় িতনবার
আমার কাছ েথেক সের িগেয়িছল| যিদ গাধািট সের না েযেতা, তাহেল আিম হয়েতা এতক্ষেণ েতামােক
হতয্া করতাম, িকন্তু েতামার গাধােক বঁািচেয় রাখতাম|”

34 তখন িবিলয়ম প্রভুর দূতেক বলেলন, “আিম পাপ কেরিছ| আিম জানতাম না েয আপিন আমার
গিতেরাধ করার জনয্ রাস্তার ওপের দঁািড়েয়িছেলন| আমার ওখােন যাওয়ােত আপিন যিদ খুশী না হন,
তাহেল আিম ঘের িফের যােবা|”

35 তখন প্রভুর দূত িবিলয়মেক বলেলন, “না! তুিম এই েলাকেদর সেঙ্গ েযেত পােরা| িকন্তু সাবধান,
আিম েতামােক যা বলেত বলেবা তুিম েকবল তাই বলেব|” সুতরাং বালােকর েপ্রিরত েনতােদর সেঙ্গ
িবিলয়ম চেল েগেলন|

36 বালাক শুেনিছেলন েয িবিলয়ম আসেছন| তাই অেণর্ান নদীর কােছ েমায়ােবর শহের তঁার সেঙ্গ েদখা
করার জনয্ বালাক চেল েগেলন| জায়গািট িছল তঁার েদেশর উত্তর সীমানায়| 37 বালাক িবিলয়মেক েদখেত
েপেয় বলেলন, “আিমআেগইআপনােকআসেত বেলিছলাম| বেলিছলাম, এিট খুবই জরুরী, িকন্তুআপিন
আমার কােছ েকন আেসন িন? আপনােক পািরশ্রিমক িদেত িক আমার সামথর্য্ েনই?”

38 িবিলয়ম উত্তর িদেলন, “েদখুন আিম এখন এখােন| আিম এেসিছ িকন্তু আপিন যা বেলেছন েসটা
করেত আিম সক্ষম নাও হেত পাির| প্রভু ঈশ্বর আমােক যা বলেত বলেবন, আিম েকবলমাত্র েস কথাই
বলেত পারেবা|”

39 তখন িবিলয়ম বালােকর সেঙ্গ িকিরয়ৎ-হুেষােত েগেলন| 40 বালাক িকছু গবািদ পশু এবং েমষ
বিলদান কের েসই মাংেসর িকছুটা িবিলয়মেক এবং তার সঙ্গী েনতােদর িদেলন|

41 পরিদন সকােল বালাক িবিলয়মেক িনেয় বয্ােমাথ বােল েগেল েসখান েথেক তঁারা ইস্রােয়লীয়েদর
িশিবেরর িকছুটা েদখেত েপেলন|

23
িবিলয়েমর প্রথম বাতর্ া
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1 িবিলয়ম বালাকেক বলল, “এখােন সাতিট েবদী ৈতরী কেরা এবং আমার জনয্ সাতিট ষঁাড় এবং সাতিট
েমষ ৈতরী রােখা|” 2 িবিলয়েমর কথামেতা বালাক কাজগুেলা করেলন| এরপর বালাক এবং িবিলয়ম
প্রেতয্কিট েবদীর ওপের একিট কের েমষ এবং একিট কের ষঁাড় উৎসগর্ করেলন|

3 তখন িবিলয়ম বালাকেক বলেলন, “আপিন আপনার েহামবিলর কােছ দঁািড়েয় থাকুন| আিম অনয্
জায়গায় যােবা| হয়েতা প্রভু আমার কােছ আসেবন এবং আমার যা বলা উিচৎ েসটা উিন আমায় বেল
েদেবন|” এরপর িবিলয়ম একিট উঁচু জায়গায় চেল েগেলন|

4 ঈশ্বর েসই স্থােন িবিলয়েমর কােছ এেল িবিলয়ম বলেলন, “আিম সাতিট েবদী ৈতরী কেরিছ এবং
উৎসগর্ িহেসেব প্রেতয্কিট েবদীর ওপের একিট ষঁাড় এবং একিট েমষ হতয্া কেরিছ|”

5 তখন প্রভু িবিলয়মেক তঁার যা বলা উিচৎ তা বলেলন| আর বলেলন, “বালােকর কােছ িফের যাও,
এবং আিম েতামােক যা বলেত বেলিছ েসই কথাগুেলা বেলা|”

6 তাই িবিলয়ম বালােকর কােছ িফের েগেলন| বালাক তখনও েসই েহামবিলর কােছ দঁািড়েয়িছেলন|
েমায়ােবর সমস্ত েনতারাও তঁার সেঙ্গ েসখােন দঁািড়েয়িছেলন| 7 তখন িবিলয়ম এই কথাগুেলা বলেলন:

“েমায়ােবর রাজা বালাক
অরােমর পূবর্িদেক পবর্ত েথেক আমােক এখােন িনেয় এেসেছন|

বালাক আমােক বলেলন,
�আসুন, আমার জনয্ যােকােবর িবরুেদ্ধ বলুন|
আসুন, ইস্রােয়েলর েলাকেদর িবরুেদ্ধ বলুন|�

8 িকন্তু ঈশ্বর এইসব েলাকেদর িবরুেদ্ধ নন,
সুতরাং আিমও তােদর িবরুেদ্ধ িকছু বলেত পারেবা না|

ঈশ্বর তােদর খারাপ েহাক্ এমন িকছু চান না|
সুতরাং আিমও েসটা করেত পারেবা না|

9আিম পবর্েতর ওপর েথেক ঐ েলাকেদর েদখিছ|
আিম উঁচু পবর্তশৃঙ্গ েথেক তােদর েদখিছ|

ঐ সমস্ত েলাকরা একাই বাস কের|
তারা অনয্ েকােনা জািতর অংশ নয়|

10 যােকােবর েলাকেদর েক গণনা করেত পারেব?
তারা ধূেলার কণার মেতাই সংখয্ায় প্রচুর|

ইস্রােয়েলর এক চতুথর্াংশ েলাকেকও েকউ গণনা করেত পারেব না|
একজন ভােলা েলাকর মেতা আমােক মরেত দাও|

তােদর মেতা সুেখ আমার জীবন েশষ হেত দাও|”

11 বালাক িবিলয়মেক বলেলন, “আপিন আমার জনয্ িক করেলন? আমার শত্রুেদর িবরুেদ্ধ কথা
বলার জনয্ আিম আপনােক এখােন এেনিছলাম| িকন্তু আপিন তােদর েকবলমাত্র আশীবর্াদ করেলন!”

12 িকন্তু িবিলয়ম উত্তর িদেলন, “প্রভু আমােক েয কথা বেলেছন, আিম অবশয্ই েসই কথা বলেবা|”
13 তখন বালাক তােক বলেলন, “তাহেল আমার সেঙ্গ আেরকিট জায়গায় আসুন| েসই জায়গা েথেক

আপিন তােদর েদখেত পােবন| আপিন তােদর সকলেক েদখেত পােবন না, েকবল প্রান্তভাগ েদখেত
পােবন| েসই জায়গা েথেক আমার জনয্ তােদর িবরুেদ্ধ আপনার পেক্ষ কথা বলা সম্ভব হেত পাের|”
14 সুতরাং বালাক িবিলয়মেক েসাফীম েক্ষেত্রর ওপের িনেয় েগেলন| এই জায়গািট িছল িপস্গা পবর্েতর
ওপের| েসই জায়গায় বালাক সাতিট েবদী ৈতরী কের প্রেতয্কিট েবদীর ওপের উৎসগর্স্বরূপ একিট কের
ষঁাড় এবং একিট কের েমষ উৎসগর্ করেলন|

15 িবিলয়ম বালাকেক বলেলন, “এই স্থােন আপনার েহামবিলর পােশ থাকুন| আিম ঈশ্বেরর সেঙ্গ েদখা
করেত যােবা|”
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16 সুতরাং ঈশ্বর িবিলয়েমর কােছ এেলন এবং িক বলেত হেব তা িবিলয়মেক বেল িদেলন| এরপর প্রভু
িবিলয়মেক বালােকর কােছ িফের িগেয় েসই কথাগুেলা বলেত বলেলন| 17 সুতরাং িবিলয়ম বালােকর
কােছ িফের েগেলন| বালাক তখনও পযর্ন্ত েহামবিলর কােছ দঁািড়েয়িছেলন| েমায়ােবর েনতারা তার সেঙ্গ
েসখােনই িছেলন| বালাক িবিলয়মেক আসেত েদেখ বলেলন, “প্রভু িক বেলেছন?”

িবিলয়েমর িদ্বতীয় বাতর্ া
18 িবিলয়ম তখন এই ভাববাণী বলেলন:

“দঁাড়াও বালাক এবং আমার কথা েশান|
আমার কথা েশান, িসেপ্পােরর পুত্র বালাক|

19 ঈশ্বর মানুষ নন;
িতিন িমেথয্ বলেবন না|

ঈশ্বর মানুষ নন;
তঁার িসদ্ধােন্তর পিরবতর্ ন হেব না|

যিদ প্রভু বেলন েয িতিন েকােনা কাজ করেবন,
তখন িতিন অবশয্ই েস কাজ করেবন|

যিদ প্রভু যিদ েকােনা প্রিতজ্ঞা কেরন
তাহেল িতিন প্রিতজ্ঞা মেতা কাজিট করেবন|

20 প্রভু আমােক ঐ সমস্ত েলাকেদর আশীবর্াদ করেত বেলেছন|
প্রভু তােদর আশীবর্াদ কেরেছন, সুতরাং আিম েসটা পিরবতর্ ন করেত পারব না|

21 ঈশ্বর যােকােবর েলাকেদর মেধয্ েকােনা অনয্ায় েদেখন িন|
ইস্রােয়েলর েলাকেদর মেধয্ও িতিন েকােনা পাপ েদেখন িন|

প্রভু তােদর ঈশ্বর
এবং িতিন তােদর সেঙ্গ আেছন|

মহান রাজা তােদর সেঙ্গ আেছন|
22 ঈশ্বর ঐসব েলাকেদর িমশর েথেক িনেয় এেসেছন|

িতিন তােদর পেক্ষ বুেনা ষঁােড়র মেতাই শিক্তশালী|
23 যােকােবর েলাকেদর পরািজত করেত পাের এমন েকােনা ক্ষমতা েনই|

ইস্রােয়েলর েলাকেদর থামােত পাের এমন েকােনা মন্ত্রও েনই|
যােকাব সম্পেকর্ এবং ইস্রােয়েলর েলাকেদর সম্পেকর্ েলাক এই কথা বলেব:

�ঈশ্বর েয সব মহৎ  কাজ কেরেছন, তা েদেখা!�
24 এইসব েলাকরা িসংেহর মেতাই উেঠ দঁাড়ায়

এবং েয পযর্ন্ত না তার িশকার খায়
ও তার রক্ত পান কের

েস পযর্ন্ত িবশ্রাম কের না|”

25 তখন বালাক িবিলয়মেক বলেলন, “আপিন ওেদর শাপও েদেবন না, আশীবর্াদও করেবন না|”
26 িবিলয়ম উত্তর িদেলন, “আিম আপনােক আেগই বেলিছলাম েয প্রভু আমােক যা বলেত বলেবন,

আিম েকবল েসই কথাই বলেত পারেবা|”
27 তখন বালাক িবিলয়মেক বলেলন, “তাহেল আমার সেঙ্গ আপিন আেরকিট জায়গায় আসুন| এমন

হেত পাের েয, ঈশ্বর খুশী হেবন এবং েসই স্থান েথেকঅিভশাপ েদওয়ার জনয্আপনােকঅনুমিত েদেবন|”
28 তখন বালাক িবিলয়মেক িনেয় িপেয়ার পবর্েতর ওপের েগেলন| েসই পবর্েতর ওপর েথেক মরুভূিম
েদখা যায়|
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29 িবিলয়ম বলেলন, “এখােন সাতিট েবদী ৈতরী করুন| তারপর েসই েবদীর জনয্ সাতিট ষঁাড় এবং
সাতিট েমষেক ৈতরী রাখুন|” 30 িবিলয়ম যা করেত বেলিছেলন বালাক িঠক তাই করেলন| বালাক
েবদীগুেলার ওপের ষঁাড় ও েমষগুেলােক উৎসগর্ করেলন|

24
িবিলয়েমর তৃতীয় বাতর্ া

1 িবিলয়ম েদখেলন েয প্রভু ইস্রােয়লেক আশীবর্াদ করেত েপের সন্তুষ্ট| েসই কারেণ িবিলয়ম আেগর
মত মন্ত্র পাবার জনয্ েচষ্টা করেলন না| িকন্তু িতিন মরুভূিমর িদেক িফের তাকােলন| 2 িবিলয়ম েচাখ
তুেল মরুভূিমর একপ্রান্ত েথেক অপরপ্রােন্তর িদেক তািকেয় ইস্রােয়েলর সমস্ত েলাকেক েদখেলন| তারা
পিরবারেগাষ্ঠীর সেঙ্গ িবিভন্ন স্থােন িশিবর স্থাপন কেরিছল| তখন িবিলয়েমর কােছ ঈশ্বেরর আত্মা এেলন
এবং তঁােক িনয়ন্ত্রণ করেলন| 3 তখন িবিলয়ম এই ভাববানী বলেলন:

“িবেয়ােরর পুত্র িবিলয়েমর কাছ েথেক এই বাতর্ া|
আিম যা িকছু স্পষ্ট েদখলাম েস সম্পেকর্ বলিছ|
4আিম ঈশ্বেরর কাছ েথেক এই বাতর্ া শুেনিছ|

সবর্শিক্তমান ঈশ্বর আমােক যা েদিখেয়েছন তা আিম েদেখিছ|
আিম যা েদেখিছ েসটা িবনেয়র সেঙ্গ বলিছ|

5 “েহ যােকােবর েলাকরা, েতামােদর তঁাবুগুেলা িক সুন্দর!
ইস্রােয়েলর েলাকরা, েতামােদর ঘরগুেলা কেতা সুন্দর!

6 েতামােদর তঁাবুগুেলা তালগােছর সািরর মেতা,
নদীর ধােরর কনােনর মেতা|

েতামরা প্রভুর দ্বারা েরািপত হওয়া
সুিমষ্ট গন্ধগুেল্মর মেতা,

জেলর পােশ েবেড় ওঠা
এরস বৃেক্ষর মেতা|

7 েতামােদর জেলর অভাব হেব না,
এই জল েতামােদর বীেজর েবেড ওঠার কােজ বয্বহার করা যােব|

রাজা অগােগর েথেক েতামােদর রাজা অেনক মহৎ  হেবন|
েতামােদর রাজয্ অেনক েশ্রষ্ঠতর হেব|

8 “ঈশ্বর ঐ সমস্ত েলাকেদর িমশর েথেক িনেয় এেসেছন|
তারা বুেনা ষঁােড়র মেতা শিক্তশালী|

তারা তােদর সমস্ত শত্রুেদর পরািজত করেব|
তারা তােদর হাড় েভেঙ্গ েদেব এবং তীর িবদ্ধ করেব|

9 “ইস্রােয়ল একিট িসংেহর মেতা,
গঁুিড় েমের শুেয় আেছ|

হঁয্া, তারা েতজী িসংেহর মেতা,
এবং েকউই তােক জাগােত চায় না|

যিদ েকােনা বয্িক্ত েতামােক আশীবর্াদ কের
তেব েস িনেজর আশীবর্াদ পােব

এবং যিদ েকােনাও বয্িক্ত েতামার িবরুেদ্ধ কথা বেল
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তােক অেনক সমসয্ার সমু্মখীন হেত হেব|”

10 বালাক িবিলয়েমর ওপের প্রচণ্ড কু্রদ্ধ হেয় িনেজর হাত ঠুকেলন| বালাক িবিলয়মেক বলেলন, “আিম
আপনােক এেস আমার শত্রুেদর িবরুেদ্ধ কথা বলেত বেলিছলাম| িকন্তু আপিন তােদর এই িনেয় িতনবার
আশীবর্াদ কেরেছন| 11 এখন অিবলেম্ব আপিন এই স্থান তয্াগ কের ঘের পালান! আিম বেলিছলাম েয
আিম আপনােক খুব ভােলা পািরশ্রিমক েদব| িকন্তু েদখুন, প্রভু আপনােক আপনার পুরস্কার েথেক বিঞ্চত
করেলন|”

12 িবিলয়ম বালাকেক বলেলন, “স্মরণ কের েদখুন আপিন আমার কােছ েলাক পািঠেয় যখন আমােক
আসার জনয্ বেলিছেলন, তখনই আিম তােদর বেলিছলাম, 13 �বালাক তার রূেপা এবং েসানায় ভরা
সবেথেক সুন্দর বাড়ীিট আমায় িদেত পােরন, িকন্তু তবুও আিম েকবল েসই কথাই বলেবা যা প্রভু আমােক
বলার জনয্ আেদশ করেবন| আিম ভােলা িকংবা খারাপ েকােনা িকছুই িনেজ করেত পারেবা না| প্রভু যা
আেদশ করেবন, আিম অবশয্ই েসই কথা বলেবা|� 14 এখন আিম আমার িনেজর েলাকেদর কােছ িফের
যািচ্ছ, িকন্তু আিম আপনােক সতকর্ বাতর্ া েদেবা| ইস্রােয়েলর এই সমস্ত েলাকরা ভিবষয্েত আপনার এবং
আপনার েলাকেদর সেঙ্গ িক করেব েসটা আিম বেল েদেবা|”

িবিলয়েমর েশষ বাতর্ া
15 তখন িবিলয়ম এই ভাববাণী কের বলেলন:

“িবেয়ােরর পুত্র িবিলয়েমর কাছ েথেক এই বাতর্ া,
আিম যা স্পষ্ট েদেখিছ েস সম্পেকর্ ই বলিছ|
16আিম ঈশ্বেরর কাছ েথেক এই বাতর্ া শুেনিছ|

পরাৎ  পর আমােক যা িশিখেয়েছন তা আিম িশেখিছ|
সবর্শিক্তমান ঈশ্বর আমােক যা েদিখেয়েছন তা আিম েদেখিছ|
আিম যা স্পষ্ট েদেখিছ েস সম্পেকর্ িবনেয়র সেঙ্গ বলিছ|

17 “আিম েদখলাম প্রভু আসেছন, িকন্তু এখন নয়|
আিম েদখলাম িতিন আসেছন, িকন্তু তাড়াতািড় নয়|

যােকােবর পিরবার েথেক একজন নক্ষত্র আসেব|
ইস্রােয়েলর েলাকেদর মধয্ েথেক একজন নতুন শাসনকতর্ া আসেবন|

েসই শাসনকতর্ া েমায়ােবর েলাকেদর মাথা চূণর্িবচূণর্ কের েদেবন|
েসই শাসনকতর্ া কলেহর সকল পুত্রেদর মাথা চূণর্িবচূণর্ কের েদেবন|

18 ইস্রােয়ল ইেদাম েদশ অিধকার করেব
এবং েস তার শত্রুর,
েসয়ীর েদশিটও অিধকার করেব|

19 “যােকােবর পিরবার েথেক একজন নতুন শাসনকতর্ া আসেবন|
েসই শাসনকতর্ া েসই শহেরর অবিশষ্ট েলাকেদর ধ্বংস করেবন|”

20 এরপর িবিলয়ম অমােলকীয়েদর েদখেত েপেয় এই ভাববাণী বলেলন:

“সকল জািতর মেধয্ অমােলক হেচ্ছ সবেথেক শিক্তশালী|
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িকন্তু েশেষ তারাও ধ্বংস হেয় যােব!”

21 এরপর িবিলয়ম েকনীয় েলাকেদর েদেখ এই কথাগুেলা বলেলন:

“েতামরা িবশ্বাস কেরা েয পবর্েতর ওপেরর পাখীর বাসার মেতাই
েতামােদর েদশিটও িনরাপদ|

22 িকন্তু প্রভু েযভােব েকনীয়েক ধ্বংস কেরিছেলন,
েকনীয় েলাকরাও ধ্বংস হেয় যােব|

অশূর েতামােদর বন্দী করেবন|”

23 এরপর িবিলয়ম এই ভাববাণী বলেলন:

“ঈশ্বর যখন এিট করেবন তখন েক বঁাচেব?
24 িকত্তীেমর েথেক অেনক জাহাজ আসেব|
তারা অশূরেক এবং এবরেক পরািজত করেব|

িকন্তু েসই জাহাজগুেলাও ধ্বংস হেয় যােব|”

25 এরপর িবিলয়ম উেঠ বাড়ীেত িফের েগেলন| এবং বালাক তার িনেজর পেথ িফের েগেলন|

25
িপেয়াের ইস্রােয়ল

1 িশটীেমর কােছ ইস্রােয়েলর েলাকরা িশিবর স্থাপন কেরিছল| েসই সময় ইস্রােয়েলর েলাকরা েমায়ােবর
স্ত্রীেলােকর সেঙ্গ েযৗন পােপ িলপ্ত হেয়িছল| 2-3 েমায়ােবর স্ত্রীেলাকরা েলাকেদর েসখােন আসার জনয্
এবং তােদর মূির্ত্তেদর কােছ উৎসেগর্ েযাগদােনর জনয্ আমন্ত্রণ জানােলা| েসই কারেণ ইস্রােয়লীয়রা
মূির্ত্তেদর পূজায েযাগদান করল| তারা উৎসগীর্কৃত দ্রবয্সামগ্রী েখেয় েসই মূির্ত্তেদর পূজাও করল| এইভােব
ইস্রােয়েলর েলাকরা বাল্-িপেয়ােরর মূির্ত্তর পূজা শুরু করল| তাই প্রভু তােদর ওপর প্রচণ্ড কু্রদ্ধ হেলন|

4 প্রভু েমািশেক বলেলন, “এইসব েলাকেদর সমস্ত েনতােদর িনেয় এেসা এবং তােদর প্রভুর সামেন
হতয্া কর যােত সমস্ত েলাকরা েদখেত পায়| তাহেল প্রভু ইস্রােয়েলর সমস্ত েলাকেদর িবরুেদ্ধ তঁার েক্রাধ
প্রকাশ করেবন না|”

5 েসই কারেণ েমািশ ইস্রােয়েলর িবচারকেদর বলেলন, “েতামরা প্রেতয্েক েতামােদর পিরবারেগাষ্ঠী
েথেক েসই েলাকগুিলেক খঁুেজ হতয্া কেরা যারা িপেয়ােরর বােলর মূির্ত্ত পূজা কেরেছ|”

6আর েদখ িঠক েসই সময় একজন ইস্রােয়লীয় এক িমিদয়নীয়া স্ত্রীেলাকেক বাড়ীেত তার পিরবােরর
কােছ িনেয় এল| েসখােন েমািশ এবং অনয্ানয্ েনতারা যােত এ সব েদখেত পান েসই জনয্ই েস এিট করল|
েসই সময় েমািশ এবং অনয্ানয্ ইস্রােয়লীয়রা সমাগম তঁাবুর প্রেবশ পেথ কঁাদিছেলন| 7 ইিলয়াসেরর পুত্র
এবং যাজক হােরােণর েপৗত্র িছেলন পীনহস| পীনহস ইস্রােয়লীয় েলাকিটেক স্ত্রীেলাকিটেক সেঙ্গ িনেয়
িশিবের আসেত েদেখিছেলন, েসজনয্ িতিন সমােবশ তয্াগ কের তঁার বশর্া িনেলন| 8 তারপর ইস্রােয়লীয়
েলাকিটেক অনুসরণ কের তঁাবুেত িগেয় তঁার বশর্ার সাহােযয্ েসই ইস্রােয়লীয় েলাকিটেক এবং েসই
িমিদয়নীয়া স্ত্রীেলাকিটেক হতয্া করেলন| িতিন তােদর দুজেনর েপেটর িভতের বশর্ািটেক ঢুিকেয় িদেলন|
তােত ইস্রােয়েলর েলাকেদর মেধয্ েয সাংঘািতক মহামারী শুরু হেয়িছল তা েথেম েগল| 9 েমাট 24,000
েলাক এই মহামারীেত মারা িগেয়িছল|
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10 প্রভু েমািশেক বলেলন, 11 “আিম আমার েলাকেদর অন্তজ্বর্ ালায় জ্বলিছ; আিম চাই তারা েকবলমাত্র
আমার থাকেব| যাজক হােরােণর েপৗত্র ইিলয়াসেরর পুত্র পীনহস ইস্রােয়েলর েলাকেদর আমার আেক্রাশ
েথেক বঁািচেয়েছ| সুতরাং আিম েযভােব েচেয়িছলাম েসভােব তােদর হতয্া করব না| 12 পীনহসেক বেলা
েয, আিম তার সেঙ্গ শািন্তর চুিক্ত করেবা| 13 এিট হেলা চুিক্ত; েস এবং তারপের তার পিরবােরর সদসয্রা
সকল সময়ই যাজক হেব, কারণ ঈশ্বর সম্পেকর্ তার এক তীব্র টান আেছ এবং েস এমন কাজ কেরেছ
যােত ইস্রােয়েলর েলাকরা পিবত্র হয়!”

14 িমিদয়নীয়া স্ত্রীেলাকিটর সেঙ্গ েয ইস্রােয়লীয় েলাকিট হত হেয়িছল েস িছল সালুর পুত্র িসিম্র| েস
িশিমেয়ােনর পিরবারেগাষ্ঠীর একিট পিরবােরর েনতা িছল| 15 েয িমিদয়নীয়া স্ত্রীেলাকিট হত হেয়িছল
তার নাম িছল কস্বী| েস িছল সূেরর কনয্া| সূর একিট পিরবােরর কতর্ া িছেলন এবং একিট িমিদয়নীয়
পিরবারেগাষ্ঠীর েনতা িছেলন|

16প্রভু েমািশেক বলেলন, 17 “িমিদয়নীয় েলাকেদর প্রিত শত্রু মেনাভাব েপাষণ কর এবং তােদর হতয্া
কেরা| 18কারণ তারা েতামার সােথ শত্রুতা কেরেছ| তারা েতামােক িপেয়াের প্রতািরত কেরিছল| এবং তারা
কস্বী নামক একজন স্ত্রীেলােকর দ্বারা েতামােক প্রতািরত কেরিছল| েস িছল এক িমিদয়নীয়া েনতার কনয্া|
িকন্তু যখন ইস্রােয়লীয়েদর মেধয্ অসুস্থতা েদখা েদয় েসই সময় তােক হতয্া করা হেয়িছল| যখন েলাকরা
প্রতািরত হেয় িপেয়ােরর বােলর মূির্ত্ত পূজা কেরিছল েসই সময় তােদর মেধয্ অসুস্থতা েদখা িদেয়িছল|”

26

েলাকেদর গণনা করা হল
1 েসই সাংঘািতক অসুস্থতার পের, প্রভু েমািশ এবং যাজক হােরােণর পুত্র ইিলয়াসেরর সেঙ্গ কথা

বলেলন| 2 িতিন বলেলন, “ইস্রােয়েলর েলাকেদর গণনা কর| 20 বছর অথবা তার েবশী বয়স্ক সকল
পুরুেষর সংখয্া গণনা কেরা এবং তােদর পিরবার অনুযায়ী তািলকাভুক্ত কেরা| এই পুরুষরা ইস্রােয়েলর
েসনাবািহনীেত েসবা করার েযাগয্তাসম্পন্ন|”

3এই সময় েলাকরা েমায়ােবর যদর্ ন উপতয্কায় িশিবর স্থাপন কেরিছল| এই স্থানিট িছল িযরীেহার অপর
পাের যদর্ ন নদীর কােছ| সুতরাং েমািশ এবং যাজক ইিলয়াসর েলাকেদর বলেলন, 4 “েতামরা অবশয্ই 20
বছর অথবা তার েবশী বয়স্ক পুরুষেদর সংখয্া গণনা করেব| িমশর েদশ েথেক েবিরেয় আসার সময় প্রভু
েমািশেক এবং ইস্রােয়েলর েলাকেদর েযভােব আজ্ঞা কেরিছেলন, েসভােবই কেরা|”

5 এই সব েলাকরা িছল রূেবেণর পিরবােরর অন্তভূর্ ক্ত| (রূেবণ িছেলন ইস্রােয়েলর প্রথমজাত পুত্র|)
পিরবারগুেলা িছল:
হেনাক হেত হেনাকীয় পিরবার|
পলু্ল হেত পলু্লয়ীয় পিরবার|
6 িহেষ্রাণ হেত িহেষ্রাণীয় পিরবার|
কিম্মর্ হেত কর্ ম্মীয় পিরবার|

7ঐ পিরবারগুেলা িছল রূেবেণর পিরবারেগাষ্ঠীর অন্তভুর্ ক্ত| েসখােন েমাট 43,730 জন পুরুষ িছল|

8 পলু্লর পুত্র িছেলন ইলীয়াব| 9 ইলীয়ােবর িতন পুত্র নমূেয়ল, দাথন এবং অবীরাম| দাথন এবং অবীরাম
িছেলন েসই দুজন েনতা, যারা েমািশ এবং হােরােণর িবেরািধতা কেরিছেলন| েকারহ যখন প্রভুর িবরুেদ্ধ
িগেয়িছেলন েস সময় তারা েকারহেক অনুসরণ কেরিছেলন| 10 েসই সময় পৃিথবীর মািট িবদীণর্ হেয় েকারহ
ও তার অনুসরণকারীেদর গ্রাস কেরিছল| এবং 250জন পুরুষ মারা িগেয়িছল| েসিট ইস্রােয়েলর েলাকেদর
প্রিত একিট সতকর্ বাণী িছল| 11 িকন্তু েকারেহর সন্তানরা মারা যান িন|
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12 এই পিরবারগুিল হল িশিমেয়ােনর পিরবারেগাষ্ঠীর অন্তভুর্ ক্ত:
নমূেয়ল হেত নমূেয়লীয় পিরবার|
যামীন হেত যামীনীয় পিরবার|
যাখীন হেত যাখীনীয় পিরবার|
13 েসরহ হেত েসরহীয় পিরবার|
েশৗল হেত েশৗলীয় পিরবার|

14ঐ পিরবারগুিল িছল িশিমেয়ােনর পিরবারেগাষ্ঠীর অন্তভুর্ ক্ত| েসখােন েমাট 22,200জন পুরুষ িছেলন|

15 এই পিরবারগুেলা হল গােদর পিরবারেগাষ্ঠীর অন্তভুর্ ক্ত:
িসেফান হেত িসেফানীয় পিরবার|
হিগ হেত হগীয় পিরবার|
শূিন হেত শূনীয় পিরবার|
16 ওিষ্ণ হেত ওষ্ণীয় পিরবার|
এির হেত এরীয় পিরবার|
17আেরাদ হেত আেরাদীয় পিরবার|
অেরািল হেত অেরালীয় পিরবার|

18ঐ পিরবারগুিল িছল গােদর পিরবারেগাষ্ঠীর অন্তভুর্ ক্ত| েসখােন েমাট 40,500 জন পুরুষ িছেলন|

19-20 এই পিরবারগুিল িছল িযহূদার পিরবারেগাষ্ঠীর অন্তভুর্ ক্ত:
েশলা হেত েশলায়ীয় পিরবার|
েপরস হেত েপরসীয় পিরবার|
েসরহ হেত েসরহীয় পিরবার|
িযহূদার পুত্রেদর মেধয্ দুজন, এর এবং ওনন কনান েদেশ মারা িগেয়িছেলন|

21 এই পিরবারগুেলা হল েপরেসর বংশধর:
িহেষ্রাণ হেত িহেষ্রাণীয় পিরবার|
হামুল হেত হামুলীয় পিরবার|

22ঐ পিরবারগুিল িছল িযহূদার পিরবারেগাষ্ঠীর অন্তভুর্ ক্ত| েসখােন পুরুষেদর েমাট সংখয্া িছল 76,500
জন|

23 ইষাখেরর পিরবারেগাষ্ঠীর অন্তভুর্ ক্ত পিরবারগুেলা িছল:
েতালয় হেত েতালয়ীয় পিরবার|
পূয় হেত পূনীয় পিরবার|
24 যাশূর হেত যাশূরীয় পিরবার|
িশেম্রাণ হেত িশেম্রানীয় পিরবার|

25ঐ পিরবারগুিল ইষাখেরর পিরবারেগাষ্ঠীর অন্তভুর্ ক্ত িছল| েসখােন পুরুষেদর েমাট সংখয্া িছল 64,300
জন|

26 সবূলূেনর পিরবারেগাষ্ঠীর অন্তভুর্ ক্ত পিরবারগুিল িছল:
েসরদ হেত েসরদীয় পিরবার|
এেলান হেত এেলানীয় পিরবার|
যহেলল হেত যহেললীয় পিরবার|
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27ঐ পিরবারগুিল িছল সবূলূেনর পিরবারেগাষ্ঠীর অন্তভুর্ ক্ত| েসখােন পুরুষেদর েমাট সংখয্া িছল 60,500
জন|

28 েযােষেফর দুই পুত্র িছল মনঃিশ এবং ইফ্রিয়ম| প্রেতয্ক পুত্রই তােদর িনেজেদর পিরবারেদর িনেয় একিট
েগাষ্ঠী হেয় উেঠিছেলন| 29 মনঃিশ পিরবারগুিল িছল:
মাখীর হেত মাখীরীয় পিরবার| (মাখীর িছেলন িগিলয়েদর িপতা|)
িগিলয়দ হেত িগিলয়দীয় পিরবার|

30 িগিলয়েদর পিরবারগুেলা িছল:
ঈেয়ষর হেত ঈেয়ষরীয় পিরবার|
েহলক হেত েহলকীয় পিরবার|
31অস্রীেয়ল হেত অস্রীেয়লীয় পিরবার|
েশখম হেত েশখমীয় পিরবার|
32 িশমীদা হেত িশমীদায়ীয় পিরবার|
েহফর হেত েহফরীয় পিরবার|
33 সলফাদ িছেলন েহফেরর পুত্র| িকন্তু তার েকােনা পুত্র িছল না| েকবল কনয্ারা িছল| তার কনয্ােদর
নাম িছল মহলা, েনায়া, হগ্লা, িমল্কা এবং িতসর্া|

34 ঐ পিরবারগুেলার সবগুেলাই িছল মনঃিশ পিরবারেগাষ্ঠীর অন্তভুর্ ক্ত| েসখােন পুরুষেদর েমাট সংখয্া
িছল 52,700 জন|

35 ইফ্রিয়েমর পিরবারেগাষ্ঠীর অন্তভুর্ ক্ত পিরবারগুেলা িছল:
শূথলহ হেত শূথলহীয় পিরবার|
েবখর হেত েবখরীয় পিরবার|
তহন হেত তহনীয় পিরবার|
36 শূথলেহর পিরবার েথেক এরণ এেসিছল
আর এরণ েথেক এেসিছল এরণীয় পিরবার|

37ঐ পিরবারগুেলা িছল ইফ্রিয়ম পিরবারেগাষ্ঠীর অন্তভুর্ ক্ত| েসখােন েমাট 32,500 জন পুরুষ িছেলন|

ঐসব েলাকেদর সকেলই িছেলন েষােষেফর পিরবারেগাষ্ঠীর অন্তভুর্ ক্ত|

38 িবনয্ামীেনর পিরবারেগাষ্ঠীর অন্তভুর্ ক্ত পিরবারগুিল িছল:
েবলা হেত েবলায়ীয় পিরবার|
অেস্বল হেত অেস্বলীয় পিরবার|
অহীরাম হেত অহীরামীয় পিরবার|
39 শূফম েথেক শূফমীয় পিরবার|
হূফম েথেক হূফমীয পিরবার|
40 েবলার পিরবারগুিল িছল:
অদর্ হেত অদীর্য় পিরবার|
নামান েথেক নামানীয় পিরবার|

41 ঐ পিরবারগুিল সবাই িছল িবনয্ামীন পিরবারেগাষ্ঠীর অন্তভুর্ ক্ত| েসখােন পুরুষেদর েমাট সংখয্া িছল
45,600 জন|



গণনাপুস্তক 26:42 230 গণনাপুস্তক 26:57

42 দােনর পিরবারেগাষ্ঠীর অন্তভুর্ ক্ত পিরবারগুেলা িছল:
শূহম হেত শূহমীয় েগাষ্ঠী|

ঐ পিরবারেগাষ্ঠীিট িছল দােনর পিরবারেগাষ্ঠীর অন্তভুর্ ক্ত| 43 শূহমীয় পিরবারেগাষ্ঠীেত অেনক পিরবার
িছল| েসখােন পুরুষেদর েমাট সংখয্া িছল 64,400 জন|

44আেশেরর পিরবারেগাষ্ঠীর অন্তভুর্ ক্ত পিরবারগুিল িছল:
িযম্ন হেত িযম্নীয় পিরবার|
িযিস্ব হেত িযস্বীয় পিরবার|
বিরয় হেত বিরয়ীয় পিরবার|

45 বিরয়র পিরবারগুিল িছল:
েহবর হেত েহবরীয় পিরবার|
মল্কীেয়ল হেত মল্কীেয়লীয় পিরবার|

46 (আেশেরর সারহ নােমর এককনয্াও িছল|) 47ঐপিরবারগুিল িছলআেশেরর পিরবারেগাষ্ঠীরঅন্তভুর্ ক্ত|
েসখােন পুরুষেদর েমাট সংখয্া িছল 53,400 জন|

48 নপ্তািল পিরবারেগাষ্ঠীর অন্তভুর্ ক্ত পিরবারগুিল িছল:
যহসীেয়ল হেত যহসীেয়লীয় পিরবার|
গুিন হেত গুনীয় পিরবার|
49 েযৎ সর হেত েযৎ সরীয় পিরবার|
িশেল্লম হেত িশেল্লমীয় পিরবার|

50ঐ পিরবারগুেলা নপ্তািলর পিরবারেগাষ্ঠীর অন্তভুর্ ক্ত িছল| েসখােন পুরুষেদর েমাট সংখয্া িছল 45,500
জন|

51 সুতরাং ইস্রােয়লীয় পুরুষেদর েমাট সংখয্া িছল 601,730 জন|

52প্রভু েমািশেক বলেলন, 53 “েদশ ভাগ করা হেব এবং এই েলাকেদর েসগুেলা েদওয়া হেব| প্রেতয্ক
পিরবারেগাষ্ঠী তােদর সংখয্া অনুসাের জিম পােব| 54 বড় পিরবার েবশী জিম পােব এবং েছাট পিরবার কম
জিম পােব| যার যত েলাক তােক ততটা অিধকার দাও| 55 িকন্তু েকান পিরবার জিমর েকান অংশ পােব
েসিট িঠক করার জেনয্ তুিম অবশয্ই ঘঁুিট চালেব| প্রেতয্ক পিরবারেগাষ্ঠী তার অংেশর েয জিম পােব,
েসই জিমেক েসই পিরবারেগাষ্ঠীর নাম েদওয়া হেব| 56জিম বড় বা েছাট যাই েহাক্ না েকন তুিম িসদ্ধান্ত
েনওয়ার জনয্ ঘঁুিট চালেব|”

57 তারা েলবীয় েগাষ্ঠীেকও গণনা কেরিছল| েলবীয় পিরবারেগাষ্ঠীর অন্তভুর্ ক্ত পিরবারগুিল হল:
েগেশর্ান হেত েগেশর্ানীয় পিরবার|
কহাত্ হেত কহাতীয় পিরবার|
মরাির হেত মরারীয় পিরবার|
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58 এই পিরবারগুেলাও েলবীয় পিরবােরর অন্তভুর্ ক্ত:
িলব্নীয় পিরবার|
িহেব্রানীয় পিরবার|
মহলীয়় পিরবার|
মূশীয় পিরবার|
েকারহীয় পিরবার|

অম্রাম িছেলন কহাত্ পিরবােরর অন্তভর্ ক্ত| 59অম্রােমর স্ত্রীর নাম িছল েযােকবদ| িতিন িনেজও িছেলন
েলবীয় পিরবারেগাষ্ঠীর অন্তভুর্ ক্ত| তঁার জন্ম হেয়িছল িমশের| অম্রাম এবং েযােকবেদর দুই পুত্র িছল হােরাণ
এবং েমািশ| তােদর মিরয়ম নােম একিট কনয্াও িছল|

60 হােরাণ িছেলন নাদব, অবীহূ, ইিলয়াসর এবং ঈথামেরর িপতা| 61 িকন্তু নাদব এবং অবীহূ মারা
িগেয়িছেলন কারণ তারা প্রভুেক েয ধরেণর আগুন িদেয় ৈনেবদয্ প্রদান কেরিছেলন তা করা বারণ িছল|

62 েলবীয় পিরবারেগাষ্ঠীর পুরুষেদর েমাট সংখয্া িছল 23,000 জন| িকন্তু ইস্রােয়েলর অনয্ানয্
েলাকেদর সেঙ্গ এেদর গণনা করা হয় িন| প্রভু অনয্ানয্ েলাকেদর েয জিম িদেয়িছেলন তার েকােনা
অংশ তঁারা পান িন|

63 েমায়ােবর যদর্ ন উপতয্কায় থাকাকালীন েমািশ এবং যাজক ইিলয়াসর ইস্রােয়েলর েলাকেদর গণনা
কেরিছেলন| এই জায়গািট িছল িযরীেহার অপর পাের যদর্ ন নদীর কােছ| 64 িকন্তু বহু বছর আেগ সীনয়
মরুভূিমেত েমািশ এবং যাজক হােরাণ যখন ইস্রােয়েলর সমস্ত েলাকেদর গণনা কেরিছেলন তখন যারা
গিণত হেয়িছল তােদর একজনও এর মেধয্ িছল না| ঐ সব েলাকেদর আর েকউই জীিবত িছেলন না|
65 েকন? কারণ প্রভু ইস্রােয়েলর ঐ সমস্ত েলাকেদর িবষেয় বেলিছেলন েয, তারা সকেলই মরুভূিমেত
মারা যােব| েকবল দুজন বয্িক্ত েবঁেচ িছেলন| তারা হেলন িযফুিন্নর পুত্র কােলব এবং নূেনর পুত্র িযেহাশূয়|

27
সল্ফােদর কনয্ারা

1 সলফাদ িছেলন েহফেরর পুত্র| েহফর িছেলন িগিলয়েদর পুত্র| িগিলয়দ িছেলন মাখীেরর পুত্র| মাখীর
মনঃিশর পুত্র| মনঃিশ েযােষেফর পুত্র িছেলন| সলফােদর পঁাচ কনয্া িছল| তােদর নাম িছল মহলা, েনায়া,
হগ্লা, িমল্কা এবং িতসর্া| 2 এরা সমাগম তঁাবুর প্রেবশ পেথ েমািশ, যাজক ইিলয়াসর, অনয্ানয্ েনতা এবং
ইস্রােয়েলর সমস্ত েলাকেদর সামেন দঁািড়েয় বলল,

3 “আমরা যখন মরুভুিমর মধয্ িদেয় ভ্রমণ করিছলাম েস সময় আমােদর িপতা মারা িগেয়িছেলন| িতিন
েকারহ দেল েযাগদানকারী েলাকেদর মেধয্ িছেলন না| (েয েকারহ প্রভুর িবেরািধতা কেরিছেলন|) িকন্তু
আমােদর িপতা িনজ পােপ মারা িগেয়িছেলন| আমােদর িপতার েকােনা পুত্র েনই| 4 এর অথর্ হল এই েয,
আমােদর িপতার নাম েলাপ পােব| এটা িঠক নয় েয আমােদর িপতার েকােনা পুত্র েনই বেল তার নাম েশষ
হেয় যােব| সুতরাং আমােদর িপতার ভাইরা েয জিম পােব তার িকছুটা অন্ততঃ যােত আমরা পাই তার জনয্
আমরা আপনােদর কােছ প্রাথর্না করিছ|”

5 েসই কারেণ েমািশ প্রভুেক িজেজ্ঞস কেরিছেলন েয তার িক করা উিচৎ হেব| 6 প্রভু তােক বলেলন,
7 “সলফাদ এর েমেয়রা িঠক বেলেছ| তােদর িপতার ভাইেদর জিমর অংশ ভাগ কের েনওয়াই তােদর
উিচৎ হেব| সুতরাং েয জিমটা তুিম তােদর িপতােক িদেত, েসই জিমটা তুিম ওেদর িদেয় দাও|

8 “সুতরাং ইস্রােয়েলর েলাকেদর জনয্ এিটেক িবিধ কের নাও| �যিদ েকান বয্িক্তর েকােনা পুত্র সন্তান
না থােক এবং েস মারা যায়, তাহেল তার যা িকছু আেছ েস সব িকছুই তার েমেয়েক েদওয়া হেব| 9-10 যিদ
তার েকােনা েমেয় না থােক, তাহেল তার সমস্ত িকছুই তার ভাইেদর েদওয়া হেব| 11 যিদ তার িপতার
েকােনা ভাই না থােক তাহেল তার যা িকছু আেছ েস সমস্তই তার পিরবােরর ঘিনষ্ঠ আত্মীয়েক েদওয়া হেব|
ইস্রােয়েলর েলাকেদর জনয্ এিটই আইন| প্রভু েমািশেক এই আেদশ িদেলন|� ”
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িযেহাশূয় নতুন েনতা হেলন
12 তখন প্রভু েমািশেক বলেলন, “যদর্ ন নদীর পূবর্িদেকর মরুভূিমেত েয েকােনা একিট পবর্েতর ওপের

যাও| ইস্রােয়েলর েলাকেদর আিম েয েদশ িদিচ্ছ েসটা তুিম েদখেত পােব| 13 েসই েদশ েদখার পের
তুিম েতামার ভাই হােরােণর মেতা মারা যােব| 14 মেন কের েদেখা যখন েলাকরা সীন মরুভূিমেত তৃষ্ণায়
িবচিলত হেয়িছল তখন তুিম এবং হােরাণ দুজেনই আমার আজ্ঞা পালন করেত অস্বীকার কেরিছেল| তুিম
আমােক সম্মান দাও িন এবং েলাকেদর েদখাও িন েয আিম পিবত্র|” (সীন মরুভূিমর কােদেশর কােছ
মরীবার জেলর কােছ এই ঘটনা ঘেট|)

15 েমািশ প্রভুেক বলেলন, 16 “প্রভু ঈশ্বর আপিন সকল মানুেষর িচন্তা জােনন| আিম প্রাথর্না কির েযন
আপিন এই সমস্ত েলাকেদর জনয্ একজন েনতা মেনানীত করেবন| 17 িযিন তােদর এই েদশ েথেক বাইের
এেন নতুন েদেশ িনেয় যােবন| তাহেল প্রভুর েলাকরা েমষপালকহীন েমেষর মেতা হেব না|”

18 সুতরাং প্রভু েমািশেক বলেলন, “নূেনর পুত্র িযেহাশূয় নতুন েনতা হেব| েস খুবই জ্ঞানী|* তােক নতুন
েনতা কেরা| 19 তােক যাজক ইিলয়াসর এবং সকল েলােকর সামেন দঁাড়ােত বেলা| এরপর তােক নতুন
েনতা কেরা|

20 “েলাকেদর েদিখেয় দাও েয তুিম তােক েনতা করছ| তাহেল সমস্ত েলাক তােক মানয্ করেব|
21 িযেহাশূয় যিদ েকােনা িসদ্ধান্ত েনওয়ার প্রেয়াজন অনুভব কের তেব েস যাজক ইিলয়াসেরর কােছ
যােব| ইিলয়াসর প্রভুর উত্তর জানার জনয্ উরীেমর সাহাযয্ েনেব| তখন ঈশ্বেরর কথামেতা িযেহাশূয় এবং
ইস্রােয়েলর সমস্ত েলাকরা কাজ করেব| যিদ িতিন বেলন, �যুেদ্ধ যাও� তাহেল তারা যুেদ্ধ যােব| এবং যিদ
িতিন বেলন, �ঘের যাও� তাহেল তারা ঘের যােব|”

22 েমািশ প্রভুর আজ্ঞা পালন করেলন| েমািশ িযেহাশূয়েক যাজক ইিলয়াসর এবং ইস্রােয়েলর সমস্ত
েলাকেদর সামেন দঁাড়ােত বলেলন| 23 এরপর িযেহাশূয় েয নতুন েনতা েসিট েদখােনার জনয্ েমািশ তার
ওপের দু�হাত রাখেলন| প্রভু তােক েয ভােব বেলিছেলন েসভােবই িতিন এই কাজিট করেলন|

28
ৈদিনক ৈনেবদয্

1 এরপর প্রভু েমািশেক বলেলন, 2 “ইস্রােয়েলর েলাকেদর এই আজ্ঞা কর| তােদর বেলা েয িঠক
সমেয় শেসয্র ৈনেবদয্ এবং উৎসগর্ েদওয়ার বয্াপাের তারা েযন িনিশ্চত হয়| ঐ ৈনেবদয্গুিল আগুেনর
সাহােযয্ ৈতরী করেত হেব| তােদর সুগন্ধ প্রভুেক খুশী করেব| 3 তারা অবশয্ই আগুেনর সাহােযয্ ৈতরী
কের এই ৈনেবদয্গুিল প্রভুেক েদেব| প্রেতয্কিদন এক বছর বয়স্ক 2িট েমষশাবক েদেব| েসই েমষশাবক
2 িটর েযন েকােনা খঁুত না থােক| 4ঐ েমষশাবক দুিটর মেধয্ একিটেক সকােল এবং অপরিটেক েগাধুিল
েবলায় উৎসগর্ কেরা| 5 এছাড়াও 1 েকায়াটর্ অিলভ েতেলর সেঙ্গ 8 কাপ খুব িমিহ ময়দা িমিশ্রত কের
দানাশেসয্র ৈনেবদয্ও দাও|” 6 (সীনয় পবর্েতর ওপের তারা তােদর ৈদিনক ৈনেবদয্ েদওয়া শুরু করল|
েসই ৈনেবদয্গুিলআগুেনর সাহােযয্ ৈতরী হল এবং তােদর সুগন্ধ প্রভুেক খুশী করল|) 7“েলাকরা এছাড়াও
অবশয্ই েপয় ৈনেবদয্ প্রদান করেব েযটা আগুেনর সাহােযয্ ৈতরী ৈনেবদয্র সেঙ্গই খােব| তারা অবশয্ই
প্রেতয্কিট েমষশাবেকর সেঙ্গ 1 েকায়াটর্ কের দ্রাক্ষারস েদেব| পিবত্র স্থােন েবদীর ওপের েসই েপয়
ৈনেবদয্ েঢেল েদেব| এিট প্রভুর কােছ একিট উপহার| 8 িদ্বতীয় েমষশাবকিটেক েগাধুিল েবলায় উৎসগর্
কেরা| এিটেক শসয্ ৈনেবদয্ ও েপয় ৈনেবদয্র সােথ সকােলর ৈনেবদয্র মেতাই উৎসগর্ কেরা| এই ৈনেবদয্
আগুেনর সাহােযয্ ৈতরী হেব| এর সুগন্ধ প্রভুেক খুশী করেব|

িবশ্রােমর িদেনর ৈনেবদয্
9 “িবশ্রােমর িদন তুিম অবশয্ই এক বছর বয়স্ক 2িট েমষশাবক েদেব| তােদর েযন েকােনা খঁুত না থােক|

এছাড়াও তুিম অবশয্ই অিলভ েতেল িমিশ্রত 16 কাপ খুব ভােলা ময়দার সাহােযয্ ৈতরী শেসয্র ৈনেবদয্

* 27:18: নূেনর � জ্ঞানী আক্ষিরক অেথর্, “নূেনর পুত্র িযেহাশূয়েক নাও যার মেধয্ আত্মা আেছ|”
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এবং েপয় ৈনেবদয্ েদেব| 10 এিট এই িবশ্রােমর িদেনর জনয্ িবেশষ ৈনেবদয্| িনয়িমত েয ৈনেবদয্ এবং
েপয় ৈনেবদয্ েদওয়া হয় তার সােথ এিট অিতিরক্ত ৈনেবদয্ িহেসেব গণয্ হেব|”

মািসক সভাগুিল
11 “প্রেতয্ক মােসর প্রথম িদনিটেক তুিম প্রভুেক একিট িবেশষ েহামবিল উৎসগর্ করেব| এই ৈনেবদয্িট

হেব এক বছর বয়স্ক 2 িট ষঁাড়, 1 িট েমষ এবং 7 িট েমষশাবক| তােদর েযন অবশয্ই েকান খঁুত না থােক|
12 প্রেতয্কিট ষঁােড়র সেঙ্গ তুিম অবশয্ই অিলভ েতেল িমিশ্রত 24 কাপ খুব িমিহ ময়দার শসয্ ৈনেবদয্
উৎসগর্ করেব এবং েমেষর সেঙ্গ তুিম অবশয্ই অিলভ েতেল িমিশ্রত 16 কাপ খুব িমিহ ময়দা িদেয় ৈতরী
শেসয্র ৈনেবদয্ েদেব| 13 এছাড়াও প্রেতয্কিট েমষশাবেকর সেঙ্গ অিলভ েতেল িমিশ্রত 8 কাপ খুব িমিহ
ময়দা িদেয় ৈতরী দানা শেসয্র ৈনেবদয্ েদেব| এই ৈনেবদয্িট আগুেনর সাহােযয্ ৈতরী হেব| এর সুগন্ধ
প্রভুেক খুশী করেব| 14 প্রেতয্কিট ষঁােড়র সেঙ্গ 2 েকায়াটর্ কের দ্রাক্ষারস, েমেষর সেঙ্গ 1-1/4 েকায়াটর্
দ্রাক্ষারস এবং প্রেতয্ক েমষশাবেকর সেঙ্গ 1 েকায়াটর্ কের দ্রাক্ষারস েপয় ৈনেবদয্ িহেসেব িদেত হেব|
বছেরর প্রেতয্ক মােস েহামবিল িহেসেব ঐগুিল অবশয্ই উৎসগর্ করেত হেব| 15 িনয়িমত ৈদিনক েহামবিল
এবং েপয় ৈনেবদয্ ছাড়াও তুিম অবশয্ই প্রভুেক একিট পুরুষ ছাগল েদেব| ঐ ছাগলিট হেব পাপাথর্ক
ৈনেবদয্|

িনস্তারপবর্
16 “প্রথম মােসর 14 তম িদনিট হেব প্রভুর িনস্তারপবর্ উদযাপেনর িদন| 17 ঐ মােসর 15তম িদেন

খািমরিবহীন রুিটর উৎসব হেব| এই সাত িদন ধের েতামরা খািমরিবহীন রুিট খােব| 18 এই ছুিটর প্রথম
িদনিটেত অবশয্ই েতামােদর একিট িবেশষ সভা হেব| ঐ িদেন েতামরা েকােনা শ্রমসাধয্ কাজ করেব না|
19 েতামরা প্রভুেক েহােমর জনয্ ৈনেবদয্ েদেব| েহামবিলর ৈনেবদয্গুেলা হেব 2িট ষঁাড়, 1িট েমষ এবং 7িট
এক বছর বয়স্ক েমষশাবক| তােদর অবশয্ই েযন েকােনা খঁুত না থােক| 20-21 এছাড়াও েতামরা অবশয্ই
প্রেতয্কিট ষঁােড়র সেঙ্গ শসয্ ৈনেবদয্ িহসােব অিলভ েতেল িমিশ্রত 24 কাপ খুব িমিহ ময়দা, েমেষর
সেঙ্গ শসয্ ৈনেবদয্ িহসােব েতেল িমিশ্রত 16 কাপ খুব িমিহ ময়দা এবং প্রেতয্কিট েমষশাবেকর সেঙ্গ শসয্
ৈনেবদয্ িহসােব েতেল িমিশ্রত 8 কাপ খুব িমিহ ময়দা েদেব| 22এছাড়াও েতামরা অবশয্ই 1িট পুরুষ ছাগল
েদেব| েতামােদর পিবত্র করার জনয্ ছাগলিট পােপর ৈনেবদয্ িহেসেব েদওয়া হেব| 23 প্রিতিদন সকােল
েতামরা েপাড়ােনার জনয্ েয ৈনেবদয্ দাও েসটা ছাড়াও েতামরা অবশয্ই ঐ ৈনেবদয্গুেলা েদেব|

24 “এই একইভােব সাত িদেনর প্রেতয্কিদন েতামরা অবশয্ই আগুেনর সাহােযয্ ৈতরী ৈনেবদয্ এবং
তার সেঙ্গ েপয় ৈনেবদয্ প্রভুেক েদেব| এই সমস্ত ৈনেবদয্র সুগন্ধ প্রভুেক খুশী করেব| প্রেতয্ক িদেনর
েহামবিলর সােথ এই ৈনেবদয্গুেলা েতামরা অবশয্ই েদেব|

25 “আর সপ্তম িদেন েতামােদর আেরকিট িবেশষ সভা অনুিষ্ঠত হেব| ঐ িদেন েতামরা েকােনা কাজ
করেব না|

ফসল কাটার উৎসব
26 “সাত সপ্তােহর উৎসব চলাকালীন প্রথম ফসেলর িদন যখন েতামরা প্রভুর কােছ নতুন ফসেলর শসয্

ৈনেবদয্ িনেয় আসেব েসই সময় একিট পিবত্র সভা হেব| ঐ িদেন েতামরা অবশয্ই েকােনা কাজ করেব
না| 27 েতামরা অবশয্ই েহামবিল উৎসগর্ করেব| এই ৈনেবদয্িট আগুেনর সাহােযয্ ৈতরী হেব| এর সুগন্ধ
প্রভুেক খুশী করেব| েতামরা অবশয্ই 2িট ষঁাড়, 1িট েমষ এবং 7িট এক বছর বয়স্ক েমষশাবক উৎসগর্
করেব| তােদর েযন েকােনা খঁুত না থােক| 28 েতামরা অবশয্ই প্রেতয্কিট ষঁােড়র সেঙ্গ েতেল েমশােনা
24 কাপ খুব িমিহ ময়দা, প্রেতয্কিট েমেষর সেঙ্গ 16 কাপ এবং 29 প্রেতয্কিট েমষশাবেকর সেঙ্গ 8 কাপ
খুব িমিহ ময়দা েদেব| 30 িনেজেদর পিবত্র করার জনয্ েতামরা অবশয্ই 1িট পুরুষ ছাগল উৎসগর্ করেব|
31 ৈদিনক েহামবিল এবং শসয্ ৈনেবদয্ ছাড়াও েতামরা ঐ ৈনেবদয্গুেলা অবশয্ই েদেব| এ বয্াপাের অবশয্ই
িনিশ্চত হেব েয, েয প্রাণীগুিল বিল েদেব েসগুিলর মেধয্ েযন েকােনা খঁুত না থােক এবং েসগুিলর সােথ
েযন েপয় ৈনেবদয্ েদওয়া হয়|
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29
িশঙার উৎসব

1 “সপ্তম মােসর প্রথম িদনিটেত একিট পিবত্র সভা অনুিষ্ঠত হেব| ঐ িদেন েতামরা েকােনা শ্রমসাধয্
কাজ করেব না| িশঙা বাজােনার*জনয্ ঐ িদনিট িনির্দষ্ট হেয়েছ| 2 েতামরা েহামবিল উৎসগর্ করেব| তােদর
সুগন্ধ প্রভুেক খুশী করেব| েতামরা 1িট ষঁাড়, 1িট েমষ এবং 7িট এক বছর বয়স্ক েমষশাবক উৎসগর্
করেব| তােদর েযন েকােনা খঁুত না থােক| 3 েতামরা ষঁােড়র সেঙ্গ 24 কাপ েতল েমশােনা খুব িমিহ
ময়দা, পুং েমেষর সেঙ্গ 16 কাপ 4 এবং 7িট েমষশাবেকর প্রেতয্কিটর সেঙ্গ 8 কাপ কের শসয্ ৈনেবদয্
উৎসগর্ করেব| 5 এছাড়াও িনেজেদর পিবত্র করার জনয্ পােপর ৈনেবদয্স্বরূপ 1িট পুরুষ ছাগল উৎসগর্
করেব| 6 অমাবসয্ার িদেনর উৎসগর্ এবং তার শেসয্র ৈনেবদয্ ছাড়াও এই ৈনেবদয্গুিল অিতিরক্ত এবং
ৈদিনক উৎসগর্ এবং তার শেসয্র ৈনেবদয্ এবং েপয় ৈনেবদয্ ছাড়াও এগুেলা অিতিরক্ত| ঐগুেলা অবশয্ই
িনয়মানুযায়ী করেত হেব|ঐ ৈনেবদয্গুেলা অবশয্ইআগুেনর সাহােযয্ ৈতরী করা হেব| তােদর সুগন্ধ প্রভুেক
খুশী করেব|

প্রায়িশ্চেত্তর িদন
7 “সপ্তম মােসর দশম িদনিটেত একিট িবেশষ সভা হেব| ঐ িদনিটেত েতামরা অবশয্ই েকােনা খাবার

খােব না এবং েতামরা অবশয্ই েকােনা শ্রমসাধয্ কাজ করেব না| 8 েতামরা েহামবিল উৎসগর্ করেব| তােদর
সুগন্ধ প্রভুেক খুশী করেব| েতামরা অবশয্ই 1িট ষঁাড়, 1িট পুং েমষ এবং 7িট এক বছর বয়স্ক েমষশাবক
ৈনেবদয্ েদেব| তােদর েযন অবশয্ই েকােনা খঁুত না থােক| 9-10 েতামরা অবশয্ই ষঁােড়র সেঙ্গ অিলভ
েতেল িমিশ্রত 24 কাপ খুব িমিহ ময়দা, েমেষর সেঙ্গ 8 কাপ কের ৈনেবদয্ েদেব| 11 এছাড়াও পােপর
ৈনেবদয্স্বরূপ 1 িট পুরুষ ছাগলও উৎসগর্ করেব| প্রায়িশ্চেত্তর িদেনর পােপর উৎসেগর্র সােথ এিটও েযাগ
করেব| ৈদিনক উৎসগর্ শসয্ ৈনেবদয্ এবং েপয় ৈনেবদয্র সােথ অিতিরক্ত িহেসেব এই ৈনেবদয্িটও েদওয়া
হেব|

কুিটরবাস পবর্
12 “সপ্তম মােসর 15তম িদেন একিট িবেশষ সভা অনুিষ্ঠত হেব| এিটই কুিটরবাস পবর্| ঐ িদেন েতামরা

েকােনা শ্রমসাধয্ কাজ করেব না| েতামরা অবশয্ই প্রভুর সম্মানােথর্ ঐ সাতিদন ধের উৎসব পালন করেব|
13 েতামরা েহামবিল প্রদান করেব| ঐ ৈনেবদয্গুেলা আগুেনর সাহােযয্ ৈতরী হেব| তােদর সুগন্ধ প্রভুেক
খুশী করেব| েতামরা 13িট ষঁাড়, 2িট পুং েমষ এবং 14িট এক বছর বয়স্ক েমষশাবক ৈনেবদয্ েদেব| তােদর
অবশয্ই েযন েকােনা খঁুত না থােক| 14 েতামরা অবশয্ই 13িট ষঁােড়র প্রেতয্কিটর জনয্ েতেল িমিশ্রত 24
কাপ খুব িমিহ ময়দা, 2িট েমেষর প্রেতয্কিটর জনয্ 16 কাপ কের 15এবং 14িট েমষশাবেকর প্রেতয্কিটর
জনয্ 8 কাপ কের ৈনেবদয্ েদেব| 16 এছাড়াও েতামরা 1িট পুরুষ ছাগলও ৈনেবদয্ েদেব| এিট অবশয্ই
ৈদিনক উৎসগর্ শেসয্র ৈনেবদয্ এবং েপয় ৈনেবদয্র সােথ অিতিরক্ত িহসােব েযাগ করা হেব|

17 “এই উৎসেবর িদ্বতীয় িদেন েতামরা অবশয্ই 12িট ষঁাড়, 2িট পুং েমষ এবং 14িট এক বছর বয়স্ক
েমষশাবক ৈনেবদয্ েদেব| তােদর েযন েকােনা খঁুত না থােক| 18 এছাড়াও েতামরা অবশয্ই ষঁাড়, েমষ
এবং েমষশাবেকর সেঙ্গ িঠক পিরমােণ শেসয্র ৈনেবদয্ এবং েপয় ৈনেবদয্ েদেব| 19 এছাড়াও েতামরা
অবশয্ই পােপর উৎসেগর্র জনয্ 1িট পুরুষ ছাগল ৈনেবদয্ িহেসেব েদেব| এিট ৈদিনক উৎসগর্ এবং তার
জনয্ দানাশেসয্র ৈনেবদয্ এবং েপয় ৈনেবদয্ অিতিরক্ত হেব|

20 “এই উৎসেবর তৃতীয় িদেন েতামরা অবশয্ই 11িট ষঁাড়, 2িট পুং েমষ এবং 14িট এক বছর বয়স্ক
েমষশাবক ৈনেবদয্ েদেব| তােদর েযন অবশয্ই েকান খঁুত না থােক| 21 এছাড়াও েতামরা অবশয্ই ষঁাড়,
েমষ এবং েমষশাবেকর সেঙ্গ িঠক পিরমােণ শেসয্র ৈনেবদয্ এবং েপয় ৈনেবদয্ েদেব| 22এছাড়াও পােপর
উৎসেগর্র জনয্ 1িট পুরুষ ছাগল েদেব| ৈদিনক উৎসগর্ শেসয্র ৈনেবদয্ এবং েপয় ৈনেবদয্র সােথ এিটও
েযাগ করেব|
* 29:1: িশঙা বাজােনা অথবা “িচৎকার করা” এটা সম্ভবতঃ েবাঝায় েয এিট একটা ৈহ-হল্লা করার এবং সুখী হবার িদন|
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23 “এই উৎসেবর চতুথর্ িদেন েতামরা অবশয্ই 10িট ষঁাড়, 2িট পুং েমষ এবং 14িট এক বছর বয়স্ক
েমষশাবক ৈনেবদয্ েদেব| তােদর েযন েকােনা খঁুত না থােক| 24এছাড়াও েতামরা অবশয্ই ষঁাড়, েমষ এবং
েমষশাবেকর সেঙ্গ িঠক পিরমােণ শেসয্র ৈনেবদয্ এবং েপয় ৈনেবদয্ েদেব| 25 এছাড়াও েতামরা পােপর
উৎসেগর্র জনয্ 1 িট পুরুষ ছাগলও ৈনেবদয্ িহেসেব েদেব| ৈদিনক উৎসগর্ শেসয্র ৈনেবদয্ এবং পানীয়
ৈনেবদয্র সােথ অবশয্ই এিটও েযাগ করেব|

26 “এই উৎসেবর পঞ্চম িদেন েতামরা অবশয্ই 9িট ষঁাড়, 2িট পুং েমষ এবং 14িট এক বছর বয়স্ক
েমষশাবক ৈনেবদয্ েদেব| তােদর েযন েকােনা খঁুত না থােক| 27 এছাড়াও েতামরা ষঁাড়, েমষ এবং
েমষশাবেকর সেঙ্গ িঠক পিরমােণ শেসয্র ৈনেবদয্ এবং েপয় ৈনেবদয্ েদেব| 28 েতামরা পােপর উৎসেগর্র
জনয্ 1িট পুরুষ ছাগলও ৈনেবদয্ েদেব| এিট ৈদিনক উৎসগর্, শেসয্র ৈনেবদয্ এবং েপয় ৈনেবদয্র সােথ
এিটও েযাগ করেব|

29 “এই উৎসেবর ষষ্ঠ িদেন েতামরা 8িট ষঁাড়, 2িট পুং েমষ এবং 14িট এক বছর বয়স্ক েমষশাবক
ৈনেবদয্ েদেব| তােদর েযন অবশয্ই েকােনা খঁুত না থােক| 30 এছাড়াও েতামরা ষঁাড়, েমষ এবং
েমষশাবেকর সেঙ্গ িঠক পিরমােণ শেসয্র ৈনেবদয্ এবং েপয় ৈনেবদয্ েদেব| 31 পােপর উৎসেগর্র জনয্
েতামরা 1িট পুরুষ ছাগলও ৈনেবদয্ িহেসেব েদেব| এিট ৈদিনক উৎসগর্ এবং তার সেঙ্গ দানাশেসয্র ৈনেবদয্
এবং েপয় ৈনেবদয্ অিতিরক্ত হেব|

32 “এই উৎসেবর সপ্তম িদেন েতামরা অবশয্ই 7িট ষঁাড়, 2িট পুং েমষ এবং 14িট এক বছর বয়স্ক
েমষশাবক ৈনেবদয্ েদেব| তােদর েযন েকােনা খঁুত না থােক| 33 এছাড়াও েতামরা ষঁাড়, েমষ এবং
েমষশাবেকর সেঙ্গ িঠক পিরমােণ ৈনেবদয্ এবং েপয় ৈনেবদয্ েদেব| 34 পােপর উৎসেগর্র জনয্ েতামরা
অবশয্ই 1িট পুরুষ ছাগলও ৈনেবদয্ িহেসেব প্রদান করেব| ৈদিনক উৎসগর্ এবং তার জনয্ শেসয্র ৈনেবদয্
এবং েপয় ৈনেবদয্র সােথ এিটও েযাগ করেব|

35 “এই উৎসেবর েশষ িদেন অথর্াৎ অষ্টম িদন েতামােদর জনয্ এক িবেশষ সভা আেয়ািজত হেব| ঐ
িদেন েতামরা েকােনা শ্রমসাধয্ কাজ করেব না| 36 েতামরা অবশয্ই েসিদন েহামবিল প্রদান করেব|আগুেনর
সাহােযয্ ৈতরী ৈনেবদয্র সুগন্ধ প্রভুেক খুশী করেব| েতামরা অবশয্ই 1িট ষঁাড়, 1িট পুং েমষ এবং 7িট এক
বছর বয়স্ক েমষশাবক ৈনেবদয্ েদেব| তােদর েযন অবশয্ই েকােনা খঁুত না থােক| 37 এছাড়াও েতামরা
ষঁাড়, েমষ এবং েমষশাবেকর সেঙ্গ িঠক পিরমােণ দানাশেসয্র ৈনেবদয্ এবং েপয় ৈনেবদয্ প্রদান করেব|
38 পােপর উৎসেগর্র জনয্ 1িট পুরুষ ছাগলও েদেব| ৈদিনক েহামবিল এবং তার সােথ শেসয্র ৈনেবদয্
এবং েপয় েয ৈনেবদয্ েদওয়া হয় েসগুিলর সােথ এিটও েযাগ করেব|

39 “এই উৎসেবর িদনগুিলেত েতামরা অবশয্ই েহামবিল, শেসয্র ৈনেবদয্, েপয় ৈনেবদয্ এবং মঙ্গল
ৈনেবদয্, িনেয় আসেব এবং ঐ ৈনেবদয্গুিল প্রভুেক প্রদান করেব| েয েকােনা প্রকার িবেশষ উপহার, যা
েতামরা প্রভুেক প্রদান করেত চাও এবং েয েকােনা প্রকার ৈনেবদয্ যা েতামােদর িবেশষ প্রিতজ্ঞার একিট
অঙ্গ, তার অিতিরক্ত হেব ঐ ৈনেবদয্গুেলা|”

40 প্রভু েমািশেক যা যা আজ্ঞা কেরিছেলন, েমািশ ইস্রােয়েলর েলাকেদর সমস্তই বলেলন|

30
িবেশষ প্রিতশ্রুিত

1 ইস্রােয়েলর পিরবারেগাষ্ঠীর সকল েনতােদর সেঙ্গ েমািশ এই কথা বলেলন, “এগুেলা প্রভুর আজ্ঞা:
2 “যিদ েকান বয্িক্ত ঈশ্বরেক িবেশষ িকছু েদওয়ার জনয্ প্রিতজ্ঞা কের অথবা েকান িকছু েথেক িনেজেক

িবরত রাখার প্রিতজ্ঞা কের তাহেল েস েযন তার প্রিতজ্ঞা না ভােঙ| েসই বয্িক্ত েযন অবশয্ই যা প্রিতজ্ঞা
কেরিছল তা সিঠকভােব পালন কের|

3 “েকান যুবতী স্ত্রীেলাক তার িপতার বাড়ীেত থাকার সময় প্রভুেক িবেশষ িকছু েদওয়ার জনয্ েকােনা
িবেশষ প্রিতজ্ঞা করেত পাের| 4 যিদ তার িপতা এই প্রিতজ্ঞা সম্পেকর্ েজেন থােক এবং একমত হয়, তাহেল
েসই যুবতী স্ত্রীেলাকিট তার প্রিতজ্ঞা অনুসাের অবশয্ই প্রেতয্কিট কাজ করেব| 5 িকন্তু যিদ তার িপতা এই
প্রিতষ্ঠার কথা েজেন থােক এবং েস এই বয্াপাের একমত না হয়, তাহেল েস েয প্রিতজ্ঞা কেরিছল তার
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েথেক েস মুক্ত, েসই সমস্ত কাজকমর্ তােক আর করেত হেব না| তার িপতা তােক েসই কাজ করেত িনেষধ
কেরিছল, সুতরাং প্রভু তােক ক্ষমা করেবন|

6 “েকান স্ত্রীেলাক প্রভুেক িকছু েদওয়ার জনয্ েকােনা িবেশষ প্রিতজ্ঞা করার পর যিদ তার িববাহ হয়,
7 যিদ তার স্বামী তার প্রিতজ্ঞার কথা জানেত পাের এবং েকােনা প্রিতবাদ না কের, তাহেল েসই স্ত্রীেলাক
যা প্রিতজ্ঞা কেরিছল েসই কাজগুেলা অবশয্ই করেব| 8 িকন্তু যিদ তার স্বামী তার প্রিতজ্ঞার কথা জানেত
পাের এবং তােক তার প্রিতজ্ঞা পালন করেত িদেত অসম্মত হয়, তাহেল েসই স্ত্রী যা প্রিতজ্ঞা কেরিছল
েসই সমস্ত কাজ তােক আর করেত হেব না| তার স্বামী তার স্ত্রীর প্রিতজ্ঞা ভঙ্গ কিরেয়িছল�েসই স্ত্রীেক তার
প্রিতজ্ঞানুসাের কাজ করেত েদয় িন, সুতরাং প্রভু তােক ক্ষমা করেবন|

9 “একজন িবধবা অথবা একজন স্বামী পিরতয্ক্তা স্ত্রীেলাক েকােনা িবেশষ প্রিতজ্ঞা কের থাকেত পাের|
যিদ েস তা কের, তাহেল েস তার প্রিতজ্ঞানুসাের সমস্ত িকছুই সিঠকভােব করেব|

10 “একজন িববািহতা স্ত্রীেলাক প্রভুেক িকছু েদওয়ার জনয্ েকােনা িবেশষ প্রিতজ্ঞা কের থাকেত পাের|
11 যিদ তার স্বামী তার প্রিতজ্ঞার কথা জানেত পাের এবং তােক তার প্রিতজ্ঞা পালন করেত িদেত সম্মত হয়,
তাহেল েস তার প্রিতজ্ঞানুসাের সমস্ত কাজ অবশয্ই যথাযথভােব পালন করেব| েস যা প্রিতজ্ঞা কেরিছল
েসই অনুসাের সমস্ত িকছু েস অবশয্ই েদেব| 12 িকন্তু যিদ তার স্বামী তার প্রিতজ্ঞার কথা জানেত পাের,
এবং তােক তার প্রিতজ্ঞা পালন করেত িদেত অসম্মত হয়, তাহেল েস যা প্রিতজ্ঞা কেরিছল েসই সমস্ত
কাজ তােক আর করেত হেব না| েস িক প্রিতজ্ঞা কেরিছল তােত িকছু যায় আেস না, তার স্বামী তার স্ত্রীর
প্রিতজ্ঞা ভঙ্গ করােত পাের| যিদ তার স্বামী প্রিতজ্ঞা ভঙ্গ করায়, তাহেল প্রভু তােক ক্ষমা করেবন| 13একজন
িববািহতা স্ত্রীেলাক প্রভুেক েকােনা িকছু েদওয়ার জনয্ প্রিতজ্ঞা কের থাকেত পাের অথবা েকােনা িবষেয়
িনেজেক বিঞ্চত করার জনয্ প্রিতজ্ঞা কের থাকেত পাের অথবা েস ঈশ্বেরর কােছ অনয্ েকােনা িবেশষ
প্রিতজ্ঞা করেত পাের| তার স্বামী তার প্রিতজ্ঞাগুেলার মেধয্ েয েকােনা একিটর েক্ষেত্র বাধা িদেত পাের
অথবা ঐ প্রিতজ্ঞাগুেলার মেধয্ েয েকােনা একিটেক পালন করেত িদেত পাের| 14স্বামী যিদ প্রিতজ্ঞাগুেলার
সম্পেকর্ জানেত েপের েসগুেলার পালেন বাধা না েদয়, তাহেল েসই স্ত্রী অবশয্ই প্রিতজ্ঞানুসাের প্রেতয্কিট
িজিনস সিঠকভােব পালন করেব| 15 িকন্তু যিদ স্বামী প্রিতজ্ঞার কথা জানেত পাের এবং েসগুেলার পালেন
বাধা েদয়, তাহেল েস প্রিতজ্ঞা ভেঙ্গর জনয্ দায়ী থাকেব|”

16 প্রভু েমািশেক ঐ আজ্ঞাগুেলা িদেলন| ঐ আজ্ঞাগুেলা হল একজন পুরুষ এবং তার স্ত্রীর সম্পেকর্ ,
একজন িপতা এবং তার কনয্ার সম্পেকর্ , েয কনয্া যুবতী অবস্থায় িপতার বাড়ীেত রেয়েছ|

31
ইস্রােয়লীয়রা িমিদয়নীয়েদর পাল্টা আক্রমণ করল

1প্রভু েমািশেক বলেলন, 2 “আিম ইস্রােয়েলর েলাকেদর িমিদয়নীয়েদর পরািজত কের প্রিতেশাধ িনেত
সাহাযয্ করেবা| তারপের েমািশ তুিম মারা যােব|”

3 সুতরাং েমািশ েলাকেদর বলেলন, “েতামােদর পুরুষেদর মধয্ েথেক ৈসনয্ হবার জনয্ কেয়কজনেক
েবেছ নাও| িমিদয়নীয়েদর িবরুেদ্ধ লড়াই করার জনয্ প্রভু ঐ সমস্ত েলাকেদর বয্বহার করেবন|
4 ইস্রােয়েলর প্রেতয্কিট পিরবারেগাষ্ঠী েথেক 1000 েলাক েবেছ নাও| 5 েসখােন ইস্রােয়েলর
পিরবারেগাষ্ঠী েথেক েমাট 12,000 ৈসনয্ থাকেব|”

6 েমািশ েসই 12,000 ৈসনয্েক যুেদ্ধ পাঠােলন| িতিন তােদর সেঙ্গ যাজক ইিলয়াসেরর পুত্র পীনহসেক
পাঠােলন| পীনহস তার সেঙ্গ পিবত্র দ্রবয্সামগ্রী, িশঙা ও েভরী িনেলন| 7প্রভুর আেদশমেতাই ইস্রােয়েলর
েলাকরা িমিদয়নীয়েদর সেঙ্গ যুদ্ধ কের সমস্ত িমিদয়নীয় েলাকেদর হতয্া করল| 8 তারা েয সমস্ত েলাকেদর
হতয্া কেরিছল তােদর মেধয্ িছেলন ইিব, েরকম, সূর, হূর এবং েরবা িমিদয়েনর পঁাচজন রাজা| তারা
তরবািরর সাহােযয্ িবেয়ােরর পুত্র িবিলয়মেকও হতয্া করল|

9 ইস্রােয়েলর েলাকরা িমিদয়নীয় স্ত্রীেদর এবং বাচ্চােদর বন্দী কের িনেয় এল| এছাড়াও তারা তােদর
েমষ, েগারু এবং অনয্ানয্ িজিনসপত্রও িনেয় এল| 10 এরপর তারা তােদর সমস্ত শহর এবং গ্রাম পুিড়েয়
িদল| 11 তারা সমস্ত েলাকেদর, পশুসমূহ এবং যুেদ্ধ যা েপেয়িছল তা িনেয় 12 িশিবের েমািশ, যাজক



গণনাপুস্তক 31:13 237 গণনাপুস্তক 31:41

ইিলয়াসর এবং ইস্রােয়েলর অনয্ানয্ সমস্ত েলােকর কােছ এল| ইস্রােয়েলর েলাকরা এইসময় েমায়ােবর
যদর্ েনর উপতয্কায় িশিবর স্থাপন কেরিছল| এিট িছল িযরীেহার অপর পাের যদর্ ন নদীর পূবর্িদেক| 13আর
েমািশ, যাজক ইিলয়াসর এবং ইস্রােয়েলর েনতারা ৈসনয্েদর সেঙ্গ েদখা করার জনয্ িশিবর েথেক েবিরেয়
এেলন|

14 েমািশ 1000 ৈসেনয্র েসনাপিত এবং 100 ৈসেনয্র েসনাপিত, যারা যুদ্ধ েথেক িফের এেসিছল
তােদর প্রিত কু্রদ্ধ হেয়িছেলন| 15 েমািশ তােদর বলেলন, “েতামরা েকন স্ত্রীেলাকেদর েবঁেচ থাকেত
িদেয়েছা? 16 িপেয়াের িবিলয়েমর ঘটনার সময় এই সব স্ত্রীেলাকরাই প্রভুর কাছ েথেক ইস্রােয়লীয়
পুরুষেদর দূের সিরেয় িদেয়িছল এবং েসই জনয্ই প্রভুর েলাকেদর মেধয্ মহামারী হেয়িছল| 17এখন সমস্ত
িমিদয়নীয় েছেলেদর হতয্া কেরা| সমস্ত িমিদয়নীয় স্ত্রীেলাকেদর হতয্া কেরা যােদর েকােনা না েকােনা
পুরুেষর সেঙ্গ েযৗন সম্পকর্ িছল| 18 তুিম সমস্ত যুবতী েমেয়েদর বঁাচেত িদেত পােরা| িকন্তু েকবল তখনই
যিদ তােদর সেঙ্গ েকােনা পুরুেষর েযৗন সম্পকর্ না েথেক থােক| 19এরপর েতামরা যারা অনয্ানয্ েলাকেদর
হতয্া কেরছ তােদর প্রেতয্েক অবশয্ই িশিবেরর বাইের সাতিদন থাকেব| েতামরা যিদ েকবলমাত্র মৃতেদহ
স্পশর্ কের থােকা তাহেলও েতামােদর িশিবেরর বাইের থাকেত হেব| তৃতীয় িদেন েতামরা এবং েতামােদর
বন্দীরা অবশয্ই িনেজেদর পিবত্র করেব| সপ্তম িদেন েতামরা পুনরায় অবশয্ই এই একই কাজ করেব|
20 েতামরা অবশয্ই েতামােদর সমস্ত পিরেধয় বস্ত্র েধােব| চামড়া, পশম অথবা কােঠর ৈতরী েয েকােনা
িজিনসই েতামরা অবশয্ই েধােব এবং শুিচ হেব|”

21এরপর যাজক ইিলয়াসর ৈসনয্েদর বলেলন, “ঐ িনয়মগুেলা প্রভু েমািশেক িদেয়ছন| ঐ িনয়মগুেলা
েসইসব ৈসনয্েদর জনয্, যারা যুদ্ধ েথেক িফের আসেছ| 22-23 িকন্তু আগুেন েদওয়া যােব এমন
দ্রবয্সামগ্রীর সম্পেকর্ িনয়ম আলাদা| েতামরা অবশয্ই েসানা, রূেপা, িপতল, েলাহা, িটন অথবা সীসা
আগুেনর মেধয্ িদেয় িনেয় যােব এবং তারপর ঐ িজিনসগুেলােক জল িদেয় পিরষ্কার করেব তাহেল
েসগুেলা পিবত্র হেব| যিদ েকােনা দ্রবয্সামগ্রীেকআগুেন রাখা না যায়, তাহেল েতামরা অবশয্ই েসগুেলােক
জল িদেয় পিরষ্কার করেব| 24সপ্তম িদেন েতামরা েতামােদর সমস্ত জামাকাপড় পিরষ্কার করেব এবং তখন
েতামরা শুিচ হেব| এরপের েতামরা িশিবেরর মেধয্ আসেত পারেব|”

25 এরপের প্রভু েমািশেক বলেলন, 26 “তুিম, যাজক ইিলয়াসর এবং সমস্ত েনতারা সমস্ত বন্দীেদর,
পশুেদর এবং ৈসনয্রা যুেদ্ধ েযসব দ্রবয্সামগ্রী িনেয় এেসিছল েসগুেলা গণনা করেব| 27 এরপর ঐসব
দ্রবয্সামগ্রী ৈসনয্েদর মেধয্ যারা যুেদ্ধ িগেয়িছল এবং ইস্রােয়েলর বাকী অনয্ানয্ েলাকেদর মেধয্ সমান
ভােগ ভাগ কের েদেব| 28 যুেদ্ধ িগেয়িছল এমন ৈসনয্েদর কাছ েথেক ঐসব দ্রবয্সামগ্রীর িকছু অংশ কর
িহসােব িনেয় নাও; েসই অংশিট হেব প্রভুর| প্রেতয্ক 500িট দ্রবয্সামগ্রীর জনয্ একিট কের দ্রবয্সামগ্রী
প্রভুর হেব| এই সব দ্রবয্সামগ্রীর অন্তভুর্ ক্ত হল মানুষ, গরু, গাধা এবং েমষ| 29 ৈসনয্রা যুদ্ধ েথেক লুঠ
কের েযসব দ্রবয্সামগ্রী িনেয় এেসিছল তার অেধর্ক ভাগ দ্রবয্সামগ্রী িনেয় নাও| এরপর ঐসব দ্রবয্সামগ্রী
যাজক ইিলয়াসরেক িদেয় দাও| ঐ অংশিট হেব প্রভুর| 30 এবং তারপর ইস্রােয়েলর েলাকেদর অংেশর
অেধর্ক েথেক, প্রেতয্ক 50িট দ্রবয্সামগ্রীর জনয্ একিট কের িজিনস নাও| এই সব দ্রবয্সামগ্রীর মেধয্
মানুষ, গরু, গাধা, েমষ অথবা অনয্ েয েকােনা পশু অন্তভুর্ ক্ত থাকেব| ঐ অংশিট েলবীয়েদর িদেয় দাও
কারণ েলবীয়রা প্রভুর পিবত্র তঁাবুর যত্ন কের|”

31প্রভু েমািশেক যাআজ্ঞা কেরিছেলন েমািশ এবং ইিলয়াসর িঠক েসই মেতাই কাজকরেলন| 32 ৈসনয্রা
675,000 েমষ, 33 72,000 গরু, 34 61,000 গাধা, 35 এবং 32,000 স্ত্রীেলাক সেঙ্গ িনেয় এেসিছল|
(ওরা েসইসব স্ত্রীেলাক যােদর েকােনা পুরুেষর সেঙ্গ েযৗন সম্পকর্ িছল না|) 36 েয সব ৈসনয্রা যুেদ্ধ
িগেয়িছল তােদর প্রােপয্র অেধর্ক অংশ হল 337,500 িট েমষ| 37 তারা প্রভুেক 675 িট েমষ িদেয়িছল|
38 ৈসনয্রা 36,000 িট েগারু েপেয়িছল| তারা 72িট েগারু প্রভুেক িদেয়িছল| 39 ৈসনয্রা 30,500 িট
গাধা েপেয়িছল| তারা প্রভুেক 61িট গাধা িদেয়িছল| 40 ৈসনয্রা 16,000 স্ত্রীেলাক েপেয়িছল| তারা প্রভুেক
কর িহেসেব 32 জন স্ত্রীেলাক িদেয়িছল| 41 প্রভু েমািশেক েযমন আেদশ কেরিছেলন েসই আেদশমেতাই
িতিন যাজক ইিলয়াসর প্রভুর জনয্ ঐ সকল উপহার সামগ্রী িদেয়িছেলন|
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42 ৈসনয্েদর দ্বারা লুিন্ঠত দ্রেবয্র অেধর্ক, যা েমািশ ইস্রােয়েলর েলাকেদর জনয্ আলাদা কেরিছেলন তা
গণনা কের েদখা েগল| 43 েলাকরা 337,500 িট েমষ, 44 36,000 েগারু, 45 30,500 গাধা, 46 এবং
16,000 স্ত্রীেলাক েপেয়িছল| 47 েমািশ প্রভুর জনয্ প্রেতয্ক 50িট দ্রবয্সামগ্রী িপছু একিট কের িজিনস
িনেয়িছেলন| এর মেধয্ পশু এবং মানুষ অন্তভুর্ ক্ত িছল| এরপর িতিন ঐ সকল দ্রবয্ সামগ্রী েলবীয়েদর
িদেয়িছেলন, কারণ তারা প্রভুর পিবত্র তঁাবুর রক্ষণােবক্ষণ করত| প্রভু েযমন আেদশ কেরিছেলন েমািশ
িঠক েসভােবই এই কাজিট করেলন|

48 এরপর ৈসনয্েদর েনতারা (1000 জন পুরুেষর উদ্ধর্ তন েনতারা এবং 100 জন পুরুেষর উদ্ধর্ তন
েনতারা) েমািশর কােছ এেলন| 49 তঁারা েমািশেক বলেলন, “আমরা, আপনার েসবকরা, আমােদর
ৈসনয্েদর গণনা কেরিছ| আমরা তােদর কাউেকই বাদ িদই িন| 50 সুতরাং আমরা প্রেতয্ক ৈসনয্র কাছ
েথেক প্রভুর উপহার িনেয় এেসিছ| আমরা েসানার ৈতরী বাহু-বন্ধনী, কিব্জর অলংকার, আংিট, মাকিড়
এবং কন্ঠহার িনেয় এেসিছ| আমােদর শুিচ করার জনয্ প্রভুেক এই সকল উপহার েদওয়া হেচ্ছ|”

51 সুতরাং েমািশ েসানা িদেয় ৈতরী ঐ সমস্ত দ্রবয্সামগ্রী িনেয় েসগুেলা যাজক ইিলয়াসরেক িদেলন|
521000জন পুরুেষর উদ্ধর্ তন েনতারা এবং 100জন পুরুেষর উদ্ধর্ তন েনতারা েয েসানা িদেয়িছেলন তার
েমাট ওজন িছল প্রায় 420 পাউণ্ড| 53 ৈসনয্রা যুদ্ধ েথেক েয সকল দ্রবয্সামগ্রী িনেয় এেসিছল তার বাকী
অংশ তারা িনেজেদর কােছ েরেখ িদেয়িছল| 54 প্রিত 1000 জন পুরুেষর উদ্ধর্ তন েনতােদর কাছ েথেক
এবং প্রিত 100জন পুরুেষর উদ্ধর্ তন েনতােদর কাছ েথেক েসানা িনেয় েমািশ এবং যাজক ইিলয়াসর েসই
েসানা সমাগম তঁাবুেত রাখেলন| প্রভুর সামেন এই উপহার ইস্রােয়েলর েলাকেদর জনয্ সৃ্মিতিচহ্ন িহসােব
িছল|

32
যদর্ ন নদীর পূবর্িদেকর পিরবারেগাষ্ঠী

1 রূেবণ এবং গােদর পিরবারেগাষ্ঠীেত অেনক গবািদ পশু িছল| ঐ েলাকরা যােসর ও িগিলয়েদর
কােছ জিম েদেখিছল| তারা েদখল েয, এই জিমিট তােদর পশুেদর কােছ খুবই উপেযাগী| 2 েসই কারেণ
রূেবণ এবং গােদর পিরবারেগাষ্ঠীর েলাকরা েমািশ, যাজক ইিলয়াসর এবং েলাকেদর েনতােদর সেঙ্গ কথা
বলল| 3-4 তারা বলল, “আমােদর অথর্াৎ আপনােদর েসবকেদর অেনক গবািদ পশু আেছ এবং েয জিম
প্রভু ইস্রােয়লীয়েদর জনয্ জয় কেরিছেলন েসিট পশুেদর পেক্ষ খুবই উপেযাগী| এই েদেশর অন্তভুর্ ক্ত
জায়গাগুেলা িছল অষ্টােরাৎ, দীেবান, যােসর, িনম্রা, িহেষ্বান, ইিলয়ালী, েসবাম, নেবা ও িবেয়ান| 5 তারা
বলল, “যিদ আপনার খুশী হয় তাহেল এই জায়গািট আমােদর িদেয় িদেত পােরন| আমােদর যদর্ ন নদীর
অপর পােশ িনেয় যােবন না|”

6 েমািশ রূেবণ এবং গােদর পিরবারেগাষ্ঠীর েলাকেদর বলেলন, “েতামরা যখন এখােন স্থায়ীভােব
বসবাস করেব তখন িক েতামরা েতামােদর ভাইেদর যুেদ্ধ েযেত েদেব? 7 েতামরা ইস্রােয়েলর েলাকেদর
িনরুৎ সাহ করার েচষ্টা করছ েকন? েতামরা তােদর িনরুৎ সাহ করছ যােত তারা নদী পার না হয় এবং
ঈশ্বর তােদর েয েদশ িদেয়েছন েসই েদশ অিধগ্রহণ না কের! 8 েতামােদর িপতারাও আমার সেঙ্গ িঠক
একই বয্বহার কেরিছল| কােদশ-বেণর্য় েদশিট েদখার জনয্ আিম িকছু গুপ্তচর েসখােন পািঠেয়িছলাম|
9 ঐ সমস্ত েলাকরা ইেষ্কােলর উপতয্কা পযর্ন্ত িগেয়িছল| তারা েদশিট েদেখিছল এবং ঐ সমস্ত েলাকরা
ইস্রােয়েলর েলাকেদর এতটাই িনরুৎ সাহ কেরিছল েয প্রভু তােদর েয জায়গা িদেয়িছেলন, েসখােন
েযেতও তারা অস্বীকার কেরিছল| 10 প্রভু ঐ েলাকেদর প্রিত প্রচণ্ড কু্রদ্ধ হেয় প্রিতজ্ঞা কেরিছেলন:
11 �িমশর েথেক এেসেছ এমন 20 বছর অথবা তার েবশী বয়স্ক েকােনা েলাকই েসই েদশ েদখার অনুমিত
পােব না েয েদশ আিম অব্রাহাম, ইসহাক এবং যােকােবর কােছ েদব বেল প্রিতজ্ঞা কেরিছলাম| িকন্তু তারা
সিঠকভােব আমােক অনুসরণ কের িন| সুতরাং কােলব এবং িযেহাশূয় ছাড়া আর েকউ এই েদশ পােব না|
12কারণ কিনসীয় েগাষ্ঠীভুক্ত িযফূিন্নর পুত্র কােলব এবং নূেনর পুত্র িযেহাশূয় প্রভুেক সিঠকভােব অনুসরণ
কেরিছল!�
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13 “ইস্রােয়েলর েলাকেদর প্রিত প্রভু প্রচণ্ড কু্রদ্ধ হেয়িছেলন| েসই কারেণ প্রভু ঐ েলাকেদর 40 বছর
মরুভূিমেত বাস করেত বাধয্ কেরিছেলন| যারা প্রভুর িবরুেদ্ধ পাপকাযর্ কেরিছল তােদর সকলেকই প্রভু
তােদর মৃতুয্ পযর্ন্ত মরুভূিমেত ঘুের েবড়ােত বাধয্ কেরিছেলন| 14 েতামােদর িপতারা েয কাজ কেরিছেলন
এখন েতামরা েসই একই কােজর পুনরাবৃিত্ত করেছা| েতামরা পাপী েলাকরা, েতামরা িক চাও েয, প্রভু তার
েলাকেদর িবরুেদ্ধ আেগর েথেকও আরও েবশী কু্রদ্ধ হন? 15 েতামরা যিদ প্রভুেক অনুসরণ করা েছেড়
দাও, তাহেল প্রভু ইস্রােয়েলর েলাকেদর আরও দীঘর্িদেনর জনয্ মরুভূিমেত থাকেত বাধয্ করেবন| এই
ভােব েতামরা এই সমস্ত েলাকেদর ধ্বংস করেব|”

16 িকন্তু রূেবেণর এবং গােদর পিরবারেগাষ্ঠীর েলাকরা েমািশর কােছ িগেয় বলল, “আমরা আমােদর
সন্তানেদর জনয্ এখােন শহর ৈতরী করেবা এবং আমােদর পশুর জনয্ েখঁায়াড় গেড় তুলেবা| 17 তাহেল
আমােদর সন্তানরা এই েদেশ বসবাসকারী অনয্ানয্ েলাকেদর েথেক িনরাপেদ থাকেত পারেব| িকন্তুআমরা
খুব খুশী মেনই এিগেয় এেস ইস্রােয়েলর অনয্ানয্ েলাকেদর সাহাযয্ করব েয পযর্ন্ত না তােদর িনেজেদর
েদেশ িনেয় আসব| 18 ইস্রােয়েলর প্রেতয্েক তার জিমর অংশ না পাওয়া পযর্ন্ত আমরা বাড়ী িফরেবা না|
19 যদর্ ন নদীর পিশ্চম িদেকর েকােনা জিম আমরা েদেবা না| যদর্ ন নদীর েকবলমাত্র পূবর্িদেকর জিমই
আমােদর|”

20 সুতরাং েমািশ তােদর বলেলন, “েতামরা যিদ এগুেলার সবটাই কেরা, তাহেল এই জিম েতামােদর
হেব; িকন্তু েতামােদর ৈসনয্েদর অবশয্ই প্রভুর সামেন যুেদ্ধ েযেত হেব| 21 েতামােদর ৈসনয্রা অবশয্ই যদর্ ন
নদীর পার করেব এবং শত্রুেদর েদশতয্াগ করেত বাধয্ করেব| 22প্রভু আমােদর সবাইেক জিম অিধগ্রহণ
করেত সাহাযয্ করার পের, েতামরা বাড়ী িফের েযেত পােরা| তখন প্রভু এবং ইস্রােয়েলর েলাকরা েতামােদর
েদাষী মেন করেব না| তখন প্রভু েতামােদর এই জিম িনেত েদেবন| 23 িকন্তু েতামরা যিদ এইগুেলা না কেরা,
তাহেল েতামরা প্রভুর িবরুেদ্ধ পাপ করেব এবং এটা িনিশ্চত েজেন েরেখা েয, েতামরা েতামােদর পােপর
জনয্ শািস্ত পােব| 24 েতামরা েতামােদর সন্তানেদর জনয্ শহর এবং েতামােদর পশুেদর জনয্ েখঁায়াড় ৈতরী
কেরা; িকন্তু েতামরা যা শপথ কেরিছেল েসগুেলা অবশয্ই েকােরা|”

25 তখন গােদর এবং রূেবেণর পিরবারেগাষ্ঠীর েলাকরা েমািশেক বলল, “আমরা আপনার েসবক,
আপিন আমােদর গুরু, সুতরাং আপিন যা বলেবন আমরা েসটাই করব| 26আমােদর স্ত্রীরা, সন্তানরা এবং
আমােদর সমস্ত পশু িগিলয়েদর শহরগুেলােত থাকেব| 27 িকন্তু আমরা, আপনার েসবকরা যদর্ ন নদী পার
হব| আমােদর প্রভুর কথামেতা আমরা প্রভুর সামেন যুেদ্ধর জনয্ এিগেয় যােবা|”

28 সুতরাং েমািশ, যাজক ইিলয়াসর, নূেনর পুত্র িযেহাশূয় এবং ইস্রােয়েলর পিরবারেগাষ্ঠীগুেলার সমস্ত
েনতােদর তােদর িবষয় এই িনেদর্ শ িদেলন| 29 েমািশ তােদর বলেলন, “গাদ এবং রূেবেণর মানুষ যদর্ ন
নদী পার হেব এবং প্রভুর সামেন েথেক যুেদ্ধ যােব| তারা েতামােদর েসই েদশ িনেত সাহাযয্ করেব এবং
তােদর েদেশর অংশ িহেসেব তুিম িগিলয়েদর েদশ িদেয় েদেব| 30 তারা প্রিতজ্ঞা কেরেছ েয কনান েদশ
অিধকার করেত তারা েতামােদর সাহাযয্ করেব| িকন্তু যিদ তারা েতামােদর ৈসনয্েদর সেঙ্গ পার না হয়
তাহেল তারা েকবলমাত্র কনােন একিট অেপক্ষাকৃত েছাট জিমর অংশ পােব|”

31 গাদ এবং রূেবেণর েলাকরা উত্তর িদল, “প্রভু যা আেদশ কেরেছন িঠক েসটা করার জনয্ আমরা
প্রিতশ্রুিত কেরিছ| 32আমরা প্রভুর সামেন যদর্ ন নদী পার হেয় কনান েদেশ যাব, িকন্তু যদর্ ন নদীর পূবর্িদেকর
েদশই হল আমােদর অংশ|”

33 সুতরাং গােদর েলাকেদর, রূেবেণর েলাকেদর এবং মনঃিশ পিরবারেগাষ্ঠীর অেধর্ক েলাকেক েমািশ
েসই েদশ িদেয়িছেলন| (মনঃিশ িছেলন েযােষেফর পুত্র|) ইেমারীয়েদর রাজা সীেহােনর রাজয্ এবং বাশেনর
রাজা ওেগর রাজয্ েসই েদেশর অন্তভুর্ ক্ত িছল|ঐজায়গারআেশপােশর সমস্তঐ শহর ঐ েদেশর অন্তভুর্ ক্ত
িছল|

34 গােদর েলাকরা দীেবান, অটােরাত্ ও অেরােয়র এবং 35 অটােরাত্ -েশাফন, যােসর ও য়িগ্বহ এবং
36 ৈবৎ -িনম্রা ও ৈবৎ -হারণ শহরগুিল খুব শক্ত প্রাচীর িদেয় গেড় তুেলিছল এবং পশুেদর জনয্ েখঁায়াড়
ৈতরী কেরিছল|
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37 রূেবেণর েলাকরা িহেষ্বান, ইিলয়ালী, িকিরয়াথিয়ম, 38 নেবা, বাল্-িমেয়ান এবং িসব্মা শহর গেড়
তুেলিছল| তারা তােদর পুনর্গিঠত শহরগুেলার আেগর নামগুেলাই েরেখিছল িকন্তু নেবা এবং বাল্-
িমেয়ােনর নাম পিরবতর্ ন কেরিছল|

39 মনঃিশর পুত্র মাখীেরর পিরবারেগাষ্ঠীর েলাকরা িগিলয়েদ িগেয় েসখােন বসবাসকারী ইেমারীয়েদর
পরািজত কেরিছল| 40 েসই কারেণ েমািশ মনঃিশ পিরবারেগাষ্ঠীর মাখীরেক িগিলয়দ িদেলন এবং তােদর
পিরবার েসখােন স্থায়ীভােব বসবাস শুরু করল| 41 মনঃিশ েগাষ্ঠীর যায়ীর েসখানকার েছােটা েছােটা
গ্রামগুেলােক অিধকার করল| এরপর েস ঐ গ্রামগুেলার নাম িদেয়িছল যায়ীেরর শহর সকল| 42 কনাত্ 
এবং এর কােছর েছােটা েছােটা শহরগুেলােক েনাবহ পরািজত কেরিছল| এরপর েস িনেজর নামানুসাের
েসই জায়গার নামকরণ কেরিছল|

33
িমশর েথেক ইস্রােয়েলর যাত্রা

1 েমািশ এবং হােরাণ িমশর েথেক ইস্রােয়েলর েলাকেদর েনতৃত্ব িদেয় িবিভন্ন দেল ভাগ কের িনেয়
িগেয়িছেলন| 2 তারা েয জায়গাগুেলােত ভ্রমণ কেরিছল, প্রভুর আজ্ঞা অনুযায়ী েমািশ েস জায়গাগুেলা
সম্পেকর্ িলেখিছেলন| তােদর যাত্রার পযর্ায়গুিল এখােন েদওয়া হল:

3 প্রথম মােসর 15তম িদেন তারা রািমেষষ তয্াগ কেরিছল| েসই িদন সকােল িনস্তারপেবর্র পের
ইস্রােয়েলর েলাকরা জেয়র ভঙ্গীেত তােদর হাত উঁচু কের িমশর েথেক েবিরেয় এেসিছল| িমশেরর
সমস্ত েলাক তােদর েদেখিছল| 4 প্রভু যােদর হতয্া কেরিছেলন েসই প্রথমজাতেদর িমশরীয়রা েসই
সময় কবর িদিচ্ছল| িমশেরর েদবগেণর িবরুেদ্ধও প্রভু তঁার িবচার েদিখেয়িছেলন|

5 ইস্রােয়েলর েলাকরা রািমেষষ তয্াগ কের সুেক্কােতর উেদ্দেশয্ যাত্রা কেরিছল| 6 সুেক্কাৎ েথেক তারা
এথেমর িদেক যাত্রা কেরিছল| েলাকরা েসখােন মরুভূিমর প্রােন্ত িশিবর স্থাপন কেরিছল| 7 তারা এথম
তয্াগ কের পী-হহীেরােতর িদেক যাত্রা কেরিছল| এই জায়গািট বাল-সেফােনর কােছ িছল| েলাকরা
িমেগ্দােলর কােছ িশিবর স্থাপন কেরিছল|

8 েলাকরা পী-হহীেরাত তয্াগ কের সমুেদ্রর মধয্ িদেয় েহঁেটিছল| তারা মরুভূিমর িদেক িগেয়িছল,
এরপর িতন িদন ধের এথম মরুভূিমর মধয্ িদেয় েহঁেটিছল| েলাকরা মারা নামক স্থােন িশিবর স্থাপন
কেরিছল|

9 েলাকরা মারা তয্াগ কের এলীেম িগেয়িছল এবং েসখােনই িশিবর স্থাপন কেরিছল| েসখােন 12িট
ঝণর্া এবং 70িট েখজুর গাছ িছল|

10 েলাকরা এলীম তয্াগ কের সূফ সাগেরর কােছ িশিবর স্থাপন কেরিছল|
11 সূফ সাগর তয্াগ করার পের েলাকরা সীন মরুভূিমেত িশিবর স্থাপন কেরিছল|
12 এরপর সীন মরুভূিম তয্াগ কের দপ্কােত িশিবর স্থাপন কেরিছল|
13 দপ্কা তয্াগ কের আলুেশ িশিবর স্থাপন কেরিছল|
14আলুশ তয্াগ কের রফীদীেম িশিবর স্থাপন কেরিছল| েসই স্থােন েলাকেদর পান করার উপেযাগী

েকােনা জল িছল না|
15 েলাকরা রফীদীম তয্াগ কের সীনয় মরুভূিমেত িশিবর স্থাপন কেরিছল|
16 সীনয় মরুভূিম তয্াগ কের িকেব্রাত্ -হত্তাবােত িশিবর স্থাপন কেরিছল|
17 েলাকরা িকেব্রাত্ -হত্তাবা তয্াগ কের হৎেসেরােত িশিবর স্থাপন কেরিছল|
18 হৎেসেরাত তয্াগ করার পের িরত্ মােত িশিবর স্থাপন কেরিছল|
19 িরত্ মা তয্াগ কের িরেম্মাণ-েপরেস িশিবর স্থাপন কেরিছল|
20 িরেম্মাণ-েপরস তয্াগ কের িলব্নােত িশিবর স্থাপন কেরিছল|
21 িলব্না তয্াগ কের িরস্সােত িশিবর স্থাপন কেরিছল|
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22 িরস্বা তয্াগ কের কেহলাথায িশিবর স্থাপন কেরিছল|
23কেহলাথা তয্াগ কের েশফর পবর্েত িশিবর স্থাপন কেরিছল|
24 েশফর পবর্ত তয্াগ কের হরাদােত িশিবর স্থাপন কেরিছল|
25 হরাদা তয্াগ কের মেখেলােত িশিবর স্থাপন কেরিছল|
26 মেখেলাত্ তয্াগ কের তহেত িশিবর স্থাপন কেরিছল|
27 তহৎ তয্াগ কের েতরহেত িশিবর স্থাপন কেরিছল|
28 েতরহ তয্াগ কের িমত্ কােত িশিবর স্থাপন কেরিছল|
29 িমত্ কা তয্াগ কের হেশ্মানােত িশিবর স্থাপন কেরিছল|
30 হেশ্মানা তয্াগ কের েমােষেরােত িশিবর স্থাপন কেরিছল|
31 েমােষেরাত্ তয্াগ কের বেনয়াকেন িশিবর স্থাপন কেরিছল|
32 বেনয়াকন তয্াগ কের েহার্-হিগদ্গেদ িশিবর স্থাপন কেরিছল|
33 েহার্-হিগদ্গেদ তয্াগ কের যট্বাথােত িশিবর স্থাপন কেরিছল|
34 যট্বাথা তয্াগ কের অেব্রাণােত িশিবর স্থাপন কেরিছল|
35অেব্রাণা তয্াগ কের ইৎ িসেয়ান-েগবের িশিবর স্থাপন কেরিছল|
36 ইৎ িসেয়ান েগবর তয্াগ কের সীন মরুভূিমর কােদেশ িশিবর স্থাপন কেরিছল|
37 কােদশ তয্াগ কের েহাের িশিবর স্থাপন কেরিছল| ইেদাম েদেশর সীমােন্ত এই পবর্তিট িছল|

38 যাজক হােরাণ প্রভুর কথা মানয্ কের েহার পবর্েতর ওপের িগেয়িছেলন| েসই জায়গায় পঞ্চম মােসর
প্রথম িদেন হােরাণ মারা িগেয়িছেলন| ইস্রােয়েলর েলাকরা িমশর তয্াগ করার পের েসইিট িছল 40তম
বছর| 39 েহার পবর্েতর ওপের মারা যাওয়ার সময় হােরােণর বয়স িছল 123 বছর|

40 কনান েদেশর েনেগেভ অরাদ নােম একিট শহর িছল| েসই শহের কনােনর রাজা শুেনিছেলন
েয ইস্রােয়েলর েলাকরা আসেছ| 41 েলাকরা েহার পবর্ত তয্াগ কেরিছল এবং সেল্মানােত িশিবর স্থাপন
কেরিছল|

42 েলাকরা সেল্মানা তয্াগ কের পূেনােন িশিবর স্থাপন কেরিছল|
43 পূেনান তয্াগ কের ওেবােত িশিবর স্থাপন কেরিছল|
44ওেবাত্ তয্াগ কের ইয়ী-অবারীেম িশিবর স্থাপন কেরিছল| এই জায়গািট েমায়াব েদেশর সীমােন্ত

অবিস্থত িছল|
45 েলাকরা ইয়ীম (ইয়ী-অবারীেম) তয্াগ কের দীেবান-গােদ িশিবর স্থাপন কেরিছল|
46 দীেবান-গাদ তয্াগ কের অেল্মান-িদব্লাথিযেম িশিবর স্থাপন কেরিছল|
47অেল্মান-িদব্লাথিয়ম তয্াগ কের নেবার কােছ অবারীম পবর্েতর ওপের িশিবর স্থাপন কেরিছল|
48 অবারীম পবর্ত তয্াগ কের েমায়ােবর যদর্ ন উপতয্কায় িশিবর স্থাপন কেরিছল| িযরীেহার অপর

পাের যদর্ ন নদীর কােছ এই জায়গািট িছল| 49 তারা েমায়ােবর যদর্ ন উপতয্কায় যদর্ ন নদী বরাবর িশিবর
স্থাপন কেরিছল| তােদর িশিবর ৈবৎ -িযশীেমাৎ েথেক আেবল-িশটীম পযর্ন্ত িবসৃ্তত িছল|

50 েসই স্থােন প্রভু েমািশেক বলেলন, 51 “ইস্রােয়েলর েলাকেদর এই কথাগুিল বেলা: েতামরা যদর্ ন নদী
পার হেয় কনােনর অভয্ন্তের প্রেবশ করেব| 52 েসখানকার অিধবাসীেদর েতামরা দূর কের েদেব| েতামরা
তােদর সমস্ত েখাদাই করা মূির্ত্ত ও প্রিতমােদর ধ্বংস করেব এবং তােদর পূজার সমস্ত উচ্চস্থানগুেলা ধ্বংস
করেব| 53 েতামরা েসই জায়গা অিধকার কের েসখােনই স্থায়ীভােব বসবাস করেব, কারণ আিমই েসই
জায়গািট েতামােদর িদিচ্ছ| এই জায়গািট েকবলমাত্র েতামােদর েগাষ্ঠীগুিলর হেব| 54 েতামােদর েগাষ্ঠীর
প্রেতয্েক এই েদেশর অংশ পােব| েতামরা ঘঁুিট েচেল িসদ্ধান্ত েনেব েকান পিরবার েদেশর েকান অংশ
পােব| বড় পিরবার েদেশর বড় অংশ পােব| েছােটা পিরবার েদেশর েছাট অংশ পােব| চালা ঘঁুিট েদিখেয়
েদেব েকান পিরবার েদেশর েকান অংশ পােব| প্রেতয্ক পিরবারেগাষ্ঠী েদেশ তার অংশ পােব|

55 “েতামরা যিদ ঐ েদেশর অিধবাসীেদর েদশ ছাড়েত বাধয্ না কর তেব যােদর েতামরা থাকেত েদেব,
তারা েতামােদর সামেন প্রচুর সমসয্া িনেয়আসেব| তারা হেব েতামােদর েচােখ বািলর মেতা এবং েতামােদর
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পােশ কঁাটার মেতা হেব| েতামরা েযখােন বাস করেব েসখােন তারা প্রচুর সমসয্া িনেয় আসেব| 56 েতামরা
যিদ ঐ সমস্ত েলাকেদর েতামােদর েদেশ থাকেত দাও, তাহেল আিম তােদর প্রিত যা করেত েচেয়িছলাম
তা েতামােদর প্রিত করেবা|”

34

কনােনর সীমান্ত
1 প্রভু েমািশেক বলেলন, 2 “ইস্রােয়েলর েলাকেদর এই আেদশ দাও| েতামরা কনান েদেশ আসেছা|

েতামরা এই েদশেক পরািজত করেব| েতামরা সমগ্র কনান েদশিটেক অিধগ্রহণ করেব| 3 দিক্ষণ িদেক
েতামরা ইেদােমর কােছ সীন মরুভূিমর িকছু অংশ পােব| লবণ সাগেরর দিক্ষণ প্রােন্ত েতামােদর দিক্ষণ
সীমান্ত শুরু হেব| 4 এিট অক্রব্বীেমর দিক্ষণ িদক অিতক্রম করেব| এিট সীন মরুভূিমর মধয্ িদেয় যােব
কােদশ-বেণর্েয়র এবং তারপের হৎসর-অদ এবং তারপের এিট অেস্মােনর মধয্ িদেয় যােব| 5 অেস্মান
েথেক এই সীমান্ত িমশেরর নদী পযর্ন্ত িবসৃ্তত হেব এবং এিট েশষ হেব ভূমধয্সাগের| 6 েতামােদর পিশ্চম
সীমান্ত হেব ভূমধয্সাগর| 7 েতামােদর উত্তর সীমান্ত শুরু হেব ভূমধয্সাগর েথেক এবং এিট িবসৃ্তত হেব,
েহার পবর্ত িলবােনান পযর্ন্ত| 8 েহার পবর্ত েথেক এিট েলেবা হমাত পযর্ন্ত যােব এবং তারপের সদাদ পযর্ন্ত|
9 এরপর েসই সীমান্ত িসেফ্রাণ পযর্ন্ত যােব এবং এিট েশষ হেব হৎসর-ঐনেন| সুতরাং েসিটই েতামােদর
উত্তর সীমান্ত| 10 েতামােদর পূবর্ সীমান্ত শুরু হেব হৎসর-ঐনেন এবং এিট শফাম পযর্ন্ত যােব| 11 শফাম
েথেক সীমান্তিট ঐেনর পূবর্ িদেক িরব্লা পযর্ন্ত যােব| সীমান্তিট িকেন্নরত্ হ্রেদর পােশ পাহােড়র সীমান্ত
বরাবর িবসৃ্তত হেব| 12 এরপর সীমান্তিট যদর্ ন নদীর সীমান্ত বরাবর িবসৃ্তত থাকেব| এিট লবণ সাগের িগেয়
েশষ হেব| ঐগুেলাই হল েতামার েদেশর চারধােরর সীমানা|”

13 েসই কারেণ েমািশ ইস্রােয়েলর েলাকেদর এই আেদশ িদেয়িছেলন, “এই েসই েদশ েযিট েতামরা
পােব এবং নয়িট েগাষ্ঠী ও মনঃিশর েগাষ্ঠীর অেধর্েকর মেধয্ ভূিমিটেক ভাগ কের েদওয়ার জনয্ েতামরা ঘঁুিট
চালেব| 14রূেবণ ও গােদর পিরবারেগাষ্ঠী এবং মনঃিশ পিরবারেগাষ্ঠীর অেধর্ক তােদর েদশ েবেছ িনেয়েছ|
15ঐ দুিট এবং অেধর্ক পিরবারেগাষ্ঠী িযরীেহার কােছর েদশ িনেয়িছল| তারা যদর্ ন নদীর পূবর্িদেকর জিম
িনেয়িছল|”

16 এরপর প্রভু েমািশেক বলেলন, 17 “েদশ ভাগ কের েদওয়ার কােজ, এই সমস্ত েলাকরা েতামােক
সাহাযয্ করেব: যাজক ইিলয়াসর, নূেনর পুত্র িযেহাশূয় এবং 18 সমস্ত পিরবারেগাষ্ঠীর েনতারা| েসখােন
প্রেতয্ক পিরবারেগাষ্ঠী েথেক একজনকের েনতা থাকেবন|ঐসমস্ত েলাকরা েদশ ভাগ করেব| 19এইগুেলা
হেলা েনতােদর নাম:

িযহূদা পিরবারেগাষ্ঠী েথেক িযফূিন্নর পুত্র কােলব|
20 িশিমেয়ােনর পিরবারেগাষ্ঠী েথেক অম্মীহূেদর পুত্র শমূেয়ল|
21 িবনয্ামীন পিরবারেগাষ্ঠী েথেক িকেশ্লােনর পুত্র ইলীদদ|
22 দােনর পিরবারেগাষ্ঠী েথেক যিগ্লর পুত্র বুিক্ক|
23 েযােষেফর উত্তরপুরুষেদর মধয্ েথেক মনঃিশর পিরবারেগাষ্ঠী েথেক এেফােদর পুত্র হন্নীেয়ল|
24 ইফ্রিয়ম পিরবারেগাষ্ঠী েথেক িশপ্তেনর পুত্র কমূেয়ল|
25 সবূলূন পিরবারেগাষ্ঠী েথেক পণর্েকর পুত্র ইলীষাফণ|
26 ইষাখর পিরবারেগাষ্ঠী েথেক অস্সেনর পুত্র পিল্টেয়ল|
27আেশর পিরবারেগাষ্ঠী েথেক শেলািমর পুত্র অহীহূদ|
28 নপ্তািল পিরবারেগাষ্ঠী েথেক অম্মীহূেদর পুত্র পদেহল|”
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29 ইস্রােয়েলর েলাকেদর মেধয্ কনােনর জিম ভাগ কের েদওয়ার জনয্ প্রভু ঐ সমস্ত েলাকেদর
মেনানীত কেরিছেলন|

35

েলবীয়েদর শহর
1 প্রভু েমািশর সেঙ্গ কথা বলেলন| এিট হেয়িছল িযরীেহার অপর পাের যদর্ ন নদীর কােছ েমায়ােবর

যদর্ ন উপতয্কায়| প্রভু বলেলন, 2 “ইস্রােয়েলর েলাকেদর বেলা, তােদর জিমর অংশ েথেক িকছু শহর
েলবীয়েদর িদেত| ইস্রােয়েলর েলাকেদর উিচৎ ঐ সমস্ত শহর এবং তার আেশপােশর পশুচারেণর
উপেযাগী জিমগুিল েলবীয়েদর িদেয় েদওয়া| 3 েলবীয়রা ঐ সমস্ত শহের বাস করেত সক্ষম হেব| আর
েলবীয়েদর সমস্ত েগারু এবং অনয্ানয্ পশু ঐ শহেররআেশপােশর চারেণাপেযাগী ভূিম েথেক খাদয্ সংগ্রহ
করেত সক্ষম হেব| 4 েয পিরমাণ জিম েতামরা েলবীয়েদর েদেব, তা হল শহেরর প্রাচীেরর েথেক 1500
ফুট বাইেরর সমস্ত জিম| 5এছাড়াও শহেরর পূবর্িদেকর 3000 ফুট দূরত্ব পযর্ন্ত সমস্ত জিম, শহেরর পিশ্চম
িদেকর 3000 ফুট দূরত্ব পযর্ন্ত সমস্ত জিম, এবং শহেরর উত্তর িদেক 3000 ফুট দূরত্ব পযর্ন্ত সমস্ত জিম
েলবীয়েদর হেব| (ঐ সমস্ত জিমর মাঝখােন শহরিট থাকেব|) 6 ঐ শহরগুেলার মেধয্ ছয়িট শহর হেব
িনরাপত্তার জনয্| যিদ েকােনা বয্িক্ত ঘটনাচেক্র কাউেক হতয্া কের, তাহেল েসই বয্িক্ত তার িনরাপত্তার
জনয্ ঐ সমস্ত শহের পািলেয় েযেত পাের| ঐ ছয়িট শহর ছাড়াও েতামরা েলবীয়েদর আরও 42িট শহর
েদেব| 7 সুতরাং েতামরা েমাট 48িট শহর েলবীয়েদর েদেব| ঐ শহরগুেলার চারধােরর জিমও েতামরা
তােদর েদেব| 8 ইস্রােয়েলর বড় পিরবারগুিল জিমর বড় অংশ পােব| েছােটা পিরবারেগাষ্ঠীগুিল জিমর
েছাট অংশ পােব| সুতরাং বড় পিরবারেগাষ্ঠীগুিল েবশী শহর এবং েছাট পিরবারেগাষ্ঠীগুিল কম শহর
েলবীয়েদর েদেব|”

9 এরপর প্রভু েমািশেক বলেলন, 10 “েলাকেদর বল: েতামরা যদর্ ন নদী পার হেয় যখন কনান েদেশ
প্রেবশ করেব, 11 তখন সুরক্ষার শহর িহসােব েতামরা অবশয্ই িকছু শহর েবেছ েনেব| যিদ েকােনা বয্িক্ত
ঘটনাচেক্র অনয্ কাউেক হতয্া কের, তাহেল েস তার সুরক্ষার জনয্ ঐ শহরগুেলার েয েকােনা একিটেত
পািলেয় েযেত পাের| 12 মৃত বয্িক্তর পিরবােরর যারা প্রিতেশাধ িনেত চায় এমন েয কােরা কাছ েথেক
েস িনরাপেদ থাকেত পারেব| আদালেত তার িবচার হওয়া পযর্ন্ত েস িনরাপেদ থাকেব| 13 েসখােন ছয়িট
সুরক্ষার শহর থাকেব| 14 ঐ শহরগুেলার মেধয্ িতনিট শহর যদর্ ন নদীর পূবর্ িদেক থাকেব এবং িতনিট
থাকেব যদর্ ন নদীর পিশ্চেম কনান েদেশ| 15 ইস্রােয়েলর নাগিরকেদর জনয্ এবং িবেদশী ও পযর্টকেদর
জনয্ ঐ শহরগুেলা হেব িনরাপদ জায়গা| ঐ সমস্ত েলাকেদর মেধয্ েকােনা বয্িক্ত যিদ ঘটনাচেক্র কাউেক
হতয্া কের তেব েস ঐ শহরগুেলার েয েকােনা একিটেত পািলেয় েযেত সক্ষম হেব|

16 “যিদ েকােনা বয্িক্ত েলাহার অস্ত্র বয্বহার কের কাউেক এমন আঘাত কের েয েসই বয্িক্ত মারা যায়,
তেব েসই বয্িক্তেক অবশয্ই মরেত হেব| 17 যিদ েকােনা বয্িক্ত এমন েকােনা প্রস্তরখণ্ড েনয় এবং তা িদেয়
যিদ েস কাউেক হতয্া কের, তাহেল েসই বয্িক্তেক অবশয্ই মরেত হেব| (িকন্তু প্রস্তরখণ্ডিট েযন অবশয্ই
েসই পিরমােপর হয় েযিটেক েলাকেদর হতয্া করার কােজ সাধারণভােব বয্বহার করা েযেত পাের|) 18 যিদ
েকােনা বয্িক্ত কাউেক হতয্া করার জনয্ েকােনা কােঠর টুকেরা বয্বহার কের, যা িদেয় হতয্া করা যায়,
তাহেল েসই বয্িক্তেকঅবশয্ই মরেত হেব| (কােঠর টুকেরািট েযন অবশয্ই একিটঅস্ত্র হয় েযিটেক েলাকরা
সাধারণতঃ েলাকেদর হতয্া করার কােজ বয্বহার কের|) 19 মৃত বয্িক্তর পিরবােরর একজন সদসয্ েসই
হতয্াকারীর েপছেন তাড়া কের তােক হতয্া করেত পাের|

20-21 “েকান বয্িক্ত যিদ তার হাত িদেয় কাউেক এমন আঘাত কের েয তার মৃতুয্ হয় অথবা যিদ েস
কাউেক ধাক্কা িদেয় হতয্া কের বা যিদ েকােনা িকছু ছঁুেড় তােক হতয্া কের এবং হতয্াকারী েসিট ঘৃণাবশতঃ
কের তাহেল েস একজন খুনী| তােক অবশয্ই হতয্া করা উিচৎ | মৃত বয্িক্তর পিরবােরর েয েকােনা একজন
সদসয্ েসই হতয্াকারীর পশ্চাদ্ধাবন কের তােক হতয্া করেত পাের|
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22 “িকন্তু একজন বয্িক্ত দুভর্ াগয্বশতঃ অনয্ েকােনা বয্িক্তেক হতয্া করেত পাের| েসই বয্িক্ত িনহত
বয্িক্তেক ঘৃণা করত না, এিট েকবলমাত্র একিট দুঘর্টনা িছল| অথবা, একজন বয্িক্ত েকােনা িকছু ছঁুড়েত
পাের এবং দুঘর্টনাক্রেম অনয্ েকােনা বয্িক্তেক হতয্া করেত পাের যিদও েস কাউেক হতয্া করার জনয্
পিরকল্পনা কের িন| 23অথবা যার দ্বারা মারা যায় এমন েকান পাথর না েদেখ কােরার উপের েফেল এবং
েসই পাথরখণ্ডিটর আঘােত যিদ বয্িক্তিট খুন হয় অথচ েসই বয্িক্ত কাউেক হতয্া করার জনয্ পিরকল্পনা
কের িন| 24 যিদ েস রকম হয়, তাহেল মণ্ডলীেক অবশয্ই িস্থর করেত হেব িক করা উিচৎ | মণ্ডলীর
আদালত অবশয্ই িসদ্ধান্ত েনেব েয মৃত বয্িক্তর পিরবােরর েকােনা সদসয্ েসই বয্িক্তেক হতয্া করেত পাের
িক না| 25 মণ্ডলী যিদ মৃত বয্িক্তর পিরবােরর কাছ েথেক খুনীেক রক্ষা করার িসদ্ধান্ত েনয়, তাহেল মণ্ডলী
অবশয্ই তােক তার সুরক্ষার শহের িফিরেয় িনেয় যােব এবং পিবত্র েতেলর দ্বারা অিভিষক্ত মহাযাজক মারা
যাওয়া পযর্ন্ত হতয্াকারী অবশয্ই েসখােন থাকেব|

26-27 “েসই বয্িক্ত তার শহেরর সুরক্ষার সীমানার বাইের অবশয্ই যােব না| যিদ েস েসই সীমানাগুেলার
বাইের যায়, এবং যিদ মৃত বয্িক্তর পিরবােরর েকােনা সদসয্ তােক ধরেত পাের এবং তােক হতয্া কের,
তাহেল েসই সদসয্ এই হতয্ার জনয্ েদাষী হেব না| 28 েয বয্িক্ত দুঘর্টনাক্রেম েকােনা একজনেক হতয্া
কেরিছল, েস মহাযাজক মারা যাওয়া পযর্ন্ত অবশয্ই তার সুরক্ষার শহের থাকেব| মহাযাজক মারা যাওয়ার
পের েস তার িনেজর জায়গায় িফের েযেত পাের| 29 েতামার েলাকেদর সমস্ত শহের িচরকােলর জনয্
ঐগুেলাই িবচার িবিধ হেব|

30 “যিদ েসখােন কেয়কজন সাক্ষী থােক তাহেলই একজন হতয্াকারীেক মৃতুয্দণ্ড েদওয়া উিচৎ |
শুধুমাত্র একজন সাক্ষী থাকেল েকােনা বয্িক্তেকই মৃতুয্দণ্ড েদওয়া যােব না|

31 “যিদ েকােনা বয্িক্ত খুনী হয়, তাহেল তােক অবশয্ই মৃতুয্দণ্ড েদওয়া উিচৎ | অথর্ গ্রহণ কের তার
শািস্তর েকােনা প্রকার পিরবতর্ ন কেরা না| েসই খুনীেক অবশয্ই হতয্া করা উিচৎ |

32 “যিদ েকােনা বয্িক্ত কাউেক হতয্া কের সুরক্ষার শহেরর েকােনা একিটেত পািলেয় যায়, তাহেল
তােক বাড়ীেত িফের েযেত েদওয়ার জনয্ েকােনা অথর্ গ্রহণ কেরা না| মহাযাজক মারা যাওয়া পযর্ন্ত েসই
বয্িক্ত অবশয্ই েসই শহের থাকেব|

33 “িনরাপরােধর রেক্ত েতামার েদেশর সবর্নাশ হেত িদও না| যিদ েকােনা বয্িক্ত কাউেক হতয্া কের,
তাহেল েসই অপরােধর একমাত্র শািস্ত হল েসই খুনীর মৃতুয্দণ্ড| অনয্ েকােনা প্রকার শািস্তই েদশেক েসই
অপরাধ েথেক মক্ত করেত পারেব না| 34আিম প্রভু! আিম ইস্রােয়েলর েলাকেদর সেঙ্গ বাস কির| আিমও
েসই েদেশ থাকেবা, সুতরাং িনরপরাধ েলাকেদর রেক্ত এিটেক অপিবত্র কেরা না|”

36
সল্ফােদর েমেয়েদর জিম

1 মনঃিশ িছেলন েযােষেফর পুত্র| মনঃিশর পুত্র িছেলন মাখীর| মাখীেরর পুত্র িছেলন িগিলয়দ| েমািশ
এবং ইস্রােয়েলর পিরবারেগাষ্ঠীর েনতােদর সেঙ্গ কথা বলার জনয্ িগিলয়দ পিরবােরর েনতারা িগেয়িছেলন|
2 তঁারা বলেলন, “ঘঁুিট েচেল জিম িনেত প্রভু আমােদরআেদশ কেরিছেলন| মহাশয়, প্রভুআমােদরআেদশ
কেরিছেলন েয সল্ফােদর জিম তার কনয্ারাই পােব| সল্ফাদ আমােদরই ভাই িছেলন| 3 হেত পাের, অনয্ানয্
পিরবারেগাষ্ঠীর েয েকােনা একিটর েথেক একজন বয্িক্ত সল্ফােদর কনয্ােদর মেধয্ েকােনা একজনেক
িবেয় করেব| েসই জিম িক তাহেল আমােদর পিরবােরর বাইের চেল যােব? েসই অনয্ পিরবারেগাষ্ঠীর
েলাকরা িক েসই জিম পােব? ঘঁুিট েচেলআমরা েয জিম েপেয়িছলাম, েসিট িকআমরা হারােবা? 4 েলাকরা
তােদর জিম িবিক্র করেত পাের| িকন্তু জুিবলী বছের সমস্ত জিম েসই পিরবারেগাষ্ঠীর কােছ িফের আেস
যারা প্রকৃতই েসিটর মািলক| েসই সময়, সল্ফােদর কনয্ােদর জিম েক পােব? আমােদর পিরবার িক েসই
জিম িচরকােলর জনয্ হারােব?”

5 েমািশ ইস্রােয়েলর েলাকেদর এই আেদশ িদেয়িছেলন| এই আেদশিট িছল প্রভুর কাছ েথেক পাওয়া:
“েযােষেফর পিরবােরর েলাকরা যা বলেছ তা িঠক| 6 সলফােদর কনয্ােদর প্রিত প্রভুর আেদশ হল এই:
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যিদ েতামরা েকােনা বয্িক্তেক িবেয় করেত চাও, তাহেল েতামরা অবশয্ই েতামােদর িনেজেদর েগাষ্ঠীর
েকােনা বয্িক্তেকই িবেয় করেব| 7 এই প্রকােরই ইস্রােয়েলর েলাকেদর মেধয্ এক পিরবারেগাষ্ঠী েথেক
অনয্ পিরবারেগাষ্ঠীেত জিম হস্তান্তিরত হেব না| প্রেতয্ক ইস্রােয়লীয় তার পূবর্পুরুেষর অিধকারভুক্ত জিম
রাখেব| 8 এবং যিদ েকােনা স্ত্রীেলাক তার িপতার জিম পায়, তাহেল েস অবশয্ই তার িনেজর েগাষ্ঠীর
েকােনা বয্িক্তেকই িববাহ করেব| এই প্রকাের প্রেতয্ক বয্িক্ত তার পূবর্পুরুেষর অিধকারভুক্ত জিম রাখেব|
9 “সুতরাং ইস্রােয়েলর েলাকেদর মেধয্ এক েগাষ্ঠী েথেক অনয্ পিরবারেগাষ্ঠীেত জিম অবশয্ই হস্তান্তিরত
হেব না| প্রেতয্ক ইস্রােয়লীয় তার িনেজর পূবর্পুরুেষর অিধকারভুক্ত জিম রাখেব|”

10সল্ফােদর কনয্ারা েমািশেক েদওয়া প্রভুর আেদশ মানয্ কেরিছল| 11 েসই কারেণ সলফােদর কনয্ারা
মহলা, িতসর্া, হগ্লা, িমল্কা এবং েনায়া�পিরবাের তােদর িপতার িদেকর, জ্ঞািত ভাইেদর িববাহ কেরিছল|
12 তােদর স্বামীরা িছল মনঃিশ পিরবারেগাষ্ঠীর অন্তভুর্ ক্ত, েসই কারেণ তােদর জিম তােদর িপতার পিরবার
এবং পিরবারেগাষ্ঠীর অিধকােরই িছল|

13 সুতরাং ঐগুেলাই হল আইন এবং আেদশ যা িযরীেহার অপর পাের, যদর্ ন নদীর পােশ েমায়ােবর
যদর্ ন উপতয্কায় প্রভু েমািশেক িদেয়িছেলন|
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িদ্বতীয় িববরণ

েমািশ ইস্রােয়েলর েলাকেদর সেঙ্গ কথা বলেলন
1 েমািশ ইস্রােয়েলর েলাকেদর এই বাতর্ া িদেয়িছেলন| এই সময় তারা যদর্ ন নদীর পূবর্িদেকর মরুভূিমেত

যদর্ ন উপতয্কায় িছল| এিট িছল সূেফর অপর পাের, যার একিদেক পারণ মরুভূিম আর অনয্িদেক েতাফল,
লাবন, হৎ  েসেরাৎ  এবং দীষাহর শহরগুেলা|

2 েসয়ীর পবর্তমালার মধয্ িদেয় েহােরব (সীনয়) পবর্ত েথেক কােদশ বেণর্য় পযর্ন্ত েযেত মাত্র এগােরা
িদন লােগ| 3 িকন্তু ইস্রােয়েলর েলাকেদর িমশর তয্াগ করার পর েথেক তােদর এই স্থােন আসা পযর্ন্ত
40 বৎসর অিতক্রান্ত হেয়েছ| 40তম বৎসেরর একাদশ মােসর প্রথম িদেন েমািশ েলাকেদর সেঙ্গ কথা
বলেলন| প্রভু যা আজ্ঞা কেরিছেলন, েমািশ তার সমস্তটাই তােদর বলেলন| 4 এ হল প্রভুর সীেহান এবং
ওগেক পরািজত করার পেরর ঘটনা| (সীেহান িছেলন ইেমারীয়েদর রাজা, িতিন িহেষ্বােন বাস করেতন| ওগ
িছেলন বাশেনর রাজা, িতিন অষ্টােরাৎ  এবং ইিদ্রয়ীেত বাস করেতন|) 5 ইস্রােয়েলর েলাকরা যদর্ ন নদীর
পূবর্িদেক েমায়ােব থাকাকালীন েমািশ ঈশ্বেরর আেদশগুিলর িবস্তািরত বয্াখয্া করেত শুরু করেলন| িতিন
বলেলন:

6 “েহােরব পবর্েত প্রভু, আমােদর ঈশ্বর আেদশ কের বেলিছেলন, �েতামরা যেথষ্ট সময় এই পবর্েত
বাস কেরেছা| 7 ইেমারীয় েলাকরা েযখােন বাস কের েসই পাহাড়ী েদেশ যাও| েসখােন আেশপােশর সমস্ত
জায়গােতই যাও| যদর্ ন উপতয্কা, পাহাড়ী েদশ, পিশ্চেমর ঢালু অঞ্চল, েনেগভ এবং সমুদ্রতীের যাও|কনান
এবং িলবােনােনর মধয্ িদেয় বৃহৎ  নদী ফরাৎ পযর্ন্ত যাও| 8 েদেখা, আিম েতামােদর েসই েদশ িদিচ্ছ| যাও
এবং েসই েদশিট অিধকার কর| আিম শপথ কেরিছলাম েয েসই জিম েতামােদর পূবর্পুরুষেদর অব্রাহাম,
ইসহাক এবং যােকাবেক েদব| আিম শপথ কেরিছলাম েয েসই জিম তঁােদর এবং তঁােদর উত্তরপুরুষেদর
েদেবা|�

েমািশ েনতােদর েবেছ িনেলন
9 েমািশ বলেলন, “েসই সময় আিম বেলিছলাম েয আমার একার পেক্ষ েতামােদর ভার েনওয়া সম্ভব

নয়| 10 প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর, েলাকসংখয্া আরও বৃিদ্ধ কেরেছন, আর তাই আজ েতামােদর সংখয্া
আকােশর অগিণত তারার মেতা| 11প্রভু, েতামােদর পূবর্পূরুষেদর ঈশ্বর, েতামােদর সংখয্া এখন যা রেয়েছ
তার েথেক 1000 গুণ বৃিদ্ধ করুন| িতিন িঠক েযমন শপথ কেরিছেলন, েসভােবই েতামােদর আশীবর্াদ
করুন| 12 িকন্তু আিম একা েতামােদর দািয়ত্ব িনেত পারেবা না এবং েতামােদর সকল সমসয্ার সমাধান
করেত পারেবা না| 13 েসই কারেণ েতামরা প্রেতয্ক পিরবারেগাষ্ঠী েথেক কেয়কজন েলাকেক েবেছ নাও,
আিম তােদর েতামােদর েনতা িহসােব মেনানীত করব| িবজ্ঞ েলাকেদর েবেছ নাও যােদর েবাধশিক্ত এবং
অিভজ্ঞতা আেছ|�

14 “েতামরা বেলিছেল, �আপিন যা বেলেছন েসটা করাই ভােলা হেব|�
15 “সুতরাং েতামােদর পিরবারেগাষ্ঠী েথেক েতামােদর িনবর্ািচত জ্ঞানী এবং সম্মািনত েলাকেদর িনেয়

আিম তঁােদর েতামােদর েনতা হবার জনয্ িনযুক্ত কেরিছলাম| এই প্রকাের, আিম েতামােদর 1000 জন
েলাকর জেনয্ েনতা, 100 জন েলাকর জনয্ েনতা, 50 জন েলাকর জনয্ েনতা, 10 জন েলাকর জনয্
েনতার বয্বস্থা কেরিছলাম| এছাড়াও আিম েতামােদর প্রেতয্ক পিরবারেগাষ্ঠীর জনয্ উচ্চপদািধকারী বয্িক্ত
িনেয়াগ কেরিছলাম|

16 “েসই সময়, আিম ঐ সকল িবচারকেদর বেলিছলাম, �িনেজর েলাকেদর মেধয্ েয সব যুিক্ততেকর্ র
আদান প্রদান হেব েসগুেলা ভােলা কের শুেনা| প্রেতয্কিট ঘটনা িবচার করার সময় িনরেপক্ষ হেব| সমসয্ািট
দুজন ইস্রােয়লীয় েলাকর মেধয্ই েহাক্ অথবা একজন ইস্রােয়লীয় এবং একজন িবেদশীর মেধয্ই েহাক্,
তােত অবস্থার েকােনা প্রেভদ হেব না| েতামরা অবশয্ই প্রেতয্কিট ঘটনা িনরেপক্ষভােব িবচার করেব|
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17 িবচার করার সময় কখনই একজন বয্িক্তেক অেনয্র েথেক েবশী গুরুত্বপূণর্ মেন করেব না| প্রেতয্ক
বয্িক্তর সমান িবচার করেব| েকােনা বয্িক্তর সম্পেকর্ ই ভীত হেব না, কারণ েতামােদর িসদ্ধান্ত ঈশ্বেরর কাছ
েথেক আসা িসদ্ধান্ত| িকন্তু যিদ েকােনা ঘটনা িবচার করা েতামােদর পেক্ষ খুবই কিঠন হয়, তাহেল েসিট
আমার কােছ িনেয় এেসা; এবং আিম েসিটর িবচার করেবা|� 18 েসই একই সময়, আিম েতামােদর অবশয্
করণীয় অনয্ানয্ কতর্ বয্ সম্পেকর্ ও বেলিছলাম|

চররা কনােন েগল
19 “তখন আমরা আমােদর প্রভু ঈশ্বরেক মানয্ কেরিছলাম| আমরা েহােরব পবর্ত তয্াগ কেরিছলাম এবং

ইেমারীয় েলাকেদর পাবর্তয্েদশ অিভমুেখ যাত্রা কেরিছলাম| েতামরা েয বড় এবং সাংঘািতক একিট মরুভূিম
েদেখিছেল, তার মধয্ িদেয়ই আমরা কােদশ-বেণর্েয় এেসিছলাম| 20 তখন আিম েতামােদর বেলিছলাম,
�েতামরা এখন ইেমারীয়েদর পাবর্তয্ েদেশ এেসেছা| প্রভু, আমােদর ঈশ্বর, আমােদর এই েদশ প্রদান
করেবন| 21 েদেখা, ওিট ওখােনই আেছ| ওপের যাও এবং িনেজেদর জনয্ েতামরা ঐ েদশিটেক অিধকার
কেরা! প্রভু েতামােদর পূবর্পুরুষেদর ঈশ্বর, েতামােদর এিট করেত বেলিছেলন; সুতরাং ভয় েপও না,
েকােনা িকছুর সম্পেকর্ ই উিদ্বগ্ন হেয়া না!�

22 “িকন্তু েতামরা সকেলআমার কােছ এেস বেলিছেল, �প্রথেম েদশিটেক অনুসন্ধান কের েদখার জনয্
িকছু েলাকেক আমরা পাঠাই| এরপর তারা িফের এেস আমােদর েকান্ পেথ রওনা িদেত হেব এবং েকান্
েকান্ শহের েযেত হেব তার সন্ধান েদেব|�

23 “আমার এই প্রস্তাব ভাল েলেগিছল| েসই কারেণ আিম েতামােদর প্রেতয্ক পিরবারেগাষ্ঠী েথেক
একজন কের েমাট বােরাজন েলাকেক েবেছ িনেয়িছলাম| 24এরপর তারা েসই জায়গা তয্াগ কের পাবর্তয্
েদেশর ওপের উেঠিছল এবং তঁারা ইেষ্কাল উপতয্কায় এেস এিটর অনুসন্ধান কেরিছল| 25 তারা েসই েদশ
েথেক িকছু ফল সংগ্রহ কের েসগুেলা িনেয় আমােদর কােছ িফের এেস এই সংবাদ িদেয় বলল, �প্রভু,
আমােদর ঈশ্বর, েয েদশ িদেচ্ছন, েস উত্তম েদশ!�

26 “িকন্তু েতামরা েসই েদেশর অভয্ন্তের েযেত অস্বীকার কেরিছেল| েতামরা েতামােদর প্রভু ঈশ্বেরর
আজ্ঞার িবরুদ্ধাচারণ কেরিছেল| 27 েতামরা েতামােদর তঁাবুেত অিভেযাগ কের বেলিছেল, �প্রভু আমােদর
ঘৃণা কেরন! িতিন আমােদর িমশর েথেক বার কের িনেয় এেসিছেলন যােত ইেমারীয়রা আমােদর ধ্বংস
করেত পাের! 28আমরা এখন েকাথায় েযেত পাির? আমােদর ভাইরা (বােরাজন চর) তােদর তেথয্র দ্বারা
আমােদর ভীত কেরেছ| তারা বেলিছল: েসখানকার অিধবাসীরা আমােদর তুলনায় অেনক বড় এবং লম্বা|
শহরগুেলা বড় এবং তােদর প্রাচীরগুেলা আকােশর সমান উঁচু এবং আমরা েসখােন ৈদতয্াকার েলাকও
েদেখিছলাম!” �

29 “তখন আিম েতামােদর বেলিছলাম, �েতামরা মনঃকু্ষন্ন হেয়া না! ঐ সকল েলাকেদর সম্পেকর্ ভীত
হেয়া না! 30 প্রভু েতামােদর ঈশ্বর, েতামােদর আেগ আেগ যােবন এবং েতামােদর হেয় যুদ্ধ করেবন|
িমশের েতামােদর েচােখর সামেন িতিন যা কেরিছেলন, এখােনও িতিন েসই একইকাজকরেবন| 31 েতামরা
েসখােন এবং মরুভূিমেত তঁােক েতামােদর সমু্মেখ েযেত েদেখিছেল| েতামরা েদেখিছেল েযভােব একজন
িপতা তার পুত্রেক বহন কের িনেয় যায়, িঠক েসভােব প্রভু েতামােদর ঈশ্বর, েতামােদর বহন কেরিছেলন|
এই স্থােন েপৗছঁােনা পযর্ন্ত সমস্ত রাস্তাই প্রভু েতামােদর িনরাপেদ িনেয় এেসিছেলন|�

32 “িকন্তু তা সেত্ত্বও েতামরা েতামােদর প্রভু ঈশ্বেরর ওপেরআস্থা রাখেত পােরা িন! 33অথচ েতামােদর
ভ্রমেণর সময় েতামােদর িশিবর স্থাপেনর উপযুক্ত জায়গা খঁুেজ বার করার জনয্ িতিনই েতামােদর আেগ
িগেয়িছেলন| েয রাস্তা িদেয় েতামােদর যাওয়া উিচৎ েসিট প্রদশর্েনর জনয্ িতিনই রােত্র আগুেনর মধয্ িদেয়
এবং িদেনর েবলায় েমেঘর মধয্ িদেয় েতামােদর সামেন িগেয়িছেলন|

েলাকরা কনােন প্রেবেশর অনুমিত েপল না
34 “েতামােদর অিভেযাগ প্রভু শুেনিছেলন এবং িতিন এেত প্রচণ্ড কু্ষব্ধ হেয়িছেলন| িতিন এক কিঠন

প্রিতজ্ঞা কের বেলিছেলন, 35 �েতামােদর পূবর্পুরুষেদর কােছ আিম েয প্রিতজ্ঞা কেরিছলাম, েসই উত্তম
েদেশ েতামরা মন্দ েলাকরা যারা এখন েবঁেচ আেছা, তারা েকউই প্রেবশ করেব না| 36 েকবলমাত্র িযফিন্নর
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পুত্র কােলব েসই েদশ েদখেত পােব| কােলব েয জায়গা িদেয় েহঁেট িগেয়িছল েসই জায়গা আিম তােক
এবং তার উত্তরপুরুষেদর েদেবা| কারণ, আমার িনেদর্ শমেতা কােলব সব কাজ কেরিছেলা|�

37 “েতামােদর জনয্ প্রভু আমার ওপরও কু্রদ্ধ হেয়িছেলন| িতিন আমােক বেলিছেলন, �েমািশ তুিমও
এই েদেশ প্রেবশ করেত পারেব না| 38 িকন্তু েতামার সহায়ক, নূেনর পুত্র িযেহাশূয় ঐ েদেশ প্রেবশ করেত
পারেব| িযেহাশূয়েক উৎসািহত কেরা, কারণ েদশিটেক অিধকার করার জনয্ েস ইস্রােয়েলর েলাকেদর
েনতৃত্ব িদেয় এিগেয় িনেয় যােব| 39 এবং প্রভু আমােদর বেলিছেলন, �েতামরা বেলিছেল, েতামােদর
সন্তানরা েতামােদর শত্রুেদর দ্বারা অপহৃত হেব; িকন্তু ঐ সন্তানরা ঐ েদেশ প্রেবশ করেব| েতামােদর
ভুেলর জনয্ আিম েতামােদর সন্তানেদর েদাষােরাপ কির না, কারণ েকানটা িঠক এবং েকানটা ভুল েসটা
েবাঝার পেক্ষ তারা এখনও অেনক িশশু| েসই কারেণ আিম তােদর ঐ েদশ েদব এবং তারা তা অিধকার
করেব| 40 িকন্তু েতামরা সূফ সাগের যাওয়ার রাস্তা ধের মরুভূিমেত িফের যাও|�

41 “তখন েতামরা বেলিছেল, �েমািশ, আমরা প্রভুর িবরুদ্ধাচারণ কের পাপ কেরিছ; িকন্তু এখন আমরা
যাব এবং যুদ্ধ করেবা, িঠক েযমনিট আমােদর প্রভু ঈশ্বর, আমােদর আেগ আজ্ঞা কেরিছেলন|�

“তখন েতামরা প্রেতয্েক েতামােদর অস্ত্র তুেল িনেয়িছেল| েভেবিছেল েয, েসই পাবর্তয্ েদেশ িগেয়
েসিটেক অিধগ্রহণ করা খুবই সহজ কাজ হেব| 42 িকন্তু প্রভু আমােক বেলিছেলন, েলাকেদর ওপের
েযেত এবং েসখােন িগেয় যুদ্ধ করেত বারণ কেরা, কারণ আিম তােদর সেঙ্গ থাকেবা না এবং তারা তােদর
শত্রুেদর কােছ পরািজত হেব!

43 “আিম েতামােদর েসই কথা বললাম, িকন্তু েতামরা েশান িন| েতামরা প্রভুর আজ্ঞা পালন করেত
অস্বীকার কেরিছেল| েতামরা েযাগয্ না হেয় েসই কােজ হাত িদেয়িছেল এবং ওপেরর পাবর্তয্ েদেশর
অভয্ন্তের প্রেবশ কেরিছেল| 44 িকন্তু েসখােন বসবাসকারী ইেমারীয় েলাকরা েতামােদর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করার
জনয্ েবিরেয় এেসিছল| তারা েতামােদর েপছেন তাড়া করা এক ঝঁাক েমৗমািছর মেতা িছল| েসয়ীর েথেক
হমর্া পযর্ন্ত সমস্ত রাস্তা েতামােদর তাড়া কেরিছল| 45 তখন েতামরা িফের এেসিছেল এবং প্রভুর কােছ
সাহােযয্র জনয্ েকঁেদিছেল| িকন্তু প্রভু েতামােদর কান্নায় মন িদেলন না, েতামােদর েকােনা কথা শুনেলন
না| 46আর েতামরা কােদেশ দীঘর্ সময় অিতবািহত কেরিছেল|

2
ইস্রােয়েলর েলাকরা মরুভূিমেত দীঘর্িদন ধের ঘুেরিছল

1 “তারপর প্রভু আমােক যা করেত বেলিছেলন, েসই অনুসাের আমরা সূফ সাগের যাওয়ার রাস্তা িদেয়
মরুভূিমেত িফের িগেয়িছলাম| েসয়ীর পবর্তমালােক চক্রাকাের েবষ্টন কের আমরা দীঘর্িদন ধের ভ্রমণ
কেরিছলাম| 2 তখন প্রভু আমােক বেলিছেলন, 3 �এই পবর্তমালােক িঘের েতামরা বহুিদন ধের ভ্রমণ
কেরছ| উত্তর িদেক ঘুের যাও| 4 েলাকেদর এই কথাগুেলা বল: েতামরা েসয়ীর েদেশর মধয্ িদেয় যােব|
এই েদশিট েতামােদর আত্মীয় এেষৗ এর উত্তরপুরুেষর| তারা েতামােদর ভয় পােব| তাই েতামরা সাবধান
হেব| 5 তােদর সেঙ্গ যুদ্ধ কেরা না| তােদর েদেশর েকােনা অংশই আিম েতামােদর েদেবা না�এমন িক এর
এক ফুট পিরমাণও নয়| কারণআিম এেষৗেক েসয়ীেরর পাবর্তয্ প্রেদশিট তার িনেজর েদশ িহসােব িদেয়িছ|
6 েতামরা তােদর কাছ েথেক টাকা িদেয় খাবার িকেন খােব এবং জল িকেন পান করেব| 7 মেন রাখেব
েয েতামরা যা কেরেছা তার প্রেতয্কিট কােজ প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর, েতামােদর আশীবর্াদ কেরেছন| এই
বৃহৎ  মরুভূিমর মধয্ িদেয় েতামােদর হঁাটার খবর িতিন জােনন| এই 40 বছর ধের প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর
েতামােদর সেঙ্গ আেছন| তাই েতামােদর েকান িকছুরই অভাব হয় িন|�

8 “েসই কারেণ আমরা েসয়ীের বসবাসকারী এেষৗ এর েলাকেদর অথর্াৎ আমােদর আত্মীয়েদর সামেন
িদেয় চেল েগলাম| যদর্ ন উপতয্কা েথেক এলৎ  এবং ইৎ  িসেয়ান েগবেরর শহের যাওয়ার রাস্তা তয্াগ কের
আমরা েমায়ােবর মরুভূিমেত যাওয়ার রাস্তার িদেক ঘুেরিছলাম|

আর-এ ইস্রােয়ল
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9 “প্রভু আমােক বেলিছেলন, �েমায়ােব েলাকেদর কষ্ট িদও না, তােদর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ শুরু কেরা না,
তােদর েদেশর েকােনা অংশই আিম েতামােদর েদেবা না| তারা েলােটর উত্তরপুরুষ এবং আিমই তােদর
আর্ শহর দান কেরিছলাম|� ”

10 (অতীেত, আর্-এ এমীয় েলাকরা বাস করেতা| তারা খুব শিক্তশালী িছল এবং েসখােন তােদর
সংখয্াও িছল প্রচুর| অনাকীয় েলাকেদর মেতা তারা উচ্চতায় িছল েবশ লম্বা| 11 অনাকীয় িছল রফায়ীয়
েলাকেদরই অংশ িবেশষ| েলাকরা েভেবিছল েয এমীয়রাও রফায়ীয়; িকন্তু েমায়ােব েলাকরা তােদর এমীয়
বলত| 12আেগ েসয়ীের েহারীয় েলাকরাও থাকত, িকন্তু এেষৗ এর েলাকরা েহারীয়েদর তািড়েয় িদেয়িছল
এবং তােদরধ্বংস কের েদেশই স্থায়ীভােব বসবাস শুরুকেরিছল| ইস্রােয়েলর েলাকরাও িঠক এই রকমটাই
কেরিছল। প্রভু তােদর েয েদশ িদেয়িছেলন েসই েদেশর েলাকেদর প্রিত এই একই কাজ কেরিছল|)

13 “প্রভু আমােক বেলিছেলন, �এখন েতামরা েসরদ উপতয্কার অপর পােশ যাও|� েসই কারেণ
আমরা েসরদ উপতয্কা পার কেরিছলাম| 14 কােদশ বেণর্য় তয্ােগর পর েথেক েসরদ উপতয্কা অিতক্রম
করা পযর্ন্ত মাঝখােন 38 বছেরর বয্বধান িছল| এই সমেয়র মেধয্ আমােদর িশিবেরর সব পুরুষ েযাদ্ধারাই
মারা িগেয়িছল| প্রভু েতমনই শপথ কেরিছেলন| 15 িশিবেরর মেধয্ তােদর সকেলর মৃতুয্ না হওয়া পযর্ন্ত
প্রভু তােদর িবরুেদ্ধ িছেলন|

16 “আমােদর সমস্ত েযাদ্ধারা মারা যাওয়ার পর, 17প্রভুআমােক এই কথা বেলিছেলন, 18আজ েতামরা
অবশয্ই আর্-এ সীমান্ত পার করেব এবং েমায়ােব প্রেবশ করেব| 19 েতামরা অেম্মানীয়েদর কােছ উপিস্থত
হেয় তােদর িবরক্ত করেব না| তােদর সেঙ্গ যুদ্ধ কেরা না, কারণ আিম তােদর েদশ েতামােদর দান করেবা
না| কারণ তারা েলােটর উত্তরপুরুষ এবং আিমই তােদর ঐ েদশ িদেয়িছ|”

20 (েসই েদশ রফায়ীয়র েদশ বেলও পিরিচত| অতীেত রফায়ীয় েলাকরা েসখােন বাস করেতা|
অেম্মােনর েলাকরা তােদর সমু্সম্মীয় বেল ডাকত| 21 েসখােন বহু সমু্সম্মীয় িছল এবং তারা িছল যেথষ্ট
শিক্তশালী| অনাকীয় েলাকেদর মেতা তারা উচ্চতায় লম্বা িছল| িকন্তু সমু্সম্মীয়েদর ধ্বংস করেত প্রভু
অেম্মান েলাকেদর সাহাযয্ কেরিছেলন| অেম্মান েলাকরা েসই েদশ অিধগ্রহণ কের েসখােনই বাস করেছ|
22এেষৗ এর েলাকেদর জনয্ ঈশ্বর এই একই কাজ কেরিছেলন| অতীেত েহারীয় েলাকরা েসয়ীের (ইেদাম)
বাস করত; িকন্তু এেষৗ এর েলাকরা েহারীয়েদর ধ্বংস কের আজ পযর্ন্ত এেষৗর উত্তরপুরুষ েসখােনই বাস
করেছ| 23কেপ্তারীেয়র িকছু সংখয্ক েলােকর জনয্ও ঈশ্বর এই একই কাজ কেরিছেলন| ঘসার চতুির্দেকর
শহের অব্বীয় েলাকরা বাস করত| িকন্তু িকছু সংখয্ক েলাক কেপ্তারীয় েথেক এেস অব্বীয়েদর ধ্বংস
কেরিছল| িক্রট্ েথক আগত ঐ সকল েলাকরা েসই েদশ অিধগ্রহণ কের েসখােনই বাস করল|)

ইেমারীয় েলাকেদর সেঙ্গ যুদ্ধ
24 “প্রভু আমােক বেলিছেলন, �অেণর্ান উপতয্কা অিতক্রম কের যাওয়ার জনয্ ৈতরী হও| িহেষ্বােন

ইেমারীয়েদর রাজা সীেহানেক পরািজত করেত আিম েতামােদর সাহাযয্ করেবা| তার েদশ অিধগ্রহণ
করেত আিম েতামােদর সাহাযয্ করেবা| সুতরাং তার িবরুেদ্ধ যুেদ্ধ িলপ্ত হও এবং তার েদশ অিধগ্রহণ
কেরা| 25আজআিম সমস্ত জায়গার সকল েলােকর মেধয্ েতামােদর সম্পেকর্ ভীিতর সঞ্চার করেবা| তারা
েতামােদর খবর েজেন ভেয় আতিঙ্কত এবং কিম্পত হেব|�

26 “কেদেমাৎ-এর মরুভূিমেত থাকাকালীন আিম িহেষ্বােনর রাজা সীেহােনর কােছ কেয়কজন দূত
পািঠেয়িছলাম| দূেতরা সীেহানেক শািন্তর প্রস্তাব িদেয় বেলিছল, 27 “আপনার েদেশর মধয্ িদেয় আমােদর
েযেত িদন| আমরা রাস্তােতই থাকেবা| আমরা রাস্তার ডানিদক অথবা বামিদক েকােনা িদেকই ঘুরব না|
28আমরা আপনােদর কাছ েথেক খাবার ও জল রূেপা িদেয় িকেন খাব| আমরা শুধুমাত্র আপনার েদেশর
মধয্ িদেয় পদব্রেজ ভ্রমণ করেত চাই| 29 প্রভু, আমােদর ঈশ্বর েয েদশ িদেচ্ছন, যদর্ ন নদী অিতক্রম
কের েসই েদেশ েপৗছঁােনা পযর্ন্ত আমােদর আপনার েদেশর মধয্ িদেয় েযেত িদন| েসয়ীের বসবাসকারী
এেষৗয় েলাকরা এবং আর্-এ বসবাসকারী েমায়াবীয় েলাকরা তােদর েদেশর মধয্ িদেয় আমােদর েযেত
িদেয়েছন|�
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30 “িকন্তু সীেহান, িহেষ্বােনর রাজা, আমােদর তঁার েদেশর মধয্ িদেয় েযেত েদনিন| কারণ প্রভু
েতামােদর ঈশ্বর তঁার মন কিঠন ও একগঁুেয় করেলন েযন িতিন তঁােক েতামােদর হােত সমপর্ণ কেরন,
েযমন িতিন আজ পযর্ন্ত রেয়েছন!

31 “প্রভু আমােক বেলিছেলন, �আিম রাজা সীেহান এবং তার েদশ েতামােদর িদিচ্ছ| এখন যাও তার
েদশ অিধগ্রহণ কেরা!�

32 “এরপর যহস নামক স্থােন রাজা সীেহান এবং তার সমস্ত েলাকরা আমােদর িবরুেদ্ধ যুেদ্ধর জনয্
েবিরেয় এেসিছল| 33 িকন্তু প্রভু, আমােদর ঈশ্বর সীেহানেকআমােদর হােত তুেল িদেয়িছেলন| আমরা রাজা
সীেহান, তার পুত্রেদর এবং তার সমস্ত েলাকেদর পরািজত কেরিছলাম| 34 েসই সময় রাজা সীেহােনর
সব শহরগুেলাই আমরা অিধকার কেরিছলাম| প্রেতয্ক শহেরর সমস্ত েলাকেদর, সকল পুরুষেদর,
স্ত্রীেলাকেদর এবং েছাট েছাট িশশুেদর আমরা সমূ্পণর্রূেপ ধ্বংস কেরিছলাম| আমরা কাউেকই জীিবত
েছেড় িদই িন! 35 ঐ সমস্ত শহরগুেলা েথেক আমরা েকবলমাত্র গবািদপশু এবং মুলয্বান দ্রবয্সামগ্রী
িনেয়িছলাম| 36অেণর্ান উপতয্কার ধােরর অেরােয়র নােম একিট শহরেক এবং ঐ উপতয্কার মাঝখােনর
আেরকিট শহরেক আমরা পরািজত কেরিছলাম| অেণর্ান উপতয্কা এবং িগিলয়েদর মাঝখােনর সমস্ত
শহরগুেলােক পরািজত করেত প্রভু আমােদর সাহাযয্ কেরিছেলন| আমােদর কােছ েকােনা শহরই খুব
শিক্তশালী িছল না| 37 িকন্তু অেম্মােনর েলাকেদর অিধকারভুক্ত েদেশর কােছ েতামরা যাও িন| যেব্বাক
নদীর উপকূেল অথবা পাবর্তয্ অঞ্চেলর শহরগুেলার কােছও েতামরা যাও িন| েতামরা েসই সমস্ত স্থােন
যাও িন েযখােন েযেত প্রভু আমােদর িনেষধ কেরিছেলন|

3

বাশেনর েলাকেদর সেঙ্গ যুদ্ধ
1 “আমরা িফেরিছলাম এবং বাশেনর রাস্তা ধের িগেয়িছলাম| ইিদ্রয়ীেত বাশেনর রাজা ওগ এবং তার

সমস্ত েলাকরা আমােদর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করার জনয্ েবিরেয় এেসিছল| 2 প্রভু আমােক বেলিছেলন, �ওগ
সম্পেকর্ ভীত হেয়া না| আিম িস্থর কেরিছ েয তােক আিম েতামােদর কােছ সমপর্ণ করব| তার সমস্ত
েলাকেদর এবং তার েদশ আিম েতামােদর েদব| িহেষ্বােন িযিন শাসনকাযর্ চালােতন েসই ইেমারীয় রাজা
সীেহানেক েতামরা েযভােব পরািজত কেরিছেল, িঠক েসই ভােবই েতামরা এেকও পরািজত করেব|�

3“েসই কারেণ প্রভু, আমােদর ঈশ্বর বাশেনর রাজা ওগেক পরািজত করেত সাহাযয্ কেরিছেলন|আমরা
তােক এবং তার সমস্ত েলাকেদর পরািজত কেরিছলাম| তােদর আর েকউই বাকী িছল না| 4 েসই সময়
ওেগর অিধকাের েয সমস্ত শহর িছল তার সবগুেলাই আমরা অিধকার কেরিছলাম| ওেগর েলাকেদর কাছ
েথেক আমরা সব শহরগুেলাই অিধকার কেরিছলাম| এর মেধয্ িছল বাশেনর রাজা ওেগর রাজয্, অেগর্াব
নামকঅঞ্চেলর 60িটশহর| 5এই সমস্ত শহরগুেলা খুবই শিক্তশালী িছল| তােদর েদওয়ালগুিল উঁচু, দরজা
এবং দরজার ওপের িখল িছল খুব শক্ত| েসখােন আরও বহু এমন শহর িছল েযগুেলার েকােনা প্রাচীর িছল
না| 6 িহেষ্বােনর রাজা সীেহােনর শহরগুিলেক আমরা েযভােব ধ্বংস কেরিছলাম, েসভােবই এেদরও ধ্বংস
কেরিছলাম| প্রেতয্কিট শহরেক এবং েসখােন বসবাসকারী সমস্ত েলাকেদর, এমনিক সমস্ত স্ত্রীেলাকেদর
এবং িশশুেদর আমরা সমূ্পণর্ভােব ধ্বংস কেরিছলাম| 7 িকন্তু ঐ সমস্ত শহেরর সমস্ত েগারু এবং সমস্ত
মুলয্বান দ্রবয্সামগ্রী আমরা িনেজেদর জনয্ েরেখ িদেয়িছলাম|

8 “েসই প্রকাের, আমরা দুজন ইেমারীয় রাজার কাছ েথেক তােদর েদশ অিধগ্রহণ কেরিছলাম| যদর্ ন
নদীর পূবর্িদেক অেণর্ান উপতয্কা েথেক মাউন্ট হেমর্াণ পবর্ত পযর্ন্ত েদশ আমরা অিধগ্রহণ কেরিছলাম|
9 (সীেদােনর েলাকরা হেমর্াণ পবর্তেক বেল িসিরেয়াণ, িকন্তু ইেমারীয়রা এিটেক বলেতা সনীর|) 10 উঁচু
সমতলভূিমর সমস্ত শহরগুেলােক এবং িগিলয়দ অিধগ্রহণ কেরিছলাম| বাশেনর সমস্ত অঞ্চল, সল্খা
এবং ইিদ্রয়ী পযর্ন্ত সমস্ত আমরা অিধকার কেরিছলাম| সল্খা এবং ইিদ্রয়ী বাশেনর রাজা ওগ-এর রােজয্র
অন্তভুর্ ক্ত িছল|”
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11 (অবিশষ্ট রফায়ীয়েদর মেধয্ েকবলমাত্র বাশেনর রাজা ওগ িছেলন| ওগ-এর খাট িছল েলাহা িদেয়
ৈতরী| এিট 13 ফুেটরও েবশী লম্বা এবং 6 ফুট চওড়া িছল| খাটিট এখনও রব্বা শহের আেছ, েযখােন
অেম্মান েলাকরা বাস কের|)

যদর্ ন নদীর পূবর্িদেকর েদশ
12 “েসই কারেণ আমরা েসই েদশ আমােদর জনয্ অিধকার কেরিছলাম| রূেবণ এবং গােদর

পিরবারেগাষ্ঠীেদর আিম এই েদেশর অংশ িবেশষ দান কেরিছলাম| অেণর্ান উপতয্কার আেরায়ার নামক
জায়গা েথেক িগিলয়েদর পাবর্তয্ েদশ পযর্ন্ত সমস্ত েদশ এবং এর অন্তগর্ত সমস্ত শহর আিম তােদর প্রদান
কেরিছলাম| িগিলয়েদর পাবর্তয্ েদেশর অেধর্ক তারা েপেয়িছল| 13 মনঃিশর পিরবারেগাষ্ঠীর অেধর্কাংশেক
আিম িগিলয়েদর অপর অেধর্ক এবং বাশেনর সমূ্পণর্ অঞ্চল প্রদান কেরিছলাম|”
(বাশন িছল ওেগর রাজয্| বাশেনর িকছু অংশেক বলা হেতা অেগর্াব| এিটেক রফায়ীয় েদশও বলা হেতা|

14মনঃিশর পিরবারেগাষ্ঠীর যায়ীর, অেগর্ােবর সমস্ত অঞ্চলঅিধগ্রহণ কেরিছেলন| গশূরীয় েলাকেদর এবং
মাখাথীয় েলাকেদর সীমানা পযর্ন্ত েসই অঞ্চল িবসৃ্তত িছল| েসই অঞ্চলিট যায়ীর নােম অিভিহত হেয়িছল|
েসই কারেণ আজও েলাকরা বাশনেক যায়ীেরর শহর বেল|)

15 “আিম মাখীরেক িগিলয়দ প্রদান কেরিছলাম| 16 এবং রূেবেণর পিরবারেগাষ্ঠীেক এবং গাদ-এর
পিরবারেগাষ্ঠীেক আিম েসই েদশ প্রদান কেরিছলাম, েযিট িগিলয়েদ শুরু হেয়েছ| এই েদশিট অেণর্ান
উপতয্কা েথেক যেব্বাক নদী পযর্ন্ত িবসৃ্তত| উপতয্কািটর মধয্াঞ্চল হল একিট সীমানা| যেব্বাক নদীিট হল
অেম্মানীয় েলাকেদর সীমানা| 17 মরুভূিমর কােছর যদর্ ন নদী িছল তােদর পিশ্চম সীমানা| এই অঞ্চেলর
উত্তের গািলল হ্রদ এবং দিক্ষেণ রেয়েছ মৃেতর সমুদ্র (লবণ সমুদ্র)| এিট পূবর্িদেকর িপস্গার পাহাড়গুিলর
নীেচ অবিস্থত|

18 “েসই সময়, আিম েতামােদর এই আেদশ িদেয়িছলাম; �প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর েতামােদর যদর্ ন নদীর
পূবর্িদেকর্ েদশ বাস করার জনয্ িদেয়েছন| িকন্তু এখন েতামােদর েযাদ্ধারা অবশয্ই তােদর অস্ত্র তুেল েনেব
এবং অনয্ানয্ ইস্রােয়লীয় পিরবারেগাষ্ঠীেক নদী অিতক্রম করার কােজ েনতৃত্ব েদেব| 19 েতামােদর স্ত্রীরা,
েতামােদর সন্তানরা এবং েতামােদর সমস্ত গবািদ পশু (আিম জািন েতামােদর অেনক গবািদপশু আেছ)
অবশয্ই এই শহরগুিলেত থাকেব, েযটা আিম েতামােদর িদেয়িছ| 20 িকন্তু েতামরা অবশয্ই েতামােদর
ইস্রােয়লীয় আত্মীয়বগর্েক সাহাযয্ করেব, যতক্ষণ পযর্ন্ত না তারা যদর্ ন নদীর অপর পাের তােদর প্রভুর
েদওয়া েদশ অিধগ্রহণ কের| প্রভু তােদর েসখােন শািস্ত েদওয়া পযর্ন্ত তােদর সাহাযয্ কেরা, িঠক েযমন
িতিন এখােন েতামােদর জনয্ কেরিছেলন| এরপর আিম েতামােদর েয েদশ িদেয়িছ েসখােন িফের আসেত
পার|�

21 “তখন আিম িযেহাশূয়েক বেলিছলাম, �প্রভু েতামােদর ঈশ্বর এই দুজন রাজার িক দশা কেরেছন
েসটা তুিম স্বচেক্ষ েদেখছ| তুিম েয রােজয্ই প্রেবশ করেব, েসখােনই ঈশ্বর এই একই কাজ করেবন| 22এই
সকল েদেশর রাজােদর ভয় েপও না, কারণ প্রভু েতামােদর ঈশ্বর েতামােদর জনয্ যুদ্ধ করেবন|�

েমািশ কনােন প্রেবেশর অনুমিত েপেলন না
23 “এরপর আমার িবেশষ িকছু করার জনয্ আিম প্রভুর কােছ প্রাথর্না কেরিছলাম| আিম বেলিছলাম,

24 �প্রভু আমার মিনব, আিম েতামার েসবক| আিম জািন েয তুিম েতামার চমৎ  কািরেত্বর এবং শিক্তর
সামানয্ অংশই আমােক েদিখেয়ছ| তুিম েয মহৎ  এবং শিক্ত সম্পন্ন কাজ কেরছ, েতমন কাজ করেত
পাের এমন েকােনা ঈশ্বর স্বেগর্ অথবা পৃিথবীেত েনই| 25 কৃপা কের আমােক যদর্ ন নদী পার হেত এবং েসই
উত্তম েদশ প্রতয্ক্ষ করেত দাও| আমােক সুন্দর পাবর্তয্ েদশ এবং িলবােনান দশর্ন করেত দাও|�

26 “িকন্তু েতামােদর জনয্ প্রভু আমার ওপের কু্ষব্ধ হেয়িছেলন| িতিন আমার কথা শুনেত অস্বীকার
কেরিছেলন| প্রভু আমােক বেলিছেলন, �এটাই যেথষ্ট! এই প্রসেঙ্গ আর েকােনা কথা েবােলা না| 27 িপস্গা
পবর্েতর সেবর্াচ্চ িশখের যাও| এর পিশ্চম িদক, উত্তর িদক, দিক্ষণ িদক এবং পূবর্ িদক প্রতয্ক্ষ কর| তুিম এই
সব েচােখ েদখেত পােব, িকন্তু কখনই যদর্ ন নদী অিতক্রম করেত পারেব না| 28 তুিম অবশয্ই িযেহাশূয়েক
িনেদর্ শ েদেব| তুিম অবশয্ই তােক উৎসািহত করেব এবং তােক সবল করেব| কারণ যদর্ ন নদী অিতক্রম
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করার কােজ িযেহাশূয় েলাকেদর েনতৃত্ব েদেব| তুিম েকবল েদশিট েদখেত পােব, িকন্তু িযেহাশূয় তােদর
ঐ েদেশ িনেয় যােব| েস তােদর ঐ েদশিটর অিধগ্রহেণ এবং েসখােন বাস করেত সাহাযয্ করেব|�

29 “েসই কারেণ, ৈবৎ -িপেয়ােরর অপর িদেকর উপতয্কােতই আমরা েথেকিছলাম|

4
েমািশ েলাকেদর ঈশ্বেরর িবিধ মানয্ করেত বলেলন

1 “েহ ইস্রােয়লীয়রা, আিম েতামােদর েয িবিধ এবং আেদশ েশখাব েসগুেলা খুব মন িদেয় েশান|
েসগুেলা মানয্ করেল েতামরা ধ্বংেসর হাত েথেক রক্ষা পােব| তাহেলই প্রভু েতামােদর পূবর্পুরুষেদর ঈশ্বর
েতামােদর েয েদশ িদেচ্ছন, েসই েদেশ েতামরা প্রেবশ করেত পারেব এবং েসই েদশ অিধকার করেত
পারেব| 2 আিম েতামােদর েয আেদশ িদেয়িছ তার সেঙ্গ েতামরা েকান িকছু েযাগ কেরা না এবং তার
েথেক েকােনা িকছু বাদ িদও না| েতামরা অবশয্ই েতামােদর প্রভু, ঈশ্বেরর আেদশ মানয্ করেব, যা আিম
েতামােদর িদেয়িছ|

3 “েতামরা েদেখছ, প্রভু বাল িপেয়াের িক কেরিছেলন| েসই স্থােন েতামােদর েয সব েলাকরা বােলর
মূির্ত্তর অনুগামী হেয়িছল, তােদর সকলেক প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর ধ্বংস কেরিছেলন| 4 িকন্তু েতামরা সকেল
যারা েতামােদর প্রভু, ঈশ্বেরর অনুগামী হেয়ই েথেকিছেল, তারা আজও েবঁেচ আছ|

5 “প্রভু, আমার ঈশ্বর আমােক েয আজ্ঞা িদেয়িছেলন, েসই িবিধ এবং শাসন সম্পেকর্ আিম েতামােদর
িশিখেয়িছলাম| এই িবিধগুেলা আিম এই কারেণ িশিখেয়িছলাম যােত েতামরা েয েদেশ প্রেবশ করেত
যাচ্ছ এবং িনেজেদর জনয্ অিধগ্রহণ করছ, েসখােন এই গুেলা েমেন চলেত পার| 6 খুব সতকর্ ভােব এই
িবিধগুেলােক েমেন চলেব| এর েথেক অনয্ েগাষ্ঠীর েলাকরা বুঝেত পারেব েতামরা কতটা জ্ঞানী এবং
বুিদ্ধমান| এই সকল িবিধ সম্পেকর্ জানেত েপের তারা বলেব, �সিতয্ এই জািতর (ইস্রােয়ল) েলাকরা জ্ঞানী
এবং বুিদ্ধমান|�

7 “কারণ এমন েকান্ মহান জািত রেয়েছ যােদর ঈশ্বর িনকেটই থােকন এবং আমােদর প্রভু ঈশ্বেরর
মত ডাকেলই কােছ আেসন? 8 আজ আিম েতামােদর েয িশক্ষামালা িদিচ্ছ, েসরকম ভাল ও নয্ায় িবিধ
ও িনয়মাবলী েকান জািতর আেছ? 9 িকন্তু সাবধান, িনেজর িবষেয় সতকর্ দৃষ্টি েরেখা পােছ েতামরা যা
েদেখছ তার েকােনা িকছুই ভুেল যাও এবং পােছ তা েতামােদর জীবনকােল মন েথেক মুেছ যায়| েতামরা
অবশয্ই েতামােদর সন্তানেদর এবং নািত-নাতনীেদর ঐগুেলা িশক্ষা েদেব| 10 মেন কেরা েস িদেনর কথা,
েযিদন েহােরব পবর্েত েতামরা েতামােদর প্রভু ঈশ্বেরর সমু্মেখ দঁািড়েয়িছেল| প্রভু আমােক বেলিছেলন,
�আিম যা বিল, েসগুেলা েশানার জনয্ সমস্ত েলাকেদর এক জায়গায় জেড়া কেরা| তখন তারা যতিদন এই
পৃিথবীেত বঁাচেব ততিদন আমােক সম্মান করেত িশখেব এবং তারা তােদর সন্তানেদর এগুেলা েশখােব|�
11 েতামরা কােছ এেসিছেল এবং পাহােড়র পাদেদেশ দঁািড়েয়িছেল| পাহাড়িট আগুেন জ্বলিছল আর েসই
আগুন আকাশ পযর্ন্ত প্রসািরত হেয়িছল| েসখােন ঘন কােলা েমঘ এবং ঘন অন্ধকার িছল| 12 তখন প্রভু
আগুেনর মেধয্ েথেক েতামােদর সেঙ্গ কথা বেলিছেলন| েতামরা কথা বলার রব শুেনিছেল, িকন্তু েতামরা
েকােনা প্রকারআকৃিত েদখেত পাও িন| েকবল গলার রব েশানা যািচ্ছল| 13প্রভু তঁার চুিক্তর কথা েতামােদর
বেলিছেলন এবং দশিট আজ্ঞা িদেয় েতামােদর েসগুেলা েমেন চলেত বেলিছেলন| েসই িবিধগুেলা প্রভু
দুিট পাথেরর ফলেকর ওপের িলেখিছেলন| 14 েসই সময় েতামরা েয েদেশ প্রেবশ করেত এবং অিধগ্রহণ
করেত যাচ্ছ, েসখােন েমেন চলার জনয্ িবিধ এবং িনয়ম সম্পেকর্ ও েতামােদর িশক্ষা েদওয়ার জনয্ প্রভু
আমােক আেদশ কেরিছেলন|

15 “েহােরব পবর্েত আগুেনর মধয্ েথেক েযিদন প্রভু েতামােদর সেঙ্গ কথা বেলিছেলন, েসিদন েতামরা
তঁােক েদখেত পাও িন| েসখােন ঈশ্বেরর েকােনা আকৃিত িছল না| 16 সুতরাং খুব সাবধান! জীিবত েকােনা
িকছুর আকৃিতেত মূির্ত্ত অথবা েখাদাই করা প্রিতমা ৈতরী কের েতামরা পাপ কেরা না এবং িনেজেদর
ধ্বংস কেরা না| একজন পুরুষ অথবা একজন স্ত্রীেলােকর মেতা েদখেত েকােনা প্রিতমূির্ত্ত ৈতরী কেরা না|
17 পৃিথবীর েকােনা পশুর মেতা অথবা আকােশ ওেড় এমন েকােনা পািখর মেতা েদখেত েকােনা প্রিতমূির্ত্ত
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ৈতরী কেরা না| 18মািটর বুেক ভর িদেয় চেল এমন েকােনা িকছুর মেতা অথবা সমুেদ্রর েকােনা মােছর মেতা
প্রিতমূির্ত্ত ৈতরী কেরা না| 19 েতামরা আকােশর িদেক তািকেয় সূযর্, চন্দ্র, তারা এবং আকােশর সমস্ত বািহনী
েদখেত েপেল সতকর্ থাকেব| খুব সাবধান, ঐ সকল দ্রবয্সামগ্রীর পূজা ও েসবা করার জনয্ েতামরা েযন
প্রলুব্ধ না হও| প্রভু েতামােদর ঈশ্বর, পৃিথবীর অনয্ানয্ েলাকেদর এই িজিনসগুিল পূজা করেত িদেয়েছন|
20 িকন্তু প্রভু েতামােদর েলাহা গলােনার গরম চুল্লী েসই িমশর েথেক বার কের এেন তঁার িনেজর িবেশষ
েলাক িহেসেব মেনানীত কেরিছেলন| েযমন আজ েতামরা রেয়ছ!

21 “প্রভু েতামােদর কারেণ আমার ওপের কু্ষব্ধ হেয়িছেলন এবং প্রিতজ্ঞা কেরিছেলন েয আমােক যদর্ ন
নদী অিতক্রম কের েযেত েদেবন না| িতিন আমােক বেলিছেলন েয আিম েসই উত্তম েদেশ প্রেবশ করেত
পারেবা না েযটা প্রভু েতামােদর ঈশ্বর েতামােদর িদেত যােচ্ছন| 22 সুতরাং আিম এখােন এই েদেশ অবশয্ই
মারা যাব| আিম যদর্ ন নদী অিতক্রম করব না, িকন্তু েতামরা শীঘ্রই যদর্ ন নদীর অপর পাের যােব এবং
েসই উত্তম েদশ অিধগ্রহণ কের েসখােন বাস করেব| 23 েসই নতুন েদেশ, েতামরা খুবই সতকর্ থাকেব
েয েতামােদর প্রভু ঈশ্বর েতামােদর সেঙ্গ েয চুিক্ত কেরিছেলন েসিট েতামরা ভুলেব না| েতামরা অবশয্ই
প্রভুর আজ্ঞা মানয্ করেব| প্রভুর িনেষধ মত েকােনা আকােরর েকােনা মূির্ত্ত ৈতরী করেব না| 24কারণ প্রভু,
েতামােদর ঈশ্বর গ্রাসকারী আগুেনর মেতা, িতিন িনেজর েগৗরব রক্ষা করেত উেদয্াগী!

25 “েতামরা দীঘর্ সময় েদেশ বাস করেব| েসখােন যখন েতামােদর সন্তান এবং নািত-নাতনী হেব এবং
েতামরা েসখােন বৃদ্ধ হেব, তখন যাবতীয় প্রকােরর মূির্ত্ত ৈতরী কের েতামরা শুধু েতামােদর জীবনই নষ্ট
করেব! 26 সুতরাং আিম েতামােদর এখনই সাবধান করিছ| স্বগর্ এবং পৃিথবী আমার সাক্ষী| যিদ েতামরা ঐ
সকল খারাপ কাজ কেরা, তাহেল েতামরা খুব শীঘ্রই ধ্বংস হেব| েসই েদশ অিধগ্রহণ করার জনয্ েতামরা
এখন যদর্ ন নদী অিতক্রম করেছা| িকন্তু েতামরা যিদ েকােনা প্রকার প্রিতমূির্ত্ত ৈতরী কেরা, তাহেল েতামরা
েসখােন েবশী িদন বঁাচেত পারেব না| েতামরা সমূ্পণর্ ধ্বংস হেব| 27 প্রভু েতামােদর িবিভন্ন জািতর মেধয্
ছিড়েয় েদেবন এবং প্রভু েতামােদর েযখােন পাঠােবন েসই েদশগুেলােত যাওয়ার জনয্ েতামােদর খুব
অল্প সংখয্কই জীিবত থাকেব| 28 েসখােন েতামরা পুরুষেদর ৈতরী েদবতােদর েসবা করেব�কােঠর অথবা
পাথেরর ৈতরী দ্রবয্সামগ্রী যা েদখেত, শুনেত, েখেত অথবা ঘ্রাণ িনেত পাের না! 29 িকন্তু েসখােন ঐ
অনয্ানয্ েদশগুেলােত েতামরা েতামােদর প্রভু ঈশ্বেরর অনুসন্ধান করেব এবং েতামরা যিদ সবর্ান্তঃকরেণ
এবং সমূ্পণর্ আত্মা িদেয় তঁার অনুসন্ধান কেরা, তাহেল তঁােক খঁুেজ পােব| 30 যখন েতামরা সমসয্ার
মুেখামুিখ হেব, যখন েতামরা িবপেদ পড়েব, যখন ঐ সকল ঘটনা েতামােদর প্রিত ঘটেব�তখন েতামরা
েতামােদর প্রভু ঈশ্বেরর কােছ িফের আসেব এবং তঁার আেদশ পালন করেব| 31 েতামােদর প্রভু ঈশ্বর
হেলন ক্ষমাপরায়ণ ঈশ্বর| িতিন েতামােদর েসখােন পিরতয্াগ করেবন না| িতিন েতামােদর সমূ্পণর্রূেপ
ধ্বংস করেবন না| েতামােদর পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ িতিন েয িনয়ম কেরিছেলন েসিট িতিন ভুলেবন না|

ঈশ্বেরর মহান কাজগুিলর কথা স্মরণ কেরা
32 “এরকম মহৎ  েকানও িকছুর কথা িক েকউ কখনও শুেনেছ? না! অতীেতর িদেক িফের তাকাও|

েতামােদর জেন্মর আেগ যা যা হেয়িছল েসগুেলা সম্পেকর্ ভােবা| ঈশ্বর যখন পৃিথবীেত মানুেষর সৃষ্টি
কেরিছেলন েসই সমেয় িফের যাও| এই পৃিথবীেত েযখােন যা যা হেয়েছ েসগুেলার িদেক িফের তাকাও|
এর মেতা মহৎ  েকােনা িকছু সম্পেকর্ েকউ িক কখনও শুেনেছ? না! 33 েতামরা ঈশ্বরেক আগুেনর মধয্
েথেক েতামােদর সেঙ্গ কথা বলেত শুেনিছেল এবং েতামরা এখনও েবঁেচ আছ| অনয্ েকান েদেশর সেঙ্গ
িক েসরকম েকােনা িকছু কখনও হেয়িছেলা? না! 34 এবং অনয্ েকােনাও েদবতা িক কখনও আেরকিট
জািতর েভতর েথেক িনেজর জনয্ একিট জািতেক েনবার েচষ্টা কেরেছ? না! িকন্তু েতামরা িনেজরা
েদেখছ েয েতামােদর প্রভু ঈশ্বর এই সকল চমৎ  কার কাজ কেরিছেলন| িতিন েতামােদর ক্ষমতা এবং শিক্ত
েদিখেয়িছেলন| েতামরা অেলৗিকক ও আশ্চযর্য্ িজিনসগুিল েদেখছ| েতামরা যুদ্ধ এবং ভয়ঙ্কর বয্াপারগুিল
যা প্রভু িমশেরর ওপর ঘিটেয়েছন তা েদেখছ| 35 প্রভু েতামােদর ঐ সব েদিখেয়িছেলন যােত েতামরা
জানেত পার েয িতিন হেলন ঈশ্বর| তঁার মেতা েকানও েদবতা েনই! 36 িতিন েতামােদর স্বগর্ েথেক তঁার
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কন্ঠস্বর েশানােলন যােত েতামােদর িশক্ষা িদেত পােরন| পৃিথবীেত িতিন েতামােদর তঁার আগুন েদিখেয়েছন
এবং তার মধয্ েথেক েতামােদর সেঙ্গ কথা বেলিছেলন|

37 “প্রভু েতামােদর পূবর্পুরুষেদর ভােলাবাসেতন, তাই েতামােদর অথর্াৎ  তােদর উত্তরপুরুষেদর
মেনানীত কেরিছেলন| এবং েসই কারেণই প্রভু েতামােদর সেঙ্গ েথেক এবং তঁার মহাপরাক্রেমর সাহােযয্
িতিন েতামােদর িমশর েথেক বার কের এেনিছেলন| 38 যখন েতামরা আরও এেগািচ্ছেল েসই সময় প্রভু
েতামােদর েথেক বৃহৎ  এবং আরও েবশী শিক্তশালী জািতগুিলেক তািড়েয় িদেয়িছেলন| প্রভু েতামােদর
তােদর েদেশর অভয্ন্তের প্রেবেশ েনতৃত্ব িদেয়িছেলন| েসখােন বাস করার জনয্ িতিন তােদর েদশ
েতামােদর িদেয়িছেলন এবং আজও িতিন েসই কাজই কের চেলেছন|

39 “সুতরাং আজ েতামরা অবশয্ই মেন করেব এবং েমেন েনেব েয প্রভুই হেলন ঈশ্বর| িতিন ওপের
স্বেগর্র এবং নীেচ পৃিথবীর ঈশ্বর| েসখােন অনয্ েকােনা ঈশ্বর েনই! 40 এবং আজ আিম েতামােদর তঁার
েয িবিধ এবং আজ্ঞাসমূহ িদলাম েসগুেলা েতামরা অবশয্ই েমেন চলেব| তাহেল সমস্ত িকছুই েতামােদর
সেঙ্গ এবং েতামােদর পের েতামােদর েয সন্তানরা থাকেব তােদর সেঙ্গ ভােলাভােব চলেব এবং প্রভু,
েতামােদর ঈশ্বর েতামােদর েয েদশ িদেচ্ছন েসখােন েতামরা দীঘর্িদন বাস করেত পারেব�এিট িচরিদেনর
জনয্ েতামােদরই হেব!”

েমািশ সুরক্ষার শহর েবেছ িনেলন
41 এরপর েমািশ যদর্ ন নদীর পূবর্িদেকর িতনিট শহর েবেছ িনেলন| 42 যিদ েকােনা বয্িক্ত দুঘর্টনাক্রেম

অপর েকােনা এক বয্িক্তেক হতয্া কের, তাহেল েস ঐ িতনিট শহেরর েয েকােনা একিটেত পািলেয় েযেত
পাের এবং তােক মৃতুয্দণ্ড েদওয়া হেব না| িকন্তু েস িনরাপদ হেব যিদ েস অপর বয্িক্তিটেক ঘৃণা না কের
থােক এবং যিদ তার তােক হতয্া করার অিভপ্রায় না েথেক থােক| 43 েমািশ েয িতনিট শহর েবেছিছেলন
েসগুেলা িছল: রূেবেণর পিরবারেগাষ্ঠীর জনয্ উচ্চসমভূিমেত অবিস্থত েবৎ সর, গােদর পিরবারেগাষ্ঠীর
জনয্ িগিলয়েদ অবিস্থত রােমাৎ, মনঃিশর পিরবারেগাষ্ঠীর জনয্ বাশেন অবিস্থত েগালন|

েমািশর িবিধবয্বস্থার ভূিমকা
44 েমািশ ইস্রােয়েলর েলাকেদর ঈশ্বেরর বয্বস্থাগুিল িদেয়িছেলন| 45 েলাকরা িমশর েথেক েবিরেয়

আসার পের েমািশ প্রভুর এই িশক্ষামালা, িনয়মাবলী এবং আজ্ঞাগুিল তােদর িদেয়িছেলন| 46 যখন তারা
ৈবৎ িপেয়ােররঅনয্ পাের যদর্ ন নদীর পূবর্িদেকর উপতয্কায় িছেলন, েসই সময় েমািশ তােদর এই িবিধগুেলা
িদেয়িছেলন| িহেষ্বােন বসবাসকারী ইেমারীয়েদর রাজা সীেহােনর েদেশ তারা িছেলন| িমশর েথেক েবিরেয়
আসার সময় (েমািশ এবং ইস্রােয়েলর েলাকরা সীেহানেক পরািজত কেরিছেলন| 47তারা সীেহান অিধকার
কেরিছেলন| এছাড়াও তারা বাশেনর রাজা ওেগর েদশ িনেয়িছেলন| এই দুজন ইেমারীয় রাজা যদর্ ন নদীর
পূবর্িদেক বাস করেতন| 48 এই জিম অেণর্ান উপতয্কার সীমানায় অেরাযার েথেক সীওন (হেমর্াণ) পবর্ত
পযর্ন্ত িবসৃ্তত িছল| 49 যদর্ ন নদীর পূবর্িদেকর সমগ্র যদর্ ন উপতয্কা এই েদেশর অন্তভুর্ ক্ত িছল| দিক্ষণ িদেক
এই েদশ মৃত সাগর পযর্ন্ত িবসৃ্তত িছল| পূবর্ িদেক এই েদশ িপস্গা পবর্েতর পাদেদশ পযর্ন্ত িবসৃ্তত িছল|)

5
দশিট আজ্ঞা

1 েমািশ ইস্রােয়েলর সমস্ত েলাকেক আহ্বান কের তােদর বেলিছেলন, “ইস্রােয়েলর েলাকরা েতামরা
অবশয্ই এই িবিধগুিল িশখেব এবং েসগুিল অনুসরণ করেব| এই িবিধসমুহ েশােনা এবং েসগুেলা েমেন
চলার বয্াপাের িনিশ্চত েথেকা| 2 প্রভু, আমােদর ঈশ্বর েহােরব পবর্েত আমােদর সেঙ্গ একটা চুিক্ত
কেরিছেলন| 3প্রভু এই চুিক্তআমােদর পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ কেরন িন, িকন্তু কেরিছেলনআমােদর সেঙ্গ| হঁয্া,
আজ আমরা যারা জীিবত আিছ, এই আমােদর সকেলর সেঙ্গই কেরিছেলন| 4 েসই পবর্েত প্রভু েতামােদর
সেঙ্গ মুেখামুিখ কথা বেলিছেলন| 5 িকন্তু েতামরা আগুন েথেক ভীত িছেল এবং পবর্েতর ওপের যাওিন
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বেল প্রভু যা বেলিছেলন েসিট েতামােদর বলার জনয্ আিম প্রভু ও েতামােদর মাঝখােন দঁািড়েয়িছলাম|
প্রভু বেলিছেলন,

6 �আিম প্রভু েতামােদর ঈশ্বর| েতামরা েযখােনক্রীতদাস হেয়িছেল েসই িমশর েথেকআিম েতামােদর
পথ েদিখেয় বার কের িনেয় এেসিছলাম| সুতরাং েতামরা অবশয্ই এই আজ্ঞাগুেলা মানেব:

7 �েতামরা অবশয্ই আমােক ছাড়া অনয্ েকােনাও েদবতার পূজা করেব না|
8 �েতামরা অবশয্ই েকােনা প্রিতমা ৈতরী করেব না| আকােশর ওপেরর েকােনা িকছুর অথবা পৃিথবীর

ওপেরর েকােনা িকছুর অথবা জেলর নীেচর েকােনা িকছুর মূির্ত্ত অথবা ছিব েতামরা ৈতরী করেব না|
9 েতামরা অনয্ েকােনাও প্রকার মূির্ত্তর পূজা অথবা েসবা করেব না| েকন? কারণ আিম প্রভু েতামােদর
ঈশ্বর| আমার েলাকেদর অনয্ েকােনা েদবতার পূজা করােক আিম ঘৃণা কির|* আমার িবরুেদ্ধ েয সব
েলাক পাপ কাজ কের তারা আমার শত্রুেত পিরণত হয় এবং আিম ঐ সমস্ত েলাকেদর শািস্ত েদব| আিম
তােদর সন্তানেদর, তােদর েপৗত্র ও েপৗত্রীেদর এবং এমনিক তােদর প্রেপৗত্র, প্রেপৗত্রীেদরও শািস্ত েদব|
10 িকন্তু েয সব েলাকরা আমােক ভালবােস এবং আমার আজ্ঞাগুেলা েমেন চেল, হাজার হাজার পুরুষ
ধের আিম তােদর পিরবােরর প্রিত আমার িবশ্বস্ত ভালবাসা প্রদশর্ন করব!

11 �েতামরা অবশয্ই ভুলভােব েতামােদর প্রভু ঈশ্বেরর নাম বয্বহার করেব না| যিদ েকােনা বয্িক্ত
ভুলভােব প্রভুর নাম বয্বহার কের, তাহেল েসই বয্িক্ত েদাষী এবং প্রভু তােক িনরপরাধী বেল মেন
করেবন না|

12 �প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর েয রকম আজ্ঞা কেরিছেলন, েসই অনুসাের েতামরা অবশয্ই িবশ্রােমর
িদনিটেক একিট িবেশষ িদন িহেসেব পালন করেব| 13 কমর্স্থােন েতামরা সপ্তােহ ছয়িদন কাজ করেব|
14 িকন্তু প্রভু েতামােদর ঈশ্বরেক সম্মান প্রদশর্েনর জনয্ সপ্তম িদনিট হল িবশ্রােমর িদন, সুতরাং েসই
িদেন েকােনা বয্িক্তর কাজ করা উিচৎ নয়| েতামরা, েতামােদর পুত্ররা এবং কনয্ারা, েতামােদর শহের
বসবাসকারী িবেদশীরা অথবা েতামােদর পুরুষ অথবা স্ত্রী, ক্রীতদাসরা েকউই কাজ করেব না| এমন
িক েতামােদর গরুেদর, গাধােদর এবং অনয্ানয্ পশুেদরও েকােনা কাজ করা উিচৎ হেব না| িঠক
েতামােদর মেতাই েতামােদর ক্রীতদাসরা িবশ্রাম করেব| 15 ভুেলা না েয িমশের েতামরা ক্রীতদাস িছেল|
প্রভু েতামােদর ঈশ্বর তঁার মহাশিক্তর দ্বারা েতামােদর িমশর েথেক বার কের এেনিছেলন| িতিন েতামােদর
মুক্ত কেরিছেলন| েসই কারেণ প্রভু েতামােদর ঈশ্বর, িবশ্রােমর িদনিটেক এক িবেশষ িদন িহেসেব পালন
করার জনয্ আেদশ কেরেছন|

16 �ঈশ্বেররআজ্ঞা মত েতামরা অবশয্ই েতামােদর িপতামাতােক সম্মান জানােব| েতামরা এইআেদশ
অনুসরণ করেল দীঘর্জীিব হেব এবং প্রভু েতামােদর ঈশ্বর, েতামােদর েয েদশ িদেয়েছন েসই েদেশ
েতামােদর মঙ্গল হেব|

17 �েতামরা নরহতয্া কেরা না|
18 �েতামরা বয্িভচার কেরা না|
19 �েতামরা চুির কেরা না|
20 �েতামরা প্রিতেবশীর িবরুেদ্ধ িমথয্া সাক্ষয্ িদও না|
21 �েতামরা অবশয্ই অনয্ েকােনা বয্িক্তর স্ত্রীেত েলাভ করেব না| েতামরা অবশয্ই তার বাড়ী, তার

শসয্েক্ষত্র, তার পুরুষ দাস অথবা স্ত্রী দাসীেক, তার গরুেদর বা গাধােদর অথর্াৎ প্রিতেবশীর অিধকৃত
েকােনা দ্রবয্সামগ্রীেতই েলাভ করেব না|� ”

েলাকরা ঈশ্বর সম্পেকর্ ভীত িছল
22 েমািশ বেলিছেলন, “যখন েতামরা সকেল পবর্েত একসেঙ্গ এেসিছেল, েসই সমেয় প্রভু েতামােদর

সকলেক এই আেদশগুেলা িদেয়িছেলন| প্রভু মহারেব আগুেনর মধয্ েথেক, েমেঘর মধয্ েথেক এবং েঘার
অন্ধকােরর মধয্ েথেক কথা বেলিছেলন| আমােদর এইআেদশগুেলা েদওয়ার পের িতিন আর িকছুই বেলন
িন| িতিন তঁার কথাগুেলা দুিট পাথেরর ফলেকর ওপের িলেখিছেলন এবং েসই গুেলা আমােক িদেয়িছেলন|
* 5:9: আমায় � কির অথবা “আিম এল্ কানাহ্ � ঈষর্াপরায়ণ ঈশ্বর|”
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23 “যখন পবর্তমালা আগুেন প্রজ্বিলত হিচ্ছল, েসই সময় েতামরা অন্ধকােরর মধয্ েথেক গলার রব
শুনেত েপেয়িছেল| েসই সময় প্রবীণরা এবং েতামােদর পিরবারেগাষ্ঠীর অনয্ানয্ েনতারা আমার কােছ
এেসিছল| 24 তারা বেলিছল, �প্রভু আমােদর ঈশ্বর আমােদর তঁার মিহমা এবং তঁার মহত্ব েদিখেয়েছন!
আমরা তঁােক আগুেনর মধয্ েথেক কথা বলেত শুেনিছলাম! ঈশ্বর মানুেষর সােথ কথা বলার পেরও েস
েয েবঁেচ থাকেত পাের তা আজ আমরা েদখলাম| 25 িকন্তু আমরা যিদ আবার প্রভু, আমােদর ঈশ্বরেক
আমােদর সেঙ্গ কথা বলেত শুিন, িনিশ্চত আমরা মারা যােবা! েসই ভয়ঙ্কর আগুন আমােদর ধ্বংস করেব|
আমরা মরেত চাই না| 26 েকােনাও বয্িক্ত আগুেনর মধয্ েথেক জীবন্ত ঈশ্বেরর কন্ঠস্বর েশােন িন, েযমন
আমরা শুেনিছ এবং শুেন এখনও েবঁেচ আিছ! 27 েমািশ তুিম কােছ যাও এবং প্রভু আমােদর ঈশ্বর যা
বেলন তার সমস্তটা েশােনা| এরপর প্রভু আমােদর ঈশ্বর েতামেক যা িকছু বেলন আমােদর বেলা| আমরা
েতামার কথা শুনব এবং েতামার কথামেতা সমস্ত কাজ করব|�

প্রভু েমািশর সেঙ্গ কথা বলেলন
28 “েতামরা যা বেলিছেল প্রভু েসগুেলা শুেন আমায় বেলিছেলন, �েলাকরা যা বলেছ, েসগুেলা আিম

শুেনিছ এবং তারা ভালই বেলেছ| 29 আমার ইচ্ছা তারা েযন হৃদেয়র মধয্ েথেক সবর্দাই আমােক সম্মান
কের এবং আমার সমস্ত আেদশগুেলা েমেন চেল| তাহেল তােদর এবং তােদর উত্তরপুরুষেদর পেক্ষ সমস্ত
িকছুই িচরকােলর জনয্ ভােলা হেব|

30 “ �যাও, েলাকেদর বেলা তােদর তঁাবুেত িফের েযেত| 31 িকন্তু তুিম, েমািশ এখােন আমার কােছ
দঁািড়েয় থােকা| আিম েতামােক েয সমস্ত আজ্ঞা, িবিধ এবং িনয়মসমূহ বলেবা, েসগুেলা তুিম অবশয্ই
তােদর িশিখেয় েদেব|আিম তােদর বাস করার জনয্ েয েদশ িদিচ্ছ েসই েদেশ তারা অবশয্ই এই কাজগুেলা
করেব|�

32 “সুতরাং প্রভু েতামােদর েযমন আজ্ঞা কেরিছেলন, েসইগুেলা যত্ন সহকাের পালন করেব, তার ডান
িদেক িক বাম িদেক িফরেব না! 33 প্রভু েতামােদর ঈশ্বর েয ভােব আজ্ঞা কেরিছেলন, েতামরা অবশয্ই
িঠক েসভােবই জীবনযাপন করেব| তাহেলই েতামরা দীঘর্জীিব হেব এবং েতামােদর পেক্ষ সব িকছুই ভােলা
হেব| েয েদশ েতামােদর হেব েসই েদেশ েতামরা দীঘর্িদন েবঁেচ থাকেব|

6
সবর্দা ঈশ্বরেক ভােলােবেসা এবং আেদশ েমেন চেলা!

1 “প্রভু, েতামােদর ঈশ্বরআমােক েতামােদর এইআজ্ঞাসমুহ, িবিধ এবং িনয়মসমূহ েশখােত বেলিছেলন
েযন েয েদেশ েতামরা বসবাস করেত যাচ্ছ েসখােন এই িবিধগুেলা েমেন চলেত পার| 2 েযন েতামরা এবং
েতামােদর উত্তরপুরুষরা যতিদন বঁাচেব ততিদন েতামােদর প্রভু ঈশ্বরেক সম্মান জানােত পার| েতামরা
িনশ্চয়ই তঁার সমস্ত িবিধ এবং আজ্ঞাসমুহ েমেন চলেব, েযগুেলা আিম েতামােদর িদলাম| যিদ েতামরা
এটা কেরা, তাহেল েসই নতুন েদেশ েতামােদর দীঘর্ জীবন হেব| 3 ইস্রােয়েলর েলাকরা, েশােনা এবং এই
িবিধগুেলা যত্ন সহকাের েমেন চেলা; তাহেল েতামােদর মঙ্গল হেব| েতামরা সংখয্ায় বৃিদ্ধ পােব এবং েতামরা
েসই েদশিটেক প্রচুর ভােলা িজিনেস পিরপূণর্ অবস্থায় পােব* িঠক েযভােব প্রভু, েতামােদর পূবর্পুরুষেদর
ঈশ্বর প্রিতজ্ঞা কেরিছেলন|

4 “ইস্রােয়েলর েলাকরা েশােনা! প্রভু, আমােদর ঈশ্বর হেলন একমাত্র প্রভু! 5 েতামরা িনশ্চয়ই প্রভু,
েতামােদর ঈশ্বরেক েতামােদর সমস্ত হৃদয়, সমস্ত প্রাণ এবং েতামােদর সমস্ত শিক্ত িদেয় ভােলাবাসেব|
6 আজ আিম েতামােদর েয আেদশগুিল িদলাম েসগুেলা েতামরা সবসময় মেন রাখেব| 7 েতামােদর
সন্তানেদরও ঐগুেলা েশখােনার বয্াপাের িনিশ্চত থাকেব| যখন েতামরা বাড়ীেত বেস থােকা এবং যখন
েতামরা রাস্তায় হঁােটা েসই সময় েতামরা এই সকল িবিধগুেলা িনেয় আেলাচনা করেব| যখন েতামরা শুেয়
থাক এবং যখন েতামরা ঘুম েথেক ওেঠা েসই সময় ঐগুেলা িনেয় আেলাচনা করেব| 8 এই আজ্ঞাগুিল

* 6:3: প্রচুর � পােব আক্ষিরক অেথর্ “েয েদেশ দুধ এবং মধু বেয় যােচ্ছ|”
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মেন রাখার সুিবধার জনয্ েসগুিলেক েতামােদর হােত এবং কপােল েবঁেধ রােখা| 9 েতামােদর বািড়গুিল
দরজার খঁুিটর ওপের এবং েতামােদর ফটকগুিলর ওপের েসগুেলােক িলেখ রােখা|

10 “প্রভু েতামােদর ঈশ্বর, েতামােদর পূবর্পুরুষ অব্রাহাম, ইসহাক, এবং যােকােবর কােছ প্রিতজ্ঞা
কেরিছেলন| েতামােদর এই েদশ েদওয়ার জনয্ প্রভু প্রিতজ্ঞা কেরিছেলন| প্রভু েসই েদশ েতামােদর েদেবন
এবং েতামরা েযগুেলা ৈতরী কেরা িন েসই বৃহৎ  এবং সম্পদশালী শহরগুেলাও িতিন েতামােদর েদেবন|
11 প্রভু েতামােদর উত্তম এমন দ্রেবয্ পিরপূণর্ বাড়ী েদেবন, েয দ্রবয্ েতামরা েসখােন রােখা িন| প্রভু
েতামােদর এমন অেনক কূপ েদেবন যা েতামরা খনন কেরা িন| েখেয় েদেয় তৃপ্ত হেল পর প্রভু েতামােদর
প্রচুর দ্রাক্ষার েক্ষত এবং জলপাইেয়র গাছ েদেবন েযগুেলা েতামরা েরাপণ করিন|

12 “িকন্তু খুব সাবধান! প্রভুেক ভুেলা না| মেন েরেখা েতামরা িমশের ক্রীতদাস িছেল, িকন্তু প্রভু
েতামােদর িমশর েথেক বাইের িনেয় এেসিছেলন| 13প্রভু েতামােদর ঈশ্বরেক সম্মান কেরা এবং েকবলমাত্র
তঁারই েসবা কেরা| শপথ করার সময় েতামরা েকবলমাত্র তঁারই নাম বয্বহার করেব, অনয্ েদবতার নাম
বয্বহার করেব না| 14 অনয্ েদবতার অনুসরণ করেব না| েতামােদর চতুর্ িদেক বসবাসকারী জািতগেণর
েদবতােদর েতামরা অনুসরণ করেব না| 15 প্রভু েতামােদর ঈশ্বর, িযিন েতামােদর সেঙ্গ আেছন িতিন
িনেজর েগৗরব রক্ষা করেত উেদয্াগ েনন, সুতরাং যিদ েতামরা ঐ সকল অনয্ানয্ েদবতােদর পূজা কেরা,
তাহেল প্রভু েতামােদর উপের প্রচণ্ড কু্ষব্ধ হেবন| িতিন েতামােদর এই পৃিথবী েথেক িবলুপ্ত কের েদেবন|

16“মঃসােত েতামরা েযভােব প্রভু েতামােদর ঈশ্বরেক পরীক্ষা কেরিছেল, েসভােব েতামরা তঁােক পরীক্ষা
করেব না| 17 প্রভু েতামােদর ঈশ্বেরর আজ্ঞাগুেলা েমেন চলার বয্াপাের েতামরা িনিশ্চত থাকেব| িতিন
েতামােদর েয িশক্ষা এবং িবিধসমুহ িদেয়েছন েসগুেলা েতামরা অবশয্ই অনুসরণ করেব| 18 েযগুেলা িঠক
এবং ভােলা, েসরকম কাজ েতামরা অবশয্ই করেব, েযগুেলা প্রভুেক খুশী কের| তাহেল সব িকছুেতই
েতামরা সফল হেব এবং েতামরা েসই সুন্দর েদেশ প্রেবশ কের তা অিধগ্রহণ করেব যা প্রভু েতামােদর
পূবর্পুরুষেদর কােছ প্রিতজ্ঞা কেরিছেলন| 19 প্রভু েযভােব বেলিছেলন েসভােবই েতামরা েতামােদর সমস্ত
শত্রুেদর িবতািড়ত করেব|

ঈশ্বর যা কেরিছেলন েসগুেলা েতামােদর সন্তানেদর েশখাও
20 “ভিবষয্েত, েতামার সন্তান িজেজ্ঞস করেত পাের, �প্রভু আমােদর ঈশ্বর েতামােদর েয িশক্ষা

িদেয়িছেলন েসগুেলার অথর্ িক?� 21 তখন তুিম েতামার সন্তানেক বলেব, �আমরা িমশের ফেরৗেণর
ক্রীতদাস িছলাম, িকন্তু প্রভু তঁার মহান শিক্তর সাহােযয্ আমােদর িমশর েথেক বার কের এেনিছেলন|
22আমােদর েচােখর সামেন প্রভু িচহ্ন এবংআশ্চযর্য্জনককাজকেরেছন|আমরা তঁােক িমশেরর েলাকেদর
প্রিত,ফেরৗেণর প্রিত এবং ফেরৗেণর বাড়ীর েলাকেদর িবরুেদ্ধ এই কাজগুেলা করেত েদেখিছলাম| 23এবং
িতিন আমােদর পূবর্পুরুষেদর কােছ েয প্রিতজ্ঞা কেরিছেলন েসই অনুসাের েসই েদশ িদেতআমােদর িমশর
েথেক িনেয় এেসিছেলন| 24 এই িশক্ষাগুেলা েমেন চলার জনয্ প্রভু আমােদর আজ্ঞা িদেয়িছেলন| আমরা
িনশ্চয়ই আমােদর প্রভু ঈশ্বরেক শ্রদ্ধা করেবা| তাহেলই আজ আমরা েযমন আিছ িঠক েসভােবই প্রভু
আমােদর বঁািচেয় রাখেবন এবং আমােদর ভােলা করেবন| 25প্রভু আমােদর ঈশ্বর, িঠক েযভােব আমােদর
আেদশ িদেয়িছেলন আমরা যিদ সতকর্ ভােব সমস্ত িবিধ েমেন চিল, তাহেল তা আমােদর ধাির্মকতা হেব|�

7
ইস্রােয়েল ঈশ্বেরর িবেশষ েলাকরা

1 “প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর, যখন েতামােদর েনতৃত্ব িদেয় েসই েদেশ িনেয় যােবন, েয েদেশ েতামরা
অিধগ্রহেণর জনয্ প্রেবশ করেছা, তখন প্রভু েতামােদর সামেন অেনক জািতেক দূর কের েদেবন�
েযমন িহত্তীয়, িগগর্াসীয়, ইেমারীয়, কনানীয়, পিরষীয়, িহব্বীয় এবং িযবূষীয় েতামােদর েথেক অেনক
বড় এবং অেনক শিক্তশালী সাতিট জািত| 2 প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর, এই জািতগুেলােক েতামােদর কােছ
সমপর্ণ করেল পের েতামরা তােদর পরািজত করেব এবং তােদর সমূ্পণর্ভােব ধ্বংস করেব| তােদর সেঙ্গ
েকােনারকম িনয়ম েকােরা না| তােদর ক্ষমা প্রদশর্ন কেরা না| 3 তােদর মেধয্ কাউেক িবেয় কেরা না এবং
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েতামােদর েছেলেমেয়রাও েযন ঐসব অনয্ জািতর কাউেক িবেয় না কের| 4 কারণ, ঐ সমস্ত েলাকরা
েতামােদর সন্তানেদর আমােক অনুসরণ করা েথেক অেনক দূের িনেয় যােব| তখন েতামােদর সন্তানরা
অনয্ েদবতােদর পূজা করেব এবং প্রভু েতামােদর প্রিত প্রচণ্ড কু্ষব্ধ হেবন| িতিন েতামােদর খুব তাড়াতািড়
ধ্বংস কের েদেবন|

মূির্ত্তেদর ধ্বংস কেরা
5 “ঐ জািতগুিলর প্রিত েতামরা অবশয্ই এগুেলা করেব| েতামরা অবশয্ই তােদর পূজার েবদীগুেলােক

েভেঙ েদেব এবং তােদর স্মরণ-স্তম্ভগুেলােক েভেঙ টুকেরা টুকেরা কের েদেব| েতামরা তােদর আেশরার
খঁুিটগুিল েকেট েফলেব এবং তােদর মূির্ত্তগুেলােকওআগুেন পুিড়েয় েদেব! 6কারণ েতামরা প্রভুর িনেজর
েলাক| পৃিথবীর ওপেরর সমস্ত জািতর মধয্ েথেক প্রভু েতামােদর ঈশ্বর েতামােদর তঁার িবেশষ েলাক হবার
জনয্ েবেছ িনেয়িছেলন, েস েলাকরা েকবলমাত্র তঁারই হেব| 7 েতামরা অনয্ জািতর েথেক সংখয্ায় অিধক
িছেল বেল প্রভু েতামােদর ভােলােবেস েবেছ েনন িন, িকন্তু েতামরা সমস্ত জািতর মেধয্ সংখয্ায় খুবই
কম িছেল| 8 মহৎ  শিক্তর সাহােযয্ প্রভু েতামােদর িমশর েথেক বার কের িনেয় এেসিছেলন| ক্রীতদাস
অবস্থা েথেক এবং িমশেরর রাজা ফেরৗেণর অধীনতা েথেক িতিন েতামােদর মুক্ত কেরিছেলন কারণ প্রভু
েতামােদর ভােলাবােসন এবং িতিন েতামােদর পূবর্পুরুষেদর কােছ েয প্রিতজ্ঞা কেরিছেলন েসই প্রিতজ্ঞা
রাখেত চান|

9 “সুতরাং মেন েরেখা, প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর, হেলন একমাত্র ঈশ্বর এবং েতামরা তঁার ওপের আস্থা
রাখেত পােরা| িতিন তঁার িনয়ম রক্ষা কেরন| যারা তঁােক ভােলাবােস এবং তঁার আজ্ঞা েমেন চেল েসই সমস্ত
েলাকেদর প্রিত িতিন তঁার ভােলাবাসা এবং দয়া প্রদশর্ন কেরন| পরবতীর্ এক হাজার বংেশর মধয্ িদেয় িতিন
তঁার ভােলাবাসা এবং দয়া প্রদশর্ন কেরন| 10 িকন্তু তঁােক যারা ঘৃণা কের, প্রভু েসই সমস্ত েলাকেদর শািস্ত
েদন| িতিন তােদর ধ্বংস কের েদেবন| তঁােক যারা ঘৃণা কের, েসই সমস্ত েলাকেদর শািস্ত েদওয়ার বয্াপাের
িতিন েদরী করেবন না| 11 সুতরাং আিম আজ েতামােদর েযগুেলা িদলাম, েসই সমস্ত আেদশ, িবিধ এবং
িনয়ম েমেন চলার বয্াপাের েতামরা খুবই সতকর্ থাকেব|

12 “েতামরা যিদ এই সমস্ত িবিধগুেলা েমেন চেলা এবং েসগুেলা পালন করার বয্াপাের েতামরা
যিদ যত্ন নাও, তাহেল প্রভু েতামােদর ঈশ্বর েতামােদর সেঙ্গ েপ্রেমর িনয়েম চলেবন, যা িতিন
েতামােদর পূবর্পুরুষেদর কােছ প্রিতজ্ঞা কেরিছেলন| 13 িতিন েতামােদর ভােলাবাসেবন, আশীবর্াদ করেবন
এবং েতামােদর সংখয্ায় বৃিদ্ধ করেবন| িতিন েতামােদর সন্তানেদর আশীবর্াদ করেবন এবং েতামােদর
জিমগুেলােক উৎকৃষ্ট ফসেলর দ্বারা সমৃদ্ধ করেবন| িতিন েতামােদর শসয্, নতুন দ্রাক্ষারস এবং েতল
েদেবন| িতিন তঁারআশীবর্ােদর সাহােযয্ েতামােদর গরুগুেলােক বাছুের সমৃদ্ধ এবং েতামােদর েমষগুেলােক
েমষশাবেক সমৃদ্ধকরেবন| িতিন েতামােদর পূবর্পুরুষেদর কােছ েয েদশ েদওয়ার জনয্ প্রিতজ্ঞা কেরিছেলন
েসই েদেশ েতামরা এই সমস্ত আশীবর্াদ েভাগ করেব|

14 “সমস্ত জািতর েথেক েতামরা েবশী আশীবর্াদ পােব| প্রেতয্ক স্বামী-স্ত্রীর সন্তান হেব| েতামােদর
গরুগুেলারও বাছুর হেব 15এবং প্রভু েতামােদর েথেক সমস্ত অসুখ দূর কের েদেবন| প্রভু েতামােদর আর
েসই সাংঘািতক অসুখগুেলা দ্বারা আক্রান্ত হেত েদেবন না, েযগুেলা েতামােদর িমশের হত| িকন্তু প্রভু
েতামােদর শত্রুেদর মেধয্ েসই অসুেখর সংক্রমণ করােবন| 16 প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর, যােদর পরািজত
করার জনয্ েতামােদর সাহাযয্ কেরন, েতামরা েসই সমস্ত েলাকেদর অবশয্ই ধ্বংস করেব| তােদর জনয্
দুঃিখত হেয়া না এবং তােদর েদবতার পূজা কেরা না, কারণ তা েতামােদর পেক্ষ ফঁােদ পড়ার মেতা হেব|

প্রভু তঁার েলাকেদর সাহাযয্ করার জনয্ প্রিতশ্রুিত করেলন
17“েতামরা মেন মেন েবােলা না, �এই সমস্ত েদেশর েলাকরাআমােদর েথেক শিক্তশালী|আমরা তােদর

িক প্রকাের েবিরেয় েযেত বাধয্ করেবা?� 18 েতামরা তােদর ভয় কেরা না| প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর, ফেরৗণ
এবং িমশেরর সমস্ত েলাকেদর প্রিত িক কেরিছেলন েসগুেলা েতামরা অবশয্ই মেন রাখেব| 19তােদর িতিন
েয সাংঘািতক সমসয্ায় েফেলিছেলন এবং েয সবআশ্চযর্য্ কাজ কেরিছেলন, েসগুেলা েতামরা েদেখিছেল|
েতামরা েদেখিছেল েয েতামােদর িমশর েথেক বার কের আনার জনয্ প্রভু িকভােব তঁার মহান ক্ষমতা এবং
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শিক্ত বয্বহার কেরিছেলন| েতামরা যােদর ভয় পাও েসই সমস্ত জািতর িবরুেদ্ধও প্রভু েতামােদর ঈশ্বর,
েসই একই কাজ করেবন|

20 “েয সমস্ত েলাকরা েতামােদর কাছ েথেক পালােব এবং িনেজেদর লুিকেয় রাখেব, প্রভু েতামােদর
ঈশ্বর তােদর খঁুেজ বার করার জনয্ ভীমরুল পাঠােবন েযন অবিশষ্টরাও ধ্বংস হয়| 21ঐ সমস্ত েলাকেদর
সম্পেকর্ ভীত হেয়া না| কারণ প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর, েতামােদর সেঙ্গ আেছন| িতিনই একমাত্র মহান এবং
ভয়ঙ্কর ঈশ্বর| 22 প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর, ঐ সমস্ত েদেশর েলাকেদর ধীের ধীের েতামােদর েদশ তয্াগ
করেত বাধয্ করেবন| েতামরা তােদর সকলেক এক সমেয় ধ্বংস করেত পারেব না| যিদ েতামরা তাই কর,
তাহেল বনয্ জন্তুর সংখয্া এত েবশী পিরমােণ বৃিদ্ধ পােব যা েতামােদর পেক্ষ ক্ষিতকর হেব| 23 িকন্তু প্রভু
েতামােদর ঈশ্বর, ঐ সমস্ত জািতগুিলেক েতামােদর হােত সমপর্ণ করেবন এবং তারা যতক্ষণ পযর্ন্ত না
ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, ততক্ষণ পযর্ন্ত িতিন যুদ্ধ চলাকালীন তােদর িবভ্রান্ত করেবন| 24 তােদর রাজােদর পরািজত
করেত প্রভু েতামােদর সাহাযয্ করেবন| েতামরা তােদর হতয্া করেব এবং তারা েয কখনও জীিবত িছল েস
কথা পৃিথবীর েলাক ভুেল যােব| তােদর িবনষ্ট করা পযর্ন্ত েকউ েতামােদর থামােত সক্ষম হেব না|

25 “েতামরা অবশয্ই তােদর প্রিতমাগুিল আগুেন পুিড়েয় েফলেব| ঐ প্রিতমার গােয়র রূেপা অথবা
েসানায় েতামরা েলাভ করেব না এবং েসগুিল িনেজেদর জনয্ েনেব না| অনয্থায় এ েতামােদর কােছ
ফঁােদর মেতা হেব�তা েতামােদর জীবন ধ্বংস কের েদেব| কারণ প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর, প্রিতমা ঘৃণা
কেরন| 26 েতামরা েতামােদর বাড়ীেত অবশয্ই ঐরকম েকান সাংঘািতক মূির্ত্ত িনেয় আসেব না| অনয্থায়
েতামরাও ধ্বংেসর জনয্ ঐরকম অিভশপ্ত হেব| ঐ সমস্ত সাংঘািতক িজিনসগুেলােক েতামরা অবশয্ই ঘৃণা
করেব এবং ঐ সমস্ত মূির্ত্তগুেলােক অবশয্ই ধ্বংস করেব|

8

প্রভুেক মেন েরেখা
1 “েতামরা অবশয্ই সমস্ত আজ্ঞাগুেলা েমেন চলেব েযগুেলা আজ আিম েতামােদর িদলাম| কারণ

তাহেল েতামরা েবঁেচ থাকেব, বৃিদ্ধ পােব এবং প্রভু েতামােদর পূবর্পুরুষেদর কােছ েয েদশ েদেবন বেল
শপথ কেরিছেলন েসই েদেশ প্রেবশ করেব| 2প্রভু েতামােদর ঈশ্বর, 40 বছর ধের মরুভূিমেত েয ভ্রমেণর
েনতৃত্ব িদেয়েছন, েসটার কথা েতামরা অবশয্ই মেন রাখেব| প্রভু েতামােদর পরীক্ষা করিছেলন| িতিন
েতামােদর িবনয়ী করেত েচেয়িছেলন| িতিন েতামােদর মেনর েভতেরর িজিনস জানেত েচেয়িছেলন|
িতিন জানেত েচেয়িছেলন েয েতামরা তঁার আেদশ মানেব িকনা| 3 প্রভু েতামােদর নম্র কেরিছেলন এবং
েতামােদর কু্ষধাতর্ কেরিছেলন| িতিন েতামােদর মান্না খাইেযিছেলন�যা েতামরা আেগ কখনও জানেত না,
যা েতামােদর পূবর্পুরুষরা আেগ কখনও েদেখ িন| এই কাজগুেলা প্রভু কেরিছেলন যােত েতামরা জােনা
েয েকবলমাত্র রুিটই মানুষেক বঁািচেয় রােখ না| মানুেষর জীবন প্রভুর কিথত সমস্ত বােকয্র ওপর িনভর্ র
কের| 4 এই গত 40 বছের েতামােদর জামাকাপড় পুরােনা হয় িন এবং েতামােদর পাও েফােল িন, কারণ
প্রভু েতামােদর রক্ষা কেরিছেলন| 5 েতামরা অবশয্ই মেন রাখেব েয প্রভু েতামােদর ঈশ্বর, েতামােদর িশক্ষা
িদিচ্ছেলন ও সংেশাধন করিছেলন েযমন একজন িপতা তার পুত্রেক িশক্ষা েদয় এবং সংেশাধন কের|

6 “েতামরা অবশয্ই প্রভু, েতামােদর ঈশ্বেরর আজ্ঞাগুেলা েমেন চেল তঁােক অনুসরণ এবং শ্রদ্ধা করেব|
7 প্রভু েতামােদর ঈশ্বর েতামােদর এক উত্তম েদেশ িনেয় েযেত চেলেছন�েয েদেশ অেনক নদী এবং
জলপ্রবাহ আেছ| েসখােন উপতয্কা এবং পাহাড়গুেলােত ভূিমর েভতর েথেক জল েবিরেয় এেস প্রবািহত
হয়| 8 েসই েদেশ গম এবং বািলর্, দ্রাক্ষালতা, ডুমুর গাছ এবং ডািলম আেছ| েসই েদেশ জলপাই েতল এবং
মধু আেছ| 9 েসখােন েতামােদর খােদয্র অভাব হেব না এবং েতামােদর প্রেয়াজনীয় সমস্ত িকছুই েতামরা
পােব| েসই েদেশর পাথরগুেলা েলাহা| েসখানকার পাহাড় খঁুড়েল েতামরা তামা পােব| 10 েতামরা যা েখেত
চাও তা েপেয় তৃপ্ত হেব এবং েসই সুন্দর েদশিট েতামােদর েদবার জনয্ েতামরা েতামােদর প্রভু ঈশ্বেরর
প্রশংসা করেব|
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প্রভু যা কেরিছেলন েসগুেলা ভুেলা না
11“সতকর্ হও| েতামােদর প্রভু ঈশ্বরেক ভুেলা না|আিমআজ েতামােদর েযআজ্ঞা, িবিধ এবং িনয়মসমুহ

িদলাম েসগুেলা েমেন চলার বয্াপাের সতকর্ হও| 12 তাহেল েতামােদর খাওয়ার জনয্ পযর্াপ্ত পিরমাণ
খাবার থাকেব এবং েতামরা সুন্দর বাড়ী বানােব এবং তােত বাস করেব| 13 েতামােদর গরু, েমষ এবং
ছাগলগুেলা সংখয্ায় বাড়েব| েতামরা প্রচুর েসানা এবং রূেপা পােব| সমস্ত িকছুই েতামরা প্রচুর পিরমােণ
পােব| 14 যখন েসগুেলা হয়, েসসময় যােত েতামরা অহঙ্কারী না হও েস বয্াপাের েতামরা অবশয্ই সতকর্
থাকেব| েতামরা অবশয্ই প্রভু েতামােদর ঈশ্বরেক ভুলেব না| েতামরা িমশের ক্রীতদাস িছেল; িকন্তু প্রভু
েতামােদর মুক্ত কের েসই েদশ েথেক িনেয় এেসিছেলন| 15 েসই িবশাল এবং সাংঘািতক মরুভূিমর মধয্
িদেয় প্রভু েতামােদর েনতৃত্ব িদেয়িছেলন| েসই মরুভূিমেত বহু িবষাক্ত সাপ এবং কঁাকড়ািবেছ িছল| জিম
িছল শুকেনা এবং েসখােন েকাথাও জল িছল না| িকন্তু ঈশ্বর পাথেরর েভতর েথেক েতামােদর জল
িদেয়িছেলন| 16 মরুভূিমেত প্রভু েতামােদর মান্না খাইেযিছেলন�েযটা েতামােদর পূবর্পুরুষরা েকােনািদন
েদেখ িন| প্রভু েতামােদর পরীক্ষা কেরিছেলন, িবনয়ী কেরিছেলন যােত েশেষ সমস্ত িকছু েতামােদর ভােলা
হয়| 17 েতামরা মেন মেনও েবােলা না, �আিম আমার িনেজর শিক্ত এবং সামেথর্য্র দ্বারা এই সমস্ত সম্পদ
েপেয়িছলাম|� 18প্রভু, েতামােদর ঈশ্বরেক, স্মরণ কেরা কারণ িতিনই েতামােদর ঐ সম্পদ লাভ করার জনয্
শিক্ত িদেয়িছেলন, েযন েতামােদর পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ িতিন েয চুিক্ত কেরিছেলন েসিটেক রক্ষা করেত
পােরন, িঠক েযমন িতিন আজও করেছন|

19 “প্রভু, েতামােদর ঈশ্বরেক কখনও ভুেলা না| কখনও অনয্ েদবতােদর অনুসরণ েকােরা না! তােদর
পূজা এবং েসবা েকােরা না| যিদ েতামরা েসটা কেরা, তাহেল আিম আজ েতামােদর সাবধান করলাম:
েতামরা িনিশ্চত ধ্বংসপ্রাপ্ত হেব| 20প্রভু েতামােদর জনয্ অনয্ানয্ জািতগুেলােক ধ্বংস করেছন; িকন্তু তঁার
কথা না শুনেল েতামরাও িঠক তােদর মেতাই ধ্বংস হেব!

9
প্রভু ইস্রােয়েলর সেঙ্গ থাকেবন

1 “ইস্রােয়েলর েলাকরা েশােনা! েতামরা আজ যদর্ ন নদী অিতক্রম কের যােব| েতামােদর েথেক
বৃহত্তর এবং শিক্তশালী জািতেগাষ্ঠীর েলাকেদর েজার কের বার কের েদওয়ার জনয্ েতামরা েসই েদেশ
যােব| তােদর শহরগুেলা বড় এবং আকােশর মেতা উঁচু েদওয়ােল েঘরা| 2 েসখানকার েলাকরা লম্বা এবং
শিক্তশালী, তারা হল অনাকীয়| েতামরা ঐ েলাকেদর সম্পেকর্ জােনা| েতামরা আমােদর গুপ্তচরেদর
বলেতও শুেনিছেল, �অনাকীয়েদর িবরুেদ্ধ েকউ িজতেত পাের না|� 3 িকন্তু েতামরা িনিশ্চত থাকেত
পােরা েয প্রভু েতামােদর ঈশ্বর, েতামােদর আেগ নদী অিতক্রম কের যােবন এবং প্রভু হেলন আগুেনর
মেতা যা ধ্বংস কের ঈশ্বর ঐ সমস্ত জািতর েলাকেদর ধ্বংস করেবন| িতিন তােদর জয় করেবন| েতামরা ঐ
সমস্ত জািতর েলাকেদর েবিরেয় েযেত বাধয্ করেব| প্রভু েতামােদর কােছ শপথ কেরেছন েসই অনুসােরই
েতামরা তােদর তাড়াতািড় ধ্বংস করেব|

4 “প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর, েতামােদর জনয্ই ঐ সমস্ত জািতর েলাকেদর েবিরেয় েযেত বাধয্ করেবন|
তখন েতামরা মেন মেনও কখনও েবােলা না, �প্রভু আমােদর এই েদেশ বাস করার জনয্ িনেয় এেসেছন
কারণ আমরা নয্ায়পরায়ণ েলাক!� েসটা িকন্তু কারণ নয়| প্রভু ঐ সমস্ত জািতর েলাকেদর বার কের
িদেয়িছেলন, তােদর দুনীর্িতর জনয্, েতামােদর ধাির্মকতার জনয্ নয়| 5 েতামরা তােদর েদশ অিধগ্রহণ
করার জনয্ েসখােন যাচ্ছ, তার কারণ েতামরা ভােলা এবং সিঠকভােব জীবনযাপন কর বেল নয়; িকন্তু
তােদর দুষ্টতার কারেণই প্রভু েতামােদর ঈশ্বর, ঐ সমস্ত েলাকেদর েবর কের িদেয়িছেলন, যােত েতামরা
ঐ েদেশ প্রেবশ করেত পার| এছাড়া প্রভু েতামােদর পূবর্পুরুষ অব্রাহাম, ইসহাক এবং যােকােবর কােছ েয
প্রিতজ্ঞা কেরিছেলন, েসই প্রিতজ্ঞা রক্ষা করেত চান| 6 প্রভু েতামােদর ঈশ্বর, েতামােদর বাস করার জনয্
েসই উত্তম েদশ েতামােদর িদেচ্ছন, েতামরা ভাল বেল নয়, েতামরা খুবই একগঁুেয় েলাক বেল!

প্রভুর েক্রােধর কথা মেন েরেখা
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7 “ভুেলা না েয মরুভূিমেত েতামরা, প্রভু েতামােদর ঈশ্বরেক, েক্রাধািন্বত কেরিছেল! েতামরা েযিদন
িমশর তয্াগ কেরিছেল েসই িদন েথেক এই স্থােনআসা পযর্ন্ত েতামরা প্রভুেক েমেন চলেত অস্বীকার কেরছ|
8 েহােরব পবর্েত েতামরা প্রভুেক কু্রদ্ধ কেরিছেল| েতামােদর ধ্বংস করার জনয্ প্রভু যেথষ্ট কু্রদ্ধ হেয়িছেলন!
9 পাথেরর ফলকগুিল পাওয়ার জনয্ আিম পবর্েতর ওপের িগেয়িছলাম| প্রভু েতামােদর সেঙ্গ েয চুিক্ত
কেরিছেলন েসগুেলা ঐ পাথেরর ওপের েলখা িছল| 40 িদন এবং 40 রািত্রআিম ঐ পবর্েতর ওপের িছলাম|
আিম েকােনা খাবার খাই িন অথবা জলও পান কির িন| 10 প্রভু আমােক দুিট পাথেরর ফলক িদেয়িছেলন|
ঈশ্বর তঁার িনেজর আঙুেলর সাহােযয্ ঐ পাথরগুেলার ওপের তঁার আেদশগুিল িলেখিছেলন| েতামরা
সকেল যখন পবর্েত একিত্রত হেয়িছেল েসই সময় িতিন আগুেনর মধয্ েথেক েতামােদর যা বেলিছেলন
েসই সমস্তই িতিন তােত িলেখিছেলন|

11 “40িদন এবং 40 রািত্রর েশেষ, প্রভু আমােক পাথেরর ফলক দুিট িদেয়িছেলন| 12 তখন প্রভু
আমােক বেলিছেলন, �ওেঠা, তাড়াতািড় এখান েথেক নীেচ যাও| তুিম েয েলাকেদর িমশর েথেক িনেয়
এেসিছেল, তারা িনেজেদর ধ্বংস কেরেছ| তারা খুব তাড়াতািড় আমার আেদশ পালন করা বন্ধ কের িদেয়
েসানা গিলেয় িনেজেদর জনয্ এক মূির্ত্ত ৈতরী কেরেছ|�

13 “প্রভু আমােক আরও বেলিছেলন, �আিম এই সমস্ত েলাকেদর লক্ষয্ কেরিছ| তারা খুবই একগঁুেয়!
14 ঐ সমস্ত েলাকেদর আিম ধ্বংস করব, যােত েকউই তােদর নাম পযর্ন্ত না মেন রােখ| এরপর আিম
েতামার েথেক আেরকিট জািত ৈতরী করব, যারা এই সমস্ত েলাকেদর েথেক শিক্তশালী এবং বৃহৎ  হেব|�

েসানার বাছুর
15 “এরপর আিম রওনা হেয় পবর্েতর ওপর েথেক েনেম এেসিছলাম| পবর্তিট আগুেন পুেড়িছেলা;

এবং চুিক্তর েসই ফলক দুিট আমার হােত িছল| 16 আিম লক্ষয্ কের েদেখিছলাম েয েতামরা েতামােদর
প্রভু ঈশ্বেরর িবরুেদ্ধ পাপ কেরছ| আিম েসই বাছুর েদেখিছলাম েযটা গলােনা েসানা িদেয় ৈতরী কেরিছেল|
েতামরা খুব তাড়াতািড় প্রভুরআজ্ঞা েমেন চলেত অস্বীকার কেরিছেল| 17 েসই কারেণআিম পাথেরর ফলক
দুিটেক িনেয় েসগুেলােক নীেচ ছঁুেড় েফেলিছলাম| েসখােন েতামােদর েচােখর সামেন আিম ফলক দুিটেক
টুকেরা টুকেরা কের েভেঙ্গ েফেলিছলাম| 18এর পর আিম আেগ েযমন কেরিছলাম িঠক েসভােব 40 িদন
এবং 40 রািত্র মািটর িদেক মুখ কের প্রভুর সামেন নত হেয়িছলাম| আিম েকােনা প্রকার খাদয্ গ্রহণ কির
িন অথবা েকােনা জলও পান কির িন, কারণ েতামরা পাপ কেরিছেল, েতামরা এমন কাজ কেরিছেল যা
প্রভুর কােছ মন্দ, এ কাজ কের েতামরা তঁােক কু্রদ্ধ কেরিছেল| 19আিম প্রভুর ভয়ানক েক্রাধ সম্পেকর্ ভীত
িছলাম| িতিন েতামােদর ধ্বংস করার পেক্ষ যেথষ্ট েক্রাধািন্বত হেয়িছেলন; িকন্তু প্রভু এবারও আমার কথা
শুেনিছেলন| 20 হােরােণর ওপের ঈশ্বর প্রচণ্ড কু্রদ্ধ হেয়িছেলন যা তােকধ্বংসকরার পেক্ষ যেথষ্ট িছল| েসই
কারেণ আিম েসই সময় হােরােণর জনয্ও প্রাথর্না কেরিছলাম| 21আিম েসই সাংঘািতক িজিনসিটেক অথর্াৎ 
েতামােদর ৈতরী বাছুরিটেক িনেয় আগুেন পুিড়েয়িছলাম| আিম এিটেক টুকেরা টুকেরা কের েভেঙ্গিছলাম
এবং ধূেলায় পিরণত না হওয়া পযর্ন্ত েসই টুকেরাগুেলােক িপেষিছলাম| এরপর পবর্ত েথেক েয নদী েনেম
এেসেছ তার মেধয্ েসই ধূেলা ছঁুেড় েফেলিছলাম|

ইস্রােয়লেক ক্ষমা কের েদওয়ার জনয্ েমািশ ঈশ্বেরর কােছ প্রাথর্না করেলন
22 “এছাড়াও তিবেয়রােত, মঃসােত এবং িকেব্রাত্ -হত্তাবােত েতামরা প্রভুেক কু্রদ্ধ কেরিছেল| 23 প্রভু

যখন েতামােদর কােদশ-বেণর্য় তয্াগ করেত বেলিছেলন েস সময় েতামরা তঁার কথা মােনা িন| িতিন
বেলিছেলন, �ওপের যাও, আিম েতামােদর েয েদশ িদিচ্ছ েসই েদশ অিধগ্রহণ কর|� িকন্তু েতামরা প্রভু,
েতামােদর ঈশ্বরেক, েমেন চলেত অস্বীকার কেরিছেল| েতামরা তঁার ওপের আস্থা রােখা িন| েতামরা তঁার
আেদশ েশান িন| 24 যখন েথেক আিম েতামােদর জািন েতামরা সব সময় প্রভুেক েমেন চলেত অস্বীকার
কেরছ|

25 “েসই কারেণ 40 িদন এবং 40 রািত্র আিম প্রভুর সামেন নতজানু হেয়িছলাম কারণ ঈশ্বর বেলিছেলন
িতিন েতামােদর ধ্বংস করেবন| 26আিম প্রভুর কােছ প্রাথর্না কের বেলিছলাম: �প্রভু আমার গুরু, েতামার
েলাকেদর ধ্বংস েকােরা না| তারা েতামারই| তুিম তােদর মুক্ত কেরিছেল এবং েতামার মহৎ  ক্ষমতা এবং
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শিক্তর সাহােযয্ তােদর িমশর েথেক েবর কের িনেয় এেসিছেল| 27 েতামার েসবক অব্রাহাম, ইসহাক এবং
যােকােবর কােছ েতামার প্রিতজ্ঞার কথা মেন কর| এই েলাকেদর একগঁুেয়িম, তােদর মন্দ পথ এবং পােপর
িদেক েদেখা না| 28 যিদ তুিম েতামার েলাকেদর শািস্ত দাও, িমশরীয়রা বলেত পাের, “প্রভু তােদর কােছ
েয েদশ দান করবার প্রিতজ্ঞা কেরিছেলন েসই েদেশ তােদর িনেয় েযেত িতিন পােরন িন এবং িতিন তােদর
ঘৃণা করেতন, েসই কারেণ িতিন তােদর হতয্া করার জনয্ তােদর মরুভূিমেত িনেয় িগেয়িছেলন|” 29 িকন্তু
তারা েতামারই েলাক। প্রভু, তারা েতামারই| েতামার মহান ক্ষমতা এবং শিক্তর সাহােযয্ তুিম তােদর িমশর
েথেক বার কের িনেয় এেসিছেল|�

10
নতুন পাথেরর ফলকগুেলা

1 “েসই সময় প্রভু আমােক বেলিছেলন, �প্রথম বােরর দুিট পাথেরর ফলেকর মেতা তুিম আবার পাথর
েকেট বার করেব| এরপর তুিম পবর্েতর ওপের আমার কােছ আসেব| এছাড়াও একিট কােঠর বাক্স ৈতরী
কর| 2 আিম পাথেরর ফলকগুিলর ওপের েসই একই কথা িলখব েযগুেলা প্রথমিটর ওপের েলখা িছল�
েযগুেলা তুিম েভেঙ্গিছেল| এরপর তুিম অবশয্ই এই ফলকগুিলেক বােক্সর মেধয্ রাখেব|�

3“েসই কারেণআিম িশটীম কাঠ িদেয় িসনু্দক ৈতরী কেরিছলাম| প্রথম দুেটার মেতা আিম দুেটা পাথেরর
ফলক েকেটিছলাম| এরপর ঐ দুিট ফলক হােত িনেয় আিম পবর্েতর ওপের উেঠ িগেয়িছলাম| 4 প্রভু
পাথরগুেলার ওপের ঐ একই কথা িলেখিছেলন েযগুেলা িতিন আেগ িলেখিছেলন�েসই দশ আজ্ঞা, যা
েতামােদর সকেলর সামেন পবর্েতর ওপের আগুেনর মধয্ েথেক িতিন আেদশ কেরিছেলন| এরপর প্রভু
েসই ফলক দুিটআমােক িদেয়িছেলন| 5আিম পবর্েতর ওপর েথেক নীেচ িফের এেসআমার ৈতরী িসনু্দেকর
মেধয্ েসই পাথরগুেলােক েরেখিছলাম| প্রভু আমােক আজ্ঞা কেরিছেলন ওগুেলােক েসখােন রাখেত,
ফলকগুেলা এখনও েসই িসনু্দেকই আেছ|”

6 (ইস্রােয়েলর েলাকরা েবেরাৎ  -েবেনয়া-কন এর েলাকেদর কূপগুিল েথেক যাত্রা কের েমােষেরা
পযর্ন্ত এেসিছল| েসখােন হােরাণ মারা িগেয়িছেলন এবং তঁােক কবর েদওয়া হেয়িছল| হােরােণর জায়গায়
হােরােণর পুত্র ইিলয়াসর যাজক হেয়িছেলন| 7 এরপর ইস্রােয়েলর েলাকরা েমােষেরা েথেক গুধেগাদােয়
িগেয়িছল এবং গুধেগাদায় েথেক নদীবহুল েদশ ষট্বাথায় িগেয়িছল| 8 েসই সময় প্রভু তঁার িবেশষ কােজর
জনয্ অনয্ানয্ পিরবারেগাষ্ঠী েথেক েলিব পিরবারেগাষ্ঠীেক আলাদা কেরিছেলন| প্রভুর সাক্ষয্িসনু্দক বহন
করাই িছল তােদর কাজ| তারা প্রভুর সামেন যাজক িহেসেব েসবা করত এবং প্রভুর নাম কের েলাকেদর
আশীবর্াদ করা িছল তােদর কাজ| তারা আজও এই িবেশষ কাজিট কের| 9 এই কারেণ েলবীয় েগাষ্ঠীভুক্ত
েলাকরা েদেশর েকােনা অংশ পায় িন, েযরকম অনয্ানয্ পিরবারেগাষ্ঠীরা েপেয়িছল| েলবীয় েগাষ্ঠীভুক্ত
েলাকরা তােদর অংশ বা অিধকার িহসােব প্রভুেক েপেয়েছ| প্রভু েতামােদর ঈশ্বর, তােদর কােছ এই প্রিতজ্ঞা
কেরিছেলন|)

10 “প্রথম বােরর মেতাই আিম পবর্েতর ওপের 40 িদন এবং 40 রািত্র অিতবািহত কেরিছলাম| েসই
সময় প্রভু আবার আমার কথা শুেনিছেলন| প্রভু েতামােদর ধ্বংস না করার িসদ্ধান্ত িনেয়িছেলন| 11 প্রভু
আমােক বেলিছেলন, �যাও এবং েলাকেদর তােদর যাত্রাপেথ েনতৃত্ব দাও| েয েদশ আিম তােদর েদব বেল
তােদর পূবর্পুরুষেদর কােছ প্রিতজ্ঞা কেরিছলাম, তারা েসই েদেশর অভয্ন্তের যােব এবং েসখােন বাস
করেব|�

প্রভু প্রকৃতই িক চান
12 “এখন েহ ইস্রােয়েলর েলাকরা, েশােনা! প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর, প্রকৃতই েতামােদর কােছ েথেক

িক আশা কেরন? ঈশ্বর চান েয েতামরা তঁােক শ্রদ্ধা করেব এবং িতিন যা বেলন েসটা করেব| ঈশ্বর চান
েয েতামরা তঁােক ভােলাবাসেব এবং েতামােদর সমস্ত হৃদয় এবং সমস্ত আত্মা িদেয় তঁার েসবা করেব|
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13 েসই কারেণ আিম আজ েতামােদর েযগুেলা িদিচ্ছ েসই িবিধসমূহ এবং আজ্ঞাসমুহ েতামরা েমেন চেলা|
েতামােদর ভােলার জনয্ই এই িনয়মাবলী এবং আজ্ঞাসমুহ|

14 “েদখ, সমস্ত িকছুই প্রভু েতামােদর ঈশ্বেরর| স্বগর্ এবং উচ্চতম স্বগর্, পৃিথবী এবং তার ওপেরর
সমস্ত িকছুই প্রভু েতামােদর ঈশ্বেরর| 15 প্রভু েতামােদর পূবর্পুরুষেদর খুবই ভােলাবাসেতন| িতিন তােদর
এতই ভােলাবাসেতন েয িতিন েতামােদর অথর্াৎ তােদর উত্তরপুরুষেদর েবেছিছেলন| অনয্ানয্ জািতর মেধয্
েথেক িতিন েতামােদর মেনানীত কেরেছন আর েতামরা আজও তঁার িবেশষ জন|

16 “েজদী হেয়া না| েতামােদর হৃদয় সমূ্পণর্রূেপ প্রভুেক দান কর| 17 কারণ প্রভুই হেলন েতামােদর
ঈশ্বর| িতিন হেলন সকল ঈশ্বেরর ঈশ্ব এবং সকল প্রভুর প্রভু| িতিন হেলন মহান, বীযর্য্বান এবং ভয়ঙ্কর
ঈশ্বর| প্রভুর কােছ প্রেতয্ক বয্িক্তই সমান| প্রভু তঁার মন পিরবতর্ েনর জনয্ উৎেকাচ েনন না| 18 অনাথ
এবং িবধবারা যােত নয্ায় িবচার পায় েস িদেক িতিন দৃষ্টি রােখন আর িতিন িবেদশীেদরও ভােলাবােসন|
িতিন তােদর খাদয্ এবং কাপড় েদন| 19 সুতরাং েতামরা অবশয্ই ঐ সমস্ত িবেদশীেদর ভােলাবাসেব, কারণ
িমশের েতামরা িনেজরাই িবেদশী িছেল|

20 “েতামরা অবশয্ই প্রভু, েতামােদর ঈশ্বরেক, শ্রদ্ধা করেব এবং েকবলমাত্র তঁারই উপাসনা করেব|
তঁােক কখনও তয্াগ েকােরা না| েতামরা যখন প্রিতজ্ঞা করেব, তখন অবশয্ই েকবলমাত্র তঁারই নাম বয্বহার
করেব| 21 েতামরা েকবল তঁারই প্রশংসা করেব| িতিন হেলন েতামােদর ঈশ্বর| িতিন েতামােদর জনয্ মহৎ  
এবং আশ্চযর্য্জনক কাজ কেরেছন| েতামরা িনেজেদর েচােখ েসগুেলা েদেখছ| 22 েতামােদর পূবর্পুরুষরা
যখন িমশের েনেম িগেয়িছল, তখন েসখােন েকবলমাত্র 70 জন েলাক িছল| এখন প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর,
েতামােদর েলাকসংখয্া আকােশর অসংখয্ তারার মেতা প্রচুর কেরেছন|

11
প্রভুেক মেন েরেখা

1 “সুতরাং েতামরা অবশয্ই প্রভু, েতামােদর ঈশ্বরেক, ভালবাসেব| িতিন েতামােদর েযগুেলা করেত
বেলন েসগুেলা েতামরা অবশয্ই করেব| েতামরা িনশ্চয়ই তঁার িবিধ, িনয়ম এবং আজ্ঞাসকল সবসমেয়
েমেন চলেব| 2 আজ মেন কর েতামােদর িশক্ষা েদওয়ার জনয্ প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর, েয সমস্ত মহৎ  
কাজগুেলা কেরেছন| েতামােদর সন্তানরা নয়, েতামরাই ঐ সমস্ত িজিনসগুেলা ঘটেত েদেখিছেল এবং তঁার
শািস্ত েদেখিছেল| েতামরা েদেখিছেল প্রভু কত মহৎ  , কত শিক্তমান| 3 িমশের িতিন িমশেরর রাজা ফেরৗণ
এবং তার সমস্ত েদেশর প্রিত েয সব অেলৗিকক কাজ কেরিছেলন, েসগুেলা েতামরা েদেখিছেল| 4 িমশেরর
ৈসনয্েদর প্রিত�তােদর েঘাড়াগুেলার এবং রথগুেলার িতিন িক কেরিছেলন েসগুেলা েতামরা েদেখিছেল|
তারা েতামােদর তাড়া কেরিছল, িকন্তু প্রভু সূফ সাগেরর জল তােদর ওপর িদেয় বইেয় িদেলন| েতামরা
প্রভুেক তােদর সমূ্পণর্ ধ্বংস কের িদেত েদেখিছেল| 5এই স্থােন না আসা পযর্ন্ত মরুভূিমেত প্রভু েতামােদর
ঈশ্বর েতামােদর জনয্ িক কেরিছেলন েসই সমস্ত িজিনস েতামরা েদেখিছেল| 6 রূেবেণর পিরবারেগাষ্ঠীর
ইলীয়াসেরর পুত্র দাথন এবং অবীরাম এর প্রিত প্রভু িক কেরিছেলন েসটা েতামরা েদেখিছেল, যখন ভূিম
মুেখর মেতা খুেল িগেয় ঐ সমস্ত েলাকেদর গ্রাস কেরিছল, েসই ঘটনা ইস্রােয়েলর সমস্ত েলাক েদেখিছল|
এিট তােদর পিরবারবেগর্র, তােদর তঁাবুগুেলােক এবং তােদর সমস্ত পিরচারকেদর এবং পশুেদর গ্রাস
কেরিছল| 7প্রভু েয সমস্ত মহৎ  কাজগুেলা কেরিছেলন েসগুেলা েতামরাই েদেখিছেল, েতামােদর সন্তানরা
নয়!

8 “সুতরাং আিম আজ েতামােদর েয সমস্ত আজ্ঞাগুেলা বললাম, েসগুেলা েতামরা অবশয্ই মানেব|
তাহেলই েতামরা শিক্তশালী হেব এবং েতামরা যদর্ ন নদী অিতক্রম করেত ও েয েদেশ প্রেবশ করেত
চেলছ েসই েদশ অিধগ্রহণ করেত সক্ষম হেব| 9 তাহেলই েতামরা েসই েদেশ অেনকিদন েবঁেচ থাকেব|
প্রভু েসই েদশ েতামােদর পূবর্পুরুষেদর এবং তােদর সমস্ত উত্তরপুরুষেদর েদওয়ার প্রিতজ্ঞা কেরিছেলন|
এই েদশিট অেনক ভােলা িজিনেস পিরপূণর্| 10 েতামরা েয েদশ অিধকার করেত চেলছ েসিট েসই িমশর
েদেশর মত নয় েয েদশ েথেক েতামরা বাইের এেসিছেল| িমশের েতামরা েতামােদর দানা শসয্ েরাপণ
করেত এবং তারপের জল েদওয়ার জনয্ েতামরা পােয়র সাহােযয্ কৃিত্রম খাল েথেক েসচ কের জল
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আনেত, েযভােব তরকািরর বাগােন জল িদেত েসইভােব| 11 িকন্তু েতামরা েয েদশ খুব শীঘ্রই অিধকার
করেব তােত অেনক পবর্ত এবং উপতয্কা আেছ এবং েদশিট তার প্রেয়াজনীয় জল পায় আকােশর বৃষ্টি
েথেক| 12 প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর, েসই েদশ সম্পেকর্ যত্নবান| প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর, বছেরর প্রথম েথেক
েশষ পযর্ন্ত েসই েদেশর উপর লক্ষয্ রােখন|

13 “প্রভু বেলন, �আিম আজ েতামােদর েয আজ্ঞাগুেলা িদলাম েসগুেলা েতামরা িনশ্চয়ই খুব
সতকর্ ভােব শুনেব| েতামরা অবশয্ই প্রভু, েতামােদর ঈশ্বরেক ভােলাবাসেব এবং েতামােদর সমস্ত মন
এবং সমস্ত প্রাণ িদেয় তঁার েসবা করেব| 14 যিদ েতামরা এিট কেরা তাহেল আিম িঠক সমেয় েতামােদর
েদেশর জনয্ বৃষ্টি পাঠােবা| আিম শরত্ কােলর বৃষ্টি এবং বসন্তকােলর বৃষ্টি পাঠােবা| তাহেলই েতামরা
েতামােদর দানা শসয্, নতুন দ্রাক্ষারস এবং েতল সংগ্রহ করেত পারেব| 15 এবং আিম েতামােদর পশুেদর
জনয্ েতামােদর মাঠগুেলােত ঘাস জন্মাব, তােত েতামােদর যেথষ্ট পিরমাণ খােদয্র সংস্থান হেব|�

16 “িকন্তু সাবধান! েযন েতামােদর হৃদয় ভ্রান্ত না হয় এবং েতামরা ঘুের অনয্ানয্ েদবতােদর েসবা এবং
পূজা না কর| 17 তা করেল ঈশ্বর েতামােদর প্রিত ভীষণ কু্রদ্ধ হেবন| িতিন আকাশ রুদ্ধ কের েদেবন এবং
েকােনা বৃষ্টি হেব না| জিমেত েকােনা ফসল উৎপন্ন হেব না| এবং প্রভু েতামােদর েয উত্তম েদশ িদেচ্ছন
েসই েদেশ েতামরা খুব শীঘ্রই িনিশ্চহ্ন হেয় যােব|

18 “আিম েতামােদর েয আজ্ঞাগুেলা িদলাম েসগুেলা েতামরা মেন রাখেব| েসগুেলা েতামরা েতামােদর
হৃদেয় েগঁেথ রােখা|আজ্ঞাগুেলােক েলখ, েসগুেলােক হােত েবঁেধ রাখ এবংআমার িবিধগুেলা মেন রাখার
উপায় িহেসেব তা েতামােদর কপােল েবঁেধ রাখ| 19 এই িবিধগুেলা েতামােদর সন্তানেদরও েশখাও| যখন
েতামরা েতামােদর বাড়ীেত বেস থাকেব, যখন েতামরা রাস্তায় হঁাটেব, যখন েতামরা শুেয় থাকেব এবং
যখন েতামরা উঠেব তখন এগুেলা সম্পেকর্ আেলাচনা কেরা| 20 েতামােদর বািড়গুিলর দরজার খঁুিটর
ওপের এবং ফটকগুিলর ওপের এই আজ্ঞাগুেলাক িলেখ রাখ| 21 তাহেল প্রভু েতামােদর পূবর্পুরুষেদর
কােছ েয েদেশর জনয্ প্রিতজ্ঞা কেরিছেলন, েসই েদেশ েতামরা এবং েতামােদর সন্তানরা উভেয়ই দীঘর্িদন
েবঁেচ থাকেব| পৃিথবীর ওপের আকাশ যতিদন থাকেব েতামরাও েসই েদেশ ততিদন থাকেব|

22“আিম েতামােদর েযআজ্ঞাগুেলা অনুসরণ করেত বেলিছলাম েসগুেলা েমেন চলার বয্াপাের েতামরা
খুব সতকর্ হেব: প্রভু, েতামােদর ঈশ্বরেক ভােলাবােসা, তঁার িনেদর্ িশত সব পথগুেলা অনুসরণ কর এবং তঁার
প্রিত িবশ্বস্ত থাক| 23তাহেল েতামরা যখন েসই েদেশর িভতের যােব, প্রভু তখন অনয্ানয্ জািতর েলাকেদর
েসই েদশ েথেক তািড়েয় েদেবন| েয জািতগুিল েতামােদর েথেক বৃহত্তর এবং শিক্তশালী তােদর কাছ েথেক
েতামরা েদশিট িনেয় েনেব| 24 েযখান িদেয় েতামরা হঁাটেব েসই সমস্ত স্থান েতামােদর হেব| েতামােদর
েদশ দিক্ষেণর মরুভূিম েথেক উত্তের িলবােনান পযর্ন্ত িবসৃ্তত হেব| এিট আবার পূবর্িদেক ফরাৎ নদী েথেক
ভূমধয্সাগর পযর্ন্ত িবসৃ্তত হেব| 25 েকােনা বয্িক্ত েতামােদর িবরুেদ্ধ দঁাড়ােত সক্ষম হেব না| েতামরা েসই
েদেশ েযখােনই যােব, প্রভু েতামােদর ঈশ্বর েসখানকার েলাকেদর েতামােদর সম্পেকর্ ভীত কের েদেবন|
এগুেলাই প্রভু েতামােদর কােছ পূেবর্ প্রিতজ্ঞা কেরিছেলন|

ইস্রােয়েলর পছন্দ: আশীবর্াদ অথবা অিভশাপ
26 “আজ আিম েতামােদর আশীবর্াদ অথবা অিভশাপ এ দুিটর মেধয্ েয েকােনা একিট পছন্দ করেত

িদিচ্ছ| 27 আজ আিম েতামােদর যা বেলিছ, প্রভু েতামােদর ঈশ্বেরর েসই আজ্ঞাগুেলা যিদ েতামরা েশান
এবং মানয্ কেরা তাহেল েতামরা আশীবর্াদ পােব| 28 িকন্তু েতামরা যিদ প্রভু েতামােদর ঈশ্বেরর, আজ্ঞা না
েশান এবং না মােনা এবং আিম আজ েতামােদর েয ভােব আেদশ করলাম েসভােব জীবনধারণ না কের
অনয্ানয্ েদবতােদর অনুসরণ কেরা, তেব েতামরা অিভশাপগ্রস্ত হেব|

29 “েতামরা েয েদশ অিধকার করেত যাচ্ছ েসই েদেশ প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর, েতামােদর েনতৃত্ব িদেয়
িনেয় েগেল েতামরা গিরষীম পবর্েতর িশখের যােব এবং েসখান েথেক েলাকেদর উেদ্দেশয্ আশীবর্াদ বাণী
পড়েব এবং তারপর েতামরা এবল পবর্েতর িশখের যােব এবং েসখান েথেক েলাকেদর প্রিত অিভশাপসূচক
বাতর্ া পড়েব| 30 যদর্ ন উপতয্কায় বসবাসকারী কনানীয় েলাকেদর েদেশ যদর্ ন নদীর অপর পাের এই
পবর্তমালা অবিস্থত| এই পবর্তমালা পিশ্চমিদেক অবিস্থত, িগল্গল শহেরর কােছ েমািরর এেলান বেনর
েথেক খুব দূের নয়| 31 েতামরা যদর্ ন নদী অিতক্রম কের যােব| প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর, েতামােদর েয েদশ
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িদেচ্ছন েতামরা েসই েদশ অিধগ্রহণ করেব| এই েদশ েতামােদর হেব| যখন েতামরা এই েদেশ বসবাস
করেত শুরু করেব তখন, 32আিম আজ েতামােদর েয সমস্ত িবিধসমুহ এবং িনয়মসমূহ িদলাম েসই সমস্ত
েতামরা অবশয্ই খুব সতকর্ ভােব েমেন চলেব|

12
ঈশ্বেরর উপাসনার স্থান

1 “প্রভু, েতামােদর িপতৃপুরুষেদর ঈশ্বর, েতামােদর েয েদশ অিধকার করেত িদেচ্ছন েসই নতুন েদেশ
েতামরা এই সমস্ত িবিধসমুহ এবং িনয়মসমূহ অবশয্ই েমেন চলেব| েতামরা যতিদন এই েদেশ বাস করেব
ততিদন পযর্ন্ত েতামরা অবশয্ই এই িবিধসমূহ যত্নসহকাের েমেন চলেব| 2 এখন েসখােন েয জািতরা বাস
করেছ তােদর কাছ েথেক যখন েতামরা েদশিট অিধগ্রহণ করেব, তখন ঐ সমস্ত জািতর েলাকরা েযখােন
তােদর েদবতােদর পূজা কের েসই জায়গাগুেলা েতামরা অবশয্ই সমূ্পণর্রূেপ ধ্বংস করেব| এই স্থানগুেলা
হল উঁচু পাহােড়র ওপের এবং সবুজ গাছপালার নীেচ| 3 েতামরা অবশয্ই তােদরআেশরার স্তম্ভগুিল পুিড়েয়
েদেব এবং তােদর েদবতােদর মূির্ত্তগুেলা েভেঙ্গ েদেব| এই ভােব েতামরা অবশয্ই েসই স্থান েথেক তােদর
নাম েলাপ কের েদেব|

4 “ঐ সমস্ত েলাকরা েযভােব তােদর েদবতােদর পূজা কের, েসইভােব েতামরা েতামােদর প্রভু ঈশ্বেরর
উপাসনা অবশয্ই করেব না| 5 প্রভু েতামােদর ঈশ্বর, েতামােদর পিরবারেগাষ্ঠীগুেলার মেধয্ এক িবেশষ
স্থান পছন্দ করেবন| প্রভু তঁার নাম েসখােন রাখেবন| েসিটই হেব তঁার িনবাস স্থান| েতামরা অবশয্ই তঁার
উপাসনার জনয্ েসই স্থােন যােব| 6 েসখােন েতামরা অবশয্ই েতামােদর েহামবিলর ৈনেবদয্, েতামােদর
উৎসেগর্র িজিনসপত্র, েতামােদর শেসয্র এবং পশুর এক দশমাংশ, েতামােদর িবেশষ উপহারসমুহ, েয
েকােনাও উপহার সামগ্রী েযটা েতামরা প্রভুর কােছ প্রিতজ্ঞা কেরিছেল, েয েকােনাও িবেশষ উপহার যা
েতামরা িদেত চাও, এবং েতামােদর পশুপােলর মেধয্ প্রথমজাত পশুেদর িনেয় আসেব| 7 েসই স্থােন
েতামরা েতামােদর প্রভু ঈশ্বেরর উপিস্থিতর সামেন আহার করেব এবং েয সব উত্তম িবষয় পিরশ্রম কের
লাভ কেরছ তা তুিম এবং েতামার পিরবারগুিলর সােথ ভাগ কের েনেব, কারণ প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর,
েতামােদর আশীবর্াদ কেরেছন এবং েতামােদর ঐ সমস্ত ভােলা িজিনসগুেলা িদেয়েছন|

8 “আমরা েয ভােব উপাসনা কের আসিছলাম েসইভােব েতামরা অবশয্ই েতামােদর উপাসনা চািলেয়
যােব না| এখন পযর্ন্ত আমরা যা ভাল মেন কেরিছ েসইভােবই ঈশ্বেরর উপাসনা কের আসিছলাম| 9কারণ
প্রভু েতামােদর ঈশ্বর, েতামােদর েয েদশ িদেচ্ছন েসই িবশ্রামস্থােন েতামরা এখনও প্রেবশ কর িন| 10 িকন্তু
েতামরা শীঘ্রই যদর্ ন নদী অিতক্রম কের যােব এবং েসই েদেশ বাস করেব| েসই েদেশ প্রভু েতামােদর সমস্ত
শত্রুেদর কাছ েথেক েতামােদর িবশ্রাম েদেবন আর েতামরা িবপদমুক্ত হেব| 11 এর পর প্রভু তঁার িবেশষ
স্থান পছন্দ করেবন, েসই স্থােন প্রভু তঁার নাম স্থাপন করেবন এবং আিম েতামােদর েয আজ্ঞা কেরিছলাম
েসই সমস্ত িজিনসপত্র েতামরা অবশয্ই েসই স্থােন িনেয় আসেব| েতামােদর েহামবিলর ৈনেবদয্, উৎসেগর্র
িজিনসপত্র, িবেশষ উপহার সামগ্রী, েয েকানও উপহার যা েতামরা েতামােদর শেসয্র এবং পশুর এক
দশমাংশ প্রভুর কােছ প্রিতজ্ঞা কেরিছেল এবং েতামােদর পশুশালার প্রথমজাত পশুেদর িনেয় এেসা|
12 েতামােদর সমস্ত েলাকেদর িনেয় েসই স্থােন এস| েতামােদর সন্তানেদর, েতামােদর পিরচারকেদর
এবং েতামােদর শহের বসবাসকারী েলবীয়েদর িনেয় এেসা| (কারণ েতামােদর মেধয্ এই সমস্ত েলবীয়েদর
িনেজেদর জিমর েকােনা অংশ বা অিধকার েনই|) েতামরা েসখােন প্রভু, েতামােদর ঈশ্বেরর, উপিস্থিতর
সামেন সবার সােথ আনন্দ উপেভাগ কেরা| 13 সাবধান, েয েকান স্থান েদখেলই েসখােন েতামােদর
েহামবিলর ৈনেবদয্ উৎসগর্ কেরা না| 14 েতামােদর পিরবারেগাষ্ঠীর মেধয্ প্রভু তঁার েয িবেশষ স্থান পছন্দ
করেবন, েকবলমাত্র েসই স্থােনই েতামরা েহামবিলর ৈনেবদয্সমুহ এবং অনয্ানয্ দ্রবয্সামগ্রী উৎসগর্ কেরা
এবং আিম যা আেদশ করিছ েসগুেলাই পালন কেরা|

15 “েতামরা েযখােনই থােকা, েতামরা েয েকানও পশুেদর, েযমন কৃষ্ণসার এবং হিরণ হতয্া করেত
পার এবং েসগুেলা েখেত পােরা| েতামরা যতটা চাও েসই পিরমাণ মাংস েতামরা আহার করেত পার, েয
পিরমাণ প্রভু েতামােদর ঈশ্বর েতামােদর েদন| েয েকােনাও বয্িক্ত এই মাংস েখেত পাের�েলাকেদর মেধয্
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যারা শুিচ এবং অশুিচ| 16 িকন্তু েতামরা অবশয্ই রক্ত খােব না| িঠক জেলর মেতাই রক্তটােক েতামরা
মািটেত েঢেল েফলেব|

17 “েতামরা েযখােন বাস করছ েসই স্থােন এই িজিনসগুিল অবশয্ই ভক্ষণ করেব না; েযমন েতামােদর
শেসয্র এক দশমাংশ, েতামােদর নতুন দ্রাক্ষারস এবং েতল, েতামােদর পশুপােলর অথবা গবািদপশুর
প্রথমজাত পশুেদর, েয েকােনাও উপহার েযটা েতামরা ঈশ্বেরর কােছ প্রিতজ্ঞা কেরিছেল, েয েকানও
িবেশষ উপহারসামগ্রী যা েতামরা ঈশ্বেরর কােছ মানত কেরছ অথবা ঈশ্বেরর জনয্ সিরেয় রাখা অনয্ানয্
েয েকােনাও উপহারসামগ্রী| 18 েতামরা অবশয্ই ঐ সমস্ত ৈনেবদয্ েকবলমাত্র েসই স্থােনই আহার করেব
েযখােন প্রভু, েতামােদর ঈশ্বেরর, উপিস্থিত থাকেব এবং েসই িবেশষ স্থােন, েযিট প্রভু েতামােদর ঈশ্বর
পছন্দকরেবন| েতামরা অবশয্ই েসই স্থােন যােব এবং েতামােদর পুত্রেদর, েতামােদর কনয্ােদর, েতামােদর
সমস্ত পিরচারকেদর এবং েতামােদর শহের বসবাসকারী েলবীয়েদর সেঙ্গ একেত্র আহার করেব| েসখােন
েতামরা িনেজরা প্রভু, েতামােদর ঈশ্বেরর, উপিস্থিতর সামেন আনন্দ উপেভাগ কেরা| েতামরা েয জনয্
কাজ কেরিছেল, েসই িজিনসগুেলােক েসখােন উপেভাগ কেরা| 19 িকন্তু সাবধান, েতামরা সবসময়ই এই
সমস্ত খাদয্দ্রবয্ েলবীয়েদর সেঙ্গ ভাগ কের েনেব| েতামরা যতিদন েতামােদর েদেশ থাকেব, ততিদন পযর্ন্ত
েতামরা এ কাজ করেব|

20-21 “প্রভু েতামােদর ঈশ্বর যখন তঁার প্রিতশ্রুিত অনুসাের েদেশর সীমা িবস্তার করেবন; েসই সময়
িতিন তঁার নাম স্থাপনােথর্ েয স্থানিট িনবর্ািচত কেরেছন তা েথেক েতামরা হয়েতা অেনক দূের বসবাস করেত
পার| যিদ এিট অেনক দূের হয় এবং েতামরা মাংেসর জনয্ কু্ষধাতর্ হও তেব প্রভু েতামােদর যা িদেয়েছন
েসই পশুপাল েথেক েতামরা েয েকােনা পশুেক হতয্া করেত পার| আিম েতামােদর েয আেদশ কেরিছ
েসই ভােবই এিট কেরা| েতামরা েতামােদর শহের এই মাংস যত ইচ্ছা তত েখেত পার| 22 েতামরা েযভােব
কৃষ্ণসার অথবা হিরেণর মাংস খাও েসভােবই েতামরা এই মাংস েখেত পার| শুিচ বা অশুিচ েয েকান
বয্িক্তই তা েখেত পাের| 23 িকন্তু সাবধান, রক্ত েখও না, কারণ রেক্তর মেধয্ই জীবেনর অিস্তত্ব| েতামরা
েসই মাংস কখনই খােব না যতক্ষণ পযর্ন্ত তার মেধয্ প্রােণর অিস্তত্ব আেছ| 24 রক্ত েখও না| জেলর মেতাই
মািটর ওপের রক্ত েঢেল েফেল েদেব| 25 কােজই রক্ত েখও না| প্রভুর দৃষ্টিেত যা নয্ায় েসই কাজগুেলা
করেল েতামােদর এবং েতামােদর উত্তরপুরুষেদর মঙ্গল হেব|

26 “েতামােদর পিবত্র উপহার এবং যিদ েতামরা ঈশ্বরেক িবেশষ িকছু েদেব বেল মানত কের থাক,
তাহেল তা িনেয় প্রভু, েতামােদর ঈশ্বেরর, মেনানীত স্থােন যােব| 27 েসই জায়গায় েতামরা অবশয্ই
েতামােদর েহামবিল উৎসগর্ করেব| েতামরা অবশয্ই প্রভু েতামােদর ঈশ্বেরর েবদীর ওপের েতামােদর
েহামবিলর মাংস এবং রক্ত উভয়ই উৎসগর্ করেব| েতামরা অবশয্ই েতামােদর প্রভু ঈশ্বেরর েবদীর ওপের
রক্ত ঢালেব| এরপর েতামরা মাংস েখেত পার| 28আিম েতামােদর েয আেদশগুেলা িদলাম েসগুেলা েমেন
চলার বয্াপাের খুব সতকর্ থাকেব| প্রভু েতামােদর ঈশ্বেরর েচােখ যা ভাল এবং নয্ায় েসই কাজগুিল করেল
েতামােদর এবং েতামােদর উত্তরপুরুষেদর িচরিদন মঙ্গল হেব|

29 “েতামরা েয েদশ অিধকার করেত যাচ্ছ েসই েদেশর অিধবাসীেদর প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর, ধ্বংস
করেবন, সুতরাং েতামরা ঐ সমস্ত অিধবাসীেদর েসই েদশ েথেক েবিরেয় েযেত বাধয্ কের েসখােন বাস
করেব| 30 তখন সাবধান, েতামােদর েচােখর সামেন তােদর ধ্বংেসর পর তােদর অনুকরণ কের ফঁােদ
পেড়া না| সাবধান, সাহােযয্র জনয্ ঐ সমস্ত মূির্ত্তর অেন্বষণ কেরা না, কখনও েখঁাজ িনও না, �ঐ সমস্ত
েলাকরা ঐ েদবতােদর িকভােব পূজা করত, পােছ বল আিমও একইভােব পূজা করব!� 31 েসইভােব
েতামরা েতামােদর প্রভু, ঈশ্বেরর, উপাসনা কেরা না| কারণ প্রভু েযগুেলা ঘৃণা কেরন েসই সবরকম খারাপ
কাজই ঐ সমস্ত েলাকরা কের| কারণ তারা েদবতােদর কােছ বিল িহেসেব তােদর সন্তানেদর েপাড়ায়!

32 “আিম েতামােদর েয আেদশগুেলা করলাম েসগুেলা পালন করার বয্াপাের েতামরা খুব সতকর্ হেব|
আিম েতামােদর যা বললাম েসগুেলার সেঙ্গ েকােনা িকছু েযাগ কেরা না এবং েসগুেলা েথেক েকােনা িকছু
বাদও িদও না|
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13
িমেথয্ ভাববাদীর দল

1 “েকান ভাববাদী বা স্বপ্নদশর্ক, েয স্বপ্ন বয্াখয্া কের, েতামােদর কােছ এেস েকােনা িচহ্ন বা অেলৗিকক
িকছু েদখােত পাের| 2আর েস েতামােদর েয িচহ্ন বা অেলৗিকক িকছুর কথা বেলিছল তা সফল হেল েস
হয়েতা েতামােদর বলেত পাের, �এস আমরা অনয্ানয্ েদবতােদর (েয সব েদবতােদর েতামরা জান না|)
অনুসরণ কির এবং েসবা কির|� 3 েসই স্বপ্নদশর্েকর কথা শুেনা না| েকন? কারণ প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর,
েতামােদর পরীক্ষা করেছন| প্রভু জানেত চাইেছন েয, েতামরা তঁােক েতামােদর সমস্ত হৃদয় এবং েতামােদর
সমস্ত প্রাণ িদেয় ভােলাবাস িকনা| 4 েতামরা অবশয্ই েতামােদর প্রভু, ঈশ্বরেক,অনুসরণ করেব! তঁােক শ্রদ্ধা
করেব| প্রভুর আজ্ঞাগুেলা েমেন চলেব এবং িতিন েতামােদর যা বেলন েসগুেলা করেব| প্রভুর েসবা কেরা
এবং তঁােক কখনও পিরতয্াগ কেরা না| 5এছাড়াও েতামরা অবশয্ই েসই ভাববাদী অথবা স্বপ্নদশর্কেক হতয্া
করেব| কারণ েস েতামােদর েসই প্রভু ঈশ্বেরর িবরুদ্ধাচারণ করেত বেলিছল েয প্রভু েতামােদর িমশর েদশ
েথেক বার কের িনেয় এেসিছেলন এবং দাসত্ব েথেক মুিক্ত িদেয়িছেলন| প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর, েতামােদর
েযভােব জীবনযাপন করার জনয্ আজ্ঞা কেরিছেলন েসই েলাকিট েতামােদর েসই জীবন েথেক সিরেয়
আনার েচষ্টা কেরিছল| সুতরাং েতামােদর েলাকেদর মধয্ েথেক েসই মন্দেক সিরেয় েদওয়ার জনয্ েতামরা
অবশয্ই েসই বয্িক্তেক হতয্া করেব|

6 “েতামােদর ঘিনষ্ঠ েকউ অনয্ েদবতােদর পূজা করার জনয্ েতামােদর েগাপেন পরামশর্ িদেত পাের|
েস েতামােদর ভাই হেত পাের, েতামােদর পুত্র হেত পাের, েতামােদর কনয্া হেত পাের, যােক ভােলাবােসা
েসই স্ত্রী হেত পাের অথবা েতামােদর ঘিনষ্ঠতম বনু্ধও হেত পাের| েসই েলাকিট বলেত পাের, �এবার
আমরা যাই এবং অনয্ানয্ েদবতােদর েসবা কির|� (এরাই হল েসই েদবতা যােদর েতামরা জানেত না
এবং েতামােদর পূবর্পুরুষরাও েকান িদন জানত না| 7 এরাই হল েতামােদর চারপােশর অনয্ানয্ েদেশর
বসবাসকারী েলাকেদর কােরার কােছর বা কােরার দূেরর েদবতা|) 8 েতামরা েসই বয্িক্তর সেঙ্গ অবশয্ই
একমত হেব না| তার কথা শুনেব না| তার জনয্ দুঃিখত হেব না| তােক েছেড় িদও না এবং তােক রক্ষা
কেরা না| 9-10 না! েতামরা অবশয্ই েসই বয্িক্তেক হতয্া করেব| েতামরা অবশয্ই তােক পাথর েমের হতয্া
করেব| তুিমই হেব প্রথম বয্িক্ত েয পাথর তুলেব এবং তার িদেক ছঁুেড় মারেব| এরপর সমস্ত েলাকরা তােক
হতয্া করার জনয্ অবশয্ই পাথর ছঁুড়েব| কারণ েসই বয্িক্ত েতামােদর প্রভু, ঈশ্বেরর, কাছ েথেক েতামােদর
দূের সিরেয় িনেয় আসার েচষ্টা কেরিছল; অথচ েসই িমশর েদশ েথেক প্রভুই েতামােদর দাসত্ব েথেক বার
কের িনেয় এেসিছেলন| 11 তখন ইস্রােয়েলর সমস্ত েলাকরা শুনেত পােব এবং ভয় পােব এবং তারা আর
কখনও ঐ সমস্ত খারাপ কাজ করেব না|

েয শহরগুেলােক অবশয্ই ধ্বংস করেত হেব
12 “প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর, েতামােদর বাস করার জনয্ েয শহরগুেলা িদেয়েছন, েসই শহরগুেলার

মেধয্ েকােনা একিটর সম্পেকর্ যিদ এমন খবর পাও 13 েয েতামােদর মেধয্ েথেক িকছু পাষণ্ড েলাক
শহেরর অনয্ানয্ েলাকেদর এই বেল ঈশ্বরিবমুখ করার জনয্ প্রেরািচত করেছ েয, �এবার এস আমরা এমন
েদবতােদর েসবা কির যােদর েতামরা আেগ কখনও জানেত না,� 14 তখন এই ধরেণর েকােনা খবর
সতয্ িকনা তা জানার জনয্ েতামরা অবশয্ই যথাসাধয্ েচষ্টা করেব| যিদ েতামরা জানেত পােরা েয এিট
সতয্, যিদ েতামরা প্রমাণ করেত পার েয েস রকম সাংঘািতক ঘটনা সতয্ই ঘেটিছল 15 তাহেল েতামরা
অবশয্ই েসই শহেরর েলাকেদর সকলেক তরবাির দ্বারা হতয্া করেব এবং েতামরা তােদর সমস্ত পশুেদরও
হতয্া করেব| েতামরা অবশয্ই েসই শহরিটেক সমূ্পণর্রূেপ ধ্বংস করেব| 16 এরপর েতামরা অবশয্ই সমস্ত
মুলয্বান িজিনসপত্র এক জায়গায় জেড়া করেব এবং েসগুেলােক শহেরর েকন্দ্রস্থেল িনেয় যােব| তারপর
শহরিটেকঐ সমস্ত িজিনসপত্র সেমত পুিড়েয় েফলেব| এিট হেব েতামােদর প্রভু, ঈশ্বেরর, কােছ েহামবিলর
ৈনেবদয্| শহরিট েযন অবশয্ই িচরকােলর মেতা পাথেরর স্তুেপ পিরণত হয়| েসই শহরিটেক েযন অবশয্ই
আবার ৈতরী করা না হয়| 17 েসই শহেরর প্রিতিট িজিনস ধ্বংস করার জনয্ ঈশ্বরেক দান করেত হেব,
সুতরাং েতামরা ঐ িজিনসগুেলার েকানিটই িনেজেদর জনয্ রাখেব না| েতামরা যিদ এই আেদশ েমেন
চেলা, তাহেল প্রভু েতামােদর প্রিত আর এেতা কু্রদ্ধ হেবন না| প্রভু েতামােদর প্রিত কৃপা ও করুণা করেবন|
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িতিন েতামােদর পূবর্পুরুষেদর কােছ েয প্রিতজ্ঞা কেরিছেলন, েসই অনুযায়ী িতিন েতামােদর জািতেক
বৃহত্তর করেবন| 18 এই রকমটাই হেব যিদ েতামরা প্রভু, েতামােদর ঈশ্বেরর, কথা েশােনা, তঁার সমস্ত
আজ্ঞাগুেলা, েযগুেলা আজ আিম েতামােদর িদলাম, েসগুেলা সব যিদ েমেন চেলা এবং প্রভুর দৃষ্টিেত
যথাথর্ আচরণ কেরা|

14
ইস্রােয়েল ঈশ্বেরর িবেশষ েলাকরা

1 “েতামরা হেল প্রভু, েতামােদর ঈশ্বেরর, সন্তান| যখন েকউ মারা যায় তখন েতামরা েকােনাভােবই
েতামােদর িনেজেদর কাটােছঁড়া করেব না অথবা মাথা কািমেয় েতামােদর দুঃখ প্রকাশ করেব না| 2 েকন?
কারণ েতামরা অনয্ানয্ েলাকেদর েথেক আলাদা| েতামরা হেল প্রভুর িবেশষ েলাকজন| পৃিথবীর সমস্ত
েলাকর মধয্ েথেক প্রভু েতামােদর ঈশ্বর তঁার িবেশষ েলাক িহেসেব েতামােদরই িনবর্ািচত কেরিছেলন|

েয খাবার খাওয়ার জনয্ ইস্রােয়লীয়রা অনুমিত েপেয়িছল
3 “প্রভু েযগুেলা ঘৃণা কেরন েসগুেলা েতামরা েখও না| 4 েতামরা এই সমস্ত পশুেদর েখেত পার�গরু,

েমষ, ছাগল, 5 হিরণ, বারিশঙ্গা হিরণ, েছাট হিরণী, বুেনা েমষ, বুেনা ছাগল, কৃষ্ণসার হিরণ এবং পাবর্তয্
েমষ| 6 েয েকােনাও পশু যােদর পােয় দুভােগ িবভক্ত খুর আেছ এবং যারা জাবর কােট তােদর েতামরা
েখেত পােরা| 7 িকন্তু েতামরা উট, খরেগাশ অথবা পাহাড়ী শ্বাফন পশুেদর েখও না| এই সমস্ত পশুরা
জাবর কােট িকন্তু তােদর পােয় িবভক্ত খুর েনই, সুতরাং ঐ সমস্ত পশুরা শুিচ খাদয্ িহেসেব েতামােদর
কােছ গ্রহণেযাগয্ নয়| 8 েতামরা অবশয্ই শুেয়ার খােব না| তােদর পােয়র খুরগুেলা িবভক্ত, িকন্তু তারা
জাবর কােট না| সুতরাং খাদয্ িহেসেব শুেয়ারও েতামােদর গ্রহণেযাগয্ নয়| শুেয়ােরর েকােনা মাংস খােব
না| এমনিক শুেয়ােরর মৃত শরীর স্পশর্ করেব না|

9 “পাখনা এবং আঁশ আেছ এরকম েয েকােনা রকম মাছ েতামরা েখেত পােরা| 10 িকন্তু জেল
বসবাসকারী জীবন্ত েকােনা িকছু, যােদর পাখনা অথবা আঁশ েনই েসগুেলা েতামরা েখও না| এগুেলা
েতামােদর পেক্ষ শুিচ খাদয্ নয়|

11 “েতামরা েয েকােনাও প্রকােরর শুিচ পাখী েখেত পােরা| 12 িকন্তু এই পাখীগুেলা েখও না: ঈগল,
শকুন, বাজ, 13লাল িচল, বাজ পািখ এবং েয েকােনা প্রকার িচল, 14 েয েকান প্রকার কাক, 15 িশংওয়ালা
েপঁচা, লক্ষী েপঁচা, শঙ্খ িচল, েয েকােনাও রকম বাজপািখ, 16 েছাট েপঁচা, বড় েপঁচা, সাদা েপঁচা,
17 মরুভূিম অঞ্চেলর েপঁচা, সামুিদ্রক ঈগল, িলপ্তপাদ সামুিদ্রক পাখী, 18 সারস, সারস জাতীয় অনয্ানয্
েয েকােনাও পাখী, ঝঁুিটওয়ালা পাখী অথবা বাদুড়|

19 “ডানাওয়ালা সমস্ত েপাকারাই অশুিচ, সুতরাং তােদর েখও না| 20 িকন্তু েতামরা েয েকানও প্রকার
শুিচ পাখী েখেত পার|

21 “িনেজর েথেক মারা েগেছ এমন েকােনাও পশু েতামরা েখও না| েতামরা মৃত পশু খাবার জনয্
েতামােদর শহেরর েকােনা িবেদশীেক িদেত পােরা| অথবা েতামরা তা তার কােছ িবিক্র করেত পােরা| িকন্তু
েতামরা িনেজরা অবশয্ই েকােনা মৃত পশু খােব না, কারণ েতামরা প্রভু েতামােদর ঈশ্বেরর| েতামরা তঁার
িবেশষ েলাক|

“একিট ছাগিশশুেক তারই মােয়র দুেধ রান্না েকােরা না|

দশভােগর এক ভাগ েদওয়া
22 “েতামােদর জিমেত েয ফসল হয়, প্রিত বছর তার দশ ভােগর এক ভাগ আলাদা কের রাখেব|

23এরপর প্রভু েয জায়গািটেক তঁার িবেশষ বাসস্থান িহেসেব িচিহ্নত কেরেছন, েসখােন েতামরা যােব| েসই
স্থােন েতামরা েতামােদর প্রভু ঈশ্বেরর উপিস্থিতেত েতামােদর দানা শেসয্র, েতামােদর নতুন দ্রাক্ষারেসর,
েতামােদর েতেলর এবং েতামােদর পশুর দেলর মেধয্ প্রথম জাত পশুেদর এক দশমাংশ েভাজন করেব|
এই প্রকাের েতামােদর প্রভু ঈশ্বেরর সম্মান েদখােনার কথা সব সময় মেন রাখেব| 24 িকন্তু জায়গাটা যিদ
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দূের হয় তেব েতামােদর শেসয্র দশ ভােগর এক ভাগ েতামােদর পেক্ষ বহন কের িনেয় যাওয়া সম্ভব নাও
হেত পাের| সুতরাং প্রভু যখন েতামােক আশীবর্াদ কেরন তখন ঈশ্বর িনেজর নাম স্থাপেনর জনয্ েয স্থান
মেনানীত কেরেছন তা দূের হেল 25 েতামােদর শেসয্র েসই অংশটুকু িবিক্র কের েয টাকা পােব তা সেঙ্গ
নাও এবং ঈশ্বর েয জায়গা মেনানীত কেরেছন েসই িবেশষ জায়গায় যাও| 26 েসই টাকা িদেয় েতামরা যা
চাও তা েকেনা�গরু, েমষ, দ্রাক্ষারস অথবা সুরা অথবা েয েকােনা রকম খাদয্| এর পর েসই জায়গায় প্রভু
েতামােদর ঈশ্বেরর সেঙ্গ েতামরা এবং েতামােদর পিরবােরর েলাকরা অবশয্ই খােব এবং আনন্দ উপেভাগ
করেব| 27 িকন্তু েতামােদর শহের বসবাসকারী েলবীয়েদর ভুেলা না| েতামরা তােদর সেঙ্গ েতামােদর খাদয্
ভাগ কের েনেব, কারণ েতামােদর মেতা তােদর জিমর েকােনা অংশ েনই|

28 “প্রিত িতন বছেরর েশেষ েতামরা অবশয্ই েসই বছেরর সংগৃহীত ফসেলর এক দশমাংশ সংগ্রহ
করেব| েতামােদর শহরগুেলােত এই খাদয্ জমা কের েরেখা| 29 এই খাদয্ েলবীয় েলাকেদর জনয্ কারণ
তােদর িনেজেদর েকােনা জিম েনই| এই খাদয্ েতামােদর শহের যােদর খােদয্র প্রেয়াজন তােদরও জনয্|
েসই খাদয্ িবেদশীেদর, িবধবােদর এবং অনাথেদর জনয্| যিদ েতামরা এিট কেরা তাহেল প্রভু, েতামােদর
ঈশ্বর, েতামােদর সমস্ত কােজ আশীবর্াদ করেবন|

15
েদনা বািতল করার িবেশষ বৎসর

1 “প্রিত সাত বছেরর েশেষ েতামরা অবশয্ই ঋণ ক্ষমা করেব| 2 েতামরা এই প্রকাের তা করেব: েকান
েলাক েয অপর ইস্রােয়লীয়েক টাকা ধার িদেয়েছ, েস অবশয্ই েসই ঋণ ক্ষমা করেব| েস তার প্রিতেবশীেক
ঋণ েশাধ করেত বাধয্ করেব না, কারণ ঈশ্বেরর সম্মানােথর্ েসই বছের েদনা বািতল করার বছর িহসােব
েঘাষণা করা হেয়েছ| 3 েতামরা েকান িবেদশীর কাছ েথেক ঋণ আদায় করেত পার| িকন্তু আেরকজন
ইস্রােয়লীর েতামার কােছ েয েদনা আেছ েসটা েতামরা অবশয্ই বািতল করেব| 4 েতামােদর েদেশ েকােনা
গরীব েলাক থাকা উিচৎ নয়, কারণ প্রভু েতামােদর েয েদশ িদেয়েছন েসই েদেশ েতামােদর মহৎ  ভােব
আশীবর্াদ করেবন| 5 িকন্তু এটা একমাত্র তখনই সম্ভব যিদ েতামরা প্রভু েতামােদর ঈশ্বরেক েমেন চেলা|আিম
আজ েতামােদর েযগুেলা বললাম েসই আজ্ঞাগুেলা েমেন চলার বয্াপাের েতামরা অবশয্ই সতকর্ থাকেব|
6তাহেল িতিন েযরকম প্রিতজ্ঞা কেরিছেলন েসই মেতা েতামােদরআশীবর্াদ করেবন| তখন েতামরা অনয্ানয্
জািতেক ঋণ েদেব| িকন্তু অনয্েদর কাছ েথেক ঋণ েনওয়ার প্রেয়াজন েতামােদর হেব না| েতামরা বহু
জািতেক শাসন করেত পারেব, িকন্তু ঐ সমস্ত জািতর েকউই েতামােদর শাসন করেব না|

7 “প্রভু েতামােদর ঈশ্বর েতামােদর েয েদশ িদেয়েছন, েসখানকার েকান শহের েতামার েকউ যিদ
দিরদ্র হয় তেব তুিম অবশয্ই স্বাথর্পর হেব না, েসই দিরদ্র বয্িক্তেক সাহাযয্ করেব, তােক অবশয্ই সাহাযয্
করেত অস্বীকার করেব না| 8 তার সােথ উদারভােব ভাগ কের িনেত েতামরা অবশয্ই রািজ হেব এবং েসই
েলাকিটর যা িকছু প্রেয়াজন সব িকছু েতামরা তােক ধার েদেব|

9 “সপ্তম বছর, েদনা বািতল করার বছর এিগেয় এেসেছ বেল, শুধু মাত্র এই কারেণই কাউেক সাহাযয্
করেত অস্বীকার েকােরা না| এই ধরেণর েকান খারাপ িচন্তা েতামােদর মেন প্রেবশ করেত িদও না| েয
বয্িক্তর সাহােযয্র প্রেয়াজন, তার সম্বেন্ধ েতামরা অবশয্ই েকােনা খারাপ মেনাভাব েপাষণ করেব না|
েতামরা অবশয্ই তােক সাহাযয্ করেত অস্বীকার করেব না| েতামরা যিদ েসই গরীব েলাকিটেক সাহাযয্ না
কেরা, তাহেল েস প্রভুর কােছ েতামােদর িবরুেদ্ধ অিভেযাগ করেব এবং প্রভু েতামােদর এই পােপর জনয্
অিভযুক্ত করেবন|

10 “েতামরা েতামােদর যথাসাধয্ েসই গরীব েলাকিটেক েদেব| তােক েদওয়ার সময় মেন েকােনা কুিচন্তা
েরেখা না| েকন? কারণ এই ভােলা কাজ করার জনয্ প্রভু েতামােদর ঈশ্বর েতামােদর আশীবর্াদ করেবন|
েতামােদর সমস্ত কােজ এবং েতামরা যা কেরা তার প্রেতয্কিটেত িতিন েতামােদর আশীবর্াদ করেবন|
11 েতামােদর েদেশ সবসময়ই গরীব েলাক থাকেব; েসই কারেণ আিম েতামােদর আেদশ করিছ েতামরা
অবশয্ই েতামােদর ভাইেদর এবং েতামােদর েদেশ েয দিরদ্র েলাকেদর সাহােযয্র প্রেয়াজন তােদর মুক্ত
হেস্ত সাহাযয্ করেব|
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ক্রীতদাসেদর মুক্ত কের েদওয়া
12 “ক্রীতদাস িহেসেব েতামােদর েসবা করার জনয্ যিদ েকােনা িহব্রু পুরুষ অথবা স্ত্রীেলাক েতামােদর

কােছ িনেজেক িবিক্র কের তেব েতামরা তােক ছ�বছর পযর্ন্ত ক্রীতদাস িহেসেব রাখেত পার; িকন্তু সপ্তম
বছের েতামরা অবশয্ই তােক েছেড় েদেব| 13 িকন্তু যখন েতামরা েতামােদর ক্রীতদাসেক স্বাধীন করছ,
তখন তােক খািল হােত পািঠও না| 14 েতামরা অবশয্ই েসই বয্িক্তেক মুক্ত হেস্ত েতামােদর পশু, দানাশসয্
এবং দ্রাক্ষারস েদেব| প্রভু েতামােদর ঈশ্বর, েতামােদর েযভােব আশীবর্াদ কেরেছন েসই ভােবই েতামরা
েতামােদর ক্রীতদাসেক েদেব| 15 মেন রাখেব, েতামরা িমশের ক্রীতদাস িছেল এবং প্রভু েতামােদর ঈশ্বর
েতামােদর মুক্ত কেরিছেলন| েসই কারেণই আিম আজ েতামােদর এই আেদশ িদিচ্ছ|

16 “িকন্তু েসই ক্রীতদাস যিদ বেল, �আিম েতামােদর েছেড় যােবা না|� েস েতামােক এবং েতামােদর
পিরবারেক ভােলাবােস এবং েতামােদর সেঙ্গ েস ভােলাভােব আেছ বেল এটা বলেত পাের| 17এরকম হেল
েতামরা েসই ক্রীতদাসেক েতামােদর দরজায় কান রাখেত বেলা এবং একিট ধারােলা যেন্ত্রর সাহােযয্ তার
কােন ফুেটা কেরা| এর েথেকই েবাঝা যােব েয েস িচরকােলর জনয্ েতামােদরই ক্রীতদাস| েয ক্রীতদাসী
েতামােদর সেঙ্গ থাকেত চায় তার জনয্ও এই বয্বস্থা|

18 “ক্রীতদাসেদর মুক্ত কের েদওয়ার বয্াপাের মন কিঠন েকােরা না| মেন রাখেব, েকােনা ভাড়া করা
েলাকেক েতামােদর েয টাকা িদেত হত তার অেধর্ক টাকায় েস ছ�বছর েতামােদর েসবা কেরেছ| আর
তাহেল েতামােদর প্রেতয্ক কােজ প্রভু ঈশ্বর েতামােদর আশীবর্াদ করেবন|

প্রথমজাত পশুেদর সম্বেন্ধ িনয়ম
19 “েতামােদর পশুপােলর সমস্ত প্রথমজাত পুরুষ পশুেদর েতামরা অবশয্ই প্রভুর উেদ্দেশয্ পৃথক

করেব| েতামােদর কােজ ঐ পশুেদর কাউেক বয্বহার করেব না এবং ঐ সমস্ত েমেষর েথেক েকােনা
পশম ছঁাটেব না| 20প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর, েয স্থান পছন্দ করেবন প্রেতয্ক বছর েসই জায়গায় েতামরা ঐ
সমস্ত পশুেদর িনেয় আসেব| েসখােন প্রভুর উপিস্থিতেত েতামরা এবং েতামােদর পিরবােরর েলাকরা ঐ
সমস্ত পশুেদর খােব|

21 “িকন্তু যিদ েকােনা পশুর েকােনা খঁুত থােক�যিদ েখঁাড়া হয় অথবা অন্ধ অথবা অনয্ েয েকানরকম
খঁুত যিদ থােক, তাহেল েতামরা অবশয্ই েসই পশুিটেক েতামােদর প্রভু ঈশ্বেরর কােছ উৎসগর্ করেব
না| 22 িকন্তু েতামরা বাড়ীেত েসই পশুর মাংস েখেত পােরা| েয েকােনাও েলাকই এিট েখেত পাের �
েস শুিচই েহাক্ বা অশুিচ েহাক্| এই মাংস খাওয়ার িনয়ম কৃষ্ণসার এবং হিরেণর মাংস খাওয়ার মেতা|
23 িকন্তু েতামরা পশুর রক্ত অবশয্ই খােব না| েতামরা জেলর মেতাই েসই রক্ত মািটেত েঢেল েদেব|

16
িনস্তারপবর্

1 “েতামরা আবীব মাসেক মেন রাখেব| েসই সময় েতামরা অবশয্ই প্রভু েতামােদর ঈশ্বরেক সম্মান
েদখােনার জেনয্ িনস্তারপবর্ উদযাপন করেব,কারণ েসই মােস প্রভু েতামােদর ঈশ্বর িমশর েথেক েতামােদর
রােত্র বার কের িনেয় এেসিছেলন| 2 বাস করার জনয্ েয জায়গা প্রভু পছন্দ করেবন েতামরা অবশয্ই েসই
জায়গায় যােব| েসখােন েতামােদর পশুপাল েথেক পশু িনেয় তা েতামরা িনস্তারপেবর্র বিল িহসােব প্রভুেক
উৎসগর্ করেব| 3এই বিলর সেঙ্গ খািমরযুক্ত েকান রুিট খােব না| েতামরা সাতিদন খািমরিবহীন রুিট খােব|
এই রুিটেক বলা হয় �দুঃখাবস্থার রুিট|� িমশের েতামােদর েয সব সমসয্া িছল েসগুেলা মেন করেত এিট
সাহাযয্ করেব| মেন কের েদখ কেতা তাড়াতািড় েতামােদর েদশ তয্াগ করেত হেয়িছল| িমশর েথেক েযিদন
েতামরা েবিরেয় এেসিছেল েস িদেনর কথা েতামরা যতিদন েবঁেচ থাকেব ততিদন মেন রাখেব| 4 েদেশর
েকাথাও েকানও বািড়েত সাত িদন ধের অবশয্ই খািমর থাকেব না| এছাড়া প্রথম িদন সন্ধয্ােবলায় েতামরা
যত মাংস উৎসগর্ করেব েসগুেলা অবশয্ই সকােলর আেগ েখেয় িনেত হেব|

5 “প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর, েতামােদর েয শহরগুেলা িদেয়েছন, েসখােন েকাথাও েতামরা অবশয্ই
িনস্তারপেবর্র পশু উৎসগর্ করেব না| 6 েতামরা েকবলমাত্র েসই স্থােনই িনস্তারপেবর্র পশু উৎসগর্ করেব
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েযিটেক প্রভু েতামােদর ঈশ্বর, তঁার নাম বাস করার জনয্ মেনানীত করেবন| েয সময় সূযর্ অস্ত যায়,
েসই সন্ধয্ােবলায় েতামরা অবশয্ই িনস্তাপেবর্র পশু উৎসগর্ করেব| ঈশ্বর েয ঋতুেত েতামােদর িমশর
েথেক বার কের এেনিছেলন েসই ঋতুেতই এটা করেব| 7প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর, েয জায়গা পছন্দ করেবন
েসই জায়গায় েতামরা অবশয্ই িনস্তারপেবর্র মাংস রান্না করেব এবং েসিট খােব| এরপর সকােল েতামরা
বাড়ীেত িফের েযেত পার| 8এই িদন েতামরা িনশ্চয়ই খািমরিবহীন রুিট খােব| সপ্তম িদেন েতামরা অবশয্ই
েকােনা কাজ করেব না| এই িদন প্রভু েতামােদর ঈশ্বরেক সম্মান েদখােনার জনয্ েলাকরা এক িবেশষ
সভায় এেস একিত্রত হেব|

সপ্তােহর উৎসব (ফসল কাটার)
9 “েযিদন েথেক েতামরা শসয্ কাটা শুরু কেরিছেল েসই িদন েথেক েতামরা সাত সপ্তাহ েগােনা|

10 তারপর প্রভু, েতামােদর ঈশ্বেরর জনয্ সপ্তােহর উৎসব উদযাপন কেরা| েতামরা যা িনেয় আসেত
চাও েসইরকম েকােনা িবেশষ উপহার িনেয় এেস এিট কেরা| প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর, েতামােদর কতখািন
আশীবর্াদ কেরেছন েসটা িচন্তা কের িস্থর করেব েতামরা কতটা েদেব| 11 প্রভু তঁার িবেশষ বাড়ীর জনয্ েয
জায়গা পছন্দকরেবন েসখােন যাও| েসখােন েতামােদর প্রভু ঈশ্বেরর সেঙ্গ েতামরা এবং েতামােদর েলাকরা
একেত্র আনন্দ উপেভাগ করেব| েতামােদর সমস্ত েলাকেক েতামােদর সেঙ্গ নাও�েতামােদর পুত্রেদর,
েতামােদর কনয্ােদর এবং েতামােদর সমস্ত েসবকেদর| এছাড়া েতামােদর শহরগুেলােত বসবাসকারী
েলবীয়েদর, িবেদশীেদর, অনাথেদর এবং িবধবােদরও িনেয় এেসা| 12 মেন রাখেব েতামরা িমশের
ক্রীতদাস িছেল| সুতরাং এই িবিধগুেলা েমেন চলার বয্াপাের সতকর্ থাকেব|

কুিটর উৎসব
13 “শসয্ মাড়ােনার জায়গা েথেক শসয্ সংগ্রহ করার পর এবং দ্রাক্ষা মাড়ার জায়গা েথেক দ্রাক্ষারস

সংগ্রহ করার সাতিদন পের েতামরা অবশয্ই কুিটর উৎসব উদযাপন করেব| 14এই উৎসেব েতামরা সকেল
আনন্দ উপেভাগ কেরা�েতামরা, েতামােদর েছেলরা, েতামােদর েমেয়রা, েতামােদর সমস্ত েসবকরা এবং
েতামােদর শহের বসবাসকারী েলবীয়রা, িবেদশীরা, অনাথরা এবং িবধবারা| 15প্রভু েয স্থান পছন্দ করেবন
েসই িবেশষ স্থােন েতামরা সাতিদন ধের এই উৎসব উদযাপন করেব| েতামােদর প্রভু ঈশ্বরেক সম্মান
প্রদশর্েনর জনয্ েতামরা এিট কর| শসয্ সংগ্রহ এবং সমস্ত কােজ েযেহতু প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর, েতামােদর
আশীবর্াদ করেবন তাই েতামরা খুব আনন্দ করেব|

16 “প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর, েয স্থান পছন্দ করেবন েসই িবেশষ স্থােন তঁার সেঙ্গ সাক্ষােত বছের িতনবার
েতামােদর পুরুষরা অবশয্ই আসেব| খািমরিবহীন রুিটর ৈতরীর উৎসব এবং কুিটর উৎসেবর জনয্ও তারা
আসেব|প্রভুর সেঙ্গ সাক্ষােতরজনয্আসা প্রেতয্ক বয্িক্তঅবশয্ই উপহার িনেয়আসেব, খািল হােতআসেব
না| 17 প্রেতয্ক বয্িক্ত যতটা পারেব ততটা অবশয্ই েদেব| প্রভু তােক কতটা িদেয়েছন েসই পিরেপ্রিক্ষেতই
েস িস্থর করেব েস ঈশ্বরেক কতটা েদেব|

েলাকেদর জনয্ িবচারক এবং পদস্থ কমর্চারীগণ
18 “প্রভু েতামােদর ঈশ্বর, েয শহরগুেলা েতামােদর িদেত চেলেছন তার প্রেতয্কিটেত েতামরা অবশয্ই

িবচারকেদর এবং উচ্চপদািধকারী বয্িক্তেদর িনেয়াগ করেব| প্রেতয্ক পিরবারেগাষ্ঠী অবশয্ই এিট করেব
এবং েলাকেদর িবচােরর সময় এরা অবশয্ই পক্ষপাতহীন হেব| 19 েতামরা অবশয্ই অনয্ায় িবচার করেব
না এবং সব সময় পক্ষপাতহীন হেব| রায় েদওয়ার সময় মন পিরবতর্ েনর জনয্ কারও কাছ েথেক অথর্
গ্রহণ করেব না| অথর্ অেনক জ্ঞানী েলাকেকও অন্ধ কের েদয় এবং একজন ভােলা েলাক যা বলেব তাও
পিরবতর্ ন কের েদয়| 20সততা এবং পক্ষপাতহীনতা! সব সময় সৎ এবং পক্ষপাতহীন থাকার জনয্ েতামােদর
অবশয্ই খুব কেঠার েচষ্টা করেত হেব! তাহেলই প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর, েতামােদর েয েদশ িদেচ্ছন েসই
েদেশ েতামরা থাকেত পারেব এবং রাখেত পারেব|

ঈশ্বর মূির্ত্ত ঘৃণা কেরন
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21 “েতামরা প্রভু, েতামােদর ঈশ্বেরর জনয্ িনির্মত েবদীর পােশ েদবী আেশরােক সম্মান করার জনয্
েকােনাও কােঠর স্তম্ভ স্থাপন করেব না| 22 এবং মূির্ত্ত পূজার জনয্ েতামরা েকােনাও িবেশষ পাথর স্থাপন
করেব না| প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর, ঐ িজিনসগুেলােক ঘৃণা কেরন|

17
েকবলমাত্র উত্তম পশুগুেলােকই উৎসেগর্র জনয্ বয্বহার কর

1 “েতামরা েতামােদর প্রভু, ঈশ্বেরর কােছ খঁুত আেছ এমন েকানও গরু বা েমষ বিল েদেব না| েকন?
কারণ েতামােদর প্রভু ঈশ্বর এিটেক ঘৃণা কেরন!

মূির্ত্ত পূজার শািস্ত
2 “প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর, েতামােদর েয েদশ িদেচ্ছন েসখােন েতামরা েতামােদর েগাষ্ঠীর এমন েকান

পুরুষ অথবা স্ত্রীেলাকেক েপেত পার েয প্রভুর িবরুেদ্ধ পাপ কেরেছ বা প্রভুর িনয়ম ভঙ্গ কেরেছ 3 এবং
অনয্ানয্ েদবতার পূজা কেরেছ। এও হেত পাের েয তারা সূযর্, চন্দ্র অথবা নক্ষেত্রর পূজা কেরেছ| এগুেলা
প্রভুর আজ্ঞার িবরুেদ্ধ যা আিম েতামােদর িদেয়িছলাম| 4 যিদ েতামরা এই ধরেণর েকােনা খবর েশােনা,
তাহেল েতামরা অবশয্ই যত্ন সহকাের েখঁাজ খবর েনেব| এই রকম সাংঘািতক ঘটনা ইস্রােয়েল যিদ সিতয্ই
ঘেট এবং যিদ তার সতয্তা সম্পেকর্ েতামরা িনিশ্চত হও 5 তাহেল েয বয্িক্ত েসই খারাপ কাজ কেরিছল
তােক েতামরা অবশয্ই শািস্ত েদেব| শহেরর দরজার কােছ েকােনা প্রকাশয্ রাস্তার েসই পুরুষ অথবা
স্ত্রীেলাকেক েতামরা অবশয্ই িনেয় যােব এবং তােদর পাথর িদেয় হতয্া করেব| 6 িকন্তু যিদ েকবল মাত্র
একজন সাক্ষী বেল েয েসই বয্িক্ত খারাপ কাজ কেরেছ, তাহেল েসই বয্িক্তেক কখনই মৃতুয্দণ্ড েদওয়া
উিচৎ নয়| িকন্তু যিদ দুজন অথবা িতনজন সাক্ষী বেল েয এিট সিতয্, তাহেল েসই বয্িক্তেক অবশয্ই হতয্া
করা উিচৎ | 7 েসই বয্িক্তেক হতয্া করার জনয্ সাক্ষীর অবশয্ই প্রথেম পাথর ছঁুড়েব| এর পর হতয্ার কাজ
সমূ্পণর্ করার জনয্ অনয্ানয্ বয্িক্তরা পাথর ছঁুড়েব| এইভােব েতামরা েসই মন্দেক েতামােদর মেধয্ েথেক
সিরেয় েদেব|

আদালেতর জিটল িসদ্ধান্ত
8 “এমন িকছু সমসয্া থাকেত পাের যা েতামােদর আদালেতর পেক্ষ িবচার করা খুবই শক্ত| এিট

েকান হতয্ার ঘটনাও হেত পাের, অথবা দুজন বয্িক্তর মেধয্ েকান িবতকর্ ও হেত পাের| অথবা এিট
েকান সংঘষর্ও হেত পাের, যােত েকান একজন আহত হেয়েছ| েতামােদর শহের যখন এইসব ঘটনগুেলা
িনেয় িবতকর্ হয়, তখন েসখােন েকানটা িঠক েসিট েতামােদর িবচারকরা িঠক করেত সক্ষম নাও হেত
পােরন| এেক্ষেত্র েতামােদর প্রভু ঈশ্বর েয স্থান পছন্দ করেবন েসই স্থােন েতামরা যােব| 9 যাজকরা সবাই
েলিব পিরবারেগাষ্ঠীর| েতামরা অবশয্ই েসই যাজকেদর কােছ যােব যারা েলবীয় পিরবারেগাষ্ঠীর এবং
িবচারকেদর কােছ যােব যারা েসই সময় কতর্ বয্রত| েসই সমসয্া িনেয় িক করা যায় েসটা তঁারাই িঠক
করেবন| 10 েসখােন প্রভুর িবেশষ স্থােন তঁারা তােদর িসদ্ধান্ত েতামােদর জানােবন| তঁারা যা িকছু বলেবন,
েতামরা অবশয্ই েসটা করেব| তঁারা েতামােদর যা যা করেত বলেবন, েসগুেলা সমস্ত করার বয্াপাের েতামরা
িনিশ্চত থাকেব| 11 েতামরা তােদর িসদ্ধান্ত স্বীকার করেব এবং িঠক িঠক ভােব তঁােদর আেদশ অনুসরণ
করেব| তঁারা েতামােদর যা করেত বলেবন েতামরা েসগুেলা িঠক মেতা করেব�তার েকান িকছুর পিরবতর্ ন
করেব না|

12“েকান েলাক যিদ েসই সময় েতামােদর প্রভু, ঈশ্বেরর েসবায় রত েকান িবচারক অথবা যাজেকর কথা
েমেন চলেত অস্বীকার কের, তাহেল েসই বয্িক্তেক েতামরা অবশয্ই শািস্ত েদেব| েসই বয্িক্তেক অবশয্ই
মরেত হেব| ইস্রােয়ল েথেক েতামরা েসই দুষ্ট েলাকেক অবশয্ই সরােব| 13 সমস্ত েলাক এই শািস্তর কথা
শুনেব এবং ভীত হেব এবং এরপর তারা আর েজদী হেব না|

িকভােব রাজার িনবর্াচন হেব
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14 “প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর, েতামােদর েয েদশ িদেচ্ছন েতামরা েসই েদেশ প্রেবশ করেব| েতামরা েসই
েদশ অিধগ্রহণ কের েসখােন বাস করার পর েতামরা বলেত পার, �আমােদর চািরিদেকর অনয্ানয্ জািতর
মেতাআমােদর শাসন করার জনয্ও একজন রাজা থাকা উিচৎ |� 15যখন েসটা ঘেট তখন প্রভু যােক পছন্দ
করেবন িনিশ্চতভােব তঁােকই রাজা িহেসেব িনবর্াচন কেরা| েতামােদর েয রাজা হেব েস অবশয্ই েতামােদর
েলাকেদরই একজন হেব| েতামরা অবশয্ই েকােনা িবেদশীেক েতামােদর রাজা করেব না| 16 রাজা তার
িনেজর জনয্ কখনই প্রচুর েঘাড়া রাখেব না এবং আরও েঘাড়া পাওয়ার জনয্ েস কখনই েলাকেদর িমশের
পাঠােব না| েকন? কারণ প্রভু েতামােদর বেলেছন, �েতামরা েসই পেথ কখনই িফের যােব না|� 17এছাড়া
রাজা কখনও েযন অেনক স্ত্রী গ্রহণ না কের| েকন? কারণ তাহেল তা তােক প্রভুর কাছ েথেক সিরেয়
েদেব; এবং রাজা কখনই েযন িনেজেক রূেপা আর েসানায় ধনী কের না েতােল|

18 “এবং রাজা যখন শাসন করেত শুরু করেব তখন একটা বইেয় েস অবশয্ই িবিধগুিল িলেখ রাখেব|
যাজকরা এবং েলবীয় পিরবারেগাষ্ঠীর েলাকরা েয বই রােখ, েসই বই েথেক েস এই প্রিতিলিপ িলখেব|
19রাজা তার কােছ এই বইিট রাখেব এবং সারা জীবন অবশয্ই েসই বইিট পড়েব|কারণ প্রভু, তার ঈশ্বরেক,
িকভােব সম্মান জানােত হয় তা রাজার েশখা উিচৎ এবং িবিধগুিল পুেরাপুির েমেন চলাও রাজার অবশয্
কতর্ বয্| 20 েযন রাজা এমন না ভােব েয েস তার িনেজর েলাকেদর েথেক ভােলা| এবং েযন েস িবিধর
পথ েথেক সের না পেড়, বরং েস এিটেক িঠকভােব অনুসরণ করেব| তাহেলই েসই রাজা এবং তার
উত্তরপুরুষরা বহুিদন পযর্ন্ত ইস্রােয়ল রাজয্ শাসন করেব|

18
যাজকেদর এবং েলবীয়েদর সমথর্ন করা

1 “েলিব পিরবারেগাষ্ঠীর েলাকরা ইস্রােয়ল জিমর েকােনা অংশ পােব না| ঐ েলাকরা যাজক িহেসেব
কাজ করেব| েয সকল উৎসগীর্কৃত উপহার আগুেন রান্না করা হয় এবং প্রভুেক িনেবদন করা হয়,
েসগুেলা েখেয় তারা জীবনধারণ করেব| েলিব পিরবারেগাষ্ঠীর েলাকেদর এিটই হেলা অংশ| 2 অনয্ানয্
পিরবারেগাষ্ঠীর মেতা েলবীয় পিরবারেগাষ্ঠীর েলাকরা জিমর েকােনা অংশ পােব না| প্রভু তােদর েযমন
বেলিছেলন েসই অনুসাের েলবীয়েদর অংশ িহেসেব প্রভু িনেজই আেছন|

3 “যখন েতামরা বিল িহসােব েগারু অথবা েমষ হতয্া কর, তখন েতামরা যাজকেদর এই অংশগুেলা
অবশয্ই েদেব; কঁাধ, দুই গাল এবং পাকস্থলী| 4 েতামােদর সংগৃহীত ফসেলর প্রথম অংশ েতামরা
যাজকেদর অবশয্ই েদেব| েতামােদর শেসয্র, েতামােদর নতুন দ্রাক্ষারেসর এবং েতামােদর েতেলর
প্রথম অংশ েতামরা তােদর অবশয্ই েদেব| েতামােদর েমেষর েথেক সংগৃহীত পশেমর প্রথম অংশ
েতামরা েলবীয়েদর অবশয্ই েদেব| 5 েকন? কারণ েতামােদর প্রভু ঈশ্বর েতামােদর সমস্ত পিরবারেগাষ্ঠীর
কথা িবেবচনা কেরিছেলন এবং িচরকাল যাজক িহসােব তঁার েসবা করার জনয্ িতিন েলিব এবং তার
উত্তরপুরুষেদর মেনানীত কেরিছেলন|

6 “েতামােদর শহের বাসকারী েকান েলবীয় যিদ তার বাসস্থান তয্াগ কের, প্রভু েয স্থান মেনানীত
কেরেছন এমন েকান স্থােন বাস করেত আেস, তখন েসখােন 7 প্রভুর সামেন কতর্ বয্রত অনয্ানয্ েলবীয়
ভাইেদর মেতাই এই েলবীয়ও তার প্রভু ঈশ্বেরর নােম েসবা করেত পারেব| 8 ৈপতৃক অিধকার িবিক্র কের
েস েয মুলয্ েপেয়েছ েসটা ছাড়াও েস অনয্ানয্ েলবীয়েদর সেঙ্গ খাবােরর সমান অংশ পােব|

ইস্রােয়ল অবশয্ই অনয্ানয্ জািতর মেতা জীবনযাপন করেব না
9 “প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর, েতামােদর েয েদশ িদেচ্ছন েসই েদেশ েতামরা যখন আসেব, তখন েসখােন

অনয্ানয্ জািতর েলাকরা েয সকল সাংঘািতক কাজ কের েসগুেলা েতামরা িশেখা না| 10 েতামােদর েবদীর
ওপেররআগুেন েতামরা েতামােদর পুত্রেদর অথবা কনয্ােদর উৎসগর্ করেব না| েকান ভাববাদীর সেঙ্গ কথা
বেল অথবা েকান যাদুকর, েকান ডাইিন অথবা েকান মায়াবীর কােছ িগেয় িনেজেদর ভিবষয্ৎ  জানার েচষ্টা
করেব না| 11কাউেক অনয্ানয্ েলাকেদর ওপের যাদুমেন্ত্রর প্রেয়াগ করার েচষ্টা করেত িদও না| েতামােদর
েকােনা েলাকেক ভুতুিড়য়া অথবা যাদুকর হেত িদও না; এবং মৃত েলাকর আত্মার সেঙ্গ কথা বলার েচষ্টা
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কেরা না| 12ঐ সমস্ত কাজ যারা কের, েসইসব েলাকেদর প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর, ঘৃণা কেরন| এই কারেণই
প্রভু ঐ সমস্ত জািতর েলাকেদর েতামােদর সামেন েদশ েছেড় েযেত বাধয্ কেরেছন| 13 েতামরা অবশয্ই
প্রভু েতামােদর ঈশ্বেরর কােছ সমূ্পণর্রূেপ িবশ্বস্ত থাকেব|

প্রভুর িবেশষ ভাববাদী
14 “েতামরা েয ঐ সমস্ত জািতর েলাকেদর েতামােদর েদশ েছেড় েযেত বাধয্ করছ তারা তােদর

কথা েশােন যারা যাদুিবদয্া চচর্ া কের এবং ভিবষয্ৎ বেল| িকন্তু প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর, েতামােদর এই
িজিনসগুেলা করেত েদেবন না| 15 প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর, েতামােদর জনয্ একজন ভাববাদী পাঠােবন|
েতামােদর িনেজর েলাকেদর মধয্ েথেকই এই ভাববাদী আসেব| েস আমারই মেতা হেব| েতামরা অবশয্ই
এই ভাববাদীর কথা শুনেব| 16 েতামরা ঈশ্বেরর কােছ যা েচেয়িছেল েসই অনুযায়ী িতিন এই ভাববাদীেক
েতামােদর কােছ পাঠােবন| যখন েতামরা েহােরব পবর্েত সকেল একিত্রত হেয়িছেল, তখন েতামরা ঈশ্বেরর
রব শুেন এবং পবর্তমালার ওপের েসই মহৎ  আগুন েদেখ ভীত হেয়িছেল| েসজনয্ েতামরা বেলিছেল,
�আমােদর প্রভু ঈশ্বেরর রবআমােদর পুনরায়আর েশানােবন না! আমােদরআর েসই মহানআগুন েদখেত
েদেবন না, েদখেল আমরা মারা যাব!�

17 “প্রভু আমােক বেলিছেলন, �তারা যা বেলেছ তা যথাথর্| 18 আিম তােদর কােছ েতামার মেতাই
একজন ভাববাদী পাঠাব| এই ভাববাদী তােদর েলাকেদর মেধয্ই একজন হেব| েস েয কথা অবশয্ই বলেব
েসটা আিম তােক বেল েদব| আিম যা আেদশ কির তার সমস্ত িকছু েস েলাকেদর বলেব| 19 এই ভাববাদী
আমার জনয্ই বলেব এবং যখন েস কথা বলেব, যিদ েকান বয্িক্ত আমার আেদশ না েশােন তাহেল আিম
েসই বয্িক্তেক শািস্ত েদব|�

িকভােব িমেথয্ ভাববাদীেক িচনেব
20 “িকন্তু একজন ভাববাদী এমন িকছু বলেত পাের যা আিম তােক বলার জনয্ বিল িন| এবং েস

েলাকেদর এও বলেত পাের েয েসআমার হেয়ই তা বলেছ| যিদ এরকম ঘটনা ঘেট তাহেল েসই ভাববাদীেক
অবশয্ই হতয্া করা উিচৎ | এছাড়াও একজন ভাববাদী আসেত পাের েয অনয্ানয্ েদবতার হেয় কথা বেল|
েসই ভাববাদীেকও অবশয্ই হতয্া করা উিচৎ | 21 েতামরা হয়েতা ভাবেত পার, �আমরা িক কের জানেত
পারেবা েয ভাববাদী যা বলেছ েসগুেলা প্রভুর কথা নয়?� 22 যিদ েকােনা ভাববাদী বেল েয েস প্রভুর
জনয্ বলেছ, িকন্তু যা বলেছ তা না ঘেট, তাহেলই েতামরা জানেব েয প্রভু েসিট বেলন িন| েতামরা বুঝেত
পারেব েয, এই ভাববাদী তার িনেজর ধারণার কথাই বলেছ| েতামরা তােক ভয় েপও না|

19
িনরাপত্তার শহরগুিল

1 “েয েদেশ অনয্ জািতর বাস, েসই েদশই প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর, েতামােদর িদেচ্ছন| প্রভু ঐ সমস্ত
জািতর েলাকেদর ধ্বংস করেবন| ঐ সব েলাকরা েযখােন বাস করত েসখােন েতামরা বাস করেব| েতামরা
তােদর শহরগুেলা এবং তােদর বাড়ীগুেলা অিধগ্রহণ করেব| 2-3 েসই ভূিমেক অবশয্ই িতন ভােগ ভাগ
করেব| এরপর প্রেতয্কিট অংেশ একিট কের শহর পছন্দ কর এবং েসই শহরগুেলােত যাবার রাস্তা ৈতরী
কর| তাহেল েকান েলাক েয অপর েকানও বয্িক্তেক হতয্া কেরেছ, েস েসই শহের িনরাপত্তার জনয্ ছুেট
েযেত পারেব|

4 “েয বয্িক্ত েকান বয্িক্তেক হতয্া কের ঐ িতনিট শহেরর েয েকান একিটেত িনরাপত্তার জনয্ ছুেট
যায়, তার জনয্ এিট হল িনয়ম: েস অবশয্ই এমন একজন বয্িক্ত হেব েয অপর বয্িক্তেক দুঘর্টনাবশতঃ
হতয্া কেরেছ এবং হত বয্িক্তেক ঘৃণা করত না| 5 একিট উদাহরণ েদওয়া হল: একজন বয্িক্ত কাঠ কাটার
জনয্ আেরকজন বয্িক্তর সেঙ্গ জঙ্গেল যায়| েলাকিট একিট গাছ কাটার জনয্ তার কুঠারিটেক েদালায়,
িকন্তু কুঠােরর মাথািট হাতেলর েথেক আলাদা হেয় অপর বয্িক্তেক আঘাত কের এবং তােক হতয্া কের|
েয বয্িক্ত কুঠারিটেক দুিলেয়িছল েস তখন ঐ িতনিট শহেরর েয েকান একিটেত ছুেট েযেত পাের এবং
িনেজেক িনরাপদ করেত পাের| 6 িকন্তু যিদ শহরিট খুব দূের হয় তাহেল িনহত বয্িক্তর েকান িনকট আত্মীয়
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তােক তাড়া কের শহের েপৗছঁােনার আেগই ধের েফলেত পাের| েসই িনকট আত্মীয় খুব কু্রদ্ধ হেত পাের
এবং েসই বয্িক্তেক হতয্া করেত পাের|অথচ েসই বয্িক্ত হতয্ার েযাগয্ িছল না|কারণ েয বয্িক্তেক েস হতয্া
কেরেছ তােক েস ঘৃণা করত না| 7 শহরগুেলা অবশয্ই সকেলর খুব কাছাকািছ হেত হেব| েসই কারেণই
আিম েতামােদর িতনিট িবেশষ শহর পছন্দ করার জনয্ আেদশ করিছ|

8“প্রভু েতামােদর ঈশ্বর, েতামােদর পূবর্পুরুষেদর কােছ প্রিতজ্ঞা কেরিছেলন েয িতিন েতামােদর েদশেক
বৃহত্তর করেবন| িতিন েতামােদর পূবর্পুরুষেদর কােছ েয েদশ েদওয়ার প্রিতজ্ঞা কেরিছেলন, েসই সমস্ত
েদশই িতিন েতামােদর েদেবন| 9আিমআজ েতামােদর েযআজ্ঞাগুিল িদিচ্ছ, তঁার েসই সমস্তআেদশগুেলা
যিদ েতামরা সমূ্পণর্ভােব েমেন চল তাহেল িতিন এিট করেবন�যিদ েতামরা প্রভু, েতামােদর ঈশ্বরেক,
ভােলাবােসা এবং িতিন যা পছন্দ কেরন েসই ভােবই যিদ েতামরা বাস কেরা| এরপর যখন প্রভু েতামােদর
েদশেক বৃহত্তর করেবন েসই সময় েতামরা িনরাপত্তার শহর িহেসেব আরও িতনিট শহরেক েবেছ েনেব|
তােদর প্রথম িতনিট শহেরর সেঙ্গ েযাগ করেত হেব| 10 তাহেল প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর েতামােদর েয েদশ
িদেচ্ছন েসখােন েকান িনেদর্ াষ েলাক িনহত হেব না এবং েতামরা েকােনা িনেদর্ ােষর মৃতুয্র জনয্ েদাষী হেব
না|

11 “িকন্তু েকউ যিদ অপর একজনেক ঘৃণা কের বেল লুিকেয় তােক হতয্া করার জনয্ অেপক্ষা কের
এবং েসই বয্িক্তেক আক্রমণ কের হতয্া করার পর ঐ িনরাপত্তার শহরগুেলার েয েকানও একিটেত েদৗেড়
পািলেয় যায়, 12 তাহেল েসই েলাকিট েয শহের বাস করত েসখানকার প্রবীণরা তােক ধরার জনয্ েলাক
পাঠােব এবং তােক িনরাপত্তার শহর েথেক িনেয় আসেব| এরপর তারা হতয্াকারীেক িনহেতর িনকট
আত্মীেয়র হােত তুেল েদেব| হতয্াকারীেক অবশয্ই মরেত হেব| 13 েতামরা তার জনয্ অবশয্ই দুঃিখত
হেব না| েস একজন িনষ্পাপ বয্িক্তর হতয্ার জনয্ েদাষী সাবয্স্ত হেয়িছল| েতামরা অবশয্ই িনরপরােধর
রক্তপােতর এই েদাষেক ইস্রােয়ল েথেক দূর করেব| তাহেল সমস্ত িকছুই েতামােদর জনয্ ভােলা চলেব|

সম্পিত্তর সীমার িচহ্ন
14 “েয পাথরগুেলার সাহােযয্ েতামােদর প্রিতেবশীর জিমর সীমা িচিহ্নত হয় েসগুেলা েতামরা কখনই

সরােব না| অতীেত জিমর সীমা িচিহ্নত করার জনয্ই ঐ পাথরগুেলা রাখা হয়িছল| প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর,
অিধকার করার জনয্ েতামােদর েয েদশ িদেয়েছন এই িনয়ম েসখানকার জনয্|

সাক্ষীগণ
15 “িবিধ িবরুদ্ধ েকােনা িকছু করার জনয্ যিদ েকােনা েলাক অিভযুক্ত হয়, তাহেল েসই েলাকিট েদাষী

একথা প্রমাণ করার জনয্ একজন সাক্ষী যেথষ্ট নয়| েসই বয্িক্ত েয সতয্ই ভুল কাজ কেরিছল েসিট প্রমাণ
করার জনয্ েসখােন অবশয্ই দুজন অথবা িতনজন সাক্ষী থাকেত হেব|

16 “িমেথয্ কথা বেল একজন িমথয্া সাক্ষী অপর একজন েলাকেক আঘাত করার েচষ্টা করেত পাের|
17 যিদ েসরকম ঘেট তাহেল ঐ দুজন বয্িক্ত অবশয্ই প্রভুর িবেশষ বাড়ীেত যােব এবং েসই সময় েসখােন
কতর্ বয্রত যাজকরা এবং িবচারকরা তােদর িবচার করেব| 18 িবচারকরা অবশয্ই সযেত্ন অনুসন্ধান করেব|
আর যিদ প্রমাণ হয় েয সাক্ষী েসই বয্িক্তর িবরুেদ্ধ িমেথয্ কথা বেলিছল, 19তাহেল েতামরা তােক অবশয্ই
শািস্ত েদেব| েস অপর বয্িক্তর প্রিত যা যা করেত েচেয়িছল, েতামরা তার প্রিত তাই করেব| এই প্রকাের
েতামরা েতামােদর জািত েথেক দুষ্টাচার দূর কের েদেব| 20 অনয্ানয্ েলাকরা এই ঘটনা শুেন ভয় পােব
এবং তারা এই রকম খারাপ কাজ আর করেব না|

21 “অপরােধর গুরুত্ব অনুযায়ী শািস্ত হেব| েয বয্িক্ত খারাপ কাজ কেরেছ তােক শািস্ত েদওয়ার জনয্
দুঃিখত হেয়া না| যিদ েকান বয্িক্ত কারও জীবন েনয়, তাহেল তােক অবশয্ই িনেজর জীবন িদেয় েশাধ
করেত হেব| িনয়ম হল: একিট েচােখর জনয্ একিট েচাখ, একিট দঁােতর জনয্ একিট দঁাত, একিট হােতর
জনয্ একিট হাত, একিট পােয়র জনয্ একিট পা|

20
যুেদ্ধর িনয়মসমূহ
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1 “েতামরা শত্রুেদর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেত িগেয় যিদ েদখ েয েতামােদর েথেকও তােদর অেনক েবশী
েঘাড়া, রথ এবং েলাক রেয়েছ, তেব ভয় েপও না| েকন? কারণ প্রভু িযিন েতামােদর িমশর েথেক েবর
কের এেনিছেলন, িতিন েতামােদর ঈশ্বর েতামােদর সেঙ্গ আেছন|

2 “যখন েতামরা যুেদ্ধ যাও তখন যাজক অবশয্ই ৈসনয্েদর কােছ যােব এবং তােদর সেঙ্গ কথা বলেব|
3 যাজক বলেব, �ইস্রােয়েলর েলাকরা আমার কথা েশান! আজ েতামরা েতামােদর শত্রুেদর িবরুেদ্ধ
যুেদ্ধ যাচ্ছ| েতামরা সাহস হািরও না! েতামরা িচিন্তত এবং ভীত হেয়া না! শত্রুেদর সম্পেকর্ ভীত হেয়া না!
4 েকন? কারণ প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর, েতামােদর সেঙ্গ যােচ্ছন| িতিন েতামােদর জনয্ েতামােদর শত্রুেদর
িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেবন এবং েতামােদর িবজয়ী করেবন!�

5 “ঐ েলবীয় েগাষ্ঠীভুক্ত পদািধকারী ৈসনয্েদর বলেব, �েতামােদর মেধয্ িক এমন েকানও বয্িক্ত আেছ
েয নতুন বাড়ী ৈতরী কেরেছ, িকন্তু েসিটেক এখনও িনেবদন কেরিন? েসই বয্িক্তর অবশয্ই বাড়ী িফের
যাওয়া উিচৎ | নয় েতা েস যুেদ্ধ িনহত হেল অনয্ একজন বয্িক্ত তার বাড়ী িনেবদন করেব| 6 এখােন িক
এমন েকানও বয্িক্তআেছ েয েক্ষেত দ্রাক্ষার চারা েরাপণ কেরেছ, িকন্তু এখনও পযর্ন্ত েকান দ্রাক্ষা একিত্রত
কেরিন? েসই বয্িক্তর অবশয্ই বাড়ী িফের যাওয়া উিচৎ | কারণ যিদ েসই বয্িক্ত যুেদ্ধ মারা যায়, তাহেল
অপর একজন বয্িক্ত তার েক্ষেতর ফল েভাগ করেব| 7এখােন িক এমন েকানও বয্িক্ত আেছ েয িববােহর
জনয্ বাগদত্ত? েসই বয্িক্তর অবশয্ই বাড়ী িফের যাওয়া উিচৎ | কারণ যিদ েস যুেদ্ধ মারা যায়, তাহেল েস
যার বাগ্দত্ত িছল েসই স্ত্রীেলাকেক অপর একজন বয্িক্ত িববাহ করেব|�

8 “েসই েলবীয় পদািধকারীরা ৈসনয্েদর একথাও িজজ্ঞাসা করেব, �েতামােদর মেধয্ িক এমন েকান
বয্িক্ত আেছ েয উৎসাহ হািরেয়েছ এবং ভীত হেয়েছ? েস অবশয্ই বাড়ী িফের যােব| তাহেল েস অনয্ানয্
ৈসনয্েদরও িনরুৎসাহ করেত পারেব না|� 9পের ৈসনয্েদর সেঙ্গ পদািধকারীরা যখন কথাবাতর্ া েশষ করেব
তখন তারা অবশয্ই েসনাধয্ক্ষেদর িনবর্ািচত করেব| যারা ৈসনয্েদর েনতৃত্ব েদেব|

10 “যখন েতামরা েকান শহর আক্রমণ করেত যােব, তখন প্রথেম েসখানকার েলাকেদর শািন্তর
আেবদন জানােব| 11 যিদ তারা েতামােদর প্রস্তাব স্বীকার কের এবং দরজা খুেল েদয়, তাহেল েসই শহেরর
সমস্ত েলাকরা েতামােদর ক্রীতদােস পিরণত হেব এবং েতামােদর জনয্ কাজ করেত বাধয্ হেব| 12 িকন্তু
যিদ শহেরর েলাকরা েতামােদর শািন্তর প্রস্তাব প্রতয্াখয্ান কের এবং েতামােদর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেত আেস
তাহেল েতামরা অবশয্ই শহরিটেক চারিদক েথেক িঘের েফলেব| 13এবং যখন শহরিটেক অিধগ্রহণ করেত
প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর, েতামােদর সাহাযয্ করেবন, তখন েতামরা অবশয্ই েসখানকার সমস্ত পুরুষেদর হতয্া
করেব| 14 িকন্তু েতামরা েতামােদর িনেজেদর জনয্ স্ত্রীেলাকেদর, িশশুেদর, েগারু এবং শহেরর যাবতীয়
িজিনস িনেত পার| েতামরা এই সমস্ত িজিনসগুেলা বয্বহার করেত পার| প্রভু েতামােদর ঈশ্বর, েতামােদর
এই িজিনসগুিল িদেয়েছন| 15 েতামােদর েথেক অেনক দূেরর সমস্ত শহরগুেলার প্রিত েতামরা এই কাজ
করেব�েতামরা েয েদেশ বাস কর েসখানকার শহরগুেলা বাদ েদেব|

16 “িকন্তু প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর, েতামােদর েয েদশ িদেচ্ছন েতামরা যখন েসই েদেশর শহরগুেলা
অিধগ্রহণ করেব, তখন েসখােন শ্বাস েনয় এমন কাউেক জীিবত রাখেব না| 17 েতামরা অবশয্ই প্রভুর
আেদশ অনুসাের িহত্তীয়, ইেমারীয়, কনানীয় পিরষীয়, িহব্বীয় এবং িযবুষীয়েদর পুেরাপুির ধ্বংস করেব|
18কারণ তা না হেল তারা প্রভু, েতামােদর ঈশ্বেরর িবরুেদ্ধ পাপ করেত েশখােব; তারা তােদর েদবতােদর
পূজা করার সময় েয সাংঘািতক কাজগুিল কের েসগুেলা েতামােদর েশখােব|

19 “যখন েতামরা একিট শহেরর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ কেরা, েতামরা দীঘর্কাল ধের েসই শহরিটেক িঘের রাখেত
পার| েসই শহেরর চারিদেকর ফেলর গাছগুেলা েতামরা কখনই কাটেব না| েতামরা এই গাছগুেলার ফল
েখেত পার িকন্তু েতামরা কখনই তােদর কাটেব না| এই গাছগুেলা শত্রু নয়, সুতরাং তােদর নষ্ট কেরা না!
20 িকন্তু েতামরা েয গাছগুেলােক ফেলর গাছ নয় বেল জােনা, েসগুেলােক কাটেত পােরা| েসই শহেরর
িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করার জনয্ অস্ত্র ৈতরীর জনয্ এই গাছগুেলা বয্বহার করেত পােরা| শহরিটর পতন না হওয়া
পযর্ন্ত েতামরা ঐ িজিনসগুিল বয্বহার করেত পােরা|
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21
যিদ েকােনা বয্িক্তেক িনহত পাওয়া যায়

1 “প্রভু েতামােদর ঈশ্বর, েতামােদর েয েদশ িদেচ্ছন, েসখানকার েক্ষেত যিদ েতামরা েকােনা মৃতেদহ
পেড় থাকেত েদখ, িকন্তু েক হতয্া কেরেছ তা যিদ জানা না যায়, 2 তখন েতামােদর দলেনতারা এবং
িবচারকরা েসখােন যােব এবং িনহত বয্িক্তর চারিদেকর শহরগুেলার দূরত্ব পিরমাপ করেব| 3 যখন েতামরা
জানেত পারেব েকান শহরিট িনহত বয্িক্তর সব েথেক কােছ, তখন েসই শহেরর দলেনতারা তােদর
পশুশালা েথেক এমন একিট েগাবৎস িনেয় আসেব যােক কখনই েকান কােজ বয্বহার করা হয় িন এবং
েয েযায়ািল বহন কের িন| 4 েসই শহেরর দলেনতারা তখন েগাবৎসিটেক এমন একিট উপতয্কায় নািমেয়
আনেব েযখােন সবসময় জেলর েস্রাত বয়| এিটেক অবশয্ই এমন একিট উপতয্কা হেত হেব যা কখনও
চাষ করা হয়িন বা েযখােন িকছু েরাপণ করা হয়িন| এরপর েনতারা েসই উপতয্কায় েগাবৎসিটর ঘাড়
ভাঙ্গেব| 5 যাজকরা, েলবীর উত্তরপুরুষরা অবশয্ই েসখােন যােব| (প্রভু েতামােদর ঈশ্বর তঁার েসবার জনয্
এবং তঁার নােম েলাকেদর আশীবর্াদ করার জনয্ এই যাজকেদর িনবর্ািচত কেরেছন| এবং সমস্ত িববাদ ও
আঘােতর িবচার তারাই করেবন|) 6 িনহত বয্িক্তর সব েথেক কােছর শহেরর সমস্ত েনতারা উপতয্কায় েয
েগাবৎেসর ঘাড় ভাঙ্গা হেয়িছল তার ওপের অবশয্ই তােদর হাত েধােব| 7 এই েনতারা বলেব, �আমরা এই
বয্িক্তেক হতয্া কিরিন এবং আমরা এিট ঘটেতও েদিখিন| 8 েহ প্রভু, তুিম েয ইস্রােয়লেক রক্ষা কেরিছেল
তােদরই শুদ্ধ কেরা| একজন িনরপরাধ েলাকেক হতয্া করার েদাষ আমােদর ওপর চািপও না|� এই ভােব
একজন িনরপরাধ েলাকেক হতয্া করার জনয্ ঐ সমস্ত েলাকেদর েদাষ ক্ষমা করা হেব| 9এই ভােব েতামরা
প্রভুর েচােখ যা যথাথর্ তাই করেব এবং েতামােদর জািত েথেক িনরপরােধর রক্তপােতর েদাষ দূর করেব|

যুেদ্ধ বন্দী স্ত্রীেলাকরা
10 “েতামরা েতামােদর শত্রুেদর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেত েগেল প্রভু েতামােদর ঈশ্বর তােদর পরািজত

করেত েতামােদর সাহাযয্ করেত পােরন এবং েতামরা েতামােদর শত্রুেদর বন্দী কের আনেত পােরা|
11 বন্দীেদর মেধয্ েকােনা সুন্দরী স্ত্রীেলাকেক েদেখ মুগ্ধ হেয় েতামােদর স্ত্রী িহেসেব েতামরা চাইেত পােরা|
12 তখন তােক েতামার বাড়ীেত িনেয় আসেব| েস অবশয্ই তার মাথা কামােব এবং নখ কাটেব| 13 েস
েয জামাকাপড়গুিল পের আেছ যার েথেক েবাঝা যায় েয েস যুেদ্ধ বন্দীনী িছল, েসগুিল েস অবশয্ই
খুেল েফলেব| েস অবশয্ই পুেরা এক মাস েতামার বাড়ীেত থাকেব এবং বাবা মােক হারােনার জনয্ িবলাপ
করেব| এরপর তুিম তার কােছ েযেত পার এবং তার স্বামী হেত পার| েস েতামার স্ত্রী হেব| 14 যিদ তুিম
তার সেঙ্গ সুখী না হও, তাহেল তুিম তােক তয্াগ করেব এবং তােক স্বাধীনভােব চেল েযেত েদেব| তুিম
তােক িবিক্র করেত পারেব না| তুিম কখনই তার সেঙ্গ ক্রীতদােসর মেতা আচরণ করেব না কারণ তার
সেঙ্গ েতামার েযৗন সম্পকর্ িছল|

েজয্ষ্ঠািধকার
15 “েকান বয্িক্তর দু�জন স্ত্রী থাকেত পাের এবং েস একজন স্ত্রীেক আেরকজেনর েথেক েবশী

ভােলাবাসেত পাের| িকন্তু যিদ দু�জন স্ত্রীই তার জনয্ সন্তান প্রসব কের এবং প্রথম সন্তানিট েস েয স্ত্রীেক
ভােলাবােস না তার হয়, 16 তেব েসই বয্িক্ত তার সন্তানেদর মেধয্ সম্পিত্তর ভাগ কের েদবার সময় তার
প্রথমজাত সন্তােনর অংশ কখেনাই েস েয স্ত্রীেক ভােলাবােস তার পুত্রেক িদেত পারেব না| 17 েসই বয্িক্ত
েয স্ত্রীেক ভােলাবােস না তার েথেক জাত তার প্রথম পুেত্রর সমস্ত অিধকারগুিল তােক েমেন িনেত হেব
এবং েস তার প্রথম পুত্রেক অবশয্ই তার সম্পিত্তর দুই অংশ েদেব, কারণ েসই সন্তান তার প্রথম সন্তান|
প্রথমজাত সন্তান িহসােব সমস্ত অিধকার তার আেছ|

অবাধয্ সন্তান
18 “েকান বয্িক্তর এমন এক পুত্র থাকেত পাের েয েজদী ও িবেরাধী এবং তার িপতামাতােক মােন না|

তারা েসই পুত্রেক শািস্ত েদয় িকন্তু েস তবুও তােদর কথা শুনেত অস্বীকার কের| 19 তার িপতা এবং মাতা
তখন তােক শহেরর সভাস্থেল শহেরর েনতােদর কােছ িনেয় আসেব| 20 তারা শহেরর েনতােদর বলেব:
�আমােদর পুত্র অবাধয্ এবং েকান িকছু েমেন চলেত অস্বীকার কের| আমরা তােক যা করেত বিল তার
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েকানও িকছুই েস কের না| েস মদয্পায়ী এবং েপটুক|� 21 তখন শহেরর েলাকরা পাথেরর আঘােত েসই
পুত্রেক হতয্া করেব| এই ভােব েতামরা েতামােদর মধয্ েথেক এই দুষ্টেক সিরেয় েদেব| ইস্রােয়েলর সমস্ত
েলাকরা এই ঘটনা সম্বেন্ধ জানেব এবং ভীত হেব|

অপরাধীেদর হতয্া করা এবং গােছ েঝালােনা সম্পেকর্
22 “মৃতুয্দেণ্ডর উপযুক্ত পাপ কেরেছ েয বয্িক্ত তােক হতয্া কের তার শরীরিটেক েকান গােছর ওপের

ঝুিলেয় েদওয়া হেব| 23 েতামরা সারা রাত ধের েসই মৃতেদহেক গােছ ঝুিলেয় েরেখা না িকন্তু িনিশ্চতভােব
েসই একই িদেন েসই বয্িক্তেক কবর িদও| েকন? কারণ গােছ েঝালােনা েসই েলাকিট ঈশ্বেরর দ্বারা
অিভশপ্ত| প্রভু েতামােদর ঈশ্বর, েতামােদর েয েদশ িদেচ্ছন েসই েদশেক েতামরা কখনই অশুিচ করেব
না|

22
অনয্ানয্ িবিধগুিল

1 “যিদ েদখ েয েতামােদর প্রিতেবশীর বলদ বা েমষগুিল পথ হািরেয়েছ, তেব েতামরা িবষয়িটেক
উেপক্ষা করেব না| েসিটেক অবশয্ই তার মািলেকর কােছ িফিরেয় আনেব| 2 যিদ মািলক কাছাকািছ বাস না
কের অথবা যিদ েতামরা না জােনা েয এিট কার, তাহেল েতামরা েসই পশুেক েতামােদর বাড়ী িনেয় েযেত
পােরা এবং যতক্ষণ পযর্ন্ত না মািলক এিটর েখঁােজ আেস ততক্ষণ পযর্ন্ত েতামরা এিটেক রাখেত পার| পের
তােক এিট িফিরেয় েদেব| 3 েতামােদর প্রিতেবশী যিদ তার গাধা, জামাকাপড় অথবা অনয্ েকােনা িকছু
হারায় তাহেলও েতামরা ঐ একই কাজ করেব| েতামরা এই িবষয়িট এিড়েয় েযও না|

4 “যিদ েতামােদর প্রিতেবশীর গাধা অথবা গরু রাস্তায় পেড় যায়, েতামরা েসিটেক অবেহলা করেব না|
েতামরা অবশয্ই েসিটেক পুনরায় দঁাড় করােত সাহাযয্ করেব|

5 “স্ত্রীেলাক কখনই পুরুষেদর েপাশাক পরেব না এবং পুরুষ কখনই স্ত্রীেলাকেদর েপাশাক পরেব না|
েয েকউ এই কাজ কের েস প্রভু েতামােদর ঈশ্বেরর কােছ ঘৃণার পাত্র|

6 “েতামরা যিদ গােছর ওপের অথবা মােঠ েকােনা পাখীর বাসা েদখ েযখােন মা পাখী তার শাবকেদর
সেঙ্গ অথবা িডেমর ওপের বেস আেছ, তাহেল েতামরা কখনই বাচ্চােদর সেঙ্গ মা পাখীেক েনেব না|
7 েতামরা েতামােদর িনেজেদর জনয্ বাচ্চােদর িনেত পােরা| িকন্তু েতামরা মােক অবশয্ই েযেত েদেব| যিদ
েতামরা এই িবিধগুিল েমেন চল, তাহেল েতামােদর মঙ্গল হেব এবং েতামরা বহুিদন েবঁেচ থাকেব|

8 “যখন েতামরা নতুন বাড়ী ৈতরী কর, েতামরা ছােদর চারধাের অবশয্ই েদওয়াল তুলেব| তাহেল বাড়ী
েথেক পেড় িগেয় েকান বয্িক্তর মৃতুয্র জনয্ েতামরা অবশয্ই দায়ী হেব না|

েয িজিনসগুেলা কখনই একসেঙ্গ রাখা যােব না
9 “েতামরা-দ্রাক্ষা েক্ষেত্র দুই ধরেণর শেসয্র বীজ বপন করেব না| েকন? কারণ তাহেল েতামার েরাপন

করা সমস্ত শসয্ এবং এমনিক দ্রাক্ষা-েক্ষেত্রর দ্রাক্ষা েথেকও তুিম বিঞ্চত হেব|
10 “েতামরা একই সেঙ্গ একিট গরু এবং একিট গাধার সাহােযয্ চাষ করেব না|
11 “পশম এবং মসীনার সাহােযয্ েবানা কাপড় েতামরা কখনই পরেব না|
12 “েতামরা েয আলগা েপাশাক পেরা তার চারেকােণর সুেতার েগাছা েবঁেধ েখাপ িদও|

িববাহ িবষয়ক িবিধ
13 “একজন পুরুষ েকান স্ত্রীেলাকেক িববাহ কের তার সােথ েযৗন সম্পকর্ স্থাপন করার পের মনস্থ

করেত পাের েস তােক আর চায় না| 14 েসই জনয্ েস িমথয্াভােব বলেত পাের, �আিম এই স্ত্রীেলাকিটেক
িববাহ কেরিছলাম বেট িকন্তু েযৗন সহবােসর সময় েদখলাম েয েস কুমারী নয়|� এই বেল েস েসই
স্ত্রীেলাকিটর উপর দুনর্াম আনেত পাের| 15এই রকম ঘটেল েমেয়িটর িপতা-মাতা েসই েমেয়িটর কুমারীেত্বর
প্রমাণ িনেয় নগেরর প্রবীণেদর সােথ নগেরর সভাস্থেল উপিস্থত হেব| 16 েমেয়িটর িপতা প্রবীণেদর
বলেবন, �আিম আমার েমেয়েক এই েলাকিটর হােত তার স্ত্রী িহসােব িদেয়িছলাম িকন্তু এখন েস তােক
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পছন্দ কের না| 17 এই েলাকিট আমার েমেয়র নােম িমথয্া বেলেছ| েস বেলেছ, “েতামার েমেয় কুমারী
িছল না|” িকন্তু এই েদখুন আমার েমেয় েয কুমারী তার প্রমাণ|� এই বেল তারা কাপড়িট নগেরর প্রবীণেদর
েদখােব| 18তখন েসই নগেরর প্রবীণরা অবশয্ই েসই েলাকিটেক িনেয় িগেয় শািস্ত েদেব| 19তারা অবশয্ই
েলাকিটর জনয্ 40 আউন্স েরৗপয্ জিরমানা করেব| েসই টাকা েযন েমেয়িটর িপতােক েদওয়া হয়, কারণ
েমেয়িটর স্বামী একজন ইস্রােয়লীয় কুমারীর উপর দুনর্াম এেনেছ| আর েসই েমেয়িট েসই েলাকিটর স্ত্রী
হেয়ই থাকেব| েসই েলাকিট তার জীবনকােল তােক িববাহ িবেচ্ছদ িদেত পারেব না|

20 “িকন্তু এও হেত পাের েয েমেয়িটর স্বামী তার সম্বেন্ধ যা বেলেছ তা সতয্| স্ত্রীেলাকিটর মাতা-িপতার
কােছ তার কুমারীেত্বর প্রমাণ নাও থাকেত পাের| 21 যিদ তাই ঘেট তেব নগেরর প্রবীণরা েসই েমেয়িটেক
িনেয় তার িপতার বাড়ীর দরজায় আসেব| তারপর েসই নগেরর েলাকরা েমেয়িটেক পাথর েমের হতয্া
করেব| কারণ ইস্রােয়েলর মেধয্ েস লজ্জাজনক কাজ কেরেছ| েস িপতার বাড়ীেত েবশয্ার মেতা বয্বহার
কেরেছ| তুিম েতামার েলাকেদর মেধয্ েথেক এইভােব দুষ্টাচার দূর করেব|

েযৗন পাপসকল
22 “যিদ েকান পুরুষ অপেরর স্ত্রীর সােথ েযৗন সম্পেকর্ িলপ্ত থাকাকালীন ধরা পেড় তেব দুজনেকই

অবশয্ই মরেত হেব�েসই স্ত্রীেলাকিটেক এবং তার সেঙ্গ েযৗন সম্পেকর্ িলপ্ত পুরুষিটেক হতয্া কের েতামরা
অবশয্ই ইস্রােয়েলর মেধয্ েথেক এই দুষ্টাচার দূর করেব|

23 “েকান েলাক অপেরর বাগদত্তা েকান কুমারীেক নগেরর মেধয্ েদখেত েপেয় তার সােথ েযৗন
সহবােস িলপ্ত হেত পাের| 24এই রকম ঘটেল তুিম অবশয্ই তােদর দুজনেক নগেরর দ্বাের সকেলর সামেন
িনেয় এেস পাথর েমের হতয্া করেব| েলাকিটেক হতয্া করার কারণ েস অপেরর স্ত্রীর সােথ েযৗন পাপ
কেরেছ; এবং েমেয়িটেক হতয্া করার কারণ েস নগেরর মেধয্ থাকেলও সাহােযয্র জনয্ িচৎকার কের িন|
েতামরা অবশয্ই এই ভােব েলাকেদর মধয্ হেত এই দুষ্টাচার দূর করেব|

25 “িকন্তু েকান েলাক যিদ বাগ্দত্তা স্ত্রীেলাকেক েক্ষেতর মেধয্ েপেয় েজারপূবর্ক তার সােথ েযৗন
সম্পেকর্ িলপ্ত হয় তেব েকবল েলাকিটেকই মরেত হেব| 26 েতামরা অবশয্ই েসই েমেয়িটর প্রিত িকছু
করেব না| েস মৃতুয্র েযাগয্ এমন েকান অপরাধ কের িন| এই ঘটনা প্রিতেবশীর িবরুেদ্ধ উেঠ তােক হতয্া
করার মেতা| 27 েলাকিট েক্ষেত েসই বাগ্দত্তা েমেয়িটেক েদেখ তােক আক্রমণ করল| হয়েতা েমেয়িট
সাহােযয্র জনয্ও িচৎকার কেরিছল িকন্তু সাহােযয্র জনয্ েকউ িছল না| সুতরাং তােক েযন শািস্ত েদওয়া
না হয়|

28 “একজন েলাক হয়েতা বাগ্দত্তা নয় এমন েকান কুমারীেক েপেয় তার সােথ েযৗন সম্পেকর্ িলপ্ত হেত
পাের| যিদ অনয্ েলাকরা তা ঘটেত েদেখ, 29 তাহেল েস েমেয়িটর িপতােক 20 আউন্স রূেপা েদেব এবং
েসই েমেয়িট েলাকিটর স্ত্রী হেব| েযেহতু েস েযৗন পাপ কেরিছল, তাই তার জীবনকােল েস তােক তয্াগ
করেত পারেব না|

30 “েকান েলাক েযন তার িপতার স্ত্রী অথর্াৎ সৎ মােয়র সােথ েযৗন সম্পেকর্ িলপ্ত হেয় তার িপতােক
লজ্জায় না েফেল|”

23
েয েলাকরা উপাসনায় েযাগ িদেত পাের

1 “েয েলােকরা অণ্ডেকাষ চূণর্ অথবা জননাঙ্গ িছন্ন হেয় েগেছ, েস ইস্রােয়েলর েলাকেদর সােথ প্রভুর
উপাসনায় েযাগ িদেত পারেব না| 2 যিদ েকান েলােকর মাতািপতা ৈবধ ভােব িবেয় না কের থােক তেব েসই
েলাকিট ইস্রােয়েলর েলাকেদর সােথ প্রভুর উপাসনায় েযাগ িদেত পারেব না এবং তার উত্তরপুরুষেদর দশ
পুরুষ পযর্ন্ত েকউ উপাসনাকারীেদর দেল েযাগ িদেত পারেব না|

3 “অেম্মানীয় ও েমায়াবীয় েকউই ইস্রােয়েলর েলাকেদর সােথ েযাগ িদেয় প্রভুর উপাসনা করেত পারেব
না| তােদর উত্তরপুরুষরা দশ পুরুষ পযর্ন্ত েকউই েসই দেল েযাগ িদেত পারেব না| 4 কারণ িমশর েথেক
েতামােদর বার হেয় আসার সময় যাত্রা পেথ তারা রুিট ও জল িনেয় েতামােদর সােথ েদখা কের িন| তারা
েতামােদর অিভশাপ েদবার জনয্ িবিলয়মেক ভাড়া করার েচষ্টা কেরিছল| (িবেয়ােরর পুত্র িবিলয়ম িছল
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অরাম, নহরিয়মাস্থ পেথার নগেরর েলাক|) 5 িকন্তু প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর িবিলয়েমর কথা গ্রাহয্ কেরন
িন| প্রভু েতামােদর জনয্ েসই অিভশাপ আশীবর্ােদ বদেল িদেলন| কারণ প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর, েতামায়
ভালবােসন| 6 েতামরা কখনই অেম্মানীয় ও েমায়াবীয় েলাকেদর সােথ শািন্ত স্থাপেনর েচষ্টা করেব না|
েতামরা যত িদন েবঁেচ থাকেব তােদর সােথ বনু্ধত্ব করেব না|

ইস্রােয়লীয়রা যােদর গ্রহণ করেব
7 “েতামরা অবশয্ই েকান ইেদামীয়েক ঘৃণা করেব না, কারণ েস েতামার আত্মীয়| েতামরা অবশয্ই েকান

িমশরীয়েক ঘৃণা করেব না, কারণ েতামরা তােদর েদেশ িবেদশী ও প্রবাসী িছেল| 8 ইেদামীয়েদর তৃতীয়
পুরুেষর বংশধররা এবং িমশরীয়রা ইস্রােয়েলর েলাকেদর সােথ প্রভুর উপাসনায় েযাগ িদেত পাের|

েসনা িশিবর শুিচ রাখার িবিধ
9 “যখন েতামােদর ৈসনয্রা শত্রুেদর সােথ যুদ্ধ করেত যায়, তখন েসই সব িবষয় েথেক দূের েথেকা

যা েতামােদর অশুিচ কের| 10 যিদ রােতর স্বেপ্ন েরতপােতর ফেল েকউ অশুিচ হয়, তেব েস িশিবেরর
বাইের যােব| েস িশিবর েথেক দূের থাকেব| 11 পের িবেকল হেল েসই বয্িক্ত জেল স্নান করেব এবং সূযর্
অস্ত েগেল েস আবার িশিবের িফের আসেত পাের|

12 “পায়খানা করার জনয্ িশিবেরর বাইের একটা জায়গা িঠক কের রাখেব| 13 েতামােদর অেস্ত্রর সােথ
একটা লািঠও েরখ; যার সাহােযয্ গতর্ কের পায়খানা করার পর চাপা েদেব| 14 েকন? কারণ প্রভু,
েতামােদর ঈশ্বর, েতামােদর পিরত্রাণ করেত এবং েতামােদর শত্রুেদর পরািজত করার জনয্ েতামােদর
িশিবেরর মেধয্ গমনাগমণ কেরন| সুতরাং িশিবরেক অবশয্ই পিবত্র রাখেব| তাহেল প্রভু িবরিক্তকর িকছু
েদেখ েতামােদর েছেড় যােবন না|

অনয্ানয্ িবিধসকল
15 “যিদ েকান ক্রীতদাস তার মিনেবর কাছ েথেক পািলেয় েতামার কােছ আেস, তেব তুিম েসই

ক্রীতদাসেক তার মিনেবর কােছ েফরত পাঠােব না| 16 এই ক্রীতদাস েতামার সােথ তার পছন্দমত েয
েকান শহের বাস করেত পাের| তুিম তােক কষ্ট িদও না|

17 “েকান ইস্রােয়লীয় পুরুষ বা নারী কখনও েযন মিন্দেরর েবশয্া না হয়| 18 েকান পুরুষ বা নারী েবশয্া
বৃিত্তর দ্বারা উপাির্জত অথর্ েযন েতামার প্রভু ঈশ্বেরর িবেশষ গৃেহ না আেন| েসই অথর্ িদেয় েকউ েযন
ঈশ্বেরর কােছ করা মানত পূণর্ না কের| কারণ যারা িনেজর েদহেক েযৗন পােপর জনয্ িবিক্র কের েদয়
প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর, তােদর ঘৃণা কেরন|”

19 “তুিম যখন েকান ইস্রােয়লীয়েক িকছু ধার দাও, তখন সুদ ধাযর্য্ েকােরা না| টাকা, খাবার বা অনয্
যা িকছুই সুদ আদােয় সক্ষম তার উপের েতামরা সুদ ধাযর্য্ করেব না| 20 েতামরা েকান িবেদশীর কােছ সুদ
িনেত পার, িকন্তু েতামরা েকান ইস্রােয়লীয়র কাছ েথেক সুদ িনও না| েতামরা এই িবিধগুেলা েমেন চলেল
েতামােদর প্রভু েতামােদর ঈশ্বর েতামরা েয েদেশ বাস করেত যাচ্ছ েসখােন েতামরা যা িকছু করেব তােতই
আশীবর্াদ করেবন|

21 “তুিম েতামার প্রভু ঈশ্বেরর কােছ িকছু মানত করেল তা িদেত েদরী কেরা না কারণ েতামার প্রভু
ঈশ্বর তা েতামার কাছ েথেক দাবী করেবন| তুিম যা েদেব বেল প্রিতজ্ঞা কেরিছেল তা না িদেল েতামার
পাপ হেব| 22 িকন্তু যিদ মানত না কর তাহেল েতামার পাপ হেব না| 23 িকন্তু েয প্রিতজ্ঞাগুিল কেরিছেল
েসগুিল অবশয্ই রাখেব| তুিম যিদ ঈশ্বেরর কােছ েকান িবেশষ প্রিতজ্ঞা কের থাক তাহেল েতামার অবশয্ই
েসই প্রিতজ্ঞা রক্ষা করা উিচৎ | কারণ তুিমই েসই প্রিতজ্ঞাগুিল কেরিছেল| প্রভু েতামােক এটা করেত বাধয্
কেরন িন|

24 “তুিম কারও দ্রাক্ষা েক্ষেত েগেল েতামার যত ইচ্ছা দ্রাক্ষা েখেত পার, িকন্তু েতামার ঝুিড়েত একটাও
সংগ্রহ করেব না| 25 যখন তুিম েকান েলাকর েক্ষেত যাও, তখন হােত িঁছেড় যত শীষ েখেত পার েখও,
িকন্তু কােস্ত বয্বহার কের েসই শীষ েকেট িনেয় েযেত পােরা না|
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24
1 “িবেয় করার পর যিদ েকান পুরুষ তার স্ত্রীর মেধয্ এমন িকছু লজ্জাকর িজিনষ েদেখ যার জনয্ েস

তার প্রিত সন্তুষ্ট না হয়, তেব েস তয্াগ পত্র িলেখ তােক বাড়ী েথেক িবদায় কের েদেব| 2 েসই ঘর তয্াগ
করার পর েসই স্ত্রী িগেয় অনয্ েকান পুরুেষর স্ত্রী হেত পাের| 3-4 িকন্তু এমন হেত পাের েয েসই নতুন
স্বামীও তােক পছন্দ করল না এবং বাড়ী েথেক িবদায় করল| তারপর যিদ িদ্বতীয় স্বামী তােক িববাহ িবেচ্ছদ
েদয়, অথবা যিদ েস মারা যায় তেব প্রথম স্বামী আর তােক তার স্ত্রী িহসােব গ্রহণ করেত পারেব না| েস
তার কােছ অশুিচ, তাই েস যিদ আবার িবেয় কের তেব েস প্রভু যা ঘৃণা কেরন তাই করেব| প্রভু, েতামার
ঈশ্বর, অিধকােরর জনয্ েয েদশ িদেচ্ছন েসখােন তুিম অবশয্ই এভােব পাপ করেব না|

5 “সেব িবেয় হেয়েছ এমন েলাকর ৈসনয্বািহনীেত অথবা অনয্ এরকম েকান িবেশষ কােজ েযাগ েদবার
প্রেয়াজন েনই| এক বছেরর জনয্ েস স্বাধীনভােব বাড়ীেত েথেক তার স্ত্রীেক খুশী করেত পাের|

6 “যখন েতামরা কাউেক ধার দাও, তখন বন্ধক িহসােব যঁাতার েকান অংশ িনও না| কারণ তা করেল
তা তার খাবার েকেড় েনওয়ার সমান হয়|

7 “ইস্রােয়লীয় েকান েলাক যিদ অপর েকান একজন ইস্রােয়লীয়েক চুির কের তােক দাস িহসােব িবিক্র
কের, তেব েসই েচারেক েযন হতয্া করা হয়| এই ভােব েতামরা েতামােদর মেধয্ েথেক দুষ্টাচার দূর করেব|

8 “েতামার খারাপ ধরেণর েকান চমর্েরাগ হেল েলবীয় যাজকরা যা করেত বেল যত্ন সহকাের তার সব
কথা পালন কেরা| আিম েসই যাজকেদর যা আজ্ঞা কেরিছ তা যেত্নর সােথ পালন কেরা| 9 মেন েরেখা,
িমশর েথেক বাইের আসার সময় প্রভু, েতামার ঈশ্বর মিরয়েমর প্রিত িক কেরিছেলন|

10 “েকান েলাকেক িকছু ধার েদওয়ার সময় বন্ধক েনওয়ার জনয্ তার বাড়ীেত ঢুকেব না| 11 েস বন্ধক
িনেয় তার বাড়ী েথেক েবিরেয় আসার সময় তুিম তার বাড়ীর বাইের দঁািড়েয় থাকেব| 12 যিদ েসই েলাকিট
গরীব হয় তেব েস হয়েতা বন্ধক িহসােব তার গরম কাপড় িদেত পাের| এই ধরেণর বন্ধক সূযর্ােস্তর পর
েতামার কােছ রাখেব না| 13 তার এই বন্ধক েরাজ িবেকেল তার কােছ িফিরেয় িদও| তাহেল েস েশাবার
জনয্ কাপড় পােব| েস েতামােক আশীবর্াদ করেব, আর প্রভু, েতামার ঈশ্বর, এই কাজেক ধাির্মকতার কাজ
িহসােব গণয্ করেবন|

14 “দিরদ্র এবং অভাবী শ্রিমকেক েতামরা মজুরীর বয্াপাের ঠকােব না| েস েতামােদর েকান নগের
বাসকারী ইস্রােয়লীয় েহাক্ বা িবেদশী েহাক্ তােত িকছু এেস যায় না| 15 প্রিতিদন সূযর্ােস্তর আেগ তােক
তার েবতন িমিটেয় েদেব, কারণ েস গরীব এবং ঐ অেথর্র উপেরই েস িনভর্ র কের| যিদ তুিম তার েবতন
িমিটেয় না দাও, েস েতামার িবরুেদ্ধ প্রভুর কােছ অনুেযাগ করেব এবং তুিম েসই পােপ েদাষী হেব|

16 “সন্তান েদাষ করেল িপতামাতার বা িপতামাতা েদাষ করেল তার জনয্ সন্তােনর প্রাণদণ্ড েদওয়া যােব
না| েকান বয্িক্তেক েকবল তার িনেজর করা অনয্ােয়র জনয্ই প্রাণদণ্ড েদওয়া যােব|

17 “পরেদশী এবং অনাথেদর িবচাের অনয্ায় কেরা না| আর বন্ধক িহসােব কখনও েকান িবধবার কাপড়
িনও না| 18 মেন েরেখা, েতামরা িমশের গরীব ও দাস িছেল এবং প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর, েতামােদর েসই
অবস্থা েথেক মুক্ত কের আনেলন| েসই জনয্ই গরীবেদর প্রিত আিম েতামােদর এই কাজ করেত বিল|

19 “েক্ষেত শসয্ কাটার সময় তুিম যিদ ভুেল িগেয় িকছু শসয্ মােঠ েফেল এেস থােকা, তাহেল েসগুিল
সংগ্রহ করার জনয্ আবার িফের েযও না, েসটা িবেদশী, অনাথ বা িবধবােদর জনয্ থাকেব| তুিম তােদর
জনয্ িকছু শসয্ রাখেল েতামরা যা িকছু কর প্রভু ঈশ্বর তােতই েতামােদর আশীবর্াদ করেবন| 20 তুিম যখন
জলপাই গােছর ফল পাড়ার জনয্ ঝাড় তখন আবার প্রিতিট শাখা খঁুেজ খঁুেজ েদেখা না| েয জলপাই
েফেল রাখেল তা িবেদশী, িপতৃহীন ও িবধবােদর জনয্ রইল| 21 তুিম যখন দ্রাক্ষা েক্ষেতর দ্রাক্ষা সংগ্রহ কর
তখন পেড় থাকা দ্রাক্ষা আবার কুড়াবার জনয্ েযও না| েসই দ্রাক্ষাগুেলা িবেদশী, িপতৃহীন এবং িবধবােদর
জনয্ রাখ| 22 মেন েরেখা, তুিম িমশের গরীব দাস িছেল| েসই জনয্ গরীবেদর জনয্ আিম েতামােক এই
কাজগুেলা করেত বিল|

25
1 “দুই বয্িক্তর মেধয্ িববাদ হেল তারা েযন আদালেত যায়| িবচারকতর্ ােদর কাজ হল িঠক করা েক েদাষী

আর েক িনেদর্ াষ| 2 যিদ িবচারকতর্ া িঠক কেরন েয েকান বয্িক্তেক েবত মারা হেব, তেব িতিন েযন তােক
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মািটর িদেক মুখ কের েশায়ান| িবচারকতর্ ার সামেন েযন েদাষী বয্িক্তেক েবত মারা হয়| অপরােধর গুরুত্ব
অনুসাের েযন আঘাত করার সংখয্া িঠক করা হয়| 3 যিদ তুিম েকান বয্িক্তেক 40 বােরর েবশী প্রহার কের
থাক তার অথর্ েদাষী বয্িক্তিটর জীবন েতামার কােছ মুলয্বান নয়|

4 “শসয্ মাড়ার জনয্ পশু বয্বহার করেল পশুিটেক শসয্ না েখেত েদওয়ার জনয্ তার মুখ েবঁেধ েদওয়া
উিচৎ নয়|

5 “দুই ভাই একসােথ বাসকালীন যিদ তােদর একজন েকান পুেত্রর জন্ম না িদেয় মারা যায় তেব েসই
মৃত ভাইেয়র স্ত্রী েযন পিরবােরর বাইের েকান িবেদশীেক িবেয় না কের| েসেক্ষেত্র তার স্বামীর ভাই-ই
তােক তার স্ত্রী িহসােব গ্রহণ কের তার সােথ েযৗন সম্পকর্ স্থাপন করেব| েসই েদবর তার প্রিত েদবেরর
কতর্ বয্ করেব| 6 আর প্রথম পুেত্রর জন্ম হেল েসই পুত্র েসই মৃত ভাইেয়র জায়গা েনেব| তাহেল েসই
মৃত ভাইেয়র নাম ইস্রােয়ল েথেক েলাপ পােব না| 7 যিদ েসই বয্িক্ত তার ভাইেয়র স্ত্রীেক গ্রহণ করেত
অস্বীকার কের তেব েসই স্ত্রী েযন অবশয্ই নগেরর সভাস্থেল প্রাচীনেদর কােছ যায় এবং তােদর এই কথা
বেল, �আমার স্বামীর ভাই ইস্রােয়েল তার দাদার নাম জীিবত রাখেত অস্বীকার করেছ| েস আমার প্রিত
েদবেরর কতর্ বয্ পালন করেব না|� 8 তখন েসই নগেরর প্রাচীনরা েসই বয্িক্তেক েডেক তার সােথ কথা
বলেব| যিদ েসই বয্িক্ত একগঁুেয় মেনাভাব িনেয় বেল, �আিম তােক গ্রহণ করেত চাই না,� 9 তেব েসই
স্ত্রী প্রাচীনেদর উপিস্থিতেত তার সামেন আসেব| েসই স্ত্রী েসই ভাইেয়র পােয়র জুেতা চিট খুেল িনেয় তার
মুেখ থুতু েদেব এবং বলেব, �েয েকউ তার ভাইেয়র বংশ রক্ষা না কের, তার প্রিত এই রকম করা হেব|�
10 তখন ইস্রােয়েল েসই ভাইেয়র পিরবার �মুক্ত পাদুেকর কুল� বেল পিরিচত হেব|

11 “দুই বয্িক্তর মেধয্ ঝগড়া হেল েকান এক বয্িক্তর স্ত্রী তােক সাহােযয্র জনয্ এিগেয় আসেত পাের,
িকন্তু েস েযন কখনই অনয্ বয্িক্তর েযৗনাঙ্গ না ধের| 12 েসই কাজ করেল তার হাত েকেট েফলেব, তার
জনয্ দুঃখ েপও না|

13 “েলাকেক ঠকাবার জনয্ দুই ধরেণর বাটখারা অথর্াৎ খুব ভারী ও খুব হাল্কা বাটখারা বয্বহার কেরা
না| 14 েতামার বাড়ীেত খুব বড় বা খুব েছাট পিরমাণ পাত্র েরেখা না| 15 তুিম অবশয্ই সিঠক মােপর ওজন
বাটখারা ও পিরমাণ পাত্র বয্বহার করেব| তাহেল েতামার প্রভু ঈশ্বর েতামায় েয েদশ িদেচ্ছন, েসই েদেশ
তুিম দীঘর্জীিব হেব| 16 কারণ যারা এই ধরেণর কাজ কের তারা অনয্ায় কের এবং েতামার প্রভু ঈশ্বেরর
কােছ ঘৃণার পাত্র হয়|

অমােলকীয়েদর ধ্বংস করা অবশয্ কতর্ বয্
17 “মেন কের েদেখা েতামরা িমশর েদশ েথেক বার হেয় আসার পর পেথ অমােলকীয়রা েতামােদর

প্রিত িক কেরিছল| 18 েতামরা যখন ক্লান্ত ও দুবর্ল েসই সময় তারা েতামােদর আক্রমণ করল| েতামােদর
মেধয্ যারা িপিছেয় পেড়আেস্তআেস্ত হঁাটিছল তােদর সকলেক তারা হতয্া কেরিছল|অমােলকীয়রা ঈশ্বরেক
সম্মান কের িন| 19 েসই জনয্ই প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর েতামােদর েয েদশ িদেচ্ছন, েসই েদেশর চারিদেকর
সমস্ত শত্রু হেত িতিন েতামােদর িবশ্রাম িদেল পর েতামরা পৃিথবী েথেক অমােলকীয়েদর সৃ্মিত েলাপ
করেব| একাজ করেত ভুেলা না|

26
প্রথম ফসল

1 “প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর, েয েদশ িদেচ্ছন েসই েদেশ েতামরা শীঘ্রই প্রেবশ করেব| েসই েদশ অিধগ্রহণ
করার পর েতামরা েসখােন বাস করেব| 2প্রভুর েদওয়া েসই েদেশ শসয্ সংগ্রহ করার সময় েতামরা অবশয্ই
প্রথম ফসল সংগ্রহ কের ঝুিড়েত রাখেব| তারপর ফসেলর েসই প্রথম অংশ প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর, িনেজর
জনয্ েয গৃহ মেনানীত কেরন েসইখােন আনেব| 3 েসই সময় েয যাজক েসখােন পিরচযর্ায় রেয়েছন তঁার
কােছ িগেয় বলেব, �প্রভু আমােদর পূবর্পুরুষেদর কােছ একিট প্রিতজ্ঞা কেরিছেলন, েয িতিন আমােদর
এই েদশ িদেত চেলেছন| আজ আিম প্রভু েতামােদর ঈশ্বেরর কােছ এই বলার জনয্ এেসিছ েয আিম েসই
েদেশ এেসিছ!�
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4 “তখন যাজক েতামার হাত েথেক েসই ঝুিড় িনেয় তা প্রভু, েতামার ঈশ্বেরর েবদীর সামেন রাখেবন|
5 তখন েসখােন েতামার প্রভু ও ঈশ্বেরর সামেন তুিম বলেব: �আমার িপতৃপুরুষ একজন অরামীয় পযর্টক
িছেলন| িতিন িমশের েনেম িগেয় েসখােন থাকেলন| েসখােন যাবার সময় তঁার পিরবাের অল্প েলাক িছল|
িকন্তু িমশের িতিন এক মহান জািত হেয় উঠেলন�বহু েলাকর এক শিক্তশালী জািত| 6 িমশরীয়রা আমােদর
সােথ খারাপ বয্বহার করল| তারা আমােদর দাস কের রাখল| তারা আমােদর আঘাত কের কিঠন পিরশ্রম
করেত বাধয্ করল| 7 তখন আমরা আমােদর পূবর্পুরুষেদর প্রভু ও ঈশ্বেরর কােছ প্রাথর্না জানালাম এবং
তােদর িবষেয় অিভেযাগ করলাম| প্রভু আমােদর কথা শুনেলন, আমােদর সমসয্া, কিঠন পিরশ্রম ও
কেষ্টর প্রিত তঁার নজর পড়ল| 8 তখন প্রভু তঁার মহান ক্ষমতা ও শিক্ত এবং নানা িচহ্ন ও অদূ্ভত লক্ষণ দ্বারা
আমােদর িমশর েথেক বাইের বার কের িনেয় এেলন| িতিন িবস্ময়কর কাজ েদখােলন| 9 এইভােব িতিন
আমােদর এই স্থােন েবর কের আনেলন এবং উত্তম িবষেয় পিরপূণর্ এমন এই েদশ িদেলন| 10 এখন েহ
প্রভু তুিম েয েদশ িদেয়ছ তার প্রথম ফসল আিম েতামার কােছ এেনিছ|�

“তারপর তুিম অবশয্ই প্রভু, েতামার ঈশ্বেরর সামেন েসই ফসল নািমেয় েরেখ নত হেয় তঁার উপাসনা
করেব| 11 তারপর তুিম এক সেঙ্গ েসই সব উত্তম িজিনস িনেয় খাওয়া-দাওয়া ও আনন্দ করেব যা প্রভু,
েতামার ঈশ্বর েতামায় ও েতামার পিরবারেক িদেয়েছন| তুিম অবশয্ই েসই সব িজিনস েলবীয়েদর সেঙ্গ
এবং েতামােদর মেধয্ বাসকারী িবেদশীেদর সেঙ্গ ভাগ কের েনেব|

12 “প্রেতয্ক তৃতীয় বছের তুিম েতামার উৎপন্ন দ্রেবয্র এক দশমাংশ ওজন করেব, তারপর েসই
দশমাংশ েলবীয়েদর, েতামার েদেশ বাসকারী িবেদশীেদর এবং িবধবা ও িপতৃহীনেদর েদেব| তাহেল
প্রেতয্ক শহের ঐ সব েলাকেদর যেথষ্ট খাবার থাকেব| েসই তৃতীয় বছরেক বলা হেব দশমাংশ দােনর
বছর| 13 তুিম অবশয্ই প্রভু, েতামার ঈশ্বরেক বলেব, �আিম আমার বাড়ী েথেক উৎপন্ন দ্রেবয্র পিবত্র
অংশ িনেয় এেস তা েলবীয়েদর, িবেদশীেদর, িপতৃহীন ও িবধবােদর িদেয়িছ|আিম েতামারআজ্ঞার েকানিট
পালন করেত অস্বীকার কির িন| আিম েস সব ভুেলও যাই িন| 14 েশােকর সময় আিম েসই খাদয্ েভাজন
কির িন| েসই খাদয্ সংগ্রহ করার সময় আিম অশুিচ িছলাম না| আিম এই খাবার মৃত েলাকেদর উেদ্দেশয্
িনেবদন কির িন| েহ প্রভু, আমার ঈশ্বর, আিম েতামার বাকয্ পালন কেরিছ এবং েতামার সমস্তআজ্ঞা পালন
কেরিছ| 15 েতামার পিবত্র আবাস স্বগর্ েথেক েদখ, েতামার প্রজা ইস্রােয়লেক আশীবর্াদ কর এবং েতামার
েদওয়া এই েদশেক আশীবর্াদ কর�িঠক েযমন েদশ আমােদর েদেব বেল তুিম আমােদর পূবর্পুরুষেদর
কােছ প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেল অথর্াৎ অেনক উত্তম িবষেয় পিরপূণর্ এক েদশ|�

প্রভুর আজ্ঞা পালন কর
16 “আজ এই সমস্ত িবিধ ও িনয়ম পালন করার জনয্ প্রভু েতামােদর ঈশ্বর েতামােদর আেদশ করেছন|

েতামােদর সমস্ত মন ও প্রাণ িদেয় েস সকল পালন করার বয্াপাের যত্ন িনও| 17 আজ েতামরা প্রভুেক
েতামােদর ঈশ্বর বেল স্বীকার কেরছ এবং তঁার ইচ্ছানুসাের জীবনযাপন করার প্রিতজ্ঞা কেরছ| েতামরা
তঁার শাসন েমেন চলার ও তঁার িবিধ, আজ্ঞা পালন করার প্রিতজ্ঞা কেরছ| িতিন েতামােদর যা বেলন েসই
অনুসাের কাজ করার কথাও বেলছ| 18 আর আজ প্রভু ও এই অঙ্গীকার করেছন| িতিন েযমন প্রিতজ্ঞা
কেরেছন েসই মত েতামরা হেব তঁার িনজস্ব প্রজা| িতিন আরও বেলেছন েয তঁার সকল আজ্ঞাগুিলর প্রিত
েতামরা অবশয্ই বাধয্ থাকেব| 19 এবং প্রভু তঁার সৃষ্ট সমস্ত জািতর মেধয্ প্রশংসা, যশ ও সম্মােনর িদক
েথেক েতামােক েশ্রষ্ঠ করেবন| আর প্রভু েযরকম বেলেছন েসই ভােবই তুিম তঁার পিবত্র প্রজা হেব|”

27
েলাকেদর জনয্ পাথেরর সৃ্মিতফলক

1 েমািশ এবং ইস্রােয়েলর প্রবীণরা েলাকেদর এই আজ্ঞা কের বলেলন, “আজ আিম েতামােদর েয
আজ্ঞা িদই তার সব পালন করেব| 2 প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর, েতামােদর েয েদশ িদেচ্ছন, েয িদন যদর্ ন নদী
পার হেয় েতামরা েসই েদেশ প্রেবশ করেব েসিদন অবশয্ই েতামরা বড় পাথেরর চঁাই স্থাপন কের তােত
প্রেলপ েদেব| 3 তারপর এই পাথরগুিলর উপর এই সমস্ত আজ্ঞা অবশয্ই িলখেব| যদর্ ন নদী পার হেল
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েতামরা অবশয্ই এই কাজ করেব| তারপর প্রভু েতামােদর ঈশ্বর েতামােদর েয েদশ িদেচ্ছন েসই েদেশ
প্রেবশ করেব| েসই েদশ অেনক উত্তম দ্রেবয্ পিরপূণর্| প্রভু, েতামােদর পূবর্পুরুেষর ঈশ্বর, এই েদশ েদেবন
বেলই প্রিতজ্ঞা কেরিছেলন|

4 “এবল পবর্েত দঁািড়েয় আজ আিম পাথর স্থাপেনর িবষেয় েতামােদর েয আেদশ িদিচ্ছ, যদর্ ন নদী
পার হেল েতামরা অবশয্ই তা পালন করেব| েসই সব পাথের েতামরা অবশয্ই চুন েলপেব| 5আর েসখােন
েতামরা পাথর িদেয় প্রভু েতামােদর ঈশ্বেরর জনয্ এক েবদী িনমর্াণ করেব| েসই পাথরগুিল কাটেত েলাহার
য়ন্ত্রপািত বয্বহার করেব না| 6প্রভু, েতামার ঈশ্বেরর, উেদ্দেশয্ েবদী িনমর্াণ করার সময় েকেট সাইজ করা
পাথর বয্বহার করেব না| েসই েবদীর উপের প্রভু, েতামার ঈশ্বেরর, উেদ্দেশয্ েহামবিল উৎসগর্ করেব|
7 এবং েসই খােন েতামরা অবশয্ই বিল িহেসেব মঙ্গল ৈনেবদয্ দান করেব এবং েসই খােনই তা খােব|
েসখােন প্রভু েতামােদর ঈশ্বেরর সামেন তুিম আনন্দ করেব| 8 েতামরা েয পাথর স্থাপন কেরছ তােত
অবশয্ই এই সমস্ত িশক্ষা িলখেব| েসগুেলা স্পষ্ট ভােব িলেখা যােত সহেজ পড়া যায়|”

িবিধ বয্বস্থার অিভশােপ েলাকেদর সম্মিত
9 েমািশ এবং যাজকরা ইস্রােয়েলর েলাকেদর সেঙ্গ কথা বলেলন, “েহ ইস্রােয়ল, শান্ত হেয় েশান| আজ

েতামরা প্রভু েতামােদর ঈশ্বেরর প্রজা হেল| 10 সুতরাং প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর, যা যা বেলন তার সমস্তই
পালন কেরা| আিম আজ তঁার েয সব আজ্ঞা ও িবিধ আেদশ করিছ তা অবশয্ই পালন করেব|”

11 েসই একই িদেন েমািশ েলাকেদর বলেলন, 12 “েতামরা যদর্ ন নদী পার হেল পের িশিমেয়ান, েলিব,
িযহূদা, ইষাখর, েযােষফ ও িবনয্ামীন এই পিরবারেগাষ্ঠীগুিলর েলাকেদর িবিধপুস্তক েথেকআশীবর্াদ পড়ার
জনয্ গিরষীম পাহােড় দঁাড়ােব| 13আররূেবণ, গাদ,আেশর, সবুলূন, দান ও নপ্তািল এই পিরবারেগাষ্ঠীগুিল
িবিধপুস্তক েথেক শাপ পড়ার জনয্ এবল পবর্েত দঁাড়ােব|

14 “আর েলবীয়রা সমস্ত ইস্রােয়লীয়েক েজাের িচৎকার কের বলেব:

15 “ �েয েকউ মূির্ত্ত ৈতরী কের এবং েসগুিল েগাপন জায়গায় রােখ, েস অিভশপ্ত হয়| ঐ মূির্ত্তগুিল
িশল্পীর দ্বারা েখািদত বা ছঁােচ ঢালা মূির্ত্ত ছাড়া আর িকছুই নয়| প্রভু এগুিলেক ঘৃণা কেরন|�

“তখন সমস্ত েলাক উত্তের বলেব, �আেমন!�
16 “েলবীয়রা বলেব, �িপতামাতােক েয েকউ অসম্মান কের েস শাপগ্রস্ত!�
“তখন সমস্ত েলাক উত্তের বলেব, �আেমন!�
17 “েলবীয়রা বলেব, �েয বয্িক্ত প্রিতেবশীর জিমর িচহ্ন স্থানান্তর কের েস শাপগ্রস্ত!�
“তখন সমস্ত েলাক উত্তের বলেব, �আেমন!�
18 “েলবীয়রা বলেব, �েয বয্িক্ত েকান অন্ধেক ভুল পেথ চালায় েস শাপগ্রস্ত!�
“তখন সমস্ত েলাক উত্তের বলেব, �আেমন!�
19 “েলবীয়রা বলেব, �েয বয্িক্ত িবেদশী, অনাথ এবং িবধবার সুিবচার কের না েস শাপগ্রস্ত!�
“তখন সমস্ত েলাক উত্তের বলেব, �আেমন!�
20 “েলবীয়রা বলেব, �িপতার স্ত্রীর অথর্াৎ সৎ মােয়র সােথ েযৗন সম্পকর্ কের এমন েয েকান বয্িক্ত

শাপগ্রস্ত|� কারণ এই ভােব েস তার িপতােক অসম্মান কেরেছ!�
“তখন সমস্ত েলাক উত্তের বলেব, �আেমন!�
21 “েলবীয়রা বলেব, �েয েকান ধরেণর পশুর সােথ েযৗন সম্পেকর্ িলপ্ত বয্িক্ত শাপগ্রস্ত!�
“তখন সমস্ত েলাক উত্তের বলেব, �আেমন!�
22 “েলবীয়রা বলেব, �েয বয্িক্ত তার েবােনর সােথ অথর্াৎ তার িপতা অথবা মাতার কনয্ার সােথ

েযৗন সম্পেকর্ িলপ্ত হয় েস শাপগ্রস্ত!�
“তখন সমস্ত েলাক উত্তের বলেব, �আেমন!�
23 “েলবীয়রা বলেব, �শাশুড়ীর সােথ েযৗন সম্পকর্ রেয়েছ এমন েয েকান বয্িক্ত শাপগ্রস্ত!�
“তখন সমস্ত েলাক উত্তের বলেব, �আেমন!�
24 “েলবীয়রা বলেব, �েগাপেন প্রিতেবশীেক হতয্া কের এমন বয্িক্ত শাপগ্রস্ত!�
“তখন সমস্ত েলাক উত্তের বলেব, �আেমন!�
25“েলবীয়রা বলেব, �িনেদর্ াষ বয্িক্তেক হতয্া করার জনয্ টাকা েনয়, এমন েয েকান বয্িক্ত শাপগ্রস্ত!�
“তখন সমস্ত েলাক উত্তের বলেব, �আেমন!�
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26 “েলবীয়রা বলেব, �েকান বয্িক্ত েয এই বয্বস্থার কথা সমথর্ন না কের এবং তা পালন করেত
সম্মত না হয়, েস শাপগ্রস্ত!�

“তখন সমস্ত েলাক উত্তের বলেব, �আেমন!�

28
িবিধ পালেনর আশীবর্াদ

1“আিমআজ েতামােদর েয সকলআেদশকরিছ, েতামরা যিদ প্রভু, েতামােদর ঈশ্বেরর, েসই সবআজ্ঞা
যেত্নর সােথ পালন কর তেব প্রভু েতামার ঈশ্বর পৃিথবীর সমস্ত জািতর উপের েতামােদর উন্নত করেবন|
2 যিদ েতামরা প্রভু, েতামােদর ঈশ্বেরর, বাধয্ হও তেব এইসব আশীবর্াদ েতামােদর উপের আসেব:

3 “প্রভু েতামােদর নগের
এবং েতামােদর েক্ষেত আশীবর্াদ করেবন|

4 প্রভু েতামােদর গেভর্ র ফল
আশীবর্াদযুক্ত করেবন|

িতিন েতামােদর জিমেক আশীবর্াদ করেবন
যােত ভােলা ফসল হয়|

িতিন েতামােদর পশুেদর আশীবর্াদ করেবন
যােত তােদর বহু শাবক জন্মায়|

িতিন েতামােদর গরু ও েমষেদর আশীবর্াদ করেবন|
5 প্রভু েতামােদর ঝুিড়গুিল ও পাত্রগুিলেক আশীবর্াদ করেবন

এবং তা খাবাের ভের েদেবন|
6 েতামরা যা িকছু কর তােতই সবর্সমেয় প্রভু েতামােদর আশীবর্াদ করেবন|

7 “েতামােদর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেত এেসেছ এমন শত্রুেক পরাস্ত করেত প্রভু েতামােদর সাহাযয্ করেবন|
েতামােদর শত্রুরা েতামােদর িবরুেদ্ধ এক পথ িদেয় আসেব িকন্তু পালাবার সময় সাত পথ িদেয় পালােব!

8 “প্রভু েতামােদর আশীবর্াদ করেবন ও েতামােদর েগালাঘর পূণর্ করেবন| েতামরা যা িকছু কর তােত
িতিন আশীবর্াদ করেবন| প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর, েতামােদর েয েদশ িদেচ্ছন, েসখােন েতামােদর আশীবর্াদ
করেবন| 9 িতিন েযমন প্রিতজ্ঞা কেরেছন েসই অনুসােরই িতিন েতামােদর তঁার িনেজর িবিশষ্ট বয্িক্ত কের
তুলেবন| তুিম যিদ প্রভু েতামােদর ঈশ্বেরর সমস্ত আজ্ঞা পালন কর তাহেলই িতিন তা করেবন| 10 তাহেল
পৃিথবীর সমস্ত জািত জানেব েয েতামরা প্রভুর নােম অিভিহত এবং তারা েতামােদর ভয় করেব|

11 “আর প্রভু েতামােদর অেনক উত্তম িবষয় েদেবন| িতিন েতামােদর বহু সন্তােনর িপতা করেবন এবং
েতামােদর পশুর সংখয্ায় বৃিদ্ধ েপেয় অেনক হেব| েয েদশ েতামােদর েদেবন বেল েতামােদর পূবর্পুরুেষর
কােছ প্রভু প্রিতজ্ঞা কেরিছেলন, েসই েদেশ েতামােদর ভাল ফসল েদেবন| 12 প্রভু তঁার মহান আশীবর্ােদর
ভাণ্ডার খুেল েদেবন| িতিন েতামােদর জিমর জনয্ উপযুক্ত সমেয় বৃষ্টি েদেবন| প্রভু েতামােদর সমস্ত
কােজ আশীবর্াদ করেবন| অেনক জািতেক েতামরা ধার েদেব িকন্তু তােদর কাছ েথেক েতামােদর ধার
করার প্রেয়াজন হেব না| 13প্রভু েতামােদর মস্তক স্বরূপ করেবন, পুচ্ছ স্বরূপ করেবন না| েতামরা অবনত
না হেয় উন্নত হেব| এই সমস্তই ঘটেব যিদ প্রভু, েতামােদর ঈশ্বেরর, েয সব আেদশ আিম আজ বলিছ তা
েতামরা েশান এবং যত্ন সহকাের এই সব আেদশ পালন কেরা| 14 আজ আিম েতামােদর েয সব আজ্ঞা
িদিচ্ছ তার েথেক দূের সের েযও না| েতামরা তার ডান িদেক বা বাম িদেক িফের েযও না| েসবা করার
জনয্ অনয্ েদবতার অনুগামী হেয়া না|

িবিধর অবাধয্তা ও অিভশাপ
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15 “িকন্তু প্রভু, েতামােদর ঈশ্বেরর, কথা যিদ না েশান�িতিন যা আেদশ করেছন, আমার আজেকর বলা
েসইসব আেদশ যত্ন সহকাের পালন না কর তেব এই সমস্ত অিভশাপ েতামার প্রিত বতর্ ােব:

16 “প্রভু েতামােদর নগের
এবং েক্ষেত শাপ েদেবন|

17 প্রভু েতামােদর ঝুিড় ও পাত্র শাপগ্রস্ত করেবন
এবং তােদর মেধয্ েকান খাদয্ থাকেব না|

18 প্রভু েতামােদর সন্তানসন্তিতেদর,
েতামােদর জিমেক,

েতামােদর পশুেদর
এবং েতামােদর গাভীন গাই ও েমষেদর শাপ েদেবন|

19 েতামরা যা িকছু কর না েকন সব সময় প্রভু তােত শাপ েদেবন|

20 “েতামরা যা িকছু করেব তােতই অিভশাপ, হতাশা এবং কষ্টআসেব| েতামরা দ্রুত সমূ্পণর্রূেপ িবনাশ
না হওয়া পযর্ন্ত িতিন এসব কেরই চলেবন| িতিন এসব করেবন কারণ েতামরা যা মন্দ তাই কর এবং তঁােক
পিরতয্াগ কেরছ| 21 েয েদশ অিধগ্রহণ করেত যাচ্ছ েসখােন ধ্বংস না হওয়া পযর্ন্ত প্রভু েতামােদর ভয়ানক
সব েরােগ েরাগগ্রস্ত করেবন| 22 প্রভু েরাগ, জ্বর এবং েফালা দ্বারা েতামােদর শািস্ত েদেবন| প্রভু প্রচণ্ড
উত্তাপ পাঠােবন এবং েকান বৃষ্টি পড়েব না| উত্তােপ এবং েরােগ েতামােদর ফসল নষ্ট হেয় যােব| েতামরা
ধ্বংস না হওয়া পযর্ন্ত এই খারাপ ঘটনাগুিল ঘটেতই থাকেব! 23আকােশ েকান েমঘ েদখা যােব না�আকাশ
ঘসা িপতেলর মেতা এবং পােয়র নীেচর জিম েলাহার মত শক্ত হেব| 24প্রভু বৃষ্টির পিরবেতর্ আকাশ েথেক
েকবল ধূেলা বািল বষর্ণ করেবন| েয পযর্ন্ত েতামােদর িবনাশ না হয় িতিন তা বষর্ণ করেবন|

25 “প্রভু েতামােদর শত্রুেদর িদেয় েতামােদর হারােবন| েতামরা এক পথ িদেয় েতামােদর শত্রুেদর
িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেত যােব িকন্তু সাত পথ িদেয় তােদর সামেন েথেক পালােব| েতামােদর প্রিত েয সব
খারাপ িবষয় ঘটেব তা েদেখ পৃিথবীর েলাক ভয় পােব| 26 েতামােদর মৃতেদহ বনয্ পশুপাখীর খাদয্ হেব|
মৃত েদেহর উপর েথেক তােদর তািড়েয় েদবারও েকউ থাকেব না|

27 “প্রভু িমশরীয়েদর কােছ েযমন েফাড়া পািঠেয়িছেলন েসই রকমিট িদেয়ই েতামােদর শািস্ত েদেবন|
িতিন আর, গিলত ঘা এবং সাের না এমন চুলকািন িদেয় েতামােদর শািস্ত েদেবন| 28 প্রভু উন্মাদনা দ্বারা
েতামােদর শািস্ত েদেবন| িতিন েতামােদর অন্ধ এবং হতবুিদ্ধ করেবন| 29 িদেনর আেলায় হাতেড় হাতেড়
অন্ধ েলােকর মত েতামােদর পথ চলেত হেব| েতামরা যা িকছু কর তােত অসফল হেব| বার বার েলাক
েতামােদর আঘাত করেব এবং েতামােদর িজিনস চুির কের েনেব| আর েতামােদর রক্ষা করার েকউ থাকেব
না|

30 “েতামােদর সােথ েকান স্ত্রীেলাক বাগ্দত্তা হেব িকন্তু অপর েকউ তার সােথ েযৗন সম্পেকর্ িলপ্ত হেব|
েতামরা বাড়ী বানােব িকন্তু তােত বাস করেত পারেব না| েতামরা েক্ষেত দ্রাক্ষা লাগােব িকন্তু তার েথেক
েকান িকছুই সংগ্রহ করেত পারেব না| 31 েলাক েতামােদর সামেনই েতামােদর গরুগুেলা েমের েফলেব
িকন্তু েসই মাংেসর েকান অংশই তুিম েখেত পােব না| েলাক েতামােদর গাধােদর িনেয় যােব িকন্তু েফরত
েদেব না| েতামােদর েমষ েতামােদর শত্রুেদর েদওয়া হেব| েতামােদর রক্ষা করার জনয্ েকউ থাকেব না|

32“অনয্ জািতর েলাকরা েতামােদর েছেল েমেয়েদর তুেল িনেয় যােব| িদেনর পর িদন তােদর অেপক্ষায়
েচেয় েচেয় তুিম ক্লান্ত হেয় পড়েব িকন্তু িকছুই করেত পারেব না এবং ঈশ্বর েতামােদর সাহাযয্ করেবন না|

33 “েয জািতেক েতামরা েচেনা না তারা েতামােদর সব শসয্ এবং েতামােদর কেঠার পিরশ্রেমর ফল
েখেয় েফলেব| েতামরা েকবল সমস্ত জীবন ধের পীড়ন ও লাঞ্ছনা েভাগ করেব| 34 েতামােদর েচাখ যা
েদখেব তা েতামােদর উন্মৎত করেব! 35 প্রভু েতামােদর এমন কষ্টকর েফঁাড়া দ্বারা শািস্ত েদেবন যা সাের
না| েতামােদর হঁাটু এবং পােয় এই সব েফঁাড়া হেব| পােয়র তলা েথেক মাথার তালু পযর্ন্ত েদেহর সব
জায়গােতই এই েফঁাড়া েবেরােব|
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36 “প্রভু েতামােদর এবং েতামােদর রাজােক এমন জািতর কােছ পাঠােবন যােদর েতামরা জান না| তুিম
এবং েতামােদর পূবর্পুরুষরাও কখনও তােদর েদেখ িন| েসখােন েতামরা কাঠ ও পাথেরর ৈতরী মূির্ত্তর েসবা
করেব| 37প্রভু েতামােদর েয েদশগুিলেত পাঠােবন, েসখানকার েলাক েতামােদর দুদর্ শা েদেখ অবাক হেব|
তারা েতামােদর েদেখ হাসেব এবং েতামােদর সম্বেন্ধ মন্দ কথা বলেব|

বয্থর্তার অিভশাপ
38 “েতামােদর েক্ষেত তুিম বহু বীজ বুনেব িকন্তু অল্পই ফসল সংগ্রহ করেব, কারণ পঙ্গপাল ফসল

েখেয় েফলেব| 39 েতামরা দ্রাক্ষা েক্ষেত কষ্ট কের দ্রাক্ষা চাষ করেব িকন্তু দ্রাক্ষা সংগ্রহ বা দ্রাক্ষারস পান
করেত পােব না, কারণ েপাকায় তা েখেয় েফলেব| 40 েতামােদর েদেশর সবর্ত্র জলপাইেয়র গাছ থাকেব
িকন্তু তার েথেক উৎপন্ন েকান েতল তুিম বয্বহার করেত পারেব না| কারণ জলপাই ফল মািটেত ঝের পেড়
পেচ যােব| 41 েতামােদর েছেলেমেয় থাকেলও তােদর লালন পালন করেত পারেব না, কারণ তােদর বন্দী
কের িনেয় যাওয়া হেব| 42পঙ্গপাল েতামােদর সমস্ত গাছ ও েক্ষেতর শসয্ ধ্বংস কের েদেব| 43 েতামােদর
মেধয্ বসবাসকারী িবেদশীরা িদেন িদেন শিক্তশালী হেয় উঠেব আর েতামােদর যা শিক্ত িছল তা েতামরা
হারােব| 44 িবেদশীরা েতামােদর ধার েদেব, িকন্তু তােদর ধার েদবার মত টাকা েতামােদর কােছ থাকেব
না| মাথা েযমন েদহেক িনয়ন্ত্রেণ রােখ, েসই রকম ভােবই তারা মাথা হেয় েতামােদর িনয়ন্ত্রেণ রাখেব আর
তুিম হেব েলজ িবেশষ|

45 “এই সমস্ত শাপ েতামােদর উপর আসেব| তারা েতামােদর ধাওয়া কের ধরেব েয পযর্ন্ত না তুিম
ধ্বংস হও, কারণ েতামরা প্রভু, েতামােদর ঈশ্বেরর, কথা েশান িন| িতিন েতামােদর েয সমস্ত আজ্ঞা ও
িবিধ িদেয়িছেলন তা পালন কেরা িন| 46 এই শাপগুিল হেব েলাকেদর কােছ একিট িচহ্ন এবং তারা বুঝেব
েয ঈশ্বর েতামােদর এবং েতামােদর উত্তরপুরুষেদর িবচার কেরেছন| েতামােদর ওপর েয ভয়ঙ্কর ঘনাগুিল
ঘটেব তা েদেখ েলােক আশ্চযর্য্ হেয় যােব|

47 “প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর, েতামােদর অেনক আশীবর্াদ কেরিছেলন, িকন্তু েতামরা আনেন্দর সােথ
প্রফুল্ল মেন তঁার েসবা কেরা িন| 48 তাই প্রভু েতামােদর িবরুেদ্ধ েয শত্রুেদর পাঠােবন েতামরা তােদরই
েসবা করেব| েতামরা কু্ষধাতর্ , তৃষ্ণাতর্ , উলঙ্গ এবং দিরদ্র হেব| প্রভু েতামােদর উপর এমন েবাঝা চাপােবন
যা সিরেয় েফলা যােব না| েতামােদর ধ্বংস না করা পযর্ন্ত তুিম েসই েবাঝা বইেব|

শত্রু জািতর অিভশাপ
49 “েতামােদর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করার জনয্ প্রভু বহু দূর েথেক এক জািতর আগমণ ঘটােবন| েতামরা

তােদর ভাষা বুঝেব না| ঈগল পাখী েযমন আকাশ েথেক েনেম আেস েতমিন দ্রুত তারা আসেব| 50 েসই
সব েলাক িনষু্ঠর হেব| তারা বৃদ্ধেদর িবষেয় েকান িচন্তা করেব না এবং িশশুেদর প্রিতও দয়া করেব না|
51 তারা েতামােদর পশু ও উৎপন্ন খাদয্ িনেয় েনেব| েতামােদর ধ্বংস না করা পযর্ন্ত তারা েতামােদর সবর্স্ব
িনেয় যােব| তারা েতামােদর শসয্, দ্রাক্ষারস, েতল, গরু, েমষ ও ছাগেলর িকছুই েছেড় যােব না| েতামােদর
ধ্বংস না করা পযর্ন্ত তারা েতামােদর সবর্স্ব িনেয় যােব|

52 “েসই জািত েতামােদর নগেরর চািরিদক িঘের েতামােদর আক্রমণ করেব| েতামরা িক মেন করছ
নগেরর চািরধােরর শক্ত উঁচু প্রাচীর েতামােদর রক্ষা করেব? িকন্তু তারা েভেঙ্গ পড়েব| প্রভু, েতামােদর
ঈশ্বেরর, েদওয়া েসই েদেশর সবর্ত্র সমস্ত নগরগুিল শত্রুরা আক্রমণ করেব| 53 শত্রুরা নগর অবেরাধ
কের েতামােদর কষ্ট িদেল েতামরা এতই কু্ষধাতর্ হেব েয িনেজর েছেল েমেয়েদর েখেত শুরু করেব �
প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর েয সন্তানেদর িদেয়িছেলন েতামরা তােদর েদহ েভাজন করেব|

54 “এমনিক েতামােদর মেধয্ সবেচেয় দয়ালু এবং শান্ত েলাকিটও িনষু্ঠর হেয় উঠেব| েস অেনয্র প্রিত
িনষু্ঠর হেব| এমনিক, েয স্ত্রীেক েস অতয্ন্ত ভালবােস তার প্রিতও িনষু্ঠর হেব এবং জীিবত িশশুেদর প্রিতও
েস িনষু্ঠর হেব| 55 খাবার িকছু পেড় না থাকর দরুণ েস িনেজর িশশুেদর খােব এবং েসই মাংস েস
পিরবােরর অনয্ কারও সােথ ভাগ না কের িনেজই খােব| েতামােদর শত্রু এেস েতামােদর নগর অবেরাধ
করেল এই সমস্ত মন্দ ঘটনাগুিল েতামােদর প্রিত ঘটেব এবং েতামােদর কষ্ট েদেব|
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56 “এমনিক েতামােদর মেধয্ বাসকারী েকামল ও ভদ্র মিহলা, মািটেত যার পা পেড় না, েসও িনষু্ঠর
হেয় উঠেব| তার প্রােণর িপ্রয় স্বামীর প্রিত এবং িনেজর েছেলেমেয়র প্রিতও েস িনষু্ঠর হেয় উঠেব| 57 েস
লুিকেয় িশশুরজন্ম িদেয় েসই িশশুিটেক এবং তার সােথ জন্ম েদবার সময় তার েদহ েথেক যা িকছু েবিরেয়
আেস তাও খােব| শত্রু এেস েতামােদর শহর অবেরাধ কের েতামােদর সংকেট েফলেল এই সমস্ত মন্দ
িবষয় েতামােদর প্রিত ঘটেব|

58 “এই বইেত েলখা সমস্ত আজ্ঞা ও িশক্ষা তুিম অবশয্ই পালন কেরা এবং তুিম অবশয্ই প্রভু, েতামার
ঈশ্বেরর, েগৗরবািন্বত এবং ভয়াবহ নামেক সম্মান কেরা| 59 যিদ েতামরা তা পালন না কর তেব প্রভু
েতামােদর এবং েতামােদর উত্তরপুরুষেদর অেনক অসুিবধায় েফলেবন| েতামােদর সংকট ও েরাগগুিল
হেব ভয়ানক! 60 িমশের েতামরা অেনক িবপিত্ত ও েরাগ েদেখ ভীত হেয়িছেল| প্রভু ঐ সব মন্দ ঘটনাগুিল
েতামােদর িবরুেদ্ধ িফিরেয় আনেবন| 61 বয্বস্থার পুস্তেক েলখা েনই এমন সব সংকট ও েরাগও িতিন
আনেবন| েতামরা ধ্বংস না হওয়া পযর্ন্ত িতিন তা কেরই চলেবন| 62 আকােশর তারার মত েতামােদর
বংশধররা বহুসংখয্ক হেত পাের, িকন্তু েকবলঅল্পসংখয্কই অবিশষ্ট থাকেব,কারণ েতামরা প্রভু েতামােদর
ঈশ্বেরর কথা েশান িন|

63 “প্রভু েতামােদর মঙ্গল কের ও েতামােদর জািতর বৃিদ্ধ সাধন কের েযমন আনন্দ েপেতন, েসই একই
ভােব িতিন েতামােদর সবর্নাশ ও ধ্বংস েদেখ আনন্দ পােবন| তুিম েয েদশ অিধকার করেত যাচ্ছ, েলাক
েতামােদর েসই েদশ েথেক বার কের েদেব| 64আর প্রভু পৃিথবীর এক প্রান্ত েথেক অপর প্রান্ত পযর্ন্ত সমস্ত
জািতর মেধয্ েতামােদর ছিড়েয় েদেবন| েসখােন েতামরা কাঠ, পাথেরর ৈতরী এমন মূির্ত্তর পূজা করেব,
যােদর পূজা েতামােদর পূবর্পুরুষরা কখনও কের িন|

65 “এই সমস্ত জািতর মেধয্ েতামরা েকান শািন্ত পােব না এবং িবশ্রােমর জায়গাও পােব না| প্রভু
েতামােদর মন দুিশ্চন্তাগ্রস্ত করেবন| তখন েতামােদর েচাখ ক্লান্ত হেয় পড়েব এবং েতামরা িবচিলত হেয়
পড়েব| 66 েতামরা িবপেদর মেধয্ বাস করেব এবং িদেন িক রােত সবসময় ভেয় ভেয় থাকেব| জীবন
সম্বেন্ধ েতামােদর েকান িনশ্চয়তা েবাধ থাকেব না| 67 সকােল তুিম বলেব, �হায়! কখন সন্ধয্া হেব!�
আর সন্ধয্া হেল বলেব, �হায়! কখন সকাল হেব!� হৃদেয়র শঙ্কা এবং ভয়ঙ্কর িবষয় যা েতামরা েদখেব,
তার জনয্ই এইরকম হেব| 68 প্রভু জাহােজ কের েতামােদর িমশের েফরত পাঠােবন| আিম বেলিছলাম
েয েতামােদর আর েসখােন িফের েযেত হেব না; িকন্তু প্রভু েতামােদর েসখােন েফরত পাঠােবন| িমশের
েতামরা েতামােদর শত্রুেদর কােছ িনেজেদর দাসরূেপ িবিক্র করেত চাইেব িকন্তু েকউ েতামােদর িকনেব
না|”

29
েমায়ােব চুিক্ত

1 প্রভু েহােরব পবর্েত ইস্রােয়েলর েলাকেদর সােথ চুিক্ত কেরিছেলন| েসই চুিক্ত ছাড়াও প্রভু েমািশেক
আেরকিট চুিক্ত করার জনয্ আজ্ঞা করেলন| এই চুিক্ত েমায়াব পবর্েত করা হল:

2 েমািশ সমস্ত ইস্রােয়েলর েলাকেদর এক জায়গায় একত্র কের বলেলন, “িমশর েদেশ প্রভু যা
কেরিছেলন তার সবই েতামরা েদেখিছেল| ফেরৗেণর প্রিত তঁার কমর্চারী ও তঁার সমস্ত েদেশর প্রিত প্রভু
যা কেরিছেলন, তা েতামরা েদেখছ| 3 িতিন তােদর উপর েয মহা েক্লশ এেনিছেলন তা েতামরা েদেখছ|
েতামরা সমস্ত অেলৗিকক ও মহা আশ্চযর্য্ কাজও েদেখছ েযগুিল িতিন কেরেছন| 4 েতামরা যা শুেনছ বা
েদেখছ তা েদখার েচাখ ও প্রকৃতভােব বুেঝ উঠার মন আজও প্রভু েতামােদর েদনিন| 5প্রভু এই 40 বছর
েতামােদর মরুভূিমর মধয্ িদেয় িনেয় েগেছন| এই সমেয়র মেধয্ েতামােদর কাপড় জামা ও জুেতা িঁছেড়
যায় িন| 6 েতামােদর েকান খাবার িছল না| সুরা বা অনয্ েকান পানীয় িছল না| িকন্তু প্রভু েতামােদর যত্ন
িনেলন যােত েতামরা বুঝেত পার েয প্রভুই েতামােদর ঈশ্বর|

7 “েতামরা এই স্থােন আসার পের িহেষ্বােনর রাজা সীেহান ও বাশেনর রাজা ওগ আমােদর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ
করার জনয্ এেলা| িকন্তু আমরা তােদর হািরেয় িদলাম| 8 তারপর আমরা তােদর েদশ অিধকার কের
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তা রূেবণ, গাদ ও মনঃিশর অেধর্ক পিরবারেগাষ্ঠীর েলাকেদর িদেয় িদেয়িছলাম| 9 এই চুিক্তর সমস্ত
আেদশগুিল যিদ েতামরা পালন কর, তেব েতামরা যা িকছু কর, তােতই কৃতকাযর্ হেব|

10“আজেতামরা সবাই প্রভু, েতামােদর ঈশ্বেরর, সামেন দঁািড়েয় রেয়ছ| েতামােদর েনতারা,কমর্কতর্ ারা,
প্রবীণরা এবং েতামােদর অনয্ানয্রাও এখােনই রেয়েছ| 11 েতামােদর স্ত্রী ও িশশুরা, েতামােদর মেধয্
বাসকারী িবেদশীরা যারা েতামােদর জনয্ কাঠ েকেট েদয় ও জল তুেল েদয় তারাও এখােন রেয়েছ|
12 েতামরা সকেল এখােন প্রভু, েতামােদর ঈশ্বেরর, সােথ চুিক্তবদ্ধ হবার জনয্ রেয়ছ| প্রভু আজ েতামােদর
সােথ এই আশীবর্াদ ও অিভশােপর চুিক্ত কেরেছন| 13 এই চুিক্তর সােথ সােথই প্রভু েতামােদর তঁার
িনজস্ব িবেশষ েলাক করেবন এবং িতিন েতামােদর ঈশ্বর হেবন| িতিন েতামােদর যা বলেলন তার প্রিতজ্ঞা
িতিন েতামােদর পূবর্পুরুষ অব্রাহাম, ইসহাক ও যােকােবর কােছ কেরিছেলন| 14 প্রভু এই চুিক্ত ও তঁার
প্রিতজ্ঞাসকল েকবল েতামােদর সােথই করেছন না| 15 এই চুিক্ত িতিন আমরা যারা সকেল তঁার সামেন
আজ দঁািড়েয় আিছ তােদর সেঙ্গ এবং আমােদর উত্তরপুরুষরা যারা আজ এখােন েনই তঁােদর সােথও
করেছন| 16স্মরণ কর িমশর েদেশ আমরা েকমন ভােব বাস কেরিছ এবং পেথ েয সব েদশ পেড়েছ তার
মেধয্ িদেয় িক ভােব যাত্রা কেরিছ| 17 েতামরা ঘৃিণত মূির্ত্তগুিল েদেখছ�েয মূির্ত্তগুিল কাঠ, পাথর, েসানা
ও রূপা িদেয় ৈতরী| 18 এ িবষেয় িনিশ্চত হেয়া েয েতামােদর মেধয্ পুরুষ, নারী, পিরবার ও পিরবারেগাষ্ঠী
যারাই আজ এখােন রেয়েছ, তােদর েকউ েযন প্রভু আমােদর ঈশ্বেরর কাছ েথেক দূের সের না যায়| েকউ
েযন অনয্ জািতর েদবতােদর পূজা না কের| যারা তা কের তারা েসই গােছর মত যা িবষাক্ত েতেতা ফল
উৎপন্ন কের|

19 “েকান বয্িক্ত এই সমস্ত শােপর কথা শুেনও িনেজর মনেক সন্তুষ্ট করেত বলেত পাের, �আিম যা
চাই তাই করব| খারাপ িকছুই আমার প্রিত ঘটেব না|� এই ধরেণর েলাক েয েকবল তার িনেজর প্রিত
অমঙ্গল েডেকআনেব তা নয়, এমনিক ভাল েলাকেদর প্রিতও তা েডেক আনেব| 20-21প্রভু েসই বয্িক্তেক
ক্ষমা করেবন না| প্রভু েসই বয্িক্তর প্রিত কু্রদ্ধ ও িবরক্ত হেবন এবং তােক শািস্ত েদেবন| প্রভু েসই বয্িক্তেক
ইস্রােয়েলর সমস্ত পিরবারেগাষ্ঠী েথেক পৃথক করেবন| প্রভু তােক সমূ্পণর্রূেপ ধ্বংস করেবন| এই পুস্তেক
েলখা সমস্তঅমঙ্গল তার উপরআসেব| বয্বস্থার পুস্তেকঅিভশাপ সম্পেকর্ িলিখত চুিক্তঅনুসােরইআসেব|

22 “ভিবষয্েত েতামােদর উত্তরপুরুষরা ও দূর েদেশর িবেদশীরা েদখেব িকভােব এই েদশধ্বংস হেয়েছ|
প্রভু িকভােব িবিভন্ন েরাগ এেনেছন তাও তারা েদখেব| 23সমস্ত েদশ জ্বলন্ত গন্ধক ও লবেন েঢেক যাওয়ায়
আর বয্বহারেযাগয্ থাকেব না| েদেশ িকছুই েবানা হেব না, িকছুই েবেড় উঠেব না, এমন িক জংলী গাছও
না| প্রভু কু্রদ্ধ হেয় েযভােব সেদাম, ঘেমারা, অদ্মা ও সেবািয়ম শহরগুিল ধ্বংস কেরিছেলন েসই ভােবই
এই েদশ ধ্বংস হেব|

24 “অনয্ানয্ সব জািতর েলাকরা িজেজ্ঞস করেব, �প্রভু এই েদেশর প্রিত েকন এমনিট করেলন? েকন
িতিন এত কু্রদ্ধ হেলন?� 25 উত্তর এই হেব, �প্রভু কু্রদ্ধ কারণ ইস্রােয়েলর েলাকরা তােদর প্রভুর অথর্াৎ 
পূবর্পুরুেষর ঈশ্বেরর িনয়ম তয্াগ কেরেছ| প্রভু তােদর িমশর েদশ েথেক বার কের আনার সময় েয চুিক্ত
কেরিছেলন তা তারা আর পালন কের না| 26 প্রভু েয সমস্ত েদবতার পূজা করেত িনেষধ কেরিছেলন,
যােদর পূজা তারা আেগ কখনও কের িন, ইস্রােয়েলর েলাকরা েসই অনয্ানয্ েদবতার েসবা কেরেছ|
27 েসই কারেণই প্রভু এই েদেশর েলাকেদর প্রিত অতয্ন্ত কু্রদ্ধ হেলন| আর তাই িতিন পুস্তেক েলখা সমস্ত
অিভশাপ তােদর উপর আনেলন| 28 প্রভু তােদর প্রিত অতয্ন্ত কু্রদ্ধ ও িবরক্ত হেলন, তাই িতিন তােদর
েদশ েথেক বার কের িদেয় অনয্ এক েদেশ রাখেলন, েসখােনই আজ তারা রেয়েছ|�

29 “িকছু িবষয় রেয়েছ যা প্রভু, আমােদর ঈশ্বর, েগাপন েরেখেছন, েকবল িতিনই েস সব িবষয় জােনন|
িকন্তু প্রভু িকছু িবষয় আমােদর কােছ প্রকাশ কেরেছন এবং েসই িশক্ষাসকল আমােদর ও আমােদর
উত্তরপুরুষেদর জনয্ িচরকাল থাকেব| েসই িবিধর সব আজ্ঞাগুিলর প্রিত আমরা অবশয্ই বাধয্ থাকব|

30
ইস্রােয়লীয়রা তােদর েদেশ িফরেব
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1 “আিম েতামােদর আশীবর্াদ ও অিভশাপ সম্বেন্ধ যা যা বললাম েসই সব যখন েতামােদর ওপর ঘটেব
এবং প্রভু েতামােদর েয সব িবিভন্ন জািতর মেধয্ ছিড়েয় েদেবন, েসখােন যিদ এই সব িবষেয় িচন্তা
কের 2 তুিম ও েতামার সন্তানরা প্রভু, েতামােদর ঈশ্বেরর, কােছ িফের আেসা অথর্াৎ যিদ েতামরা তঁােক
েতামােদর সমস্ত হৃদয় এবং সমস্ত আত্মা িদেয় অনুসরণ কর এবং তঁার সব আজ্ঞাগুিল�যা িকছু আিম আজ
িদেয়িছ, েতামরা েসগুিলর প্রিত সমূ্পণর্ভােব বাধয্ থাক, 3 তেব প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর, েতামােদর প্রিত
করুণা করেবন| প্রভু আবার েতামােদর মুক্ত করেবন| িতিন েতামােদর েয সব জািতর মেধয্ পািঠেয় িছেলন
েসখান েথেক আবার িফিরেয় আনেবন| 4 এমন িক েতামরা যিদ পৃিথবীর দূরতম প্রােন্তও িগেয় থােকা,
প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর, েসখান েথেক েতামােদর সংগ্রহ করেবন| 5 েতামােদর পূবর্পুরুষেদর েয েদশ িছল,
প্রভু েসই েদেশ েতামােদর িফিরেয় আনেবন এবং েসই েদশ েতামােদর অিধকাের আসেব| প্রভু েতামােদর
মঙ্গল করেবন এবং পূবর্পূরুষেদর চাইেতও েতামােদর অিধক হেব| েতামােদর জািতর েলাকসংখয্া এমন
বৃিদ্ধ পােব যা আেগ কখনও হয় িন| 6 প্রভু েতামােদর ঈশ্বর েতামার এবং েতামােদর উত্তরপুরুষেদর হৃদয়
বাধয্ কের তুলেবন| এই ভােব েতামােদর প্রভুেক সমস্ত হৃদেয়র সােথ েপ্রম কের জীবন লাভ করেব|

7 “আর তখন প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর, শত্রুেদর প্রিত েসই সমস্ত অমঙ্গল ঘটােবন, কারণ এই সমস্ত
েলাকরা েতামােদর ঘৃণা কের ও কষ্ট েদয়| 8আর েতামরা আবার প্রভুর বাধয্ হেব| আিমআজ তঁার েয সমস্ত
আেদশ িদিচ্ছ তা পালন করেব| 9 েতামরা েয কােজ হাত েদেব তােতই প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর, েতামােদর
কৃতকাযর্ হেত েদেবন| তঁার আশীবর্ােদ েতামরা বহু সন্তানসন্তিত লাভ করেব| তঁার আশীবর্ােদ েতামােদর
পশুেদরও অেনক শাবক হেব| িতিন েতামােদর েক্ষতেক আশীবর্াদ করেবন, ফেল অেনক ফসল উৎপন্ন
হেব| প্রভু েতামােদর মঙ্গল করেবন| েতামােদর পূবর্পুরুষেদর মঙ্গল সাধন কের িতিন েয রকম আনন্দ
েপেতন, েসই রকম েতামােদর প্রিত মঙ্গল সাধন কের িতিন আনন্দ পােবন| 10 িকন্তু প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর,
আজ যা বলেছন তা অবশয্ই পালন করেত হেব| েতামরা অবশয্ই তঁার আজ্ঞাসকল এবং বয্বস্থাপুস্তেক
েলখা িবিধগুেলা পালন করেব| েতামরা অবশয্ই েতামােদর হৃদয় ও প্রােণর সােথ প্রভু েতামােদর ঈশ্বেরর
বাধয্ হেব| তাহেল েতামােদর প্রিত এইসব মঙ্গল কাযর্ ঘটেব|

জীবন অথবা মৃতুয্
11 “এই আজ্ঞা যা আজ আিম েতামােদর িদিচ্ছ তা েতামােদর পেক্ষ খুব কিঠন হেব না আর তা সােধয্র

বাইেরও নয়| 12 এই আজ্ঞাগুিল স্বেগর্ েরেখ েদওয়া হয় িন েয তুিম বলেব, �েক স্বেগর্ িগেয় তা আমােদর
জনয্ িনেয় আসেব যােত আমরা তা শুনেত পাির এবং েমেন চিল|� 13 এই আজ্ঞা সমুেদ্রর অপর পােরও
েনই েয তুিম বলেব, �েক সমুদ্র পার হেয় আমােদর জনয্ তা িনেয় আসেব যােত আমরা তা শুনেত পাই
ও েসই মত কাজ করেত পাির|� 14 না, েস বাকয্ েতামােদর খুব কােছ, েতামােদর মুেখ ও হৃদেয় রেয়েছ
যােত তা পালন করেত পার|

15 “আজজীবন ও মৃতুয্ অথবা ভাল ও মেন্দর মেধয্ েতামােদর একিট মেনানীত করেত িদেয়িছ| 16প্রভু,
েতামােদর ঈশ্বরেক, ভালবাসেত, তঁােক অনুসরণ এবং তঁার সমস্তআজ্ঞা, িবিধ ও িনয়মসকল পালন করেত
আজ আিম েতামােদর আজ্ঞা করিছ| তাহেল েতামরা বঁাচেব এবং েতামােদর জািত আরও বৃিদ্ধ পােব এবং
েয েদশ অিধকার করেত যাচ্ছ, প্রভু েতামােদর ঈশ্বর েসই েদেশ েতামােদর আশীবর্াদ করেবন| 17 িকন্তু
যিদ েতামরা প্রভুর েথেক েতামােদর হৃদয় িফিরেয় নাও এবং তঁার কথা শুনেত সম্মত না হও, যিদ অনয্
েদবতার পূজা ও েসবা করার জনয্ মনিস্থর কের থাক, 18 তাহেল েতামরা ধ্বংস হেব| আিম েতামােদর
সাবধান কের িদিচ্ছ, যিদ েতামরা প্রভুর েথেক হৃদয় িফিরেয় নাও তেব যদর্ ন নদীর অপর পােরর েয েদেশ
েতামরা প্রেবশ করার জনয্ প্রস্তুত, েসখােন েতামরা দীঘর্জীিব হেব না|

19 “আজ এই দুই পেথর মেধয্ েয েকান একিট েবেছ েনওয়ার সুেযাগ েতামােদর হেয়েছ আর আকাশ
ও পৃিথবীেক আিম এই িবষেয় সাক্ষী রাখিছ| েতামরা জীবন বা মৃতুয্ েবেছ িনেত পােরা| প্রথমিট মেনানীত
করেল েতামরা আশীবর্াদ পােব| যিদ েতামরা অপরিট মেনানীত কর তাহেল আসেব অিভশাপ| সুতরাং
জীবন মেনানীত কর, তাহেল েতামরা এবং েতামােদর সন্তানরা বঁাচেব| 20 েতামরা অবশয্ই েতামােদর প্রভু,
ঈশ্বরেক, ভালবাসেব ও তঁার বাধয্ হেব| তঁােক পিরতয্াগ কেরা না, কারণ প্রভুই েতামােদর জীবন এবং প্রভু
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েতামােদর পূবর্পুরুষ অব্রাহাম, ইসহাক এবং যােকাবেক েয েদশ িদেত প্রিতজ্ঞা কেরিছেলন, েসই েদেশ
িতিন েতামােদর দীঘর্জীিব করেবন|”

31
নতুন েনতা িযেহাশূয়

1 ইস্রােয়েলর সমস্ত েলাকেদর এই সব কথা বলা েশষ হেল, 2 েমািশ বলেলন, “আমার বয়স এখন
120 বছর| আিম আর েতামােদর পিরচালনা করেত পারব না| প্রভু আমায় বেলেছন: �তুিম যদর্ ন নদী পার
হেয় যােব না|� 3 িকন্তু প্রভু েতামােদর েলাকেদর েসই েদেশ পথ েদিখেয় িনেয় যােবন| প্রভু েতামােদর
জনয্ এই সমস্ত জািতেক ধ্বংস করেবন এবং েতামরা তােদর েদশ িছিনেয় েনেব| প্রভুর প্রিতজ্ঞা অনুসাের
িযেহাশূয় েতামােদর পথ েদখােবন|

4 “প্রভু সীেহান এবং ওগ এই ইেমারীয় রাজােদর ধ্বংস কের তােদর প্রিত এবং তােদর েদেশর প্রিত
যা কেরিছেলন এেদর প্রিতও তাই করেবন| 5 এই সমস্ত জািতেক হারােত প্রভু েতামােদর সাহাযয্ করেবন|
িকন্তু আিম েতামােদর যা যা করেত বিল তার সবই েতামরা তােদর প্রিত কেরা| 6 দৃঢ় এবং সাহসী হও, ঐ
সমস্ত েলাকেদর ভয় েপও না! কারণ প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর, েতামােদর সেঙ্গ আেছন| িতিন েতামােদর
েছেড় যােবন না বা হতাশ করেবন না|”

7 তখন েমািশ সমস্ত ইস্রােয়েলর সামেন িযেহাশূয়েক েডেক বলেলন, “শক্ত হও, মেন সাহস আেনা|
েয েদশ প্রভু এেদর পূবর্পুরুষেদর েদেবন বেল প্রিতজ্ঞা কেরিছেলন, তুিম তােদর েসখােন িনেয় যােব এবং
েসই েদশ তােদর অিধকার করােব| 8প্রভু েতামায় পথ েদখােবন, িতিন িনেজই েতামার সেঙ্গ আেছন| িতিন
েতামােক ছাড়েবন না বা তয্াগ করেবন না| দুিশ্চন্তা কেরা না, ভয় েপও না|”

েমািশ িশক্ষাগুিল িলিপবদ্ধ করেলন
9 তারপর েমািশ েসই িশক্ষাগুিল িলেখ যাজকেদর হােত িদেলন| যাজকরা িছল েলিব েগাষ্ঠীর েলাক,

যােদর কাজ িছল প্রভুর চুিক্তর েসই িসনু্দক বহন করা| েমািশ ইস্রােয়েলর সমস্ত প্রবীণেদর কােছও
িশক্ষাগুিল িদেলন| 10তারপর েমািশ তােদর এইআজ্ঞা িদেয় বলেলন, “প্রেতয্ক সাত বছেরর েশেষ, মুিক্তর
বছের অথর্াৎ কুিটরবাস উৎসেবর সময়, 11 েয সময় ইস্রােয়েলর সমস্ত েলাক প্রভু েতামােদর ঈশ্বেরর
মেনানীত স্থােন প্রভুর সােথ সাক্ষাৎ করেত আসেব, েসই সময় তুিম অবশয্ই এই িশক্ষাগুিল েলাকেদর
কােছ পাঠ করেব যােত তারা তা শুনেত পায়| 12 সকল পুরুষ, স্ত্রীেলাক, িশশুেদর এবং েতামােদর মেধয্
বাসকারী িবেদশীেদর অবশয্ই একসােথজেড়া করেব| তারা এই সব িশক্ষা শুনেব ও েতামােদর প্রভু ঈশ্বরেক
সম্মান করেত িশখেব| তখন তারা বয্বস্থার পুস্তেক েয েয িবষয় আেছ তার সবই পালন করেত পারেব|
13উত্তরপুরুষরা যিদ িশক্ষাগুিল না েজেন থােক তেব তারাও শুনেব এবং প্রভু, েতামােদর ঈশ্বরেক, সম্মান
করেত িশখেব| তারা যতিদন েতামার েদেশ বাস করেব ততিদন প্রভুেক সম্মান করেব| শীঘ্রই েতামরা যদর্ ন
নদী পার হেয় েসই েদশ অিধকার করেব|”

প্রভু েমািশ ও িযেহাশূয়েক ডাকেলন
14 প্রভু েমািশেক বলেলন, “এখন েতামার মৃতুয্র সময় হেয় এেসেছ| িযেহাশূয়েক িনেয় সমাগম তঁাবুর

কােছ এস| আিম বলব িযেহাশূয়েক িক করেত হেব|” তাই েমািশ ও িযেহাশূয় সমাগম তঁাবুেত েগেলন|
15প্রভু েসই তঁাবুর কােছ েমঘস্তেম্ভর দশর্ন িদেলন| েসই েমঘস্তম্ভ তঁাবুর দরজায় দঁািড়েয় রইেলা| 16প্রভু

েমািশেক বলেলন, “তুিম শীঘ্রই মারা যােব এবং তুিম েতামার পূবর্পুরুষেদর কােছ েগেল পর এই েলাকরা
আমার প্রিত িবশ্বস্ত থাকেব না| আিম তােদর সােথ েয চুিক্ত কেরিছ তা তারা েভেঙ্গ েফলেব| তারা আমায়
পিরতয্াগ কের েয েদেশ যােচ্ছ েসই েদেশর মূির্ত্তেদর পূজা করেব| 17 েসই সময়আিম তােদর উপর অতয্ন্ত
কু্রদ্ধ হব এবং তােদর পিরতয্াগ করব| আিম তােদর সাহাযয্ করেত অস্বীকার করব আর তারা ধ্বংস হেব|
তােদর প্রিত বহুিবধ ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটেব, তারা অেনক কেষ্টও পড়েব| তখন তারা বলেব, �আমােদর প্রিত
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এইসব অমঙ্গল ঘটেছ কারণ আমােদর ঈশ্বর আমােদর সেঙ্গ েনই|� 18 েসই সময় আিম তােদর সাহাযয্
করব না কারণ তারা মন্দ কাজ করেব এবং অনয্ েদবতােদর পূজা করেব|

19 “তাই এই গানটা িলেখ নাও এবং ইস্রােয়েলর েলাকেদর তা েশখাও| তােদর এই গান গাইেত েশখাও,
তাহেল এই গান ইস্রােয়েলর েলাকর িবরুেদ্ধ আমার সাক্ষী হেব| 20 আিম তােদর পূবর্পুরুষেদর েয েদশ
েদব বেল প্রিতজ্ঞা কেরিছলাম, আিম তােদর েসই েদেশ িনেয় যাব| েসই েদশ উত্তম িবষেয় পিরপূণর্ আর
তারা যা চায় তাই-ই েখেত েপেল তারা হৃষ্টপুষ্ট হেব িকন্তু তখন তারা ঘুের বসেব এবং অনয্ েদবতার েসবা
করেব| তারা আমার কাছ েথেক দূের সের যােব এবং আমার িনয়ম েভেঙ্গ েফলেব| 21 তখন তােদর প্রিত
বহু ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটেব| তারা অেনক কেষ্ট পড়েব| েসই সমেয় তােদর েলাকেদর এই গান মেন পড়েব
এবং তারা তােদর ভুল বুঝেব| আিম তােদর েয েদশ েদব বেল প্রিতজ্ঞা কেরিছলাম েসই েদেশ এখনও
িনেয় যাই িন, িকন্তু আিম জািন েসখােন তারা িক করার পিরকল্পনা করেছ|”

22 তাই েসই িদেনই েমািশ েসই গান িলখেলন এবং ইস্রােয়েলর েলাকেদর তা েশখােলন|
23 তখন প্রভু নূেনর পুত্র িযেহাশূয়েক বলেলন, “শক্ত হও, সাহসী হও| আিম ইস্রােয়লীয়েদর েয েদশ

েদব বেল প্রিতজ্ঞা কেরিছ, েসই েদেশ তুিম তােদর িনেয় যােব আর আিম েতামার সােথ থাকব|”

েমািশ ইস্রােয়লীয়েদর সতকর্ কের িদেলন
24 এই সমস্ত িশক্ষা েমািশ যত্ন সহকাের একিট বইেয় িলখেলন| 25 আর তা েলখা েশষ হেল, িতিন

েলবীয়েদর একিট আেদশ িদেলন| (এই েলবীয়রা প্রভুর চুিক্তর িসনু্দক বেয় িনেয় েযত|) েমািশ বলেলন,
26 “বয্বস্থাপুস্তক বই িনেয় প্রভু েতামােদর ঈশ্বেরর চুিক্তর িসনু্দেকর পােশ রাখ| তাহেল তা েতামােদর
িবরুেদ্ধ সাক্ষী হেব| 27 আিম জািন েতামরা খুব একগঁুেয়, েতামরা েতামােদর মত কের জীবন কাটােত
চাও| েদখ আিম েতামােদর সােথ থাকাকালীনই েতামরা প্রভুর বাধয্ হেত অস্বীকার কেরিছেল| তাই আিম
জািন েয আমার মৃতুয্র পরও েতামরা তঁার বাধয্ হেত অস্বীকার করেব| 28 েতামার পিরবারেগাষ্ঠীর সমস্ত
উচ্চপদস্থ কমর্চারী ও েনতােদর এক জায়গায় জেড়া কেরা| আিম তােদর এই সব িবষয় বলব এবং তােদর
িবরুেদ্ধ আকাশ ও পৃিথবীেক সাক্ষী করেবা| 29 আিম জািন আমার মৃতুয্র পর েতামরা মন্দ হেয় পড়েব|
আিম েয ভােব আজ্ঞা কেরিছ তার েথেক েতামরা দূের সের যােব| ভিবষয্েত েতামােদর অমঙ্গল হেব| কারণ
প্রভু েয কাজ মন্দ বেলন েতামরা েসই সবই করেত চাও এবং েতামােদর মন্দ কােজর দ্বারা তঁােক অসন্তুষ্ট
কর|”

েমািশর গান
30 ইস্রােয়েলর সমস্ত েলাক এক জায়গায় জেড়া হেল েমািশ তােদর জনয্ এই গােনর সবটাই গাইেলন:

32
1 “আকাশ, আিম যা বিল েশান|

পৃিথবী, আমার মুেখর কথা েশান|
2আমার উপেদশ বৃষ্টির মত ঝরেব,

েযমন িশিশর পেড় মািটর উপের,
বৃষ্টির ধারা ঘােসর উপর পেড়,
েযমন সবুজ গাছপালার উপর বৃষ্টি নােম|

3কারণ আিম প্রভুর নাম প্রচার করব| েতামরা ঈশ্বেরর প্রশংসা কর!

4 “ৈশল (প্রভু)
এবং তঁার কাজও ত্রুিটহীন!
কারণ তঁার পথসকল নয্াযয্!

ঈশ্বর সতয্ এবং িবশ্বাসয্|
িতিন মঙ্গলময় ও সৎ |
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5 সিতয্ েতামরা তঁার সন্তান নও|
েতামােদর পাপসকল তঁােক কলুিষত কের|
েতামরা িবপথগামী িমেথয্বাদী|

6 এই ভােব িক েতামরা প্রভু েতামােদর প্রিত যা যা কেরেছন তা পিরেশাধ কর?
েতামরা সূ্থলবুিদ্ধ, েবাকা েলাক|

প্রভুই েতামােদর িপতা| িতিন েতামােক ৈতরী করেলন|
িতিনই েতামার সৃষ্টিকতর্ া| িতিনই েতামার ভার বহন কেরন|

7 “স্মরণ কর বহুপূেবর্ িক ঘেটিছল|
বহু বছর আেগ েয সব ঘটনা ঘেটিছল তা মেন কের েদখ|

েতামার িপতােক িজজ্ঞাসা কর, িতিন েতামােক বলেবন|
েতামার প্রবীণেদর িজেজ্ঞস কর, তঁারাও েতামােক বলেবন|

8 পরাৎ  পর পৃিথবীেত েলাকেদর পৃথক কেরেছন|
িতিন প্রেতয্ক জািতেক তঁার িনেজর েদশ িদেয়েছন|

েসই সব জািতর জনয্ ঈশ্বরই সীমােরখা িনির্দষ্ট কেরেছন,
ঈশ্বেরর সন্তানেদর সংখয্া অনুসােরই রেয়েছন|

9 প্রভুর েলাকরাই তঁার অিধকার!
যােকাব প্রভুরই|

10 “প্রভু যােকাবেক মরুভূিমেত
এক বাতাস তািড়ত েদেশ েপেলন|

প্রভু যােকােবর তত্ত্বাবধােনর জনয্ তােক েবষ্টন করেলন|
তঁার িনেজর েচােখর তারার মত তােক রক্ষা করেলন|

11 ঈগল পাখী তার শাবকেদর বাসা েথেক েঠেল েদয় েযন তারা উড়েত েশেখ|
শাবকেদর রক্ষা করেত েস তােদর সােথ আকােশ ওেড়|

তােদর ধরেত েস তার পাখা িবস্তার কের,
তারা পেড় েগেল েস তােদর ডানার উপর বহন কের িনরাপদ স্থােন িনেয় যায়| প্রভু িঠক েসই রকম
হেলন|

12 প্রভু একাই যােকাবেক পথ েদিখেয় িনেয় েগেলন|
েকান িবজাতীয় েদবতা তােক সাহাযয্ কের িন|

13 পাবর্তয্ েদশ অিধকার করেত িতিন যােকাবেক পিরচালনা করেলন|
যােকাব েক্ষেতর শসয্ সংগ্রহ করেলন|

প্রভু তােক পাথেরর েথেক মধু
এবং শক্ত পাথেরর েথেক জলপাইেয়র েতল িদেলন|

14 প্রভু ইস্রােয়লেক িদেলন েগা-পাল হেত উৎপন্ন মাখন এবং েমষপােলর দুধ|
িতিন ইস্রােয়লেক িদেলন েমাটা-েসাটা েমষ ও ছাগল;

বাশেনর েসরা েমষ এবং িমিহ উৎকৃষ্ট গেমর আটা|
েতামরা ইস্রােয়েলর েলাকরা দ্রাক্ষারস, লাল রেঙর দ্রাক্ষারস পান করেল|

15 “িকন্তু িযশুরূণ হৃষ্টপুষ্ট হেল ষঁােড়র মত পদাঘাত করল|
(হঁয্া, েতামােদর েপট ভের খাওয়ােনা হেয়িছল! েতামরা পুষ্ট ও েমদযুক্ত হেল|)

তখন েস তার িনমর্াতা, তার ঈশ্বরেক পিরতয্াগ করল|
েয ৈশল তােক পিরত্রাণ কেরিছল তার েথেক পালাল|
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16 প্রভুর েলাকরাই তঁােক ঈষর্ািন্বত করল| তারা অনয্ েদবতার পূজা করল!
েসই সব ভয়ঙ্কর েদবতার পূজা কের তারা ঈশ্বরেক কু্রদ্ধ করল|

17 তারা ভূতেদর উেদ্দেশয্ বিলদান উৎসগর্ করল, যারা ঈশ্বর িছল না|
ঐ েদবতারা িছল নতুন, যােদর তারা জানত না|
ঐ সব নতুন েদবতােদর তােদর পূবর্পুরুষরাও জানত না|

18 েয ঈশ্বর েতামার িনমর্াতা তঁােক তুিম পিরতয্াগ করেল,
েয ঈশ্বর েতামায় জীবন দান করেলন তঁােক ভুেল েগেল|

19 “প্রভু এসব েদখেলন এবং তােদর প্রিত প্রচণ্ড কু্রদ্ধ হেলন|
তঁার পুত্র কনয্ারাই তঁােক কু্রদ্ধ করল!

20 তাই প্রভু বলেলন,
�আিম তােদর েথেক মুখ িফিরেয় েনব,

তারপর েদখা যােব িক ঘেট!
তারা িবরুদ্ধাচারী|

তারা িবশ্বাসঘাতক সন্তান|
21 তারা অনীশ্বর দ্বারা আমােক ঈষর্ািন্বত করল|

তারা ঐসব অথর্হীন মূির্ত্ত ৈতরী কের আমােক কু্রদ্ধ করল|
তাই আিম তােদর মেধয্ ঈষর্া জন্মাব এমন েলাকেদর দ্বারা যারা প্রকৃতপেক্ষ জািত নয়|

আিম তােদর একিট দুষ্ট জািতর দ্বারা কু্রদ্ধ করব|
22আমার েক্রাধ আগুেনর মত জ্বলেব,

তা কবেরর* গভীরতম স্থানও জ্বািলেয় েদেব,
তা পৃিথবী ও পৃিথবীেত উৎপন্ন সবিকছু জ্বালােব,
তা পবর্তগুিলর মূেল েপৗেঁছ েসটাও জ্বালােব|

23 “ �আিম ইস্রােয়লীয়েদর উপর সঙ্কট আনব|
আমার সমস্ত বাণ তােদর িদেক ছঁুড়ব|

24 তারা কু্ষধায় েরাগা হেয় যােব|
ভয়ঙ্কর সব েরাগ তােদর ধ্বংস কের েফলেব|

আিম তােদর িবরুেদ্ধ বনয্ জন্তু পাঠাব|
িবষাক্ত সাপ দ্বারা তারা দংিশত হেব|

25 পেথ ৈসনয্রা তােদর হতয্া করেব|
বাড়ীর মেধয্ও মহাভয় িবনাশ করেব|

ৈসনয্রা যুবক যুবতীেদর হতয্া করেব|
তারা িশশু ও বৃদ্ধেদরও হতয্া করেব|

26 “ �আিম ইস্রােয়লীয়েদর ধ্বংস করার কথা েভেবিছলাম,
যােত েলাক তােদর কথা একদম ভুেল যায়!

27 িকন্তু আিম জািন তােদর শত্রুরা িক বলেব|
তােদর শত্রুরা বুঝেব না|

তারা বড়াই কের বলেব,
“প্রভু ইস্রােয়লেক ধ্বংস কেরন িন,

* 32:22: কবর অথবা “িশওল” মৃতুয্র স্থান|
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আমরাই আমােদর শিক্তেত জয়ী হেয়িছ!� ”

28 “ইস্রােয়েলর েলাকরা েবাকা,
তারা েবােঝ না|

29 যিদ শুধু তারা জ্ঞানবান হত
তেব বুঝত|
তারা বুঝত তােদর প্রিত িক ঘটেত পাের!

30 একজন েলাক িক কখনও 1000 েলাকেক তািড়েয় িদেত পাের?
দুজন িক কখনও 10,000 েলাকেক পালােত বাধয্ করেত পাের?

এই সব তখনই ঘেট যখন প্রভু
তােদর শত্রুর হােত সমপর্ণ কেরন!

এই সব তখনই ঘেট যিদ ৈশল†
তােদর দােসর মত িবক্রয়় কের েদন!

31আমােদর শত্রুেদর েয �ৈশল� তা আমােদর ৈশেলর মত বলবান নয়!
এমন িক আমােদর শত্রুরাও েসটা জােন!

32 তােদর দ্রাক্ষালতা সেদােমর দ্রাক্ষালতা হেত এবং ঘেমারার েক্ষত হেত উৎপন্ন|
তােদর দ্রাক্ষা ফল প্রাণনাশক িবেষর মত|
33 তােদর দ্রাক্ষারস সােপর িবেষর মত|

34 “প্রভু বেলন,
�আিম েসই শািস্ত সঞ্চয় কের রাখিছ|

আিম তা আমার ভাণ্ডাের বন্ধ কের েরেখিছ!
35 তারা েয সব মন্দ কাজ কেরেছ তার জনয্ আিম তােদর শািস্ত েদব|

িকন্তু আিম েসই িদেনর জনয্ শািস্ত সঞ্চয় কের েরেখিছ যখন তােদর পা িপছেল যােব|
তােদর কেষ্টর সময় সিন্নকট|

শীঘ্রই তােদর শািস্ত েনেম আসেব|�

36 “প্রভু তঁার েলাকেদর িবচার করেবন|
তারা তঁার দাস

এবং প্রভু যখন েদখেবন েয ক্রীতদাস এবং স্বাধীন েলাকরা
শিক্তহীন এবং সহায়হীন হেয়েছ
তখন িতিন তােদর উপর করুণা প্রদশর্ন করেবন|

37 তখন প্রভু বলেবন,
�তােদর েসই েদবতারা েকাথায়?
েকাথায় েসই �ৈশল� যার কােছ আশ্রেয়র জনয্ তারা ছুেট িগেয়িছল?

38 েসই েদবতারা েতামােদর বিলর চির্ব েভাজন করত
এবং েপয় ৈনেবদয্র দ্রাক্ষারস পান করত|

ঐ সব েদবতারাই উেঠ এেস েতামােদর সাহাযয্ করুক!
তারাই েতামােদর রক্ষা করুক!

39 “ �এখন েদখ আিম, েকবল আিমই ঈশ্বর!
আর েকান ঈশ্বর েনই!

আিমই বধ কির,
† 32:30: ৈশল ঈশ্বেরর আেরক নাম (এর অথর্ িতিন এক দুগর্ বা শক্তসমথর্ িনরাপদস্থান|)
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আিমই জীবন দান কির,
আিম আঘাত কির,

আিমই সুস্থ কির|
আমার হাত েথেক েকউ কাউেক উদ্ধার করেত পাের না!
40আিম আকােশর িদেক আমার হাত তুেল এই প্রিতজ্ঞা কির,
আমার অনন্তজীবন েযমন িনিশ্চত

েসই িনিশ্চতভােবই এগুিল ঘটেব!
41আিম প্রিতজ্ঞা করিছ,

আিম আমার প্রদীপ্ত তরবাির ধারােলা করব|
তােদর উিচৎ শািস্ত েদব| আিম তা িদেয় শত্রুেদর শািস্ত েদব
এবং যারা আমায় ঘৃণা কের তােদর প্রিতফল েদব|

42আমার শত্রুরা হত হেব এবং তােদর বন্দী িহসােব িনেয় যাওয়া হেব|
আমার তীর তােদর রেক্ত রাঙাব|
আমার তরবাির তােদর েসনােদর মাথাগুিল েকেট েনেব|�

43 “জািতগণ, েতামরা ঈশ্বেরর েলাকেদর জনয্ আনন্দ কর! কারণ িতিন তােদর সাহাযয্ কেরন|
তঁার দাসেদর হতয্াকারীেক িতিন শািস্ত েদন|

িতিন তঁার শত্রুেদর উিচৎ শািস্ত েদন|
আর এই ভােব িতিন তঁার েদশ ও প্রজােদর পিবত্র কেরন|”

েমািশ েলাকেদর তার গান েশখােলন
44 তারপর েমািশ এেক ইস্রােয়েলর েলাকেদর শুিনেয় শুিনেয় এই গােনর সমস্ত কথাগুিল বলেলন|

নূেনর পুত্র িযেহাশূয় েমািশর সােথ িছেলন| 45 েমািশ েলাকেদর এই িবষেয় িশক্ষা েদওয়া েশষ কের বলেলন,
46 “আিম আজ েয সব আেদশ িদলাম তার প্রিত েতামরা অবশয্ই মেনােযাগ েদেব এবং সন্তানেদরও িশক্ষা
িদও েযন তারা বয্বস্থার সমস্ত আজ্ঞা পালন কের| 47 েভেবা না এই সব িশক্ষা গুরুত্বহীন| তারা েতামার
জীবন! এইসব িশক্ষা অনুসরণ করেল েতামরা যদর্ ন নদীর ওপােরর েদেশ দীঘর্জীিব হেব�েয েদশ েতামরা
অিধকার করেব|”

নেবা পবর্েত েমািশ
48 েসই একই িদেন প্রভু েমািশর সেঙ্গ কথা বলেলন| িতিন বলেলন, 49 “তুিম অবারীম পবর্েত যাও|

িযরীেহার সামেন অবিস্থত েমায়াব েদেশর নেবা পবর্েত ওেঠা| তাহেল ইস্রােয়েলর েলাকেদর বসবােসর
জনয্ েয কনান েদশ আিম তােদর িদিচ্ছ, তা তুিম েদখেত পােব| 50 তুিম েসই পবর্েত মারা যােব| েতামার
ভাই হােরাণ, েয েহার পবর্েত মারা িগেয়িছল এবং তারপর তার িনেজর েলাকেদর সেঙ্গ িমিলত হবার জনয্
চেল িগেয়িছল| তুিমও েসইভােবই পূবর্পুরুষেদর সােথ সংগৃহীত হেব| 51 কারণ েতামরা দুজেনই আমার
িবরুেদ্ধ পাপ কেরিছেল| েতামরা কােদেশর কােছ মরীবার জেলর ধাের িছেল, েযটা িসন মরুভূিমেত
রেয়েছ, েসখােন ইস্রােয়েলর েলাকেদর সামেন েতামরা আমােক সম্মান কর িন এবং আমােক পিবত্র বেল
মানয্ কর িন| 52 তাই এখন েতামরা েসই েদশ েদখেত পার, যা আিম ইস্রােয়েলর েলাকেদর িদিচ্ছ, িকন্তু
েতামরা েসই েদেশ প্রেবশ করেত পারেব না|”

33
েমািশ েলাকেদর আশীবর্াদ করেলন

1 মৃতুয্র পূেবর্ ঈশ্বেরর েলাক েমািশ, ইস্রােয়েলর েলাকেদর এই সব বেল আশীবর্াদ করেলন|

2 “প্রভু সীনয় পবর্ত হেত এেলন,
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েসয়ীেরর েগাধুিল েবলায় েযন আেলা উিদত হল|
পারণ পবর্ত হেত েযন আেলা জ্বেল উঠেলা|

প্রভু তঁার 10,000 পিবত্র জনেক তঁার সেঙ্গ িনেয় এেলন|
ঈশ্বেরর পরাক্রমী ৈসনয্রা তঁার পােশ িছল|

3 হঁয্া, প্রভু তঁার েলাকেদর ভালবােসন|
সমস্ত পিবত্র েলাকরা তঁার হােত রেয়েছ|

তারা তঁার চরণতেল বেস তঁার িশক্ষাসকল েশেখ!
4 েমািশ আমােদর িবিধ িদেলন|

েসই সব িশক্ষা যােকােবর েলাকেদর জনয্|
5 েসই সময় ইস্রােয়েলর েলাকরা

ও তােদর েনতারা এক সােথ জেড়া হল,
আর প্রভু িযশুরূেণর (ইস্রােয়েলর) রাজা হেলন!

রূেবেণর আশীবর্াদ
6 “রূেবণ েবঁেচ থাকুক, মারা না যাক| িকন্তু তার পিরবারেগাষ্ঠীর েলাকসংখয্া অল্প েহাক্!”

িযহূদার আশীবর্াদ
7 িযহূদার িবষেয় েমািশ এই কথা বলেলন:

“িযহূদার েনতা সাহােযয্র জনয্ প্রাথর্না জানােল প্রভু তার প্রাথর্না শুনুন|
তঁার েলাকেদর কােছ তােক িনেয় আসুন|

তােক শিক্তশালী কের তার শত্রুেদর হারােত সাহাযয্ করুন|”

েলবীর আশীবর্াদ
8 েলবীর সম্বেন্ধ েমািশ এই কথাগুিল বলেলন:

“েলিব েতামার প্রকৃত অনুসরণকারী,
উরীম ও তূম্মীম তার সােথ রেয়েছ|

মঃসােত তুিম েলবীর পরীক্ষা কেরিছেল|
মরীবার জেলর ধাের তুিম তােদর পরীক্ষা কের প্রমাণ কেরিছেল েয তারা েতামার|
9 তারা েতামার িবষেয়ই েবশী যত্নশীল েহ প্রভু, এমনিক িনেজেদর পিরবােরর েথেকও|
তারা তােদর মাতািপতােক উেপক্ষা কেরেছ,
িনেজর ভাইেদরও স্বীকার কেরিন|
এমন িক তারা তােদর িশশুেদর িবষেয়ও মেনােযাগ কের িন|
িকন্তু তারা েতামার আেদশসকল পালন কেরেছ|

তারা েতামার বেন্দাবস্ত অনুসরণ কেরেছ|
10 তারা যােকাবেক েতামার শাসন িশক্ষা েদেব| েতামার বয্বস্থা ও আজ্ঞা ইস্রােয়লেক িবিধ েদেব|
তারা েতামার সামেন ধূপ জ্বালােব|

েতামার েবদীেত তারা েহামবিল উৎসগর্ করেব|

11 “প্রভু, েলবীর শিক্তেক আশীবর্াদ কর|
তার হােতর কাজ গ্রহণ কর|

যারা তােদর আক্রমণ কের তােদর ধ্বংস কর|
তার শত্রুেদর পরািজত কর, েযন শত্রুরা আর কখনও িফের আক্রমণ করেত না পাের|”



িদ্বতীয় িববরণ 33:12 298 িদ্বতীয় িববরণ 33:20

িবনয্ামীেনর আশীবর্াদ
12 িবনয্ামীেনর সম্বেন্ধ েমািশ বলেলন:

“প্রভু িবনয্ামীনেক ভালবােসন|
িবনয্ামীন িনরাপেদই তঁার কােছ থাকেব|

প্রভু সবসময় তােক রক্ষা কেরন
এবং প্রভু তার েদেশ বাস করেবন|”*

েযােষেফর আশীবর্াদ
13 েযােষেফর সম্বেন্ধ েমািশ বলেলন:

“প্রভু েযােষেফর েদশেক আশীবর্াদ করুন|
প্রভু তােদর মাথার উপেরর আকাশ েথেক বৃষ্টি বষর্ান
আর পােয়র তলার মািট েথেক জল িদন|

14 সূযর্ তােদর েযন ভাল ফল েদয়|
প্রেতয্ক মােসই েযন উত্তম ফল হয়|

15 পুরাতন পবর্ত সকল ও িগিরমালাগুিল েযন
উত্তম উত্তম ফল েদয়|

16 পৃিথবী েযন তার উৎকৃষ্ট িবষয়গুিল েযােষফেক েদয়|
েযােষফেক তার ভাইেদর েথেক আলাদা করা হেয়িছল|

তাই জ্বলন্ত েঝােপর প্রভু তঁার উৎকৃষ্ট িবষয় সকল েযােষফেক িদন|
17 েযােষফ শিক্তশালী ষঁােড়র মত|

তার দুই পুত্র ষঁােড়র দুই িশেঙর মত|
তারা অনয্ জািতর েলাকেদর তাই িদেয় আক্রমণ করেব

এবং তােদর পৃিথবীর েশষ প্রান্ত পযর্ন্ত েঠেল িনেয় যােব|
হঁয্া, েসই িশং দুইিট ইফ্রিয়েমর দশ হাজার েলাক

এবং মনঃিশর হাজার েলাক|”

সবূলূেনর ও ইষাখেরর আশীবর্াদ
18 সবূলূন সম্বেন্ধ েমািশ বলেলন:

“সবূলূন, আনিন্দত হও, যখন তুিম বাইের যাও|
ইষাখর, আনিন্দত হও, েতামার বােসর তঁাবুেত|
19 তারা েলাকেদর পবর্েত েডেক িনেয় যােব|

েসখােন তারা যথাযথ বিল উৎসগর্ করেব|
তারা সমুদ্র েথেক সম্পদ

এবং সমুদ্রতট েথেক গুপ্তধন আহরণ করেব|”

গােদর জনয্ আশীবর্াদ
20 গাদ সম্বেন্ধ েমািশ বলেলন:

“ঈশ্বেরর প্রশংসা েহাক্ িযিন গাদেক এক িবশাল ভুখণ্ড িদেলন!
* 33:12: প্রভু � করেবন আক্ষিরক অেথর্, “এবং এখন িতিন তঁার দুই কঁােধর মেধয্ বাস করেবন|” এিট সম্ভবতঃ েবাঝায় েয িবনয্ামীন
এবং িযহূদার ভূখেণ্ডর মেধয্র সীমােন্ত েজরুশােলেম প্রভুর মিন্দর হেব|
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গাদ িসংেহর মত, েস শুেয় পেড় অেপক্ষা কের|
তারপর আক্রমণ কের পশুেদর িছন্ন িভন্ন কের|

21 েস িনেজর জনয্ উত্তম অংশ মেনানীত কের
রাজার মত িনেজর অংশ েনয়|

েলাকেদর েনতারা তার কােছ আেস|
প্রভু যা ভাল বেলন েস তাই কের|
েস ইস্রােয়েলর েলাকেদর জনয্ নয্ায় তাই কের|”

দােনর আশীবর্াদ
22 দান সম্বেন্ধ েমািশ বলেলন:

“দান িসংহ শাবক, েস বাশন েথেক লাফ েদয়|”

নপ্তািলর আশীবর্াদ
23 নপ্তািল সম্বেন্ধ েমািশ বলেলন:

“নপ্তািল তুিম অেনক উত্তম িবষয় পােব|
প্রভু সতয্ সতয্ই েতামায় আশীবর্াদ করেবন|

গালীল হ্রেদর েদশ তুিমই পােব|”

আেশেরর আশীবর্াদ
24আেশর সম্বেন্ধ েমািশ বলেলন:

“পুত্রেদর মেধয্ আেশরই সবেচেয় আশীবর্াদপ্রাপ্ত|
েস তার ভাইেদর মেধয্ িপ্রয় েহাক্, েস তার পা েতেল ধুেয় িনক|

25 েতামার দরজায় েলাহার ও তামার ৈতরী তালা ঝুলেব|
েতামার সমস্ত জীবেন তুিম হেব শিক্তমান|”

েমািশ ঈশ্বেরর প্রশংসা করেলন
26 “েহ িযশুরূণ, ঈশ্বেরর মত আর েকউ েনই!
ঈশ্বর েতামােক সাহাযয্ করেত

তঁার েগৗরেব েমেঘ আেরাহণ কের আকােশর মধয্ িদেয় আেসন!
27 ঈশ্বর িচরজীিব|

িতিনই েতামার িনরাপদ স্থান|
ঈশ্বেরর পরাক্রম িচরকাল স্থায়ী!

িতিনই েতামােক রক্ষা কেরন|
ঈশ্বর েতামার শত্রুেক েতামার েদশ তয্াগ করেত বাধয্ করেবন|
িতিন বলেলন, �শত্রুেক ধ্বংস কেরা!�
28 সুতরাং ইস্রােয়ল িনরাপেদ বাস করেব,

যােকােবর কূপ তােদরই অিধকাের|
তারা শেসয্র ও দ্রাক্ষারেসর েদশ পােব|

আর েসই েদশ পােব প্রচুর বৃষ্টি|
29 ইস্রােয়ল, তুিম আশীবর্াদপ্রাপ্ত,

আর েকান জািত েতামার মত নয়|
প্রভু েতামার পিরত্রাণ সাধন করেলন|
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প্রভু ঢােলর মত েতামােক রক্ষা কেরন|
প্রভু শিক্তশালী তরবািরর মত|

েতামার শত্রুরা েতামায় ভয় পােব
এবং তুিম তােদর পিবত্র স্থানগুিল দখল করেব!”

34
েমািশ মারা েগেলন

1 েমািশ নেবা পবর্েত উঠেলন| িতিন েমায়ােবর যদর্ ন উপতয্কা েথেক িপস্গার চূড়ায় উঠেলন| এটা িছল
যদ্দর্ েনর ধাের িযরীেহার অপর পাের| প্রভু েমািশেক িগিলয়দ েথেক দান পযর্ন্ত সমস্ত েদশ েদখােলন|

2 প্রভু তােক নপ্তািল, ইফ্রিয়ম ও মনঃিশর সমস্ত েদশ েদখােলন| িতিন ভূমধয্সাগর পযর্ন্ত িযহূদার সমস্ত
েদশ েদখােলন| 3প্রভু েমািশেক েনেগভ স্থানিট এবং েসার েথেক েয উপতয্কা েখজুর গােছর শহর িযরীেহা
চেল েগেছ তাও েদখােলন| 4প্রভু েমািশেক বলেলন, “এই েসই েদশ, যার িবষেয় আিম অব্রাহাম, ইসহাক
ও যােকােবর কােছ প্রিতজ্ঞা কেরিছলাম| আিম বেলিছলাম, �এই েদশ আিম েতামার উত্তরপুরুষেদর েদব|
আিম েতামায় েসই েদশ েদখেত িদেয়িছ, িকন্তু তুিম েসখােন েযেত পারেব না|� ”

5 তারপর প্রভুর দাস েমািশ েমায়াব েদেশ মারা েগেলন| এই রকমই েয ঘটেব তা প্রভু েমািশেক
জািনেয়িছেলন| 6 প্রভু েমািশেক েমায়াব েদেশ কবর িদেলন| এিট িছল ৈবৎ িপেয়ােরর সামেনর উপতয্কা|
িকন্তু আজও েলাক জােন না েমািশর কবরটা িঠক েকাথায় রেয়েছ| 7 মারা যাবার সময় েমািশর বয়স
হেয়িছল 120 বছর| িতিন আেগকার মতই শক্ত সমথর্ িছেলন এবং তার েচাখও ক্ষীণ হেয় যায় িন|
8 ইস্রােয়েলর েলাকরা 30 িদন ধের েমািশর জনয্ েশাক কেরিছেলন| েসই েশােকর সময় েকেট না যাওয়া
পযর্ন্ত তারা েমায়াব েদেশর যদর্ ন উপতয্কায় কাটােলন|

িযেহাশূয় নতুন েনতা হেলন
9 েমািশ িযেহাশূেয়ার উপের তঁার হাত েরেখ তােক নতুন েনতা িহসােব মেনানীত কেরিছেলন| আর তখন

নূেনর পুত্র িযেহাশূয় প্রজ্ঞার আত্মায পূণর্ হেয়িছেলন| তাই ইস্রােয়েলর েলাকরা িযেহাশূেয়ার কথার বাধয্
হেত লাগল| প্রভু েমািশেক যা আজ্ঞা কেরিছেলন তারা েসই মত কাজ করেত থাকল|

10 েমািশর মত ইস্রােয়েল আর েকান ভাববাদী িছল না| প্রভু েমািশর সামনাসামিন আলাপ করেতন|
11 প্রভু েমািশেক িমশর েদেশ মহা পরাক্রেমর অেলৗিকক কাজ করেত পািঠেয়িছেলন| ফেরৗণ, তার
উচ্চপদস্থ কমর্চারী ও িমশেরর সমস্ত েলাক েসই সব অেলৗিকক কাজ েদেখিছল| 12আর েকান ভাববাদী
েমািশর মত এত পরাক্রেমর ও আশ্চযর্য্ কাজ কেরন িন| ইস্রােয়েলর সমস্ত েলাক তঁার মহান কাজগুিল
েদেখিছল|
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িযেহাশূেয়র পুস্তক

ইস্রােয়ল জািতেক েনতৃত্ব িদেত ঈশ্বর িযেহাশূয়েক মেনানয়ন করেলন
1 েমািশ িছেলন প্রভুর দাস| তঁার সহকারী িছেলন নূেনর পুত্র িযেহাশূয়| েমািশর মৃতুয্র পর প্রভু

িযেহাশূয়েক বলেলন, 2 “আমার দাস েমািশ মারা েগেছ| এখন তুিম এই সব েলাকেদর িনেয় যদর্ ন নদী
েপিরেয় যাও| েতামােদর েসই েদেশ েযেত হেব েযটা আিম েতামােদর ইস্রােয়লবাসীেদর িদিচ্ছ| 3 আিম
েমািশেক েযমন প্রিতশ্রুিত িদেয়িছলাম, েসই রকম ভােবই েসখােন েতামরা পদাপর্ণ করেব| েসই সব
জায়গা আিম েতামােদর েদব| 4 িহত্তীয়েদর সমস্ত জিম, মরুভূিম এবং িলবােনান েথেক শুরু কের মহানদী
(ফরাৎ নদী) পযর্ন্ত েতামােদর হেব| এখান েথেক পিশ্চেম ভূমধয্সাগর, (েযখােন সূযর্ অস্তাচেল নােম) সমস্ত
ভূখণ্ডই েজেনা েতামার হেব| 5 েমািশর সেঙ্গ আিম েযমন িছলাম েতামার সেঙ্গও আিম িঠক েতমিন থাকব|
েকউ েতামােক েকান িদন রুখেত পারেব না| আিম েতামােক েছেড় কখনই যাব না| আিম েতামােক কখনই
তয্াগ করব না|

6 “িযেহাশূয়, শিক্তমান হও, সাহসী হও| তুিম এই েলাকেদর এমন ভােব েনতৃত্ব েদেব, যােত তারা
িনেজেদর েদশ অিধকার করেত পাের| আিম েয তােদর িপতৃপুরুষেদর কােছ প্রিতশ্রুিত িদেয়িছলাম েয
এ েদশ তােদর হােত তুেল িদেয় যাব! 7 িকন্তু আর একিট িবষেয়ও েতামােক শক্ত ও সাহসী হেত হেব|
আমার দাশ েমািশ েয িনেদর্ শগুিল িদেয় েগেছ, েসগুিল অবশয্ই েতামােক েমেন চলেত হেব| তুিম যিদ
তার নীিত হুবহু েমেন চেলা, তেব সব কােজই েতামার সাফলয্ িনিশ্চত| 8 িবিধ পুস্তেক যা-যা েলখা আেছ
সবর্দাই েস সব মেন েরেখা| ঐ পুস্তক িদন রাত পাঠ কেরা| তাহেল িলিখত িনেদর্ শগুিল তুিম িনশ্চয়ই পালন
করেত পারেব| যিদ এই কাজ সমূ্পণর্ভােব করেত পার তাহেল তুিম বুিদ্ধমােনর মত চলেব ও তুিম যা িকছু
করেব তােতই কৃতকাযর্ হেব| 9 মেন েরেখা, আিম েতামােক শিক্তমান ও সাহসী হেত বেলিছ| তাই বলিছ
ভয় েপও না| তুিম েযখােনই যাও, প্রভু, েতামার ঈশ্বর, েতামার সেঙ্গ রেয়েছন|”

িযেহাশূয় কতৃ্তর্ ত্ব িনেলন
10 তখন িযেহাশূয় দলপিতেদর আেদশ িদেলন| িতিন তােদর বলেলন, 11 “পুেরা িশিবরটা ঘুের এেসা

এবং েলাকেদর প্রস্তুত হেত বেলা| তােদর বেলা, �খাদয্ েযন মজুত থােক| বেলা আর িতনিদন পর আমরা
যদর্ ন নদী অিতক্রম করব| নদী েপিরেয়আমরা েস েদেশই যাব েয েদশ স্বয়ং প্রভু, েতামার ঈশ্বর, েতামােদর
দান কেরেছন|� ”

12 তারপর িযেহাশূয় রূেবণ ও গাদ পিরবারেগাষ্ঠীর সেঙ্গ এবং মনঃিশেদর অেধর্ক পিরবারেগাষ্ঠীর
সেঙ্গ কথা বলেলন| িতিন বলেলন, 13-14 “মেন েরেখা প্রভুর দাস েমািশ েতামােদর িক বেলেছন| িতিন
বেলিছেলন, প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর েতামােদর থাকার জনয্ জায়গা েদেবন| প্রভুই েতামােদর েসই েদশ দান
করেবন| বস্তুত, যদর্ ন নদীর পূবর্ তীেরর েদশিট ইিতমেধয্ই েমািশ েতামােদর সম্প্রদান কেরেছন| েতামােদর
স্ত্রী-পুত্ররা, েতামােদর পশুরা েসখােন থাকেব| িকন্তু েতামােদর ৈসনয্রা েযন অবশয্ই েতামােদর ভাইেদর
িনেয় যদর্ ন নদী েপিরেয় যায়| যুেদ্ধর জনয্ সকেলই ৈতরী েথেকা| েস েদেশর দখল িনেত তােদর সবর্প্রকার
সাহাযয্ েকােরা| 15 প্রভু েতামােদর িবশ্রােমর জনয্ স্থান কের িদেয়েছন| িতিন েতামােদর ভাইেদর জনয্ও
েসই একই বয্বস্থা করেবন| যতিদন না তারা তােদর ঈশ্বর প্রদত্ত েসই েদশ পােচ্ছ েতামরা তােদর সাহাযয্
েকােরা| তারপর েতামরা িনেজেদর বাসভূিমেত অথর্াৎ যদর্ ন নদীর পূবর্ তীেরর েসই েদেশ িফের এেসা|
প্রভুর দাস েমািশ েতামােদর এই েদশ িদেয়িছেলন|”

16 িযেহাশূয়র কথার উত্তের েলাকরা বলল, “আপিন যা আেদশ করেবন, আমরা সবই পালন করব|
েযখােন েযেত বলেবন যাব! 17 যা বলেবন েমেন চলব, েযমন ভােব েমািশর আেদশআমরা েমেন চলতাম|



িযেহাশূেয়র পুস্তক 1:18 302 িযেহাশূেয়র পুস্তক 2:18

আমরা শুধু প্রভুর কােছ একটা িজিনসই চাইব| আমরা চাই প্রভু আপনার ঈশ্বর েযন আপনার সেঙ্গ সবর্দাই
িবরাজ কেরন, েযমন েমািশর সেঙ্গ িতিন সবর্দাই থাকেতন| 18 যিদ েকউ আপনার আেদশ অমানয্ কের
িকংবা আপনার িবরুদ্ধাচারণ কের তােক আমরা হতয্া করবই| আপিন েকবল বলবান ও সাহসী েহান|”

2
িযরীেহার গুপ্তচরবািহনী

1 নূেনর পুত্র িযেহাশূয় এবং অনয্ সকেল িশটীম শহের িশিবর স্থাপন করেলন| তারপর িযেহাশূয় সকেলর
অজ্ঞােত দুজন গুপ্তচরেক পাঠােলন| িতিন তােদর বলেলন, “েদশটা ভাল কের ঘুের েদেখ এেসা, িবেশষ
কের িযরীেহা শহরটার িদেক নজর েরেখা|”
তারা িযরীেহার িদেক রওনা িদল| েসখােন তারা এক গিণকাগৃেহ উঠল| তার নাম রাহব|
2 েকান একজন িগেয় িযরীেহার রাজার কােছ বলল, “কাল রােত্র ইস্রােয়ল েথেক িকছু েলাক আমােদর

েদেশর েকাথায় িক দুবর্লতা আেছ েদখবার জনয্ই এেসেছ|”
3 তখন িযরীেহার রাজা রাহেবর কােছ বাতর্ া পাঠােলন, “যারা েতামার বাড়ীেত রেয়েছ তােদর লুিকেয়

েরেখা না| তােদর বার কের দাও| তারা েতামােদর েদেশ গুপ্তচর বৃিত্ত করেত এেসেছ|”
4 রাহব দুজনেক লুিকেয়ই েরেখিছল| েস বলল, “এরা এেসিছল িঠকই, িকন্তু েকাথা েথেক এেসিছল

তা জািন না| 5 সন্ধয্ােবলা নগেরর ফটক বন্ধ হবার সময় তারা দুজন চেল েগল| েকাথায় েগল তাও জািন
না| তাড়াতািড় তােদর েপছেন েপছেন যাও, হয়েতা তুিম তােদর ধের েফলেতও পােরা|” 6 (আসেল রাহব
ওেদর কােছ যাই বলুক, ঐ দুজনেক েস ছােদর উপের মিসনার ডঁাটার মেধয্ লুিকেয় েরেখিছল|)

7রাজার েলাকরা নগেরর বাইের েবিরেয় েগল| নগেরর সমস্ত ফটক বন্ধ কের েদওয়া হল| তারা ইস্রােয়ল
েথেক আসা ঐ দুজেনর েখঁােজ েবিরেয় যদর্ ন নদীর ধাের এেস েপৗছঁাল আর নদীর েযখােন েযখােন েলাক
পারাপার কের েসসব জায়গায় েখঁাজ করেত লাগল|

8 এিদেক ওরা দুজন যখন শুেয় পড়ার আেয়াজন করেছ রাহব ছােদ উেঠ এেলা| 9 েস তােদর বলল,
“আিম জািন প্রভু েতামােদর েলাকেদর এই েদশ িদেয়েছন| েতামরা আমােদর ভয় পাইেয় িদেয়ছ| এ
েদেশর সমস্ত মানুষ েতামােদর ভয় কের। 10আমরা ভয় েপেয়িছ কারণ আমরা শুেনিছ েয িক ভােব প্রভু
েতামােদর সহায় হেয়িছেলন| আমরা শুেনিছ িমশর েথেকআসার সময় িতিন েলািহত সাগেরর জল শুিকেয়
িদেয়িছেলন| আমরা এও শুেনিছ সীেহান আর ওগ নােমর দুজন ইেমারীয় রাজােক েতামরা িক কেরিছেল|
আমরা জািন যদ্দর্ েনর পূবর্তীের ঐ রাজােদর েতামরা িক ভােব ধ্বংস কেরিছেল| 11 এই সব বৃত্তান্ত শুেন
আমরা আতিঙ্কত হেয় আিছ| আমােদর মেধয্ এমন বীর েকউ েনই েয েতামােদর সেঙ্গ যুদ্ধ কের| এর কারণ
েতামােদর প্রভু ঈশ্বর ওপের স্বগর্ আর নীেচ এই িবশ্বেলােকর শাসনকতর্ া| 12আিম েতা েতামােদর প্রিতশ্রুিত
িদেয়িছ, সাহাযয্ কেরিছ, তাই েতামােদর কােছ আিম একটা কথা িদেত অনুেরাধ করিছ| প্রভুর সামেন শপথ
কের বেলা েতামরা আমার পিরবােরর প্রিত দয়া করেব| বেলা করেব েতা? 13কথা দাও আমার পিরবােরর
সকলেক বঁািচেয় রাখেব| আমার মাতা, িপতা, ভাই-েবান আর তােদর সংসােরর সকলেক বঁািচেয় েরেখা|
প্রিতশ্রুিত দাও মৃতুয্র হাত েথেক েতামরা আমােদর রক্ষা করেব|”

14ওরা দুজন সম্মত হল| তারা বলল, “জীবন িদেয় আমরা েতামােদর রক্ষা করব| িকন্তু কাউেক বলেব
না আমরা িক করিছ| প্রভু যখন আমােদর িনজস্ব েদশ আমােদর েদেবন তখন েতামােদর েতা কৃপা করবই|
েতামরা আমােদর ওপর িবশ্বাস রাখেত পােরা|”

15 স্ত্রীেলাকিটর বাড়ী নগর প্রাচীেরর গােয় ৈতরী করা হেয়িছল| এটা প্রাচীেররই এক অংশ িছল| েস
জানালা িদেয় একটা েমাটা দিড় ঝুিলেয় িদল যােত েসটা েবেয় েবেয় ওরা েবিরেয় েযেত পাের| 16স্ত্রীেলাকিট
বলল, “পিশ্চেম পাহােড়র িদেক েতামরা চেল যাও| তাহেল হঠাৎ  কের রাজার ৈসনয্রা েতামােদর খঁুেজ
পােব না| ওখােন িতনিদন েতামরা আত্মেগাপন কের থােকা| ৈসনয্রা িফের এেল েতামরা েতামােদর পেথ
িফের েযও|”

17তারা বলল, “আমরা েতামােক প্রিতশ্রুিত িদেয়িছ িকন্তু েতামােক েয একটা কাজ করেত হেব, নইেল
কথা রাখেত না পারেল আমরা দায়ী হব না| 18 আমােদর পালােনার জনয্ তুিম এই লাল দিড়টা কােজ
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লািগেয়ছ| আমরা েতা অবশয্ই এখােন িফের আসিছ| তখন িকন্তু এই দিড়টা আবার জানালায় ঝুিলেয়
রাখেব| তুিম অবশয্ই েতামার বাড়ীেত মাতা, িপতা, ভাই-েবানেদর এবং েতামার সমস্ত পিরবারবগর্েক িনেয়
আসেব| 19 এই বাড়ীেত যারাই থাকেব তােদর প্রেতয্কেক আমরা রক্ষা করব| েকউ যিদ আহত হয় তার
জনয্ আমরা দায়ী থাকব| িকন্তু েকউ যিদ বাড়ীর বাইের থােক তাহেল েস হত হেত পাের, েস েক্ষেত্র আমরা
দায়ী হব না| েস েক্ষেত্র েদাষ তার িনেজর| 20 েতামার সেঙ্গ এই আমােদর চুিক্ত হেয় রইল| িকন্তু তুিম যিদ
কাউেক এসব ফঁাস কের দাও তাহেল এই চুিক্ত আর চুিক্ত থাকেব না|”

21স্ত্রীেলাকিট বলল, “েতামরা যা যা বেলছ সব আিম করব|” েস তােদর িবদায় জানাল| তারা তার বাড়ী
েথেক েবিরেয় েগল| লাল দিড়টা েস জানালায় েবঁেধ িদল|

22 তারা বাড়ী েথেক েবিরেয় পাহােড়র িদেক যাত্রা করল| তারা েসখােন িতনিদন রইল| রাজপ্রহরীরা
সমস্ত রাস্তায় নজরদাির করেত লাগল| িতনিদন এভােব েকেট যাবার পর তারা আশা েছেড় িদেয় নগের
িফের এেলা| 23তারপর েলাক দুিট পাহাড় েপিরেয়, নদী েপিরেয় নূেনর পুত্র িযেহাশূয়র কােছ িফের এেলা|
তারা যা যা েদেখেছ সব তােক জানাল| 24 িযেহাশূয়েক তারা বলল, “প্রভু যথাথর্ই সমস্ত েদশটা আমােদর
িদেয় েগেছন| ওেদেশর সমস্ত েলাক আমােদর ভেয় ভীত হেয় আেছ|”

3
যদর্ ন নদীেত অেলৗিকক ঘটনা

1পরিদন খুব সকােল িযেহাশূয়আর ইস্রােয়েলর সমস্ত েলাক উেঠ িশটীম েছেড় চেল েগল| তারা যদ্দর্ েনর
পাের িগেয় েপৗছঁল| নদী েপেরােনার আেগ েসখােনই তঁাবু খাটাল| 2 িতন িদন পর, দলপিতরা িশিবেরর
সবর্ত্র ঘুের েদখেলন| 3 তারপর তঁারা সকলেক বলেলন, “েতামরা যখন যাজকেদর এবং েলবীয়েদর প্রভু,
েতামােদর ঈশ্বেরর সাক্ষয্িসনু্দক বহন করেত েদখেব তখন েতামরা অবশয্ই তােদর অনুসরণ করেব| 4 িকন্তু
েদেখা েযন খুব কােছ েথেক অনুসরণ েকােরা না| প্রায় 1000 গজ তফােত থাকেব| েতামরা এখােন আেগ
আেসািন, তাই যিদ তােদর অনুসরণ কেরা, জানেত পারেব েকাথায় েতামােদর গন্তবয্|”

5 তারপর িযেহাশূয় তােদর বলেলন, “িনেজেদর পিবত্র কেরা| আগামীকাল প্রভু েতামােদর উপিস্থিতেত
িকছু আশ্চযর্য্ কাজ করেবন|”

6 িযেহাশূয় যাজকেদর বলেলন, “সাক্ষয্িসনু্দক িনেয় সকেলর সামেন িদেয়ই নদী েপিরেয় যাও|” তারা
তাই করল|

7 প্রভু িযেহাশূয়েক বলেলন, “আজ আিম েতামােক মহাপুরুষ কের গেড় েতালবার কােজ প্রবৃত্ত হব|
ইস্রােয়েলর সমস্ত েলাক েতামার িদেক তািকেয় থাকেব| তারা জানেব েয আিম েতামার সেঙ্গ আিছ, েযমন
েমািশর সেঙ্গ িছলাম| 8 যাজকরা সাক্ষয্িসনু্দক বহন করেব| একথা তােদর েবােলা, �আপনারা যদর্ ন নদীর
তীর পযর্ন্ত েহঁেট যােবন এবং নদীেত পা রাখার িঠক আেগই েথেম যােবন|� ”

9 তারপর ইস্রােয়েলর েলাকেদর উেদ্দেশয্ িযেহাশূয় বলেলন, “েতামরা সকেল এখােন এেসা এবং
েতামােদর প্রভু, ঈশ্বেরর বাতর্ া শ্রবণ কেরা| 10 প্রমাণ আেছ জীবন্ত ঈশ্বর যথাথর্ই েতামােদর সেঙ্গ আেছন|
প্রমাণ আেছ, িতিন সতয্ই েতামােদর শত্রুেক পরািজত করেবন| িতিন কনানীয়, িহত্তীয়, িহব্বীয়, পিরষীয়,
িগগর্াশীয়, ইেমারীয় এবং িযবুষীয়েদর পরািজত করেবন| ঐ ভুখণ্ড েথেক িতিন তােদর চেল েযেত বাধয্
করেবন| 11এই হল প্রমাণ| েতামরা যখন যদর্ ন নদী েপেরােব, তখন প্রভু, িযিন সমস্ত ভূমণ্ডেলর অিধকারী,
তঁার সাক্ষয্িসনু্দক েতামােদর আেগ আেগ যােব| 12 এখন েতামােদর মেধয্ েথেক বােরাজনেক েতামরা
েবেছ নাও| 13 যাজকরা প্রভুর সাক্ষয্িসনু্দক বহন করেবন| প্রভুই সমস্ত ভূমণ্ডেলর রাজািধরাজ| যাজেকরা
েতামােদর সামেন িদেয় সাক্ষয্িসনু্দক বহন কের যদর্ ন নদীেত নামেবন| তারা নদীেত পদাপর্ণ করা মাত্রই
নদীর জলেস্রাত স্তব্ধ হেয় যােব| েসই স্তব্ধীভূত জল নদীর িপছেন পূণর্ হেয় বঁােধর আকাের পেড় থাকেব|”

14 যাজকরা সাক্ষয্িসনু্দক বহন করেলন| েলাকরা েযখােন তঁাবু েগেড়িছল েসখান েথেক েবিরেয় যদর্ ন
নদী েপেরােনার জেনয্ রওনা হল| 15 (ফসল েতালার সময় যদ্দর্ েনর দুই কুলই প্লািবত হেয় যায়| তাই
নদী তখন কানায়-কানায় পূণর্ িছল|) যাজকরা সাক্ষয্িসনু্দক বহন কের নদীর ধাের এেস েপৗছঁেলন এবং
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নদীেত পা রাখেলন| 16 সেঙ্গ সেঙ্গ জলেস্রাত েথেম েগল| সব জল নদীর েপছেন বঁােধর মেতা জমা হেয়
রইল| েসই জলরািশ নদীর ধার িদেয় েসাজা আদম পযর্ন্ত (সত্তর্ েনর িনকবতীর্ এক শহের) জেম রইল|
িযরীেহার কাছাকািছ িগেয় েলাকরা নদী েপেরাল| 17 েস জায়গার মািট শুিকেয় িগেয়িছল| যাজকরা প্রভুর
সাক্ষয্িসনু্দক মাঝ নদী পযর্ন্ত বহন করার পর থামেলন| তঁারা অেপক্ষা করেলন| যদ্দর্ েনর শুষ্ক ভূিমর ওপর
িদেয় ইস্রােয়েলর সমস্ত মানুষ হঁাটেত লাগল|

4
েলাকেদর স্মরেণর জনয্ িশলাখণ্ডসমুহ

1সকেল যদর্ ন নদী েপিরেয় এেল প্রভু িযেহাশূয়েক বলেলন, 2 “বােরা জনেক এবার েবেছ নাও| প্রেতয্ক
পিরবারেগাষ্ঠী েথেক একজন কের েনেব| 3 নদীর েযখােন যাজকরা দঁািড়েয় আেছন েসিদেক তােদর
তাকােত বেলা| েসখােন বােরািট িশলা তােদর খঁুেজ িনেত িনেদর্ শ দাও| ঐ বােরািট িশলা বহন কেরা| আজ
রােত্র েযখােন থাকেব েসখােন ঐগুেলা েরেখ েদেব|”

4 েসই মত িযেহাশূয় প্রিত পিরবারেগাষ্ঠী েথেক একজন কের েলাক েবেছ িনেলন| িতিন েসই বােরা
জনেক এক সেঙ্গ ডাকেলন| 5 িযেহাশূয় তােদর বলেলন, “নদীর েযখােন েতামােদর প্রভু ঈশ্বেরর পিবত্র
িসনু্দক রেয়েছ েসখােন যাও| েতামরা প্রেতয্েক একিট কের পাথর খঁুেজ েনেব| ইস্রােয়েলর বােরািট
পিরবারেগাষ্ঠীর প্রেতয্ক জেনর জনয্ একিট কের পাথর| ঐ পাথর কঁােধ তুেল নাও| 6 এই সব পাথর
েতামােদর কােছ এক একটা প্রতীেকর মেতা| ভিবষয্েত েতামােদর সন্তানসন্তিতরা িজজ্ঞাসা করেব, �এই
সব পাথেরর অথর্ িক?� 7 েতামরা তােদর বলেব েয প্রভু যদর্ ন নদীর েস্রাত বন্ধ কের িদেয়িছেলন|
যখন সাক্ষয্িসনু্দকিটেক যদর্ ন নদী পার করােনা হিচ্ছল তখন জল তার প্রবাহ বন্ধ েরেখিছল| পাথরগুেলা
ইস্রােয়েলর েলাকেদর কােছ এইসব ঘটনার িচরকােলর স্মারক হেয় থাকেব|”

8 ইস্রােয়লবাসীরা েসই মত িযেহাশূয়র আেদশ পালন করল| তারা যদর্ ন নদীর মাঝখান েথেক বােরা
খানা পাথর তুেল িনল| বােরািট পিরবারবেগর্র প্রেতয্েকর জনয্ একিট কের পাথর িছল| েযমন ভােব
প্রভু িযেহাশূয়েক বেলিছেলন িঠক েতমিন ভােবই েলাকরা পাথর বেয় িনেয় চলল| তারপর েযখােন তারা
তঁাবু েগেড়িছল েসখােন ঐগুেলা রাখল| 9 (িযেহাশূয় যদর্ ন নদীর মাঝখােনও বােরািট পাথর েরেখিছেলন|
িঠক েসই জায়গােতই েযখােন যাজকরা পিবত্র িসনু্দক কঁােধ িনেয় দঁািড়েয়িছেলন| আজও ঐ জায়গায়
পাথরগুেলা েদখা যায়|)

10প্রভু িযেহাশূয়েক েলাকেদর িক করেত হেব তা জানােত আেদশ িদেলন| েসগুেলা েমািশ িযেহাশূয়েক
পালন করার জনয্ বেলিছেলন| তাই পিবত্র িসনু্দক বহনকারী যাজকরা মাঝনদীেত দঁািড়েয় রইেলন যতক্ষণ
না িযেহাশূয় েলাকেদর িনেদর্ শ েদওয়া েশষ করেলন| েলাকরা দ্রুত নদী েপেরােত লাগল| 11 তারা নদী
েপেরােনার পালা েশষ করল| তারপর যাজকরা তােদর সামেন িদেয় প্রভুর িসনু্দক বহন কের চলেলন|

12রূেবেণর েলাকরা, গাদ পিরবারেগাষ্ঠী এবং মনঃিশর পিরবারেগাষ্ঠীর অেধর্ক েলাকরা েমািশর িনেদর্ শ
পালন করল| এরা অনয্ানয্ েলাকেদর েচােখর সামেন নদী েপেরাল| এরা যুেদ্ধর জনয্ প্রস্তুত িছল|
ইস্রােয়েলর বাকী েলাকেদর তারা সাহাযয্ করেত যািচ্ছল যােত তারা ঈশ্বেরর প্রিতশ্রুত ভূখেণ্ডর দখল
িনেত পাের| 13 প্রায় 40,000 ৈসনয্ যুেদ্ধর জনয্ প্রস্তুত হেয় প্রভুর সামেন িদেয় চেল েগল| িযরীেহার
সমতলভূিমর িদেক তারা অিভযান কেরিছল|

14 েসিদন েথেক প্রভু সমস্ত ইস্রােয়লবাসীেদর জনয্ িযেহাশূয়েক একজন মহাপুরুেষ পিরণত করেলন|
েসিদন েথেক েলাকরা তঁােক সম্মান প্রদশর্ন করেত শুরু করল| েযমন ভােব তারা েমািশেক শ্রদ্ধা করত,
েস ভােবই তারা িযেহাশূয়েক শ্রদ্ধা করেত লাগল|

15 িসনু্দকবাহী যাজকরা নদীেত দঁািড়েয় রেয়েছন| প্রভু িযেহাশূয়েক বলেলন, 16 “যাজকেদর নদী েথেক
চেল আসেত বেলা|”

17 িযেহাশূয় েসই মেতা যাজকেদর আেদশ িদেলন| িতিন বলেলন, “যদর্ ন নদী েথেক আপনারা েবিরেয়
আসুন|”
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18 যাজকরা িযেহাশূয়র আেদশ পালন করেলন| িসনু্দক বহন কের তারা নদী েথেক উেঠ এেলন| নদীর
এপাের যখন তঁারা পা রাখেলন তখন আবার নদী বইেত শুরু করল| আবার নদী আেগর মেতাই কুলপ্লাবী
হেয় উঠল|

19 প্রথম মােসর দশম িদেন তঁারা যদর্ ন নদী অিতক্রম করেলন| তঁারা িযরীেহার পূবর্ িদেক িগল্গল নামক
একিট জায়গায় তঁাবু খাটােলন| 20 তঁারা যদর্ ন নদী েথেক পাওয়া বােরািট পাথর বেয় িনেয় িগেয়িছেলন|
িগল্গেল িযেহাশূয় েসইসব পাথর স্থাপন করেলন| 21 িযেহাশূয় তঁােদর বলেলন, “ভিবষয্েত েতামােদর
সন্তানরা তােদর মাতা-িপতার কােছ িজজ্ঞাসা করেব, �এসব পাথেরর অথর্ িক?� 22 েতামরা তােদর বলেব,
�এসব পাথর আমােদর মেন কিরেয় েদয়, িক ভােব শুকেনা জিমর ওপর িদেয় ইস্রােয়েলর েলাকরা
যদর্ ন নদী েপিরেয় িগেয়িছল| 23 প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর, যদর্ ন নদীর প্রবাহ বন্ধ কের িদেয়িছেলন যােত
েতামরা ঐ শুকেনা জিমর ওপর িদেয় েপিরেয় েযেত পােরা; িঠক েযমনিট হেয়িছল, যখন প্রভু েলািহত
সাগেরর জলপ্রবাহ বন্ধ কের িদেয়িছেলন যােত আমরা ঐ অংশিট শুকেনা জিমর ওপর িদেয় েপিরেয়
েযেত পাির|� 24প্রভু এই কাজ কেরিছেলন যােত এই েদেশর সমস্ত সম্প্রদােয়র মানুষ জানেত পাের িতিন
কতটা শিক্তমান| তাহেল এই েদেশর সমস্ত সম্প্রদােয়র মানুষ প্রভু, েতামােদর ঈশ্বেরর মহাশিক্তেক িচরকাল
ভয় কের চলেব|”

5
1 তাই প্রভু যদর্ ন নদী শুিকেয় িদেলন যতক্ষণ না সমস্ত েলাক তা েপিরেয় যায়| যদ্দর্ েনর পিশ্চেম

বসবাসকারী ইেমারীয় এবং ভূমধয্সাগর তীরবতীর্ কনানীয়েদর রাজারা এসব শুেন েবশ ভয় েপেয় েগল|
ইস্রােয়েলর েলাকেদর সেঙ্গ লড়াই করার মেতা সাহস তােদর রইল না|

ইস্রােয়লীয়েদর সুন্নৎকরণ
2 তখন িযেহাশূয়েক প্রভু বলেলন, “চক্মিক পাথর েথেক কু্ষর বািনেয় নাও, আর েসই কু্ষর িদেয়

ইস্রােয়েলর পুরুষেদর সুন্নৎ কেরা|”
3 েসই মেতা িযেহাশূয় চকমিক পাথর েথেক কু্ষর বািনেয় িনেয় িজিবথ হারােলােথ ইস্রােয়লীয়েদর সুন্নৎ

করেলন|
4-7 ইস্রােয়লীয়েদর সুন্নৎ করার েপছেন িযেহাশূয়র একটা কারণ িছল| ইস্রােয়েলর েলাকরা িমশর েছেড়

চেল েগেল যারা ৈসনয্বািহনীেত িছল তােদর সবাইেক সুন্নৎ করা হেয়িছল| মরুভূিমেত থাকার সময় অেনক
েযাদ্ধাই প্রভুর কথা েশােনিন| তখন প্রভু তােদর প্রিতশ্রুিত িদেলন েয তারা ঐ েদশিট সুজলা-সুফলা রূেপ
েদখেত পােব না| িতিন আমােদর পূবর্পুরুষেদর কােছ েসই েদশই িদেয় যােবন বেল প্রিতশ্রুিত কেরিছেলন,
িকন্তু যারা তঁার বাণী অগ্রাহয্ কেরিছল তােদর ঈশ্বর 40 বছর মরুভূিমেত ঘুিরেয়িছেলন েয পযর্ন্ত না ঐ
সমস্ত েযাদ্ধারা েশষ হয়| তারা মারা েগেল তােদর সন্তানরা তােদর স্থান িনল| িমশর েথেক চেল আসার পর
তােদর সন্তানেদর মরুভূিমেত জন্ম হেয়িছল| এেদর কাউেক সুন্নৎ করা হয় িন| তাই িযেহাশূয় তােদর সুন্নৎ
কেরিছেলন|

8 িযেহাশূয় সকেলর সুন্নৎকরণ েশষ করেলন| তারা েসখােনই তঁাবু খািটেয় েথেক েগল| যতিদন পযর্ন্ত
সবাই েসের না উঠল ততিদন তারা তঁাবুেত িবশ্রাম িনল|

কনােন প্রথম িনস্তারপবর্ উৎসব
9 েসই সময় প্রভু িযেহাশূয়েক বলেলন, “িমশের েতামরা সবাই িছেল ক্রীতদাস| এই দাসত্ব েতামােদর

লিজ্জত কের েরেখিছল| আজ েতামােদর সব লজ্জা সংেকাচ আিম হরণ করলাম|” িযেহাশূয় েসই
জায়গািটর নাম িদেলন িগল্গল| আজও েস জায়গার নাম িগল্গল েথেক েগেছ|

10 ইস্রােয়েলর েলাকরা িনস্তারপবর্ উৎসব পালন করল| িযরীেহার সমতলভূিমেত িগল্গল েযখােন
তঁাবু খািটেয়িছল েসখােনই তারা উৎসব করল| েসই মােসর 14তম িদেন সন্ধয্ােবলা েসই উৎসব হল|
11 িনস্তারপবর্ উৎসেবর পেরর িদন তারা েস েদেশর উৎপন্ন খাদয্ দ্রবয্ই েখেয়িছল| তারা েখেয়িছল
খািমরিবহীন রুিট আর ভাজা দানাশসয্| 12 পরিদন সকােল আকাশ েথেক আর িবেশষ ধরেণর খাদয্
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বষর্ণ হল না| েযিদন েথেক ইস্রােয়েলর েলাকরা কনােন উৎপন্ন খাদয্ েখেত শুরু করল, েসিদন েথেক স্বগর্
েথেক খাদয্ আসা বন্ধ হল|

প্রভুর ৈসনয্বািহনীর েসনাধয্ক্ষ
13 যখন িযেহাশূয় িযরীেহার কাছাকািছ েগেলন, িতিন তািকেয় েদখেলন একজন মানুষ তরবাির হােত

তঁার সামেন দঁািড়েয় আেছন| িযেহাশূয় তঁার কােছ িগেয় বলেলন, “েক আপিন? আমােদর শত্রু না িমত্র?”
14 মানুষিট বলেলন, “না, আিম শত্রু নই| আিম প্রভুর ৈসনয্বািহনীর েসনাধয্ক্ষ| আিম এইমাত্র েতামার

কােছ এেসিছ|”
তখন িযেহাশূয় তঁােক সম্মান জানােত মাথা নীচু কের বলেলন, “আিম আপনার ভৃতয্| প্রভু িক আমার

জনয্ েকান আেদশ িদেয়েছন?”
15প্রভুর েসনাধয্ক্ষ বলেলন, “জুেতা েখােলা| েযখােন তুিম দঁািড়েয় তা এখন পিবত্র স্থান|” তাই িযেহাশূয়

তঁার আেদশ পালন করেলন|

6
িযরীেহা অিধকৃত

1 িযরীেহা শহেরর সমস্ত প্রেবশ পথ বন্ধ কের েদওয়া হেয়িছল| শহেরর েলােকরা ভয় েপেয় িগেয়িছল
কারণ ইস্রােয়েলর েলােকরা কােছই িছল| শহর েথেক েকউ েবেরাত না, শহের েকউ আসতও না|

2তখন প্রভু িযেহাশূয়েক বলেলন, “েশােনা, আিম েতামােদর িযরীেহা দখল করেত িদিচ্ছ| েতামরা রাজা
আর শহেরর সমস্ত েযাদ্ধােক পরািজতকরেব| 3 িদেন একবার কের সমস্ত শহেরর চািরিদেক ৈসনয্েদর টহল
েদওয়ােব| এরকম ছয় িদন করেব| 4 পিবত্র িসনু্দকিট যাজকেদর বহন করেত বলেব| সাতজন যাজকেক
েমেষর ৈতরী িশঙা িনেত বলেব| েসই িসনু্দকিটর সামেন িদেয় যাজকেদর েযেত বলেব| সপ্তম িদেন
শহরিটেক সাতবার প্রদিক্ষণ করেব| ঐ িদন যাজকেদর যাবার সময় িশঙা বাজােত বলেব| 5 তারা একবার
খুব েজাের িশঙা বাজােব| েসই িশঙার শব্দ শুনেত েপেলই েলাকেদর িচৎকার করেত বলেব| েতামরা
এই কাজ করেল শহেরর প্রাচীরগুেলা েভেঙ্গ পড়েব, আর েতামার েলাকরাও েসাজা শহের ঢুেক পড়েত
পারেব|”

6 নূেনর পুত্র িযেহাশূয় েসই মত যাজকেদর সকলেক একত্র েডেক বলেলন, “প্রভুর পিবত্র িসনু্দক
আপনারা বহন করুন| আপনােদর মেধয্ সাত জনেক িশঙা িনেয় িসনু্দেকর সামেন িদেয় এিগেয় েযেত
বলুন|”

7 তারপর িযেহাশূয় েলাকেদর আেদশ িদেলন, “এবার যাও| শহরেক প্রদিক্ষণ কেরা| সশস্ত্র ৈসনয্রা
প্রভুর পিবত্র িসনু্দেকর সামেন েথেক অিভযান করেব|”

8 িযেহাশূয়র কথা েশষ হেল সাত জন যাজক প্রভুর সমেক্ষ যাত্রা শুরু করেলন| তঁারা সাতিট িশঙা বহন
করেলন এবং চলেত চলেত বাজােত লাগেলন| যাজকরা তঁােদর িপছেন িপছেন প্রভুর পিবত্র িসনু্দক বেয়
িনেয় চলেলন| 9 েয সমস্ত যাজকরা িশঙা বাজািচ্ছেলন সশস্ত্র ৈসনয্রা তঁােদর সামেন চেল েগল| বাকী
েলাকরা পিবত্র িসনু্দেকর িপছেন হঁাটিছল| তারা িশঙা বাজােত বাজােত শহর পিরক্রমা করল| 10 িযেহাশূয়
তােদর যুদ্ধধ্বিন িদেত বারণ করেলন| িতিন বলেলন, “এখন িচৎকার েকােরা না| আিম েতামােদর না বলা
পযর্ন্ত একটা কথাও বলেব না| েযিদন বলব েসিদন েচঁিচেয়া|”

11 িযেহাশূয়র কথা মত যাজকরা প্রভুর পিবত্র িসনু্দক িনেয় একবার শহর প্রদিক্ষণ করেলন| তারপর
তঁারা তঁাবুেত িফের িগেয় রািত্র কাটােলন|

12 পরিদন খুব েভাের িযেহাশূয় ঘুম েথেক উঠেলন| যাজকরা আবার প্রভুর িসনু্দক কঁােধ তুেল িনেলন|
13সাত জন যাজক সাতিট িশঙা িনেয় েবিরেয় পড়েলন| তঁারা প্রভুর পিবত্র িসনু্দেকর সামেন িশঙা বাজােত
বাজােত এিগেয় চলেলন| তঁােদর আেগআেগ চেলেছ সশস্ত্র ৈসনয্রা| বাকী েলাকরা প্রভুর পিবত্র িসনু্দেকর
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েপছেন েপছেন চলিছল এবং প্রিতবার প্রদিক্ষেণর পর তােদর িশঙা বাজািচ্ছল| 14 িদ্বতীয় িদন তারা সকেল
একবার শহর পিরক্রমা করল| তারপর িশিবের িফের এেলা| দুিদন ধের তারা প্রিতিদন এই ভােবই কাটাল|

15সপ্তম িদেন উষাকােল তারা উেঠ পড়ল| তারা সাতবার শহর প্রদিক্ষণ করল| এর আেগ এভােবই তারা
শহর প্রদিক্ষণ কেরিছল, িকন্তু েসিদন তারা সাতবার শহর প্রদিক্ষণ করল| 16সপ্তম বার তারা শহর পিরক্রমা
করেল যাজক িশঙা বাজােলন| তখন িযেহাশূয় আেদশ িদেলন, “এবার িচৎকার কেরা| প্রভু েতামােদর এই
শহর দান কেরেছন| 17 এই শহর এবং শহেরর সবিকছু প্রভুর| শুধু গিণকা রাহব এবং তার বাড়ীর েলাকরা
েবঁেচ থাকেব| এেদর েতামরা হতয্া েকােরা না, কারণ েস আমােদর দুজন গুপ্তচরেক সাহাযয্ কেরিছল|
18আর একথাও মেন েরেখা, আর যা সব আেছ আমরা ধ্বংস েতা করবই, িকন্তু েতামরা েকান িকছুই িনেয়
েযেত পারেব না| যিদ েতামরা ঐসব িজিনস সেঙ্গ িনেয় আমােদর িশিবের আেসা, তেব েতামরাও ধ্বংস
হেয় যােব| েসই সেঙ্গ েতামরা ইস্রােয়েলর েলাকেদরও িবপদ েডেক আনেব| 19 যত েসানা, রূপা, আর
িপতল ও েলাহার ৈতরী িজিনসপত্র আেছ সবই প্রভুর সম্পদ| েসই সব সম্পদ প্রভুর েকাষাগােরই থাকেব|”

20 যাজকরা িশঙা বাজােলন| েলাকরা িশঙার শব্দ শুেন িচৎকার কের উঠল| প্রাচীরগুেলা েভেঙ্গ পড়ল|
তারা সকেল েদৗেড় শহেরর মেধয্ ঢুেক পড়ল| এই ভােব ইস্রােয়েলর েলাকরা শহর দখল কের িনল|
21শহের যা িকছু িছল সব তারা ধ্বংস কের েফলল| জীিবত সব িকছুেকই তারা েমের েফলল| যুবক যুবতী,
বৃদ্ধ-বৃদ্ধা কাউেকই বাদ িদল না| গরু, েমষ, গাধা সকলেক তারা েমের েফলল|

22 িযেহাশূয় গুপ্তচর দুজেনর সেঙ্গ কথা বলেলন| িতিন বলেলন, “েসই গিণকার গৃেহ েতামরা যাও|
তােক এবং তার সেঙ্গ যারা আেছ তােদর বার কের িনেয় এেসা| েতামরা তােক েযমন প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেল,
েসই প্রিতশ্রুত কথা অনুসাের কাজ কেরা|”

23 েসই মত দুজন বাড়ীেত ঢুেক রাহবেক বার কের আনল| তারা তার মাতা, িপতা, ভাই পিরবােরর
সকলেকই বার কের আনল| তাছাড়া আর যারা রাহেবর সেঙ্গ িছল তােদরও উদ্ধার করল| এেদর সবাইেক
তারা ইস্রােয়েলর িশিবেরর বাইের একটা িনরাপদ জায়গায় েরেখ িদল|

24 তারপর ইস্রােয়লবাসীরা সমস্ত শহর জ্বািলেয় িদল| েসানা, রূেপা, িপতল আর েলাহার ৈতরী িজিনস
ছাড়া আর সব িকছুই তারা জ্বািলেয় িদল| তারা ঐ িজিনসগুিল প্রভুর েকাষাগাের রাখল| 25 গিণকা রাহব
তার পিরবােরর সকলেক এবং তার সেঙ্গ আর যারা িছল িযেহাশূয় তােদর সবাইেক রক্ষা কেরিছেলন|
িতিন তােদর বঁািচেয়িছেলন, কারণ রাহব িযেহাশূয়র পাঠােনা গুপ্তচরেদর যারা িযরীেহােত এেসিছল তােদর
সাহাযয্ কেরিছল| আজও ইস্রােয়লবাসীেদর মেধয্ রাহব বাস করেছ|

26 েসই সময় িযেহাশূয় একিট গুরুত্বপূণর্ প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলন| িতিন বেলিছেলন:

“েয গিড়েব পুনরায় িযরীেহা নগর,
প্রভুর েরাষানল পিড়েব তাহার উপর|

নগেরর িভিত্ত েয কিরেব স্থাপন,
েজয্ষ্ঠতম সন্তান েস েখায়ােব আপন;

েয জন িনমর্াণ কের নগেরর দ্বার,
কিনষ্ঠ সন্তান তার হইেব সংহার|”

27 প্রভু িযেহাশূয়র সেঙ্গ রইেলন| আর িযেহাশূয় সারা েদেশ িবখয্াত হেয় েগেলন|

7
আখেনর পাপ

1 িকন্তু ইস্রােয়েলর েলাকরা ঈশ্বেরর আেদশ পালন কের িন| িযহূদা পিরবারেগাষ্ঠীর একজেনর নাম িছল
আখন| তার িপতার নাম কিম্মর্, িপতামেহর নাম িজমির| আখন িকছু িজিনস েরেখিছল, েযগুেলা নষ্ট কের
েদওয়া উিচৎ িছল| েসই জনয্ প্রভু ইস্রােয়েলর েলাকেদর উপর কু্রদ্ধ হেলন|
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2 তারা িযরীেহা দখল করার পর িযেহাশূয় কেয়কজন েলাকেক অয়েত পাঠােলন| অয় ৈবেথেলর
পূবর্িদেক ৈবৎ -আবেনর কােছ অবিস্থত| িযেহাশূয় তােদর বলেলন, “েতামরা অয়েত যাও| েসই জায়গায়
িক িক দুবর্ল িদক আেছ েদেখ এেসা|” েস কথা শুেন েলাকরা েসই েদেশ গুপ্তচরবৃিত্ত করেত েগল|

3 িকছুিদন পর তারা িযেহাশূয়র কােছ িফের এেলা| তারা বলল, “অয় েবশ দুবর্ল জায়গা| দখলকরার জনয্
আমােদর সকেলর যাবার দরকার েনই| 2000 অথবা 3000 েলাক পাঠােলই চলেব| েগাটা ৈসনয্বািহনী
কােজ লাগাবার দরকার েনই| খুব কম েলাকই েসখােন আেছ যারা আমােদর সেঙ্গ যুদ্ধ করেব|”

4-5প্রায় 3000 েলাক অয়েত েগল| অেয়র েলাকরা প্রায় 36 জন ইস্রােয়েলর েলাকেক হতয্া কেরিছল
এবং ইস্রােয়লীয়রা ভয় েপেয় পািলেয় িগেয়িছল| অেয়র েলাকরা শহেরর ফটক েথেকই তােদর তাড়া
করিছল| তারা পািলেয় িগেয়িছল েযখােন িনেরট িশলাখণ্ড েথেক পাথর কাটা হয়| অেয়র েলাকরা তােদর
হািরেয় িদেয়িছল|
এই সব েদেখ ইস্রােয়েলর েলাকরা খুব ভয় েপেয় েগল, তারা সাহস হািরেয় েফলল| 6 িযেহাশূয় যখন

এই সংবাদ েপলন তখন মেনর দুঃেখ িতিন তঁার েপাশাক িঁছেড় েফলেলন| পিবত্র িসনু্দেকর সামেন িতিন
মািটেত মাথা নুইেয় িদেলন| সন্ধয্া পযর্ন্ত এভােবই িতিন কাটােলন| ইস্রােয়েলর েনতারাও এভােব মাথা েহঁট
কের বেস রইল| দুঃখ েবদনা প্রকাশ করেত তারাও িনেজেদর মাথায় ধুেলা ছঁুড়েলা|

7 িযেহাশূয় বলেলন, “েহ প্রভু, আমার স্বামী! তুিম আমােদর সকলেক যদর্ ন নদী পার কিরেয় এখােন
এেনছ| েকন তুিম এতদুর েটেন িনেয় এেস তারপর ইেমারীয় েলাকেদর িদেয়আমােদর এই সবর্নাশ করেল?
আমরা যদ্দর্ েনর ওপােরই েতা সুেখ স্বাচ্ছেন্দয্ থাকেত পারতাম| 8 েহ প্রভু! আিম প্রােণর শপথ কের বলিছ,
এখনআরআমার বলার মেতা িকছুই েনই| ইস্রােয়ল তার শত্রুর কােছ েহের েগেছ| 9কনানীয়রা ও অনয্ানয্
অিধবাসীরা সকেলই জানেত পারেব িক ঘেটেছ| এরপর তারা আমােদর আক্রমণ করেব, আমােদর েমের
েফলেব, তখন েতামার মহানাম রক্ষা করেত তুিম িক করেব?”

10 প্রভু িযেহাশূয়েক বলেলন, “েকন েতামরা মািটেত মাথা নুইেয় বেস আছ? উেঠ দঁাড়াও!
11 ইস্রােয়েলর েলাকরা আমার িবরুেদ্ধ পাপ কেরেছ| েয চুিক্ত পালন করেত তােদর আেদশ িদেয়িছলাম
তারা তা ভঙ্গ কেরেছ| েয সব িজিনস তােদর ধ্বংস করেত আেদশ কেরিছলাম, তার মেধয্ েথেক িকছু
িজিনস তারা িনেয়েছ| আরআমার সম্পিত্ত চুির কেরেছ| তারা িমথয্াবাদী| তারা েসসব িনেজেদর বয্বহােরর
জনয্ িনেয় িগেয়েছ| 12 েসই জনয্ ইস্রােয়লীয় ৈসনয্ যুদ্ধ েছেড় পািলেয় এেসেছ| কারণ তারা অনয্ায়
কেরিছল| তােদর েশষ কের েদওয়াই উিচৎ | আিম েতামােদর আর সাহাযয্ করব না| যিদ েতামরা আমার
িনেদর্ শমত প্রেতয্কিট িজিনস নষ্ট না কর, তাহেল আিম েতামােদর সেঙ্গ থাকব না|

13 “যাও! তােদর পিবত্র কেরা| তােদর বেলা, �েতামরা িনেজেদর শুিচ কেরা| আগামীকােলর জনয্
ৈতরী হও| ইস্রােয়েলর প্রভু ঈশ্বর স্বয়ং বেলেছন েয িকছু েলাক তঁার িনেদর্ শ মেতা িজিনসগুেলা নষ্ট না
কের েসগুেলা েরেখ িদেয়েছ| েসগুেলা েফেল না িদেল িকছুেতই েতামরা শত্রুেদর হারােত পারেব না|

14 “ �কাল সকােল েতামরা সবাই প্রভুর সামেন অবশয্ই দঁাড়ােব| সমস্ত পিরবারেগাষ্ঠী প্রভুর সামেন
দঁাড়ােব| এরপর িতিন একিট পিরবারেগাষ্ঠী েবেছ েনেবন| তারপর েসই পিরবারেগাষ্ঠীিট প্রভুর সামেন
দঁাড়ােব| এরপর প্রভু েসই পিরবারেগাষ্ঠীর প্রিতিট বংশ খঁুিটেয় েদখেবন এবং একিট বংশ েবেছ েনেবন|
তারপর িতিন েসই বংেশর প্রিতিট সদসয্েক েবেছ েনেবন| 15 েয বয্িক্ত ঐ সমস্ত িজিনস েরেখ িদেয়েছ,
যা আমােদর নষ্ট কের েদওয়া উিচৎ  িছল, েস ধরা পড়েব| তারপর তােক পুিড়েয় মারা হেব এবং তার
সেঙ্গ তার যাবতীয় িজিনসপত্র পুিড়েয় েফলা হেব| বয্িক্তিট প্রভুর সেঙ্গ েয চুিক্ত হেয়িছল তা ভঙ্গ কেরেছ|
ইস্রােয়েলর েলাকেদর প্রিত েস খুব অনয্ায় কেরেছ|� ”

16 পরিদন খুব েভাের িযেহাশূয় ইস্রােয়েলর েলাকেদর প্রভুর কােছ িনেয় েগেলন| সমস্ত পিরবারেগাষ্ঠী
প্রভুর সামেন দঁাড়াল এবং প্রভু িযহূদার পুেরা পিরবারেগাষ্ঠীেক মেনানীত করেলন| 17 সুতরাং িযহূদার
সমস্ত পিরবারেগাষ্ঠী প্রভুর সামেন দঁাড়াল| িতিন েসরহীয় বংশেক মেনানীত করেলন এবং েসই বংেশর
প্রিতিট পিরবার প্রভুর সামেন দঁাড়াল| েসই পিরবারগুেলার মধয্ েথেক িজমির পিরবারেক েবেছ েনওয়া
হল| 18 তারপর িযেহাশূয় ঐ পিরবারভুক্ত সমস্ত েলাকেক প্রভুর সামেন দঁাড়ােত বলেলন| প্রভু কিম্মর্র পুত্র
আখনেক েবেছ িনেলন| (কিম্মর্ হেচ্ছ িজমিরর পুত্র আর িজমির হেচ্ছ েজরার পুত্র|)
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19তারপর িযেহাশূয় আখনেক বলেলন, “বাছা, ইস্রােয়েলর প্রভু ঈশ্বরেক সম্মান কেরা| তঁার কােছ তুিম
েতামার পাপ স্বীকার কেরা| যা কেরছ আমার কােছ বেলা| আমার কােছ েকান িকছু লুেকােত েযও না|”

20আখন উত্তর িদল, “এটা সিতয্ ইস্রােয়েলর প্রভু ঈশ্বেরর কােছ আিম পাপ কেরিছ| আিম যা কেরিছ তা
এই: 21আমরা িযরীেহা শহর এবং েসই শহেরর সব িকছুই দখল কেরিছলাম| আিম বািবেলর একটা সুন্দর
শাল, প্রায় 5 পাউণ্ড রূেপা আর প্রায় এক পাউণ্ড েসানাও েদেখিছলাম| আিম েসগুেলা আমার িনেজর জনয্
েরেখ িদেত েচেয়িছলাম| তাই আিম তুেল িনেয়িছলাম| েসগুেলা আমার তঁাবুর নীেচ মািটর তলায় লুিকেয়
েরেখিছ| ওখােনই েসগুেলা আপিন পােবন| আর রূেপা আেছ শােলর নীেচ|”

22 সুতরাং িযেহাশূয় িকছু েলাকেক তঁাবুেত পাঠােলন| তারা ছুেট তঁাবুেত িগেয় ঐসব লুকােনা িজিনস
খঁুেজ েপল| রূেপা িছল শােলর তলায়| 23 তারা তঁাবুর েভতর েথেক সমস্ত িজিনস বার কের আনল| তারা
েসগুেলা িযেহাশূয় এবং ইস্রােয়েলর সমস্ত েলাকেদর কােছ িনেয় েগল|প্রভুর সামেন তারা েসগুেলা মািটেত
েফেল িদল|

24 তারপর িযেহাশূয় এবং সমস্ত েলাক েসরেহর পুত্র আখনেক আেখার উপতয্কার িদেক িনেয় েগল|
তারা েসানা, রূেপা, শাল, আখেনর সব েছেলেমেয়, তার গরু, েমষ, গাধা, তঁাবু আর তার যথাসবর্স্ব হস্তগত
করল| তারা এই সমস্ত িজিনস এবং আখনেক আেখার উপতয্কায় িনেয় েগল| 25 পের দলপিত িযেহাশূয়
বলেলন, “তুিম আমােদর অেনক কষ্ট িদেয়ছ| এখন প্রভু েতামােক কষ্ট েদেবন|” তারপর সকেল আখন
এবং তার পিরবােরর সকলেক পাথর ছঁুেড় ছঁুেড় েমের েফলল| তােদর তারা পুিড়েয় েফলল| তার সেঙ্গ যা
িকছু িছল েসগুেলাও পুিড়েয় েফলল আখনেক পুিড়েয় মারার পর তারা তার মৃত েদেহর ওপর 26অেনক
পাথর চািপেয় িদল| েসই সব পাথর আজও েসখােন েদখা যােব| এভােবই ঈশ্বর আখেনর িবনাশ ঘটােলন|
এই কারেণ ঐ জায়গািটেক বলা হয় আেখার উপতয্কা| এর পর ইস্রােয়েলর ওপর প্রভুর েক্রাধ প্রশিমত
হয়|

8
অেয়র িবনাশ প্রািপ্ত

1 প্রভু িযেহাশূয়েক বলেলন, “ভয় েপও না| আশা েছেড়া না| েতামার সমস্ত েযাদ্ধােক িনেয় অেয় চেল
যাও| অেয়র রাজােক পরািজত করার জনয্ আিম েতামােদর সাহাযয্ করব| আিম েতামােদর কােছ রাজা,
রাজার েলাকেদর, তার শহর এবং তার েদশ সবিকছু িদিচ্ছ| 2 েতামরা িযরীেহা আর েস েদেশর রাজার প্রিত
যা কেরিছেল িঠক েসই রকমই েতামরা অয় এবং েসই শহেরর রাজার প্রিত করেব| শুধু এইবার েতামরা সব
ধনসম্পদ এবং পশুসমুহ িনেয় যােব এবং ওগুেলা েতামােদর জনয্ই রাখেব| এখন েতামােদর কেয়কজন
ৈসনয্েক শহেরর িপছেন লুিকেয় থাকেত বেলা|”

3 তাই িযেহাশূয় সমস্ত ৈসনয্বািহনীেক অেয়র িদেক িনেয় েগেলন| িতিন তঁার েসরা 30,000 েযাদ্ধােক
েবেছ িনেলন| রােত্র িতিন তােদর পাঠােলন| 4 িযেহাশূয় তােদর এই আেদশ িদেলন: “েতামােদর যা বলিছ
তা মন িদেয় েশান| শহেরর েপছন িদেক েতামরা লুিকেয় থাকেব| আক্রমেণর জনয্ অেপক্ষা করেব| শহর
েথেক েবশী দূের যােব না| সবসময় লক্ষয্ রাখেব আর ৈতরী থাকেব| 5আিম সকলেক িনেয় শহেরর িদেক
যাত্রা করব| শহেরর েলাকরা আমােদর সেঙ্গ যুদ্ধ করেত েবিরেয় আসেব| িঠক আেগর মেতা আমরা ছুেট
পািলেয় আসব| 6 তারা আমােদর শহর েথেক তািড়েয় েদেব| তারা ভাবেব েয আমরা িঠক আেগর মেতাই
ওেদর কাছ েথেক পািলেয় যািচ্ছ| েসই ভােব আমরা পািলেয় যাব| 7 তারপর েতামরা গুপ্তস্থান েথেক
েবিরেয় আসেব আর শহর অিধকার করেব| প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর স্বয়ং েতামােদর জয় করার শিক্ত দান
করেবন|

8 “প্রভু যা যা বেলন েসই অনুসাের কাজ করেব| আমার িদেক লক্ষয্ েরেখা| আিম েতামােদর শহর
দখেলর আেদশ েদব| শহেরর দখল িনেয় এেক েতামরা জ্বািলেয় েদেব|”

9 তারপর িযেহাশূয় তােদর লুকােনার জায়গায় পািঠেয় িদেয় অেপক্ষা করেত লাগেলন| তারা ৈবেথল
এবং অেয়র মধয্বতীর্ একিট জায়গায় েগল| জায়গািট অেয়র পিশ্চম িদেক| িযেহাশূয় তঁার েলাকেদর সেঙ্গ
রাত কাটােলন|
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10 পরিদন খুব সকােল িযেহাশূয় সব েলাকেদর এক সেঙ্গ জেড়া করেলন| তারপর িযেহাশূয় এবং
ইস্রােয়েলর দলপিতরা তােদর অেয়র িদেক িনেয় েগেলন| 11 িযেহাশূেয়র সেঙ্গ েয সব ৈসনয্ িছল, তারা
অয় অিভযান করল| শহেরর সামেন এেস তারা দঁাড়াল| ৈসনয্রা শহেরর উত্তের তঁাবু খাটাল| অয় এবং
ৈসনয্বািহনীর মেধয্ িছল একিট উপতয্কা|

12তারপর িযেহাশূয় প্রায় 5000 ৈসনয্ েবেছ িনেলন| িতিন তােদর শহেরর পিশ্চেম ৈবেথল এবং অেয়র
মাঝখােন লুিকেয় থাকার জনয্ পািঠেয় িদেলন| 13এই ভােব িযেহাশূয় যুেদ্ধর জনয্ তােদর প্রস্তুত করেলন|
শহেরর উত্তের তােদর প্রধান ঘঁািট| অনয্ানয্রা লুেকাল পিশ্চম িদেক| েসই রােত্র িযেহাশূয় উপতয্কায়
েগেলন|

14 পের অেয়র রাজা ইস্রােয়লীয় ৈসনয্বািহনীেক েদখেত েপেলন| ইস্রােয়লীয় ৈসনয্বািহনীর িবরুেদ্ধ
যুদ্ধ করেত রাজা এবং তঁার েলাকরা েবিরেয় পড়ল| অেয়র রাজা যদর্ ন উপতয্কার কােছ শহেরর পূবর্িদেক
েগেলন| তাই িতিন শহেরর েপছন িদেক লুিকেয় থাকা ইস্রােয়লীয় ৈসনয্েদর েদখেত েপেলন না|

15অেয়র ৈসনয্বািহনী িযেহাশূয় এবং ইস্রােয়েলর সমস্ত মানুষেক তািড়েয় িদল| তারা েযখােন মরুভূিম
েসই পূবর্িদেক ছুট লাগাল| 16 শহেরর সকেল ৈহ-ৈহ কের িযেহাশূয় ও তঁার ৈসনয্বািহনীেক তাড়া করেত
লাগল| সব েলাক শহর েছেড় চেল েগল| 17 অয় এবং ৈবেথেলর সব েলাক ইস্রােয়লীয় ৈসনয্বািহনীেক
তািড়েয় িদল| শহর ফঁাকা পেড় রইল| শহর রক্ষা করার জনয্ েকউ রইল না|

18 তারপর প্রভু িযেহাশূয়েক বলেলন, “অয় শহেরর িদেক বশর্া উঁিচেয় ধেরা| এই শহর আিম েতামােদর
হােত তুেল েদব|” তঁার কথা মেতা িযেহাশূয় অয় শহেরর িদেক বশর্া উঁিচেয় ধরেলন| 19 ইস্রােয়েলর েয
সব েলাকরা লুিকেয়িছল তারা তা েদখল| তারা তােদর লুেকাবার জায়গা েথেক দ্রুত েবিরেয় শহেরর িদেক
ছুেট েগল, শহের ঢুেক পড়ল আর শহরটা দখল কের িনল| তারপর ৈসনয্রা শহর পুিড়েয় েদবার জনয্
আগুন লািগেয় িদল|

20 অেয়র েলাকরা েপছেন তািকেয় েদখল তােদর শহর জ্বলেছ| তারা েদখল শহর েথেক আকােশর
িদেক েধঁায়া উঠেছ| এই েদেখ তারা দুবর্ল হেয় পড়ল, সাহস হািরেয় েফলল| তারা ইস্রােয়লীয়েদর তাড়াবার
প্রেচষ্টা েছেড় িদল| ইস্রােয়লীয়রাও আর েছাটাছুিট না কের িফের দঁাড়াল আর অেয়র েলাকেদর সেঙ্গ যুদ্ধ
করেত লাগল| অেয়র েলাকেদর পালাবার মেতা েকান িনরাপদ জায়গা িছল না| 21 িযেহাশূয় এবং তঁার
েলাকরা েদখল েয ঐ ৈসনয্রা শহর দখল কের িনেয়েছ| তারা েদখল শহর েথেক েধঁায়া ওপের উঠেছ| এই
সময় তারা পািলেয় না িগেয় ঘুের দঁাড়াল, অেয়র েলাকেদর িদেক ছুেট িগেয় যুদ্ধ করল| 22 তারপর যারা
লুিকেয়িছল তারাও িফের এেস যুেদ্ধ সাহাযয্ করল|অেয়র েলাকেদর সামেন িপছেন সব িদেকই ইস্রােয়লীয়
ৈসনয্বািহনী| তারা ফঁােদ আটকা পড়ল| ইস্রােয়লীয়রা তােদর পরািজত করল| অেয়র সমস্ত েলাক িনিশ্চহ্ন
না হওয়া পযর্ন্ত তারা যুদ্ধ করেত লাগল| শত্রু পেক্ষর একটা েলাকও পালােত পারল না| 23 িকন্তু অেয়র
রাজােক বঁািচেয় রাখা হল| িযেহাশূেয়র েলাকরা তােক িযেহাশূেয়র কােছ িনেয় এল|

যুেদ্ধর সমীক্ষা
24 যুেদ্ধর সময় ইস্রােয়লীয় ৈসনয্বািহনী অেয়র েলাকেদর মােঠ-ঘােট মরুভূিমর মেধয্ তািড়েয় িনেয়

িগেয়িছল| তারপর তারা েসই সব জায়গায় তােদর হতয্া কেরিছল| তারপর তারা অেয় িফের িগেয় েসখােন
েযসব েলাক তখনও েবঁেচ িছল তােদর হতয্া করল| 25 েসিদন অেয়র সমস্ত েলাক মারা েগল| 12,000
পুরুষ ও স্ত্রীেলাক মারা িগেয়িছল| 26 িযেহাশূয় তঁার েলাকেদর শহর ধ্বংস করার সংেকত িদেতই অয়
শহেরর িদেক বল্লম উঁচু কের ধেরিছেলন| শহেরর সমস্ত েলাক িবনষ্ট না হওয়া পযর্ন্ত িযেহাশূয় এভােবই
দঁািড়েয়িছেলন| 27 ইস্রােয়েলর েলাকরা শহেরর সমস্ত জীবজন্তু এবং অনয্ানয্ িজিনসপত্র িনেজেদর
বয্বহােরর জনয্ েরেখ িদেয়িছল| প্রভু িযেহাশূয়েক িনেদর্ শ েদবার সময় তােদর এই সব েরেখ িদেতই
বেলিছেলন|

28 িযেহাশূয় অয় শহরেক জ্বািলেয় িদেলন| শহরটা কতকগুিল পাথেরর সূ্তেপ পিরণত হল| আর িকছুই
েসখােন িছল না| আজও শহরটা েসই রকমই পেড় আেছ| 29 িযেহাশূয় অেয়র রাজােক একটা গােছ ফঁািস
িদেলন| সেন্ধয্ পযর্ন্ত তােক ঝুিলেয় রাখেলন| সূযর্ অস্ত েগেল িযেহাশূয় তােদর গাছ েথেক েদহটােক নামােত
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বলেলন| শহেরর ফটেকর কােছ তারা েদহটােক ছঁুেড় িদল| তারপর প্রচুর পাথর িদেয় তারা েদহটােক চাপা
িদল| েসই পাথেরর সূ্তপ আজও েদখা যােব|

আশীবর্াদ আর অিভশাপ পঠন
30 তারপর িযেহাশূয় ইস্রােয়েলর প্রভু, ঈশ্বেরর স্মরেণ একিট েবদী িনমর্াণ করেলন| এবল পবর্েতর

চূড়ায় িতিন এই েবদী ৈতরী কেরিছেলন| 31 প্রভুর দাস েমািশ ইস্রােয়েলর েলাকেদর জািনেয়িছেলন িক
ভােব েবদী ৈতরী করেত হেব| েমািশর িবিধপুস্তেক পিরষ্কার কের েলখা িছল েবদীর প্রস্তুত প্রণালী| েসই
ভােবই িযেহাশূয় েবদী ৈতরী করেলন| কাটা হয়িন এমন পাথর িদেয়ই েবদী ৈতরী হেয়িছল| ঐ পাথরগুিলর
ওপর েকান েলৗহস্তম্ভ কখনও বয্বহার করা হয় িন| েসই েবদীেত তারা প্রভুর উেদ্দেশয্ েহামবিল উৎসগর্
করল| তারা মঙ্গল ৈনেবদয্ উৎসগর্ করল|

32 ঐখােন িযেহাশূয় পাথরগুেলার ওপের েমািশর িবিধগুেলা িলেখ িদেলন| ইস্রােয়েলর সমস্ত েলাক
যােত েসগুেলা পেড় েসই জনয্ই িতিন িলেখ িদেয়িছেলন| 33 প্রবীণরা, উচ্চপদস্থ কমীর্রা, িবচারকরা এবং
সমস্ত মানুষ পিবত্র িসনু্দকিটেক িঘের দঁাড়াল|প্রভুর পিবত্র সাক্ষয্িসনু্দক বহনকারী েলবীয় যাজকেদর সামেন
তারা দঁািড়েয়িছল| অেধর্ক েলাক দঁািড়েয়িছল এবল পবর্েতর চূড়ার সামেন আর বাকী অেধর্ক দঁািড়েয়িছল
গিরষীম পবর্েতর চূড়ার সামেন| প্রভুর দাস েমািশ তােদর এভােবই দঁাড়ােত বেলিছেলন| তারা যােত প্রভুর
আশীবর্াদ পায় েসই জনয্ িতিন তােদর এই িনেদর্ শ িদেয়িছেলন|

34 তারপর িযেহাশূয় িবিধর প্রিতিট কথা পেড় েশানােলন| িতিন সমস্ত আশীবর্াদ আর সমস্ত অিভশাপ
িবিধপুস্তেক েয ভােব েলখা আেছ েসই ভােবই পেড় েশানােলন| 35 ইস্রােয়েলর সমস্ত েলাক েসখােন
জেড়া হেয়িছল| সমস্ত স্ত্রীেলাক, িশশু আর তােদর সেঙ্গ বাস করত েযসব িবেদশী মানুষ তারাও েসখােন
িছল| েমািশর প্রিতিট িনেদর্ শ িযেহাশূয় পেড় েশানােলন|

9
িগিবেয়ােনর েলাকরা িযেহাশূয়র সেঙ্গ চালািক করল

1 যদর্ ন নদীর পিশ্চম তীেরর যত রাজয্ িছল তােদর রাজারা সমস্ত ঘটনা শুেনিছল| এই সব রাজাই িহত্তীয়,
ইেমারীয়, কনানীয়, পিরষীয়, িহব্বীয় এবং িযবূষীয় েদেশর েলাকেদর রাজা| তারা পাহাড়ী জায়গায় এবং
সমতল ভূিমেত থাকত| তারা ভূমধয্সাগেরর ধার েঘঁেষ িলবােনান পযর্ন্ত ছিড়েয় থাকা অঞ্চেলও বাস করত|
2 সমস্ত রাজা এক হল| তারা িযেহাশূয় এবং ইস্রােয়লীয়েদর িবরুেদ্ধ লড়াই করার পিরকল্পনা করল|

3 িযেহাশূয় িকভােব িযরীেহা এবং অয় জয় কেরিছেলন, েস সব িগিবেয়ান শহেরর েলাকরা শুেনিছল|
4 তাই তারা ইস্রােয়লীয়েদর িক ভােব েবাকা বানােনা যায় েস িবষেয় িচন্তাভাবনা করল| তােদর ছকটা িছল
এরকম; ফাটা, ভাঙ্গা যত চামড়ার েবাতল িছল তারা জেড়া করেব| এই সব দ্রাক্ষারেসর চামড়ার েখাল
পশুেদর িপেঠ চািপেয় েদেব| তারা পুরােনা থেলগুেলাও পশুেদর িপেঠ চাপােব যােত মেন হয় েয তারা
অেনক দূর েথেক ভ্রমণ কের এেসেছ| 5 েলাকরা পােয় পুরােনা জুেতা পরল| তােদর পুরােনা কাপড়েচাপড়
পরল| তারা কেয়কিট শুকেনা এবং ছাতাপড়া রুিট েজাগাড় করল| তাই েলাকগুিলেক েদেখ মেন হিচ্ছল
েযন তারা অেনক দূর েথেক এেসেছ| 6 তারপর এই েলাকরা ইস্রােয়লবাসীেদর তঁাবুর িদেক এিগেয় েগল|
এই িশিবরিট িছল িগল্গেলর কােছ|
েলাকগুিল িযেহাশূেয়র কােছ েগল এবং তঁােক বলল, “আমরা অেনক দূেরর একিট েদশ েথেক এেসিছ|

আমরা আপনােদর সেঙ্গ একিট শািন্ত চুিক্ত স্থাপন করেত চাই|”
7 ইস্রােয়েলর েলাকরা এই িহব্বীয়েদর বলল, “হেতও েতা পাের েয, আপনারা আমােদর েবাকা বানােত

চাইেছন| আপনারা হয়েতা আমােদর েদেশর কােছই থােকন| িকন্তু আমরা আপনােদর সেঙ্গ েকান শািন্তর
চুিক্ত করেত পাির না, যতক্ষণ না জানেত পারিছ, আপনারা েকাথা েথেক আসেছন|”

8 িহব্বীয়রা িযেহাশূয়েক বলল, “আমরা আপনার ভৃতয্|”
িকন্তু িযেহাশূয় িজজ্ঞাসা করেলন, “েতামরা েক? েতামরা েকাথা েথেক আসছ?”
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9 তারা বলল, “আমরা আপনার ভৃতয্| আমরা অেনক দূেরর একিট েদশ েথেক আসিছ| আমরা এখােন
এেসিছ কারণ আমরা প্রভু, আপনােদর ঈশ্বেরর, মহাশিক্ত সম্বেন্ধ শুেনিছ| আমরা তঁার সমস্ত কাযর্কলাপ
জানেত েপেরিছ| িমশের িতিন িক িক কেরিছেলন আমরা শুেনিছ| 10 আমরা আেরা শুেনিছ িতিন যদর্ ন
নদীর পূবর্তীের ইেমারীয় জািতর দুজন রাজােক পরািজত কেরিছেলন| একজন িহেষ্বােনর রাজা সীেহান,
অনয্জন বাশেনর রাজা ওগ| িহেষ্বান এবং বাশন অষ্টােরাৎ েদেশ অবিস্থত| 11 তাই আমােদর প্রবীণরা
ও অনয্ সকেল বেলিছেলন, �ভ্রমেণর জনয্ যেথষ্ট খাদয্ িনেয় েযও| ইস্রােয়েলর েলাকেদর সেঙ্গ েদখা
কেরা|� তােদর েবােলা, �আমরা েতামােদর ভৃতয্| আমােদর সেঙ্গ শািন্ত চুিক্ত কেরা|�

12 “এই েদখুন, আমােদর রুিট িক রকম শুকেনা হেয় েগেছ| যখন আমরা েবিরেয়িছলাম েস সব িছল
গরম আর টাটকা| িকন্তু এখন সব শুিকেয় বািস হেয় েগেছ| 13 এই েদখুন, আমােদর চামড়ার দ্রাক্ষারেসর
পাত্রগুেলা| যখন েবিরেয়িছলাম তখন এগুেলা িছল নতুন দ্রাক্ষারেস ভির্ত্ত| িকন্তু আজ েদখুন সব েফেট
েগেছ, বািস হেয় েগেছ| আমােদর েপাশাক-আশাক, চিট-জুেতা সব েকমন হেয় েগেছ েদখেছন েতা|
েদখুন, এই লম্বা সফের আমােদর পরেনর কাপড়-েচাপেড়র দশা, প্রায় জরাজীণর্|”

14 েলাকগুেলা সিতয্ কথা বলেছ িকনা ইস্রােয়েলর েলাকরা যাচাই করেত চাইল| তাই তারা রুিটিট েচেখ
েদখল, িকন্তু তােদর প্রভুেক িজজ্ঞাসা করল না েয ওরকম েক্ষেত্র তােদর িক করা উিচৎ | 15 িযেহাশূয়
তােদর সেঙ্গ শািন্ত চুিক্ত করেত রাজী হেলন| িতিন তােদর থাকেত িদেত রাজী হেলন| ইস্রােয়েলর দলপিতরা
িযেহাশূেয়র প্রিতশ্রুিত রাখবার শপথ িনল|

16 িতন িদন পর ইস্রােয়েলর েলাকরা জানেত পারল েয ওরা তােদর িশিবেরর খুব কাছাকািছই বাস
করত| 17 তাই ইস্রােয়লীয়রা ওেদর বসবােসর জায়গা েদখেত েগল| তৃতীয় িদেন তারা িগিবেয়ান, কফীরা,
েবেরাত্ আর িকিরয়ৎ-িযয়ারীম এই সব শহের এল| 18 িকন্তু ইস্রােয়লীয় ৈসনয্বািহনী ঐসব শহের িগেয়
যুদ্ধ করেত চাইল না| তারা ওেদর সেঙ্গ শািন্ত চুিক্ত কেরিছল| ইস্রােয়েলর দলপিতরা প্রভু, ইস্রােয়েলর
ঈশ্বেরর সামেন িগিবেয়ানেদর কােছ প্রিতশ্রুিত কেরিছল|
েলাকরা অবশয্ দলপিতেদর চুিক্তর িবরুেদ্ধ নািলশ কেরিছল| 19 িকন্তু দলপিতরা বলল, “আমরা

িগিবেয়ানেদর প্রিতশ্রুিত িদেয়িছ| ইস্রােয়েলর প্রভু ও ঈশ্বেরর সামেন আমরা কথা িদেয়িছ| আমরা এখন
তােদর সেঙ্গ যুদ্ধ করব না| 20আমােদর এই ভােব চলেত হেব| তােদর জীিবত থাকেত িদেতই হেব| আমরা
তােদর আঘাত করেত পাির না; িদেল, ঈশ্বর প্রিতশ্রুিত ভাঙ্গার জনয্ আমােদর ওপর কু্রদ্ধ হেবন| 21 তারা
েবঁেচ থাকুক| িকন্তু তারা আমােদর ভৃতয্ হেয় েবঁেচ থাকেব| তারা আমােদর কাঠ েকেট েদেব, আমােদর
সকেলর জনয্ জল বেয় েদেব|” তাই দলপিতরা ওেদর সেঙ্গ শািন্ত চুিক্ত ভাঙ্গল না|

22 িযেহাশূয় িগিবেয়ানেদর ডাকেলন| িতিন বলেলন, “েকন েতামরা আমােদর কােছ িমথয্া কথা বলেল?
আমােদর িশিবেরর কােছই েতা েতামােদর েদশ| িকন্তু েতামরা বেলিছেল েয েতামরা দূর েদশ েথেক এেসছ|
23 এখন েতামােদর অেনক দুগর্িত আেছ| েতামরা সবাই আমােদর ক্রীতদাস হেব| েতামােদর েলাকরা
আমােদর কাঠ েকেট েদেব| ঈশ্বেরর গৃেহর* জনয্ জল বেয় আনেব|”

24 িগিবেয়ােনর েলাকরা বলল, “আমরা িমথয্া কথা বেলিছলাম কারণ আমােদর ভয় িছল আপনারা
আমােদর েমের েফলেবন| আমরা শুেনিছ ঈশ্বর তঁার দাস েমািশেক আেদশ িদেয়িছেলন এই েদশ
আপনােদর হােত তুেল িদেত| ঈশ্বর আপনােক এেদেশর সমস্ত েলাকেক হতয্া করেত বেলিছেলন| তাই
আমরা িমথয্া কথা বেলিছলাম| 25 এখন আমরা আপনার দাস| যা ভােলা বুঝেবন তাই করেবন|”

26 তাই িগিবেয়ােনর েলাকরা ক্রীতদাস হেয় েগল| িযেহাশূয় তােদর বঁাচেত িদেলন| ইস্রােয়লীয়েদর
িতিন েমের েফলেত িদেলন না| 27 িযেহাশূয় িগিবেয়ানেদর ইস্রােয়লীয়েদর ক্রীতদাস কের িদেয়িছেলন|
তারা কাঠ েকেট আনত, ইস্রােয়লীয়েদর জনয্ জল বেয় আনত| তারাও প্রভুর েবদীর জনয্ কাঠ েকেট
আনত এবং জল বেয় আনত| প্রভু েযখােনই েবদী স্থাপেনর জায়গা পছন্দ করেতন েসখােনই তােদর জল
বেয় আনেত হত| ঐসব েলাক আজও ক্রীতদাস হেয় রেয়েছ|

* 9:23: ঈশ্বেরর গৃহ এর অথর্ সম্ভবতঃ “ঈশ্বেরর পিরবার” (ইস্রােয়ল) অথবা হয়েতা পিবত্র তঁাবু অথবা মিন্দর|
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10
েযিদন সূযর্ িস্থর হেয় দঁাড়াল

1 েসই সময় েজরুশােলেমর রাজা িছল অেদানীেষদক| রাজা জানেত েপেরিছল েয, িযেহাশূয় অয়
শহরেক পরাস্ত কেরিছেলন এবংধ্বংসকের িদেয়েছন| েসজানেত পারল িযরীেহাআর েস েদেশর রাজারও
একই হাল কেরিছেলন িযেহাশূয়| েস এটাও েজেনিছল, িগিবেয়ােনর েলাকরা ইস্রােয়েলর সেঙ্গ শািন্ত চুিক্ত
কেরেছ| তারা েজরুশােলেমর খুব কাছাকািছই রেয়েছ| 2এসব েজেন অেদানীেষদক এবং তার প্রজারা েবশ
ভয় েপেয় েগল| অেয়র মেতা িগিবেয়ান েতা েছাটখাট শহর নয়| িগিবেয়ান খুব বড় শহর, এেক মহানগরী
বলা যায়| েসই নগেরর সকেলই িছল েবশ ভােলা েযাদ্ধা| েসই নগেররও এরকম অবস্থা শুেন রাজা েতা
েবশ ঘাবেড় েগল| 3 েজরুশােলেমর রাজা অেদানীেষদক িহেব্রােণর রাজা েহাহেমর সেঙ্গ কথা বলল|
তাছাড়া যমূর্েতর রাজা িপরাম, লাখীেশর রাজা যািফয় এবং ইেগ্লােনর রাজা দবীর এেদর সেঙ্গও েস কথা
বলল| েজরুশােলেমর রাজা এেদর কােছ অনুনয় কের বলল, 4 “েতামরা আমার সেঙ্গ চেলা| িগিবেয়ানেদর
আক্রমণ করেত েতামরা আমােক সাহাযয্ কেরা| িগিবেয়ােনর েলাকরা িযেহাশূয় ও ইস্রােয়লীয়েদর সেঙ্গ
শািন্ত চুিক্ত কেরেছ|”

5 েসই জনয্ পঁাচজন ইেমারীয় রাজার ৈসনয্বািহনী এক হেলা| (এই পঁাচজন হেলা েজরুশােলম, িহেব্রাণ,
যমূর্ত, লাখীশ এবং ইেগ্লােনর রাজা|) ৈসনয্দল িগিবেয়ােনর িদেক যাত্রা করল| তারা শহর িঘের েফলল এবং
যুদ্ধ শুরু করল|

6 িগিবেয়ানবাসীরা িযেহাশূয়র কােছ খবর পাঠাল| েসই সময় িযেহাশূয় িগল্গেল তঁার িশিবের িছেলন|
খবরটা এই: “আমরা আপনার ভৃতয্| আপিন আমােদর েছেড় চেল যােবন না| আমােদর বঁাচান| তাড়াতািড়
আসুন| পাহাড়ী েদশ েথেক সমস্ত ইেমারীয় জািতর রাজা ৈসনয্সামন্ত িনেয় আমােদর সেঙ্গ যুদ্ধ করেত
আসেছ|”

7 খবর েপেয় িযেহাশূয় সৈসেনয্ িগল্গল েথেক েবিরেয় পড়েলন| তঁার সেঙ্গ িছল েসরা ৈসিনেকর দল|
8প্রভু িযেহাশূয়েক বলেলন, “ওেদর ৈসনয্সামন্ত েদেখ ভয় েপও না| আিম েতামােদর িজিতেয় েদব| ওরা
েকউ েতামােদর পরািজত করেত পারেব না|”

9 ৈসনয্দল িনেয় িযেহাশূয় সারারাত িগিবেয়ােন অিভযান চালােলন| শত্রুরা জানেত পারল না, িযেহাশূয়
আসেছন| তাই িযেহাশূয় এবং তঁার ৈসনয্রা হঠাৎ  তােদর আক্রমণ করল|

10 যখন ইস্রােয়ল আক্রমণ করল তখন প্রভু েসই ৈসনয্েদর হতবাক কের িদেলন| তারা পরািজত হল|
ইস্রােয়লীয়েদর কােছ এটা একটা মস্ত বড় জয়| তারা শত্রুেদর িগিবেয়ান েথেক ৈবৎ -েহােরােণর িদেক
তািড়েয় িনেয় েগল| ইস্রােয়লীয় ৈসনয্রা অেসকা এবং মেক্কদা পযর্ন্ত যাবার পেথ যত েলাকজন িছল
সবাইেক হতয্া করল| 11 তারপর তারা ৈবৎ -েহােরাণ েথেক অেসকা পযর্ন্ত লম্বা রাস্তািট বরাবর শত্রুেদর
েপছেন েপছেন ধাওয়া করেত করেত েগল| তােদর এভােব তাড়া করার সময় প্রভু আকাশ েথেক িশলাবৃষ্টি
ঝরােলন| বড় বড় িশলার ঘােয় অেনক শত্রুই মারা েগল| ইস্রােয়লীয় ৈসনয্েদর তরবািরর ঘােয় যত না মারা
পড়ল, তার েচেয় েঢর েবশী মারা পড়ল িশলা বৃষ্টিেতই|

12 েসই িদন প্রভু ইস্রােয়েলর কােছ ইেমারীয়েদর পরাজয় ঘটােলন| েসই িদন িযেহাশূয় প্রভুর কােছ
প্রাথর্না করেলন এবং তারপর সমস্ত ইস্রােয়লবাসীেদর সামেন আেদশ করেলন:

“েহ সূযর্, তুিম িগিবেয়ােনর উপের থােমা|
আর েহ চন্দ্র, তুিম অয়ােলান উপতয্কায় িস্থর হেয় থােকা|”

13তাই সূযর্ সরল না| চন্দ্রও নড়ল না যতক্ষণ না েলাকরা শত্রুেদর হারায়| এই কািহনী যােশর গ্রেন্থ েলখা
আেছ| সূযর্ মধয্গগেন িস্থর হেয় িগেয়িছল, েগাটা িদনটা েস আর ঘুরল না| 14 এরকম আেগ কখনও হয়
িন| পেরও কখনও হয় িন| েসিদন প্রভু একিট েলােকর বাধয্ হেয়িছেলন| সিতয্ই, প্রভু েসিদন ইস্রােয়েলর
পেক্ষ যুদ্ধ কেরিছেলন|
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15 এরপর িযেহাশূয় ৈসনয্েদর িনেয় িগল্গেলর িশিবের িফের এেলন| 16 িকন্তু যুেদ্ধর সময় ঐ পঁাচ জন
রাজা পািলেয় িগেয়িছল| মেক্কদার কােছ একটা গুহার মেধয্ তারা লুিকেয়িছল| 17 তেব একজন তােদর
গুহায় লুেকােত েদখেত েপেয় িগেয়িছল| িযেহাশূয় সব জানেত পারেলন| 18 িযেহাশূয় বলেলন, “বড় বড়
পাথর িদেয় গুহামুখ বন্ধ কের দাও| িকছু েলাকেকগুহা পাহারায় েরেখ দাও| 19 িকন্তু েতামরা েসখােনই েযন
েথেম েথেকা না| শত্রুেদর তাড়া করেতই থােকা| েপছন েথেক তােদর আক্রমণ করেতই থােকা| েতামরা
শত্রুেদর িকছুেতই তােদর শহের িফের েযেত েদেব না| প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর তােদর উপর েতামােদর জয়ী
হেত িদেয়েছন|”

20তারপর িযেহাশূয়আর ইস্রােয়লবাসীরা শত্রুেদর হতয্া করেলন| িকন্তুকেয়কজন শত্রু উঁচু প্রাচীর েঘরা
কেয়কিট শহের েগল এবং েসই খােনই িনেজেদর লুিকেয় রাখল| তােদরআর হতয্া করা েগল না| 21 যুেদ্ধর
পর িযেহাশূেয়র েলাকরা তঁার কােছ মেক্কদায় িফের এল| েসই েদেশর েকান েলাকই ইস্রােয়লীয়েদর িবরুেদ্ধ
একটা কথাও বলেত সাহস কের িন|

22 িযেহাশূয় বলেলন, “গুহামুখ েথেক পাথরগুেলা সিরেয় দাও| ঐ পঁাচ জন রাজােক আমার কােছ
আেনা|” 23 তাই িযেহাশূেয়র েলাকরা পঁাচজন রাজােক গুহার েভতর েথেক বার কের আনল| তারা িছল
েজরুশােলম, িহেব্রাণ, যমূর্ত, লাখীশ এবং ইেগ্লােনর রাজা| 24 তারা পঁাচজন রাজােক িযেহাশূেয়র সামেন
হািজর করল| িযেহাশূয় তঁার েলাকেদর েসখােন আসেত বলেলন| ৈসনয্ দেলর প্রধানেদর িতিন বলেলন,
“েতামরা এিদেক এেসা| এই রাজােদর গলায় েতামােদর পা দাও|” তাই ৈসনয্দেলর প্রধানরা কােছ সের
এেলা এবং তােদর পা এইসব রাজােদর গলায় রাখল|

25 তারপর িযেহাশূয় তঁার েলাকেদর বলেলন, “েতামরা শত্রু হও, সাহসী হও| ভয় েপও না| ভিবষয্েত
শত্রুেদর সেঙ্গ যখন েতামরা যুদ্ধ করেব তখন তােদর প্রিত প্রভু িক করেবন তা আিম েতামােদর েদখািচ্ছ|”

26 তারপর িযেহাশূয় পঁাচ জন রাজােক হতয্া করেলন| পঁাচটা গােছ পঁাচ জনেক ঝুিলেয় িদেলন| সেন্ধয্
পযর্ন্ত এই ভােবই িতিন তােদর েরেখ িদেলন| 27 সূযর্ােস্তর সময় িযেহাশূয় তঁার েলাকেদর গাছ েথেক
েদহগুেলােক নামােত বলেলন| তাই তারা েসইগুেলা ঐ গুহার েভতেরই ছঁুেড় িদল| েয গুহােত রাজারা
লুিকেয়িছল তার মুখটা বড় বড় পাথের েঢেক িদল| েসই েদহগুেলা আজ পযর্ন্ত গুহার েভতের আেছ|

28 েসিদন িযেহাশূয় মেক্কদা শহর জয় করেলন| শহেরর রাজা ও েলাকেদর িযেহাশূয় বধ করেলন|
একজনও েবঁেচ রইল না| িযেহাশূয় িযরীেহার রাজার েয দশা কেরিছেলন, মেক্কদার রাজারও েস রকম
দশা করেলন|

দিক্ষেণর শহরগুিল দখল হল
29 তারপর েলাকেদর িনেয় িযেহাশূয় মেক্কদা েথেক েবিরেয় পড়েলন| তারা িলব্নােত িগেয় েসই শহর

আক্রমণ করল| 30 প্রভু ইস্রােয়লীয়েদর েসই শহর ও শহেরর রাজােক পরািজত করেত িদেলন| েসই
শহেরর প্রেতয্কটা েলাকেক ইস্রােয়লীয়রা হতয্া কেরিছল| েকান েলাকই েবঁেচ রইল না| আর েলাকরা
িযরীেহার রাজার েয দশা কেরিছল, েসই শহেরর রাজারও েসই দশা করল|

31 তারপর ইস্রােয়েলর েলাকেদর িনেয় িযেহাশূয় িলব্না েছেড় লাখীেশর িদেক েগেলন| িলব্নার কােছ
তঁাবু খািটেয় তারা শহর আক্রমণ করল| 32প্রভু তােদর লাখীশ জয় করেত িদেলন| িদ্বতীয় িদেন তারা শহর
অিধকার করল| ইস্রােয়েলর েলাকরা শহেরর প্রেতয্কটা েলাকেক হতয্া করল| িলব্নার মেতা এখােনও তারা
একই কাজ কেরিছল| 33 েগষেরর রাজা েহারম লাখীশেক রক্ষার জনয্ এেসিছল| িকন্তু িযেহাশূয় তােকও
ৈসনয্সামন্ত সেমত হািরেয় িদেলন| তােদর একজনও েবঁেচ রইল না|

34 তারপর িযেহাশূয় ইস্রােয়লবাসীেদর িনেয় লাখীশ েথেক ইেগ্লােনর িদেক যাত্রা করেলন| ইেগ্লােনর
কােছ তঁাবু েগেড় তারা ইেগ্লান আক্রমণ করল| 35 েসিদন তারা শহর দখল কের েসখানকার সব েলাকেক
েমের েফলল| িঠক লাখীেশর মেতা এখােনও েসই একই ঘটনা ঘটল|

36 তারপর িযেহাশূয় ইস্রােয়লবাসীেদর িনেয় ইেগ্লান েথেক িহেব্রােণর িদেক চলেলন| সকেল িহেব্রাণ
আক্রমণকরল| 37এই শহরটা ছাড়াও িহেব্রােণর লােগায়া কেয়কটা েছাটখােটা শহরও তারা অিধকার করল|
শহেরর প্রেতয্কটা েলাকেক তারা হতয্া করল| েকউ েসখােন েবঁেচ রইল না| ইেগ্লােনর মেতা এখােনও েসই
একই ঘটনা ঘটল| তারা শহর ধ্বংস কের েসখানকার সব েলাকেক হতয্া কেরিছল|



িযেহাশূেয়র পুস্তক 10:38 315 িযেহাশূেয়র পুস্তক 11:13

38 তারপর িযেহাশূয় ও ইস্রােয়লবাসীরা দবীের িফের এেস েসই শহরিট আক্রমণ করল| 39 তারা েসই
শহর, শহেরর রাজা আর দবীেরর লােগায়া সমস্ত েছাটখােটা শহর সব িকছু দখল কের িনল| শহেরর সব
েলাকেক তারা হতয্া করল| েকউ েবঁেচ রইল না| িহেব্রাণ আর তার রাজােক িনেয় তারা যা কেরিছল দবীর
ও তার রাজােক িনেয়ও তারা েসই একই কাণ্ড করল| িলব্না ও েস শহেরর রাজার বয্াপােরও তারা একই
কাজ কেরিছল|

40 এই ভােব িযেহাশূয় পাহাড়ী েদশ েনেগেভর এবং পিশ্চম ও পূবর্ পাহাড়তলীর সমস্ত শহেরর সব
রাজােদর পরািজত করেলন| ইস্রােয়েলর প্রভু ঈশ্বর িযেহাশূয়েক িনেদর্ শ িদেয়িছেলন সমস্ত েলাকেক হতয্া
করার জনয্| তাই িযেহাশূয় ঐ সব অঞ্চেলর েকােনা েলাকেকই বঁাচেত েদন িন|

41 িযেহাশূয় কােদশ-বেণর্য় েথেক ঘসা পযর্ন্ত সমস্ত শহর অিধকার কেরিছেলন| িমশেরর েগাশন েথেক
িগিবেয়ান পযর্ন্ত সমস্ত শহর িতিন অিধকার কেরিছেলন| 42একবােরর অিভযােনই িযেহাশূয় ঐসব শহর ও
তােদর রাজােদর অিধকার করেত েপেরিছেলন| িযেহাশূয় এমনিট করেত েপেরিছেলন কারণ ইস্রােয়েলর
প্রভু ঈশ্বর স্বয়ং ইস্রােয়েলর পেক্ষ যুদ্ধ কেরিছেলন| 43 এরপর িযেহাশূয় ইস্রােয়লবাসীেদর িনেয় িগল্গেল
তােদর িশিবের িফের এেলন|

11
উত্তেরর শহরগুিলর পরাজয়

1 হাৎেসােরর রাজা যাবীন এই সব ঘটনা শুনল| েস কেয়কজন রাজার ৈসনয্সামন্তেদর একসেঙ্গ
জেড়া করার কথা িচন্তা করল| মােদােনর রাজা েযাবব, অক্ষেফর রাজা িশেম্রােণর রাজার কােছ এবং
2 উত্তরাঞ্চেলর সমস্ত রাজা, পাহাড় ও মরু অঞ্চেলর সমস্ত রাজােক যাবীন খবর পাঠাল| যাবীন িকেন্নরত,
েনেগভ, পিশ্চম পাহাড়, পিশ্চেমর নাপথ েদােরর রাজােদর কােছ খবর পাঠাল| 3 যাবীন পূবর্ আর পিশ্চেমর
কনান সম্প্রদােয়র রাজােদর কােছ খবর পাঠাল| েস ইেমারীয়, িহত্তীয়, পিরষীয় এবং পাহাড়ী েদেশর
িযবুষীয়েদর কােছও খবর পাঠাল| েস িমস্পার কােছ হেমর্াণ পবর্েতর নীেচ েয িহব্বীয়রা থােক তােদর
কােছও খবর পাঠাল| 4 এই সব রাজার ৈসনয্রা জেড়া হল| অসংখয্ েযাদ্ধা, অসংখয্ েঘাড়া আর অসংখয্
রথ িমেল ৈতরী হল এক িবশাল বািহনী| এত েলাক েসখােন জেড়া হেয়িছল েয মেন হল তারা েযন সমুেদ্রর
ধােরর বািলর দানার মেতা অগিনত|

5 েমেরােমর েছাট নদীর ধাের এই সমস্ত রাজা জেড়া হল| তারা তােদর ৈসনয্বািহনীেক একই িশিবেরর
মেধয্ সমেবত করল| আর িক ভােব ইস্রােয়েলর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করা যায় তার পিরকল্পনা করল|

6 তখন প্রভু িযেহাশূয়েক বলেলন, “এত ৈসনয্ েদেখ ভয় েপও না| আিম েতামােদর িজিতেয় েদব|
আগামীকাল এই সমেয়র মেধয্ েতামরা তােদর সকলেক েমের েফলেব| সমস্ত েঘাড়ার পােয়র িশরা িকেট
েফলেব, তােদর সমস্ত রথ পুিড়েয় েদেব|”

7 িযেহাশূয় এবং তার সমস্ত ৈসনয্ হঠাৎ  শত্রুেদর আক্রমণ করল| েমেরাম নদীর কােছ তারা শত্রুেদর
আক্রমণ করল| 8 প্রভু ইস্রােয়লীয়েদর িজিতেয় িদেলন| ইস্রােয়ল ৈসনয্বািহনী তােদর পরািজত কের
তািড়েয় িনেয় েগল বৃহত্তর সীেদান, িমষ্রেফাৎ-মিয়ম আর পূেবর্র িমস্পীর উপতয্কার িদেক| সবকিট
শত্রুেক েমের না েফলা পযর্ন্ত ইস্রােয়লীয় ৈসনয্রা থামল না| 9 প্রভু যা বেলিছেলন িযেহাশূয় তাই করেলন|
েঘাড়াগুেলার পােয়র িশরা েকেট েফলেলন এবং রথগুেলা পুিড়েয় িদেলন|

10তারপর িযেহাশূয় িফের িগেয় হাৎেসার শহর দখল করেলন| এবং হাৎেসােরর রাজােক হতয্া করেলন|
(ইস্রােয়েলর িবরুেদ্ধ েযসব রাজয্গুিল িছল তােদর মেধয্ হাৎেসারই িছল সবর্প্রধান|) 11 ইস্রােয়লীয়
ৈসনয্বািহনী েসই শহেরর প্রেতয্কেক হতয্া করল| তারা সমস্ত েলাকেক এেকবাের েশষ কের িদল| একজন
েলাকও েবঁেচ রইল না| তারপর তারা শহরটা জ্বািলেয় িদল|

12 িযেহাশূয় এই সব শহেরর সবকিট দখল কেরিছেলন| িতিন শহেরর সমস্ত রাজােক হতয্া কেরিছেলন|
শহেরর সমস্ত িকছুেক িতিন ধ্বংস কের িদেয়িছেলন| প্রভুর দাস েমািশ েযমন আজ্ঞা কেরিছেলন েসই মেতা
িতিন এই কাজ কেরিছেলন| 13 িকন্তু ইস্রােয়লীয় েসনাবািহনী পাহােড়র ওপের স্থািপত েকান শহর জ্বািলেয়
েদয় িন| হাৎেসারই িছল একমাত্র শহর েযিট পাহােড়র ওপের িনির্মত িছল এবং িযেহাশূেয়র আেদেশ েযিট
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তারা পুিড়েয় িদেয়িছল| 14 শহরগুেলা েথেক পাওয়া সমস্ত িজিনসপত্র ইস্রােয়লবাসীরা িনেজেদর জনয্
েরেখ িদেয়িছল| শহেরর সমস্ত জীবজন্তুেক তারা েরেখ িদেয়িছল, যিদও েসখানকার সমস্ত েলাকেকই তারা
েমের েফেলিছল| েকান েলাকেকই তারা বঁাচেত েদয় িন| 15 বহুকাল আেগ প্রভু তঁার দাস েমািশেক এই
কাজকরবার জনয্আজ্ঞা কেরিছেলন| তারপর েমািশ এই কাজকরার জনয্ িযেহাশূয়েকআজ্ঞা কেরিছেলন,
িযেহাশূয় ঈশ্বেরর আেদশ পালন কেরিছেলন| প্রভু েমািশেক যা আজ্ঞা কেরিছেলন িযেহাশূয় তার সমস্তই
পালন কেরিছেলন|

16এই ভােব িযেহাশূয় সমগ্র েদেশর সমস্ত েলাকেক পরািজত কেরিছেলন| পাহািড় েদশ েনেগভ, সমগ্র
েগাশন অঞ্চল, পিশ্চমিদেকর পাহাড়তিল, যদর্ ন উপতয্কা, ইস্রােয়েলর সমস্ত পাহাড় পবর্ত এবং েসগুেলার
কাছাকািছ সমস্ত পাহাড় এই সবই তঁার অধীেন এেলা| 17 হালক পবর্তশৃঙ্গ েথেক েসয়ীেরর কােছ িলবােনান
উপতয্কার বাল্গাদ পযর্ন্ত সমস্ত অঞ্চল িযেহাশূয়র দখেল এল| িলবােনান উপতয্কািট হােমর্াণ পবর্তশৃেঙ্গর
নীেচ অবিস্থত| েস েদেশর সমস্ত রাজােক িতিন পরািজত ও িনহত করেলন| 18 বহু বছর ধের এইসব রাজার
িবরুেদ্ধ িযেহাশূয় যুদ্ধ কেরিছেলন| 19একমাত্র একিট শহরই ইস্রােয়েলর সেঙ্গ শািন্ত চুিক্ত কেরিছল| েসটা
হেচ্ছ িগিবেয়ান শহর, েযখােন িহব্বীয় জািতর েলাকরা বাস কের| অনয্ সমস্ত শহর পরািজত হেয়িছল|
20 প্রভু েচেয়িছেলন েযন এসব েদেশর েলাকরা িনেজেদর শিক্তশালী ভােব| তাহেল তারা ইস্রােয়লীয়েদর
িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেব| এই ভােবই েযন িতিন তােদর প্রিত দয়া না কের িবনাশ কেরন| েয ভােব প্রভু েমািশেক
আেদশ িদেয়িছেলন, েসই ভােবই েযন িতিন তােদর িবনাশ কেরন|

21 অনাক বংশীয় েলাকরা িহেব্রাণ, দবীর, অনাব এবং িযহূদা অঞ্চেলর পাহািড় জায়গায় বাস করত|
িযেহাশূয় তােদর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ কের তােদর এবং তােদর শহরগুেলােক েশষ কের িদেলন| 22 ইস্রােয়ল
ভূখেণ্ড েকান অনাক বংশীয় েলাক েবঁেচ রইল না| তারা শুধু েবঁেচ রইল ঘসা, গাত এবং অেস্দাদ অঞ্চেল|
23 িযেহাশূয় সমগ্র ইস্রােয়ল ভূখণ্ড িনেজর আয়ত্ত্বাধীেন আনেলন, িঠক েয ভােব প্রভু বহুকাল আেগ
েমািশেক িনেদর্ শ িদেয়িছেলন| প্রভু েসই েদশ তঁার প্রিতশ্রুিত মত ইস্রােয়লীয়েদর দান কেরিছেলন| এই
েদশ িযেহাশূয় ইস্রােয়েলর িবিভন্ন পিরবারেগাষ্ঠীর মেধয্ ভাগ কের িদেয়িছেলন| অবেশেষ যুদ্ধ েশষ হল
এবং েদেশ শািন্ত িফের এেলা|

12
ইস্রােয়েলর কােছ পরািজত রাজগণ

1 ইস্রােয়লবাসীরা যদর্ ন নদীর পূবর্িদেকর সব েদশগুিল জয় কেরিছল| অেণর্ান উপতয্কা েথেক হেমর্াণ
শৃঙ্গ পযর্ন্ত সমস্ত ভূখণ্ড এবং যদর্ ন উপতয্কার পূবর্ িদেকর সমস্ত ভূখণ্ড তারা জয় কেরিছল| ইস্রােয়লবাসীরা
েয সব রাজােদর পরািজত কেরিছল তার তািলকা এখােন েদওয়া হেচ্ছ:

2তারা ইেমারীয়েদর রাজা সীেহানেক পরািজত কেরিছল েয িহেষ্বান শহের থাকত| সীেহােনর রাজয্ িছল
অেণর্ান উপতয্কার অেরােয়র েথেক যেব্বাক নদী পযর্ন্ত িবসৃ্তত| ঐ উপতয্কার মাঝখান েথেক তার রােজয্র
শুরু| েসটা িছল অেম্মানীয় েলােকেদর এলাকার সীমান্ত| িগিলয়দ েদেশর অেধর্েকরও েবশী অংেশ সীেহান
রাজত্ব কেরিছল| 3 যদর্ ন উপতয্কার পূবর্তীের গালীলী হ্রদ েথেক মৃত সাগর (লবণসাগর) পযর্ন্ত িবসৃ্তত রাজয্
েস শাসন করত| এই রাজয্িট বােদ েস ৈবৎ -িযশীেমাত েথেক দিক্ষণ িপস্গা পাহাড় পযর্ন্ত েদশগুিলও শাসন
করত|

4 তারা বাশেনর রাজা ওগেক পরািজত কেরিছল| ওগ িছল রফায় বংেশর রাজা| েস রাজত্ব করত
অষ্টােরাৎ এবং ইিদ্রয়ী েদেশ| 5 হেমর্াণ পবর্তশৃঙ্গ, সল্খা এবং বাশেনর সমস্ত অঞ্চল ওগ শাসন করত|
েযখােন গশূর এবং মাখাত জািতর েলাকরা বসবাস করত| েসটাই িছল তার রােজয্র সীমা| ওগ িগিলয়দ
েদেশর অেধর্ক অংেশও রাজত্ব করত| এই জায়গাটা েশষ হেয়েছ িহেষ্বােনর রাজা সীেহােনর েদেশ|

6প্রভু ভৃতয্ েমািশ এবং ইস্রােয়েলর এই সব রাজােক পরািজত কেরিছেলন| েমািশ রূেবণ পিরবারেগাষ্ঠী,
গাদ পিরবারেগাষ্ঠী এবং মনঃিশ পিরবারেগাষ্ঠীর অেধর্কেক এই ভূখণ্ড দান কেরিছেলন| েমািশ এই েদশ
তােদর স্বেদশ িহসােবই দান কেরিছেলন|
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7 ইস্রােয়েলর েলাকরা যদর্ ন নদীর পিশ্চম কূেলর েদেশর রাজােদরওজয় কেরিছল| িযেহাশূয় এই েদেশর
েলাকেদর েনতৃত্ব িদেয়িছেলন| িতিন এিট জয় কেরিছেলন এবং পের এই ভুখণ্ডিট বােরািট পিরবারেগাষ্ঠীর
মেধয্ ভাগ কের িদেয়িছেলন| ঈশ্বর তােদর এই েদশ দান করেবন বেল প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলন| এই েদশ
িছল িলবােনােনর বাল্গাদ উপতয্কা এবং েসয়ীেরর কােছ হালক পবর্তশৃেঙ্গর মাঝখােন| 8 পাহািড় অঞ্চল,
পিশ্চেমর পাহাড়তিল অঞ্চল, যদর্ ন উপতয্কা, পূবর্িদেকর পাহাড়গুিল, মরুভূিম এবং েনেগভ অঞ্চলগুিল
এর অন্তভুর্ ক্ত| এখােন িহত্তীয়, ইেমারীয়, কনানীয়, পরীষীয়, িহব্বীয় এবং িযবুষ বংশীয় েলাকরা বাস করত|
ইস্রােয়লীয়েদর দ্বারা পরািজত রাজােদর তািলকািট এইরকম:

9 িযরীেহার রাজা 1
ৈবেথেলর কােছ অেয়র রাজা 1
10 েজরুশােলেমর রাজা 1
িহেব্রােণর রাজা 1
11 যমুর্েতর রাজা 1
লাখীেশর রাজা 1
12 ইেগ্লােনর রাজা 1
েগসেরর রাজা 1
13 দবীেরর রাজা 1
েগদেরর রাজা 1
14 হমর্ার রাজা 1
অরােদর রাজা 1
15 িলবনার রাজা 1
অদুল্লেমর রাজা 1
16 মেক্কদার রাজা 1
ৈবেথেলর রাজা 1
17 তপূেহর রাজা 1
েহফেরর রাজা 1
18অেফেকর রাজা 1
লশােরােণর রাজা 1
19 মােদােনর রাজা 1
হাৎেসােরর রাজা 1
20 িশেম্রাণ-মেরােণর রাজা 1
অক্ষেফর রাজা 1
21 তানেকর রাজা 1
মিগেদ্দার রাজা 1
22 েকদেশর রাজা 1
কিম্মর্লস্থ যিক্লয়ােমর রাজা 1
23 েদার পবর্তশৃেঙ্গর েদােরর রাজা 1
িগল্গেলর েগায়ীেমর রাজা 1
24 িতসর্ার রাজা 1
েমাট রাজার সংখয্া 31

13
অনিধকৃত েদশ

1 িযেহাশূয় যখন েবশ বৃদ্ধ হেয় েগেছন তখন প্রভু তােক বলেলন, “িযেহাশূয় যিদও েতামার েবশ
বয়স হেয়েছ, িকন্তু এখনও অিধকার করার জনয্ অেনক েদশ রেয়েছ| 2 তুিম এখনও গশূর রাজয্ অথবা
পেলষ্টীয়েদর রাজয্ জয় কেরা িন| 3 িমশেরর সীেহার নদী েথেক উত্তের ইেক্রাণ সীমান্ত পযর্ন্ত অঞ্চল তুিম
এখনও অিধকার কেরা িন| জায়গাটা এখন কনানীয়েদরই েথেক েগেছ| েতামােক এখনও ঘসা, অেস্দাদ,
অিস্কেলান, গাত এবং ইেক্রােণর পঁাচজন পেলষ্টীয় েনতােক পরািজত করেত হেব| 4 এখনও েতামােক
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কনানেদর েদেশর দিক্ষেণ অব্বীয়র েলাকেদর পরািজত করেত হেব| েতামােক িময়ারা পরািজত করেত
হেব, েযটা অেফক পযর্ন্ত সীেদানীয়েদর অিধকৃত, েযিট ইেমারীয়েদর সীমানা| 5 তুিম িগব্লী সম্প্রদােয়র
েদশটাও এখনও দখল করেত পােরা িন| তাছাড়াও বাল্গােদর পূবর্িদেক িলবােনান|জায়গাটা হেমর্াণ পবর্তশৃঙ্গ
পাদেদশ েথেক েলেবা হমাথ পযর্ন্ত িবসৃ্তত|

6 “সীেদােনর েলাকরা িলবােনান েথেক িমষ্রেফাৎ-মিয়ম পযর্ন্ত িবসৃ্তত পাহািড় েদেশ বাস কের| িকন্তু
ইস্রােয়েলর েলাকেদর স্বােথর্ ঐসব েদেশর সমস্ত েলাকেক আিম বার কের েদব| এই েদেশর কথা অবশয্ই
মেন রাখেব ইস্রােয়লীয়েদর কােছ েদশ ভাগ কের েদবার সময় যা বললাম েস রকম করেব| 7 নিট
পিরবারেগাষ্ঠী এবং মনঃিশর পিরবারেগাষ্ঠীর অেধর্েকর মেধয্ েদশটা ভাগ করেব|”

েদশভাগ
8 ইিতমেধয্ই রূেবণ, গাদ, বাকী অেধর্ক মনঃিশর পিরবারেগাষ্ঠীর েলাক তােদর জিম-জায়গা দখল

কেরেছ| প্রভুর দাস েমািশ যদর্ ন নদীর পূবর্ িদেকর েদশ তােদর িদেয় েগেছন| 9 অেণর্ান উপতয্কার ধাের
অেরােয়র েথেক শুরু হেয়েছ তােদর েদশ আর তা উপতয্কার মাঝখােনর শহর পযর্ন্ত িবসৃ্তত| তাছাড়া এই
েদেশর মেধয্ আেছ েমদবা েথেক দীেবান পযর্ন্ত সমস্ত সমতল ভূিমও| 10 ইেমারীয় রাজা সীেহান েযসব
শহেরর শাসনকতর্ া েসসব শহর ঐ েদেশরই মেধয্ রেয়েছ| সীেহান শাসন করত িহেষ্বান শহর| েসই ভূখণ্ডিট
েযখােন ইেমারীয়রা বাস করত েসই এলাকা পযর্ন্ত িবসৃ্তত িছল| 11 িগিলয়দ শহরটা েস েদেশর মেধয্ পেড়|
তাছাড়া গশূর এবং মাখাথ অঞ্চেলর েলাকরা েযখােন থাকত েসটাও এই েদেশর অন্তগর্ত| এবং পুেরা
হেমর্াণ পবর্তশৃঙ্গ ও সল্খা পযর্ন্ত িবসৃ্তত পূেরা বাশন ঐ েদেশর অন্তগর্ত িছল| 12 রাজা ওেগর সমস্ত রাজয্ই
েস েদেশর অন্তগর্ত| ওগ শাসন করত বাশন| একসময় েস শাসন করত অষ্টােরাৎ এবং ইিদ্রয়ী| েস িছল
রফায় সম্প্রদােয়র েলাক| অতীেত েমািশ ঐ সম্প্রদােয়র েলাকেদর হািরেয় তােদর েদশ দখল কেরিছেলন|
13 ইস্রােয়লীয়রা গশূর এবং মাখাথ অঞ্চেলর েলাকেদর তািড়েয় েদয় িন| তারা আজও ইস্রােয়লীয়েদর
সেঙ্গ বসবাস করেছ|

14 একমাত্র েলিব পিরবারেগাষ্ঠীই েকােনা জিম জায়গা পায় িন| তার বদেল তারা প্রভু, ইস্রােয়লীয়েদর
ঈশ্বেরর কােছ েয সমস্ত পশু আগুেন েদওয়া হেয়িছল েসগুিল েপত| প্রভু তােদর কােছ এই রকম
প্রিতশ্রুিতই কেরিছেলন|

15 েমািশ রূেবণ বংেশর প্রেতয্ক পিরবারেগাষ্ঠীেক িকছু জিম জায়গা িদেয়িছেলন| তারা এই সব
জায়গা েপেয়িছল; 16 অেণর্ান উপতয্কার কােছ অেরােয়র েথেক েমদবা শহর পযর্ন্ত| এর মেধয্ আেছ
সমস্ত সমতলভূিম ও উপতয্কার মাঝখােনর শহর| 17 িহেষ্বান পযর্ন্ত িবসৃ্তত এই েদেশ রেয়েছ সমতেলর
সমস্ত শহর| শহরগুিল হেচ্ছ দীেবান, বােমাৎ-বাল, ৈবৎ -বাল্-িমেয়ান, 18 যহস, কেদেমাৎ, েমফাত্ ,
19 িকিরয়াথিয়ম, িসব্মা, েসরত্ শহর পাহােড়র উপিরিস্থত উপতয্কায়| 20 ৈবৎ -িপেয়ার, িপস্গা পাহাড়
এবং ৈবৎ -িযশীেমাৎ, 21 ইেমারীয়েদর রাজা সীেহান এই সমস্ত অঞ্চলগুিলেত এবং সমতল ভূিমর
শহরগুিলেত রাজত্ব করত| সীেহান িহেষ্বান শহর শাসন করত| িকন্তু েমািশ তােক এবং িমিদয়নীয়েদর
েনতােদর পরািজত কেরিছেলন| েনতােদর নামগুেলা হেচ্ছ ইিব, েরকম, সুর, হূর এবং েরবা| (এরা সকেলই
সীেহােনর সেঙ্গ েযাগ িদেয় যুদ্ধ কেরিছল|) ঐসব অঞ্চেলই এরা থাকত| 22 ইস্রােয়লীয়রা িবেয়ােরর পুত্র
িবিলয়মেকও পরািজত কেরিছল| (িবিলয়ম যাদুিবদয্ায় ভিবষয্ৎ বেল িদেত পারত|) ইস্রােয়লীয়রা যুেদ্ধর
সময় বহুেলাকেক হতয্া কেরিছল| 23 রূেবণেক েয জায়গা েদওয়া হেয়িছল তার েশষ হেয়েছ যদর্ ন নদীর
তীের| রূেবণ পিরবারেগাষ্ঠীর সকলেক েয জায়গা েদওয়া হেয়িছল েসগুেলা হেচ্ছ তািলকাভুক্ত এই সব
শহর আর মাঠঘাট|

24 এই েসই জায়গা েযিট েমািশ িদেয়িছেলন গাদ পিরবারেগাষ্ঠীেক| িতিন প্রিত পিরবারেগাষ্ঠীেক এই
জিম-জায়গা িদেয়িছেলন:

25 যােসর এবং িগিলয়েদর সমস্ত শহর| েমািশ তােদর অেম্মানীয় মানুষেদর অেধর্ক জিমও িদেয়
িদেয়িছেলন, েয অঞ্চলিট এইসব রব্বার কােছ অেরােয়র পযর্ন্ত িবসৃ্তত| 26 এই অঞ্চেলর মেধয্ আেছ
িহেষ্বান েথেক রামৎ -িমস্পী এবং বেটানীম, মহনিয়ম েথেক দবীর এবং 27 ৈবৎ -হারম, ৈবৎ -িনম্রা, সুেক্কাৎ
ও সােফান| িহেষ্বােনর রাজা সীেহান অনয্ েযসব অঞ্চল শাসন করেতন েসগুিল এেদেশর মেধয্| এই
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রােজয্র সীমানা গালীল হ্রেদর েশষ পযর্ন্ত িছল| 28 এই সব জিমজায়গা েমািশ িদেয় িগেয়িছেলন গাদ
পিরবারেগাষ্ঠীেক| তািলকভুক্ত সমস্ত শহর এই েদেশর মেধয্ আেছ| েমািশ প্রেতয্কিট পিরবারেগাষ্ঠীেক এই
েদশ দান কেরিছেলন|

29 মনঃিশর অেধর্ক পিরবারেগাষ্ঠীেক েমািস এই েদশ িদেয় িগেয়েছন| মনঃিশর অেধর্ক পিরবার এই
েদশ েপেয়িছল| েস েদেশর পিরচয় এইরকম:

30 েদশ শুরু হেয়েছ মহনিয়ম েথেক| এর মেধয্ আেছ সমস্ত বাশন যার শাসনকতর্ া রাজা ওগ| বাশেনর
অন্তগর্ত যায়ীেরর সমস্ত শহর| (েমাট 60িটশহর) 31এ েদেশর মেধয্আেছ িগিলয়েদর অেধর্কটা,অষ্টােরাৎ
এবং ইিদ্রয়ী| (িগিলয়দ, অষ্টােরাৎ আর ইিদ্রয়ী শহের রাজা ওগ বাস করত|) এই সব জায়গা েদওয়া হেয়িছল
মনঃিশর পুত্র মাখীেরর পিরবারেক| েসই পিরবােরর অেধর্ক েলাক এই জায়গা েপেয়িছল|

32 এই সমস্ত পিরবারেগাষ্ঠীেক েমািশ এই জিম িদেয়িছেলন| যখন েমায়াব সমতেল েলাকরা তঁাবু
েগেড়িছল তখন েমািশ এই জিমিট দান কেরিছেলন| জায়গাটা হেচ্ছ িযরীেহার পূেবর্ যদর্ ন নদীর পাের|
33 েলিব পিরবারেগাষ্ঠীেক েমািশ েকান জিম জায়গা েদন িন| ইস্রােয়েলর প্রভু ঈশ্বর কথা িদেয়িছেলন েলিব
পিরবারেগাষ্ঠীর জনয্ িতিন িনেজই হেবন তােদর অিধকার|

14
1 যাজক ইলীয়াসর, নূেনর পুত্র িযেহাশূয় এবং ইস্রােয়েলর পিরবারেগাষ্ঠীর প্রধানরা েলাকেদর মেধয্

জিমিট ভাগ কের িদল| 2 বহুকাল আেগ প্রভু েমািশেক িক ভােব তঁার ইেচ্ছমেতা েলাকরা িনেজেদর জিম
জায়গা েবেছ েনেব েস িবষেয় িনেদর্ শ িদেয়িছেলন| সােড় নিট পিরবারেগাষ্ঠীর েলাক ঘঁুিট েচেল* জিম
েপেয়িছল| 3 েমািশ ইিতমেধয্ই আড়াইিট পিরবারেগাষ্ঠীেক যদর্ ন নদীর পূবর্তীেরর জিম দান কেরিছেলন|
িকন্তু অনয্ানয্েদর মেতা েলিব পিরবারেগাষ্ঠী েকােনা জিম জায়গা পায় িন| 4 বােরািট পিরবারেগাষ্ঠীেক
জিমজায়গা েদওয়া হেয়িছল| েযােষেফর পুত্ররা মনঃিশ ও ইফ্রিয়ম এই দুিট পিরবারেগাষ্ঠীেত ভাগ হেয়
িগেয়িছল| প্রেতয্ক পিরবারেগাষ্ঠীই িকছু জিম জায়গা েপেয়িছল| িকন্তু েলিব পিরবারেগাষ্ঠীর েলাকরা েকান
জিমজায়গা পায়িন| তারা বসবােসর জনয্ মাত্র কেয়কিট শহর েপেয়িছল| প্রেতয্ক পিরবারেগাষ্ঠীর জিম-
জায়গার মেধয্ই এই সব শহরগুিল িছল| পশুেদর জনয্ তারা মাঠও েপেয়িছল| 5 ইস্রােয়লীয় পিরবারেগাষ্ঠীর
মেধয্ িক কের জিম ভাগ বঁােটায়ারা কের িদেত হেব প্রভু েমািশেক তা বেল িদেয়িছেলন| প্রভু েযমন িনেদর্ শ
িদেয়িছেলন েসই ভােবই ইস্রােয়লবাসীরা জিম ভাগ কের িনেয়িছল|

কােলব তার জিম েপল
6 একিদন িযহূদার পিরবারেগাষ্ঠীর কেয়কজন েলাক িগল্গেল িগেয়িছল িযেহাশূেয়র সেঙ্গ েদখা করেত|

এেদর মেধয্ একজেনর নাম কােলব| েস হেচ্ছকিনসীয় িযফুিন্নর পুত্র|কােলব িযেহাশূয়েক বলল, “আপনার
মেনআেছ প্রভু কােদশ বেণর্য়েত িক িক বেলিছেলন? প্রভু তঁার দাস েমািশেকআমার এবং আপনার সম্বেন্ধ
বেলিছেলন| 7 প্রভুর দাস েমািশ আমরা েয েদেশ যািচ্ছলাম েসটা েদখবার জনয্ আমােক পািঠেয়িছেলন|
তখন আমার বয়স িছল 40| িফের এেস জায়গাটা সম্বেন্ধ আমার মেনাভাব আিম েমািশেক বেলিছলাম|
8 আমার সঙ্গীরা েলাকেদর এমন সব কথা বলল েয তারা ভয় েপেয় েগল| িকন্তু আিম সিতয্ই িবশ্বাস
করতাম েয প্রভু আমােদর েসই েদশ েনবার অনুমিত েদেবন| 9 তাই েমািশ আমার কােছ েসিদন প্রিতশ্রুিত
িদেয়িছেলন| েমািশ বলেলন, �েয েদেশ েতামরা গুপ্তচরবৃিত্ত করেত িগেয়িছেল েস েদশ েতামােদরই হেব|
েতামার উত্তরপুরুষরা িচরকাল েস েদশ েভাগ করেব| আিম েতামােদর েস েদশ েদব, কারণ তুিম সিতয্ই
আমার প্রভু ঈশ্বরেক িবশ্বাস কেরিছেল|�

10 “এখন প্রভু তঁার প্রিতশ্রুিত অনুসাের আমােক 45 বছর বঁািচেয় েরেখেছন| এতিদন আমরা সকেল
মরুভূিমেত ঘুের েবড়ািচ্ছলাম| এখন আমার বয়স 85 বছর| 11আজও আিম েসিদেনর মেতাই শক্ত সমথর্
েযিদন েমািশ আমােক বাইের পািঠেয়িছেলন| েসই িদেনর মেতা আজও আিম যুেদ্ধর জনয্ ৈতরী আিছ|
12 তাই বলিছ বহুকাল আেগ প্রভু যা প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলন েসই অনুসাের পাহাড়ী েদশটা আমােক িদন|
* 14:2: ঘঁুিট চালা আক্ষিরক অেথর্, লািঠ, পাথর, হােড়র টুকেরা ইতয্ািদ পাশার মেতা ছঁুেড় ভাগয্ িনধর্ারণ করা|
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আপিন জানেতন তখন েসখােন শিক্তশালী অনাক বংশীয় েলাকরা বসবাস করত| শহরগুেলা িছল েবশ
বড় আর সুরিক্ষত| িকন্তু এখন প্রভু আমার সহায় এবং প্রভুর কথামেতা েসই েদেশর ভার আিম েনব|”

13 িযফুিন্নর পুত্র কােলবেক িযেহাশূয় আশীবর্াদ করেলন| িতিন তােক িদেলন িহেব্রাণ শহর| 14 েসই
শহের আজও কিনস বংশীয় িযফূিন্নর পুত্র কােলেবর পিরবােরর েলাকরা বাস করেছ| েসই শহর আজও
তার বংশধরেদর জনয্ েথেক েগেছ, কারণ েস ইস্রােয়েলর প্রভু ঈশ্বরেক িবশ্বাস করত| 15 আেগ েসই
শহরটার নাম িছল িকিরয়ৎ-অবর্| অনাক বংশীয় েলােকেদর মেধয্ দানবীয় েচহারার বৃহত্তম মানুষ অবর্র
নােমই েসই শহেরর নাম রাখা হেয়িছল|
এরপর েস েদেশ শািন্ত িবরাজ করল|

15
িযহূদার জনয্ জিমজমা

1 িযহূদােক েয েদশ েদওয়া হেয়িছল তা তার পিরবারেগাষ্ঠীর মেধয্ ভাগ কের েদওয়া হল| েদশিট িবসৃ্তত
িছল একিদেক ইেদােমর সীমানা পযর্ন্ত এবং অনয্িদেক দিক্ষেণ িতম্নার ধার িদেয় িসন মরুভূিম পযর্ন্ত| 2 িযহূদা
েদেশর দিক্ষেণর সীমা লবণ সাগেরর দিক্ষণ িদক েথেক শুরু| 3 েসই সীমা দিক্ষেণ অক্রব্বীম িগিরপথ হেয়
িসন পযর্ন্ত েগেছ| তারপর আবার দিক্ষেণ কােদশ-বেণর্য় পযর্ন্ত| এই সীমা িহেষ্রাণ েথেক অদ্দর পযর্ন্ত েদশ
ছািড়েয় ঘুের িগেয় কক্কর্ া পযর্ন্ত েগেছ| 4 িমশেরর নদী অসেমান এবং ভূমধয্সাগর পযর্ন্ত এই সীমা প্রসািরত|
ঐ সমস্ত ভূিম তােদর দিক্ষণ সীমানার ওপর িছল|

5তােদর পূবর্িদেক সীমানা িছল লবণ নদীর তীর েথেক েসখান পযর্ন্ত েযখােন যদর্ ন নদী সাগের িমেশেছ|
উত্তেরর সীমানা শুরু হেয়েছ েযখােন যদর্ ন নদী মৃত সাগের িমেশেছ| 6 তারপর উত্তেরর সীমা ৈবৎ -হগ্লা

হেয় ৈবৎ -অরাবা পযর্ন্ত েগেছ| সীমা আরও েগেছ েবাহেনর পাথেরর িদেক| (েবাহন হেচ্ছ রূেবেণর পুত্র|)
7 উত্তেরর সীমা আেখার উপতয্কা হেয় দবীর পযর্ন্ত েগেছ| তারপর উত্তের বঁাক িনেয় িগল্গল পযর্ন্ত েগেছ|
িগল্গল হেচ্ছ েসই রাস্তার ওপাের েয রাস্তািট অদুম্মীম পবর্েতর মাঝখান িদেয় েগেছ| েসটা নদীর দিক্ষেণ|
ঐন্-েশমশ নদী পযর্ন্ত সীমানা প্রসািরত| সীমার েশষ হেচ্ছ ঐন্-েরােগেল| 8 তারপর েসই সীমানা আেরা
এিগেয় েগেছ িয়বুষেদর শহেরর দিক্ষণ েঘঁেষ েবন িহেন্নাম উপতয্কা পযর্ন্ত| (ঐ শহরিট েজরুশােলম নােম
পিরিচত িছল|) েসখােন সীমানা েগেছ িহেন্নাম উপতয্কার পিশ্চেম পাহােড়র চূড়া পযর্ন্ত| েসটা রফায়ীম
উপতয্কার উত্তর িদেক| 9 েসখান েথেক সীমানা আবার েগেছ িনেপ্তােহর ঝণর্া পযর্ন্ত| তারপর ইেফ্রাণ
পাহাড় চূড়ার কাছাকািছ শহরগুেলা পযর্ন্ত| েসখান েথেক ওটা বঁাক িনেয়েছ এবং বালায েগেছ| (বালার
অপর নাম িকিরয়ৎ িযয়ারীম) 10 বালা েথেক সীমা পিশ্চেম বঁাক িনেয় পাহাড়ী েদশ েসয়ীর পযর্ন্ত েগেছ|
তারপর িযয়ারীম পাহাড় চূড়ার উত্তর িদক েঘঁেষ নীেচ ৈবৎ -েশমেশ পযর্ন্ত| েসখান েথেক েসিট িতম্নার পাশ
িদেয় েগেছ| 11 তারপর ইেক্রােণর উত্তর িদেকর পাহাড়| পাহাড় েথেক িশক্কেরাণ আর বালা পবর্েতর পাশ
িদেয় যিব্নেয়ল হেয় ভূমধয্সাগের েশষ হেয়েছ| 12 ভূমধয্সাগর িযহূদার েদেশর পিশ্চম িদেক এই েচৗহিদ্দর
মেধয্ই িযহূদার েদশ| িযহূদার পিরবারেগাষ্ঠী এই অঞ্চেল বসবাস করত|

13 প্রভু িযেহাশূয়েক বেলিছেলন, িযফুিন্নর পুত্র কােলবেক িযহূদার েদেশর একটা অংশ েযন িতিন
িদেয় েদন| তাই িযেহাশূয় ঈশ্বেরর আেদশমত তােক েসই জায়গা িদেয় িদেলন| িযেহাশূয় তােক িকিরয়ৎ-
অবর্ (িহেব্রাণ) শহর দান করেলন| (অবর্ হেচ্ছ অনােকর িপতা|) 14 িহেব্রােণ বসবাসকারী িতনিট অনাক
পিরবারেক কােলব তািড়েয় িদেলন| ঐ িতনিট পিরবার হেচ্ছ েশশয়, অহীমান আর তল্ময়| এরা সবাই
অনাকীয় েলাক| 15 তারপর কােলব দবীের বসবাসকারী েলাকেদর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করল| (আেগ দবীরেক
িকিরয়ৎ-েসফরও বলা হত|) 16কােলব বলল, “আিম িকিরয়ৎ-েসফর আক্রমণ করেত চাই| আিম আমার
কনয্া অক্ষার িবেয় তারই সেঙ্গ েদব েয যুেদ্ধ জয়লাভ কের আসেব|”

17 কােলেবর ভাই কনেষর পুত্র অৎনীেয়ল শহর জয় করল| কােলব অৎনীেয়েলর সেঙ্গ কনয্া অক্ষার
িবেয় িদেলন| 18অক্ষা অৎনীেয়েলর সেঙ্গ ঘর করেত লাগল|অৎনীেয়লঅক্ষােক বলল তার িপতা কােলেবর
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কাছ েথেকআরও িকছু জায়গা চাইেত| অক্ষা িপতার কােছ েগল| গাধার িপঠ েথেক েনেম েস িপতার কােছ
েগেল কােলব িজজ্ঞাসা করল, “েতামার িক চাই?”

19অক্ষা বলল, “আমােক আশীবর্াদ কেরা| তুিম আমােক েনেগেভর শুকেনা মরুভূিম িদেয়ছ| দয়া কের
এমন িকছু জায়গা দাও েযখােন জল পাওয়া যায়|” েসই মেতা কােলব েসরকম জায়গাই অথর্াৎ েসই
েদেশর উপর ও নীেচর িদেকর জলাভূিমগুিল েমেয়েক িদল|

20 প্রভু েযমন কথা িদেয়িছেলন েসই মেতা িযহূদার পিরবারেগাষ্ঠী জিম-জায়গা েপেয়িছল|

21 এই শহরগুিল হেচ্ছ িযহূদার েসই অংেশ েযখােন িযহূদার দিক্ষেণর সীমা বরাবর এেদােমর সেঙ্গ যুক্ত
হেয়েছ| েসগুেলা হেচ্ছ:
কেব্সল, এদর, যাগুর, 22 কীনা, দীেমানা, অদাদা, 23 েকদশ, হাৎেসার, িযত্ নন, 24 সীফ, েটলম,
বােলাত্ , 25 হাৎেসার, হদত্তা, িকিরেয়াৎ িহেষ্রাণ (হাৎেসার), 26 অমাম, শমা, েমালদা, 27 হৎসর-
গদ্দা, িহেষ্মান, ৈবৎ -েপলট, 28 হৎসয়-শূয়াল, েবর্-েশবা, িবিষেয়ািথয়া, 29 বালা, ইয়ীম, এৎ সম,
30 ইেল্তালদ, কসীল, হমর্া, 31 িসক্লগ, মদ্মন্না, সন্সন্না, 32লবােয়াত্ , িশল্হীম, ঐন এবং িরেম্মাণ| েমাট
29িট শহর এবং েসখানকার সব মাঠঘাট|

33 িযহূদার পিরবারেগাষ্ঠীরা পিশ্চেমর পাহাড়ী অঞ্চেলর শহরগুিল েপেয়িছল|
ইষ্টােয়াল, সরা, অশ্না, 34 সােনাহ, ঐন্-গন্নীম, তপূহ, ঐনম, 35 যমুর্ত্ , অদুল্লম, েসােখা, অেসকা,

36শারিয়ম, অদীথিয়ম এবং গেদরা (গেদেরাথিয়ম)| েমাট 14িট শহর এবং েসখানকার সব মাঠঘাট|

37 িযহূদার পিরবারেগাষ্ঠী আবার এই সব শহরও েপেয়িছল:
সনান, হদাশা, িমগ্দল-গাদ, 38 িদিলয়ন, িমস্পী, যেক্তল, 39লাখীশ, বস্কত্ , ইেগ্লান, 40কেব্বান, লহমম,
িকত্ লীশ, 41 গেদেরাত্ , ৈবৎ -দােগান, নয়মা এবং মেক্কদা| েমাট 16িট শহর আর তার চারপােশর
মাঠঘাট|

42 িযহূদার েলাকরা এই সব শহরও েপেয়িছল:
িলব্না, এথর, আশন, 43 িযপ্তহ, অশ্না, নত্ সীব, 44 িকিয়লা, অক্ষীব এবং মােরশা| েমাট 9িট শহর
এবং তােদর চারপােশর মাঠঘাট| 45 িযহূদার েলাকরা ইেক্রাণ এবং অনয্ানয্ েছাটখাট শহর এবং
তােদর চারপােশর মাঠঘাটও েপেয়িছল| 46 তারা ইেক্রােণর পিশ্চমিদেকর জায়গা এবং অেস্দােদর
কাছাকািছ শহর আর মাঠঘাটও েপেয়িছল| 47 অেস্দােদর চারিদেকর সমস্ত জায়গা এবং েছাটখাট
শহরগুেলা িযহূদার অন্তগর্ত িছল| িযহূদার অিধবাসীরা ঘসার চারপােশর জায়গা, মাঠ ও কাছাকািছ
সমস্ত শহরও েপেয়িছল| তােদর েদশ িমশেরর নদী এবং ভূমধয্সাগেরর উপকূল পযর্ন্ত ছড়ােনা|

48 পাহািড় েদেশর শহরগুেলাও িযহূদার অিধবাসীরা েপেয়িছল, শহরগুেলা হেচ্ছ:
শামীর, যত্তীর েসােখা, 49দন্না, িকিরয়ৎ-সন্না (দবীর), 50অনাব, ইষ্টিেমায়, আনীম, 51 েগাশন, েহােলান
এবং গীেলা| েমাট 11িট শহর ও তােদর চািরিদেকর মাঠঘাট|

52 িযহূদার বািসন্দারা এই সব শহরও েপেয়িছল: অরাব, দূমা, ইিশয়ন, 53 যানীম, ৈবৎ -তপূহ, অেফকা
54 হুমটা, িকিরয়ৎ-অবর্ (িহেব্রাণ) এবং সীেয়ার| 9িট শহর এবং চারপােশর মাঠসমূহ|
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55 িযহূদার েলাকরা এই সব শহরও েপেয়িছল:
মােয়ান, কির্মল, সীফ, যুটা 56 িযিষ্রেয়ল, যিক্দযাম, সােনাহ্, 57কিয়ন, িগিবয়া এবং িতম্না| েমাট 10িট
শহর এবং তােদর চািরিদেকর মাঠগুিল|

58 িযহূদার অিধবাসীরা এই শহরগুেলাও েপেয়িছল:
হলহূল, ৈবৎ -সূর, গেদার, 59 মারত্ , ৈবৎ -অেনাত্  এবং ইল্তেকান, েমাট 6িট শহর এবং তােদর
চািরিদেকর মাঠগুেলা|

60 িযহূদার েলাকেদর রব্বা এবং িকিরয়ৎ-বাল (িকিরয়ৎ-িযয়ারীম) এই শহর দুিট েদওয়া হেয়িছল|

61 মরুভূিমর শহরগুেলাও িযহূদার বািসন্দারা েপেয়িছল| েসগুেলা হেচ্ছ:
ৈবৎ -অরাবা, িমদ্দীন, সকাখা, 62 িনব্শন, লবন শহর এবং ঐন্-গদী| েমাট 6িট শহর এবং তােদর
চারপােশর মাঠগুেলা|

63 িযহূদার ৈসনয্বািহনী েজরুশােলেম বসবাসকারী িযবূষ েলাকেদর তািড়েয় িদেত সক্ষম হয় িন| তাই
আজ েজরুশােলেম িযহূদাবাসীেদর সেঙ্গ িযবূষরাও বাস করেছ|

16
ইফ্রিয়ম এবং মনঃিশর জনয্ জিম-জায়গা

1 েযােষফ পিরবার েয েদশ েপেয়িছল তা শুরু হেয়েছ িযরীেহার কােছ যদর্ ন নদী েথেক আর িযরীেহার
পূবর্ িদেকর নদী পযর্ন্ত চেল েগেছ| িযরীেহা েথেক ৈবেথেলর পাহাড়ী েদশ পযর্ন্ত এেদেশর সীমানা প্রসািরত|
2 তারপর সীমানা েগেছ ৈবেথল (লূস) েথেক অটােরােত অকীর্য়েদর সীমা পযর্ন্ত| 3 তারপর সীমানা েগেছ
পিশ্চেম যেফ্লট বংশীয় েলাকেদর সীমা পযর্ন্ত| তারপর িনম্ন ৈবৎ -েহােরাণ, েগষর হেয় ভূমধয্সাগর পযর্ন্ত|

4 মনঃিশ এবং ইফ্রিয়েমর েলাকরা জিম-জায়গা েপেয়িছল| (মনঃিশ আর ইফ্রিয়ম হল েযােষেফর পুত্র|)
5 েসই েদেশর পূবর্ সীমা েযটা ইফ্রিয়েমর উত্তরপুরুষেদর েদওয়া হেয়িছল েসিটর শুরু অটােরাত্ -অদ্দর

েথেক েযিট িছল উচ্চ ৈবৎ -েহােরােণর কােছ পিশ্চম সীমানার শুরু িমক্মথাথ েথেক| 6এই সীমানা পূবর্িদেক
বঁাক িনেয়েছ তােনাত্ -শীেলার িদেক এবং আেরা পূবর্ িদেক এিগেয় েগেছ যােনাহ পযর্ন্ত| 7 তারপর েনেম
িগেয় যােনাহ েথেক অটােরাত্ এবং নারঃ পযর্ন্ত| এই ভােবই িযরীেহা পযর্ন্ত সীমানা প্রসািরত হেয় যদর্ ন
নদীেত এেস েথেমেছ| 8 সীমানািট তপূহ েথেক পিশ্চমিদেক কানা নদীর িদেক েগেছ এবং েশষ হেয়েছ
ভূমধয্সাগের| এই সমস্ত জায়গা ইফ্রিয়েমর বংশধরেদর েদওয়া হেয়িছল| েসই পিরবারেগাষ্ঠীর প্রেতয্ক
পিরবার একটা কের অংশ েপেয়িছল| 9 ইফ্রিয়েমর অিধকাংশ সীমান্ত শহরই আসেল মনঃিশর সীমানায়,
িকন্তু ইফ্রিয়েমর বংশধররা এই সব শহর এবং মাঠঘাট েপেয়িছল| 10 ইফ্রিয়ম পিরবারেগাষ্ঠীর েলাকরা
েগষর শহর েথেক কনান বংশীয় েলাকেদর তািড়েয় িদেত পাের িন| তাই ইফ্রিয়ম বংশীয় েলাকেদর সেঙ্গই
তারা আজও বসবাস করেছ| িকন্তু কনান বংশীয়রা ইফ্রিয়েমর ক্রীতদাস হেয়ই েথেক িগেয়িছল|

17
1 তারপর মনঃিশর পিরবারেগাষ্ঠীেক জিম-জায়গা েদওয়া হল| মনঃিশ িছেলন েযােষেফর প্রথম পুত্র|

মনঃিশর েজয্ষ্ঠ পুত্র মাখীর িগিলয়েদর িপতা| মাখীর িছেলন মস্ত বড় েযাদ্ধা, তাই িগিলয়দ এবং বাশেনর
সমস্ত জায়গা মাখীর পিরবারেক েদওয়া হল| 2 মনঃিশ পিরবারেগাষ্ঠীর অনয্ানয্ পিরবারেকও জিম দান করা
হেয়িছল| এই সব পিরবােরর কতর্ া হেচ্ছ অবীেয়ষর, েহলক, অস্রীেয়ল, েশখম, েহফর এবং শমীদা| এরা
সব মনঃিশর অনয্ানয্ পুত্র আর মনঃিশ হেলন েযােষেফর পুত্র| এেদর পিরবারগুিল জিমর ভাগ েপেয়িছল|
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3 সল্ফাদ হেচ্ছ েহফেরর পুত্র| েহফেরর িপতা িগিলয়দ| িগিলয়েদর িপতা মাখীর আর মাখীেরর িপতা
হেচ্ছ মনঃিশ| সল্ফােদর েকান পুত্র িছল না বেট, িকন্তু পঁাচিট কনয্া িছল| তােদর নাম মহলা, েনায়া, হগ্লা,
িমল্কা আর িতসর্া| 4 েমেয়রা সব েগল যাজক ইিলয়াসর, নূেনর পুত্র িযেহাশূয় এবং অনয্ানয্ দলপিতর কােছ|
তারা বলল, “প্রভু েমািশেক বেলিছেলন, ভাইেদর েয জিম েদওয়া হেব, েমেয়েদরও েযন েস রকম জিম
েদওয়া হয়|” সুতরাং ইিলয়াসর প্রভুর িনেদর্ শ পালন করেলন| িতিন েমেয়েদরও িকছু জিম-জায়গা িদেলন|
তুলনায় েমেয়রাও তােদর কাকােদর মেতাই জিম-জায়গা েপল|

5 অতএব মনঃিশর পিরবারেগাষ্ঠী যদর্ ন নদীর পিশ্চেম দশটা জিম এবং যদর্ ন নদীর পূবর্ পােরর আেরা
দুেটা জায়গা িগিলয়দ এবং বাশন েপল| 6 েসইজনয্ মনঃিশ পিরবারেগাষ্ঠীর েমেয়রা েছেলেদর সমান জায়গা
েপল| মনঃিশ েগাষ্ঠীর বাদবাকীেদর েদওয়া হল িগিলয়দ|

7 মনঃিশর জিম জায়গা আেশর এবং িমক্মথত্ এর মাঝখােন| েসটা িশিখেমর কােছই| সীমানা েসাজা
চেল েগেছ দিক্ষেণ ঐন্-তপূহ অঞ্চেলর িদক বরাবর| 8 তপূহেক িঘের সব জিম িছল মনঃিশর| িকন্তু েখাদ
তপূহ শহরটা তার িনেজর িছল না| তপূহ শহরটা মনঃিশ এলাকার ধার েঘঁেষ| শহরটা িছল ইফ্রিয়েমর|
9 মনঃিশর সীমানা দিক্ষেণ কান্না নদী পযর্ন্ত েগেছ| এই জায়গাটা মনঃিশ পিরবারেগাষ্ঠীর হেলও শহরগুেলা
িকন্তু ইফ্রিয়েমর দখেল নদীর উত্তরিদেক িছল মনঃিশর সীমানা যা পিশ্চেম ভূমধয্সাগর পযর্ন্ত প্রসািরত|
10 দিক্ষণ িদেকর জিম জায়গা িছল ইফ্রিয়েমর| উত্তরিদকটা িছল মনঃিশর দখেল, পিশ্চম সীমা ভূমধয্সাগর|
এই সীমানা উত্তর িদেক আেশরেদর েদশ পযর্ন্ত এবং পূবর্িদেক ইষাখেরর েদশ|

11 ইষাখর এবং আেশর অঞ্চেলরও কেয়কিট শহর িছল মনঃিশর পিরবারেগাষ্ঠীর আয়ত্ত্বাধীন| তারা
ৈবৎ -শান, িযিব্লয়ম এবং আেশ-পােশর কেয়কিট েছাট শহেরও বাস করত| তারা েদার, ঐন্-েদার, তানক,
মিগেদ্দা এবং আেশপােশর েছাটখাট শহরগুেলায়় থাকত| নােফােতর িতনিট শহেরও িছল ওেদর বসবাস|
12 মনঃিশর েলাকরা ঐসব শহর দখল করেত পাের িন| েসই জনয্ কনানীয় েলাকরা এসব অঞ্চেল বসবাস
করত| 13 িকন্তু ইস্রােয়লবাসীরা েবশ শিক্তশালী হেয় উঠল| তারা েজার কের কনানেদর তােদর সব কাজকমর্
কের িদেত বলেলা| তেব তােদর েদশ েছেড় চেল েযেত েজার কের িন|

14 েযােষেফর পিরবারেগাষ্ঠী িযেহাশূয়েক বলল, “আপিনআমােদর শুধু একটা জায়গাই িদেয়েছন| িকন্তু
আমরা এত জন| প্রভুর েদওয়া এতখািন জায়গা েথেক আপিন েকন আমােদর মাত্র এক ভাগ িদেলন?”

15 িযেহাশূয় বলেলন, “েবশ েতামরা যিদ প্রচুর েলাকজন হও তাহেল ওপেরর অরেণয্ ঢাকা পাহাড়ী
েদেশ চেল যাও, েসখানকার বন েকেট পিরষ্কার কের বয্বহারেযাগয্ কর| েস জায়গায় এখন পিরষীয় আর
রফায়ীয়রা থােক| িকন্তু যিদ পাহাড়ী েদশ ইফ্রিয়ম েতামােদর জনয্ যেথষ্ট না হয় তাহেল েতামরা আেরা উচ্চ
পাহাড়ী েদেশ যাও এবং েসখানকার সব জায়গা দখল কেরা|”

16 েযােষেফর েলােকরা বলল, “এটা সিতয্ই েয পাহাড়ী েদশ ইফ্রিয়ম েবশ েছাট জায়গা| িকন্তু েসখােন
বসবাসকারী কনানীয়েদর কােছ আেছ েবশ শিক্তশালী অস্ত্রশস্ত্র| তােদর আবার েলাহার রথও আেছ|
কনানরা িযিষ্রেয়ল উপতয্কা ৈবৎ -শান আর েসখানকার সব েছাটখাট শহর দখল কের রেয়েছ|”

17তখন িযেহাশূয় েযােষফ, ইফ্রিয়ম এবং মনঃিশর েলাকেদর বলেলন, “িকন্তু েতামরাও সংখয্ায় প্রচুর|
আর েতামরাও যেথষ্ট শিক্তশালী| েতামােদর জিমর এক অংেশর েবশী ভাগ পাওয়া দরকার| 18 েতামরা
পাহাড়ী েদশটা িনেয় নাও| এটা বনজঙ্গল হেলও গাছগুেলা েকেট বসবােসর উপযুক্ত কের িনও| সমস্ত
জায়গা েতামরাই িনও| েসখান েথেক কনানীয়েদর তািড়েয় িদও| তারা যিদ শিক্তশালী হয় এবং তােদর
কােছ যিদ েবশী অস্ত্রশস্ত্রও থােক তবু েতামরা তােদর িনশ্চয়ই পরািজত করেব|”

18
বাকী জিম-জায়গার িবভাজন

1 সমস্ত ইস্রােয়লবাসী শীেলােত জেড়া হল| েসখােন তারা একটা সমাগম তঁাবু প্রিতষ্ঠা করল|
ইস্রােয়লীয়রাই েসই েদশটা চালাত| েস েদেশ সমস্ত শত্রুেক তারা হািরেয়িছল| 2 িকন্তু েসই সময় সাতটা
ইস্রােয়লীয় পিরবারেগাষ্ঠী তখনও ঈশ্বেরর প্রিতশ্রুিত মেতা জিমজায়গা পায় িন|



িযেহাশূেয়র পুস্তক 18:3 324 িযেহাশূেয়র পুস্তক 18:24

3 তাই িযেহাশূয় তােদর বলেলন, “জিমর জনয্ েতামরা এতিদন অেপক্ষা কের বেস আছ েকন?
েতামােদর প্রভু েতামােদর িপতৃপুরুেষর ঈশ্বর েতামােদর তা িদেয়ই িদেয়েছন|” 4 তাই বলিছ প্রেতয্ক
পিরবারেগাষ্ঠী েথেক িতনজন কের েলাক েবেছ নাও| আিম তােদর জায়গাটা ভােলা কের েদখার জনয্
পাঠাব| তারা েসখানকার বণর্না িলেখ িনেয় আমার কােছ িফের আসেব| 5 তারা জায়গাটা সাত ভােগ
ভাগ করেব| িযহূদার েলাকরা পােব দিক্ষনাংশ, েযােষেফর েলাকরা পােব উত্তর অংশ| 6 েতামরা অবশয্ই
জায়গাটার বণর্না কের েসটােক সাত ভােগ ভাগ করেব| মানিচত্রটা আমার কােছ আনেব| তারপর আমরা
প্রভু, আমােদর ঈশ্বরেকই তা িঠক করেত বলব েক েকান জিম পােব|* 7 েলবীয় যাজকরা জিমর েকান
অংশ পােব না| যাজক িহসােব তােদর কাজ হেচ্ছ প্রভুর েসবা করা| এই তােদর অংশ| গাদ, রূেবণ এবং
মনঃিশর অেধর্ক পিরবারেগাষ্ঠী ইিতমেধয্ই প্রিতশ্রুতজিমজায়গা েপেয় িগেয়েছ| তারা বাস কের যদর্ ন নদীর
পূবর্িদেক| প্রভুর দাস েমািশ ইিতমেধয্ই তােদর জিমজায়গা িদেয় িদেয়েছন|”

8জায়গা েদখার জনয্ মেনানীত েলাকরা বার হেয় েগল যােত তারা জিমর বণর্না িদেত পাের| িযেহাশূয়
তােদর বলেলন, “েতামরা েসই জায়গায় যাও, ভােলা কের েদখ আর েসখানকার একটা বণর্না িলেখ
িনেয় এেসা| তারপর শীেলােত আমার সেঙ্গ েদখা কেরা| আিম তখন ঘঁুিট চালার বয্বস্থা করব| েযন প্রভুই
েতামােদর মেধয্ জিম ভাগ কের েদন|”

9 তাই েলাকরা েসই েদেশ েগল, জায়গাটা ঘুের িফের তারা েদখল এবং িযেহাশূয়র জনয্ একটা বণর্না
তারা িলখল| তারা ঐ সমস্ত শহরগুিলর একিট তািলকা প্রস্তুত করল এবং তারপর ভূখণ্ডিটেক সাত ভােগ
ভাগ করল| মানিচত্র এঁেক িনেয় তারা শীেলােত িযেহাশূয়র কােছ িফের েগল| 10 িযেহাশূয় েসখােন শীেলােত
প্রভুর সামেন তােদর জনয্ ঘঁুিট চালেলন| এই ভােবই িতিন জিম ভাগাভািগ কের প্রেতয্ক পিরবারেগাষ্ঠীেক
তােদর অংশ িদেলন|

িবনয্ামীেনর জনয্ জিমজায়গা
11 িবনয্ামীন পিরবারেগাষ্ঠীেক েদওয়া হেয়িছল িযহূদা এবং েযােষেফর জায়গার মাঝখােনর জিম|

িবনয্ামীেনর প্রেতয্কিট পিরবারেগাষ্ঠীই িনেজর িনেজরজায়গা েপেয় িগেয়িছল| িবনয্ামীেনর জনয্ মেনানীত
জায়গাগুেলা হল: 12 যদর্ ন নদী েথেক শুরু কের উত্তেরর সীমানা, যা িযরীেহার উত্তর িদক েঘঁেষ িগেয়
পিশ্চেম পাহাড়ী অঞ্চেলর িদেক চেল েগেছ| সীমানািট ৈবৎ -আবেনর িঠক পূবর্িদক পযর্ন্ত এিগেয় েগেছ|
13 দিক্ষেণ লূস (ৈবেথল) পযর্ন্ত সীমানা েগেছ| তারপর সীমা েগেছ অষ্টােরাৎ-অদ্দেরর িদেক| অষ্টােরাৎ-
অদ্দর হেচ্ছ িনম্ন ৈবৎ -েহােরােণর দিক্ষেণ পাহাড়ী জায়গায়| 14 ৈবৎ -েহােরােণর দিক্ষেণ পাহােড় এেস
সীমানা দিক্ষেণ বঁাক িনেয় পাহােড়র পিশ্চমিদেক চেল েগেছ| সীমানা িগেয়েছ িকিরয়ৎ-বােল (িকিরয়ৎ
িযয়ারীম)| এই শহরটা িযহূদার েলাকেদর এটা পিশ্চম সীমা|

15 িকিরয়ৎ-িযয়ারীম েথেক শুরু হেয়েছ দিক্ষণ সীমা, েগেছ িনেপ্তাহ নদীর িদেক| 16 তারপর
রফায়ীম উপতয্কার উত্তের েবন-িহেন্নাম উপতয্কার কােছ পাহােড়র নীেচ চেল েগেছ এই সীমা| সীমানািট
িযবুষীয়েদর শহেরর িঠক দিক্ষণিদেক িহেন্নাম উপতয্কা পযর্ন্তও িবসৃ্তত হেয়েছ| তারপর েসিট েগেছ ঐন্-
েরােগল পযর্ন্ত| 17 েসখান েথেক সীমা ঘুের উত্তরিদেক েগেছঐন্-েশমেশ, গলীেলাত (অদুম্মীম িগিরজেথর্র
কােছ) পযর্ন্ত| েসখান েথেক মহািশলার িদেক; রূেবেণর পুত্র েবাহেনর জনয্ই এর নাম রাখা হেয়েছ| 18এই
সীমা ৈবৎ -অরাবার উত্তরিদেক খািড় পযর্ন্ত এেস যদর্ ন উপতয্কায় েনেম েগেছ| 19 তারপর ৈবৎ -হগ্লার
উত্তের আর েশষ হেয়েছ মৃত সাগেরর উত্তর উপকূেল| এখােনই যদর্ ন নদী সাগের পেড়েছ| আর এটাই
হেচ্ছ দিক্ষণ সীমা|

20যদর্ ন নদী হেচ্ছ পূবর্ সীমা| সুতরাং এটাই হেচ্ছ িবনয্ামীেনর পিরবারেগাষ্ঠীরজনয্ িবিল করা জিমজায়গা|
এইসব হেচ্ছ এেদর জিম-জায়গার সব িদেকর সীমানা| 21 প্রেতয্ক পিরবারই জিম-জায়গা েপেয়িছল| এই
সব হেচ্ছ তােদর শহর: িযরীেহা, ৈবৎ -হগ্লা, এমক-কিশশ, 22 ৈবৎ -অরাবা, সমারিযম, ৈবেথল, 23অব্বীম,
পারা, অফ্রা, 24কফর-আেম্মানী, অফ্িন এবং েগবা| েসখােন 12 িট শহর এবং তােদর িঘের সব মাঠঘাট
িছল|

* 18:6: আমরা � জিম পােব আক্ষিরক অেথর্, “আিম এখােন প্রভু আমােদর ঈশ্বেরর সামেন ঘঁুিট চালব|”
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25 িবনয্ামীেনর পিরবারেগাষ্ঠী আেরা েপেয়িছল িগিবেয়ান, রামা, েবেরাত্ , 26 িমস্পী, কফীরা, েমাৎসা,
27 েরকম, িযেপর্ল, তরলা, 28 েসলা, এলফ, িযবুষেদর শহর (েজরুশােলম) িগিবয়াৎ এবং িকিরয়াৎ|
মাঠঘাট িনেয় 14িট শহর| িবনয্ামীেনর পিরবারেগাষ্ঠী এই সমস্ত জায়গা েপল|

19
িশিমেয়ােনর জনয্ জিম-জায়গা

1তারপর িযেহাশূয় িশিমেয়ােনর পিরবারেগাষ্ঠীর প্রেতয্ক পিরবারেক জিম-জায়গা িদেলন| েস সব জিম
িছল িযহূদার এলাকার েভতের| 2তারা েপেয়িছল েবর্-েশবা (েশবাও বলা েযেত পাের), েমালাদা, 3 হৎসর-
শূয়াল, বালা, এৎ সম, 4 ইেল্তালদ, বথূল, হমর্া, 5 িসক্লগ, ৈবৎ -মকর্ ােবাৎ, হৎসর-সূষা, 6 ৈবৎ -লবােয়াৎ এবং
শারূহণ| চারপােশর মাঠঘাট িনেয় 13িট শহর|

7 তারা আরও েয সব শহর েপেয়িছল েসগুেলা হেচ্ছ: ঐন, িরেম্মাণ, এখর এবং আশন| চারপােশর
মাঠঘাট িনেয় চারেট শহর| এছাড়া তারা বালত্ -েবর (েনেগেভর রােমা) পযর্ন্ত সমস্ত শহেরর চারপােশর
মাঠ-ঘাট েপল| 8তাছাড়াও বালত্ -েবর পযর্ন্ত সমস্ত শহেরর চতুির্দেকর মাঠ| তাহেল এই হেচ্ছ িশিমেয়ােনর
পিরবারেগাষ্ঠীর এলাকা| প্রেতয্ক পিরবারই জিম-জায়গা েপেয়িছল| 9 িশিমেয়ােনর জিমর অংশ িযহূদার
এলাকার মেধয্ই িছল| িযহূদার েলাকরা দরকােরর েচেয় অেনক েবশী জিম েপেয়িছল| তাই তােদর জিমর
িকছু অংশ িশিমেয়ােনর েলাকরা েপেয়িছল|

সবূলূেনর জনয্ জিম-জায়গা
10 এরপর জিম-জায়গা েপেয়িছল সবূলূন পিরবারেগাষ্ঠী| এই েগাষ্ঠীর প্রেতয্ক পিরবারই পূবর্ প্রিতশ্রুিত

মেতা জিম-জায়গা েপেয়িছল| সবূলূেনর সীমানা িছল সুদূর সারীদ অবিধ| 11 তারপর সীমানািট পিশ্চম
মুেখ মারালার িদেক েগেছ এবং দেব্বশত্ ছঁুেয়েছ| তারপর সীমা চেল েগেছ যিক্লয়ােমর উপতয্কা বরাবর|
12তারপর সীমানা েগেছ পূবর্িদেক েবঁেক সারীদ েথেক িকেশ্লাত্ -তােবার পযর্ন্ত, েসখান েথেক দাবরৎ আর
যািফেয়| 13আরও পূবর্িদেক গাৎ-েহফর এবং এৎ -কাৎসীেন, েশষ হেয়েছ িরেম্মােণ| তারপর সীমানা ঘুের
েগেছ েনেয়র িদেক| 14 েনেয় েথেক আবার েবঁেক িগেয় উত্তের হন্নােখান হেয় িযেপ্তল উপতয্কার িদেক
চেল েগেছ| 15 এই েচৗহিদ্দর মেধয্ েযসব শহর রেয়েছ েসগুেলা হেচ্ছ কটত্ , নহলাল, িশেম্রাণ, িয়দালা
এবং ৈবৎ েলহম| মাঠঘাট িনেয় েমাট 12 িট শহর|

16এই হল সবূলূেনর শহরসমূহআর মাঠঘাট|এই পিরবােরর প্রেতয্েকই এই সবজায়গার ভাগ েপেয়িছল|

ইষাখেরর জনয্ জিম-জায়গা
17 েদেশর চতুথর্ অংশ েদওয়া হেয়িছল ইষাখর পিরবারেগাষ্ঠীেক| প্রেতয্ক পিরবারই জিমর ভাগ

েপেয়িছল| 18 এেদর েদওয়া হেয়িছল িযিষ্রেয়ল, কসুেল্লাৎ, শূেনন, 19 হফারিয়ম, শীেয়ান, অনহরৎ,
20 রব্বীৎ, িকিশেয়ান, এবস, 21 েরমৎ, ঐন্-গন্নীম, ঐন্-হদ্দা এবং ৈবৎ -পৎেসস|

22জিমর সীমানা হেচ্ছ তাবর, শহৎসূমা এবং ৈবৎ -েশমশ| েশষ হেয়েছ যদর্ ন নদীেত| েমাট 16িট শহর
আর তােদর চারপােশর মাঠঘাট| 23 এই সব শহর ইষাখেরর পিরবারেগাষ্ঠীেক েদওয়া হেয়িছল| প্রেতয্ক
পিরবারই জিমর ভাগ েপেয়িছল|

আেশরেদর জনয্ জিমজায়গা
24 েদেশর পঞ্চম ভাগ আেশর পিরবারেগাষ্ঠীেক েদওয়া হেয়িছল| সকেলই জিমর অংশ েপেয়িছল|

25 তােদর েদওয়া হেয়িছল িহল্কত্ , হলী, েবটন, অক্ষক, 26অলেম্মলক, অমাদ আর িমশাল|
পিশ্চম সীমা েগেছ কির্মল পবর্ত এবং শীেহার-িলব্নত্ পযর্ন্ত| 27তারপর সীমানা েমাড় িনেয়েছ পূবর্ মুেখ|

এিট েগেছ ৈবৎ -দােগান পযর্ন্ত| এিট সবূলূন এবং িযেপ্তল উপতয্কা ছঁুেয়েছ| তারপর এিট ৈবৎ -এমক এবং
নীেয়েলর উত্তরিদেক চেল েগেছ| সীমানািট কাবুেলর উত্তরিদেক িবসৃ্তত হেয়েছ| 28 সীমানা েগেছ এেব্রাণ,
রেহাব, হেম্মান এবং কান্না পযর্ন্ত| এইভােব বৃহত্তর সীেদান অঞ্চল পযর্ন্ত িবসৃ্তত| 29 এরপর সীমানা রামার
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দিক্ষণিদেক িফের েগেছ| সীমানািট এিগেয় েগেছ শিক্তশালী েসার শহর পযর্ন্ত| তারপর ঘুের েগেছ পিশ্চম
িদেক েহাষায, েশষ হেয়েছ অকষীেবর কােছ সমুেদ্র| 30তাছাড়া উম্মা, অেফক এবং রেহাব এইসব অঞ্চল|
েমাট 22িট শহর আর তােদর চারপােশর মাঠঘাট| 31 এই সব শহর আর মাঠঘাট িছল আেশর

পিরবারেগাষ্ঠীর জনয্| প্রেতয্ক পিরবারেগাষ্ঠীই জিমর অংশ েপেয়িছল|

নপ্তািলর জনয্ জিমজায়গা
32 েদেশর ষষ্ঠ অংশ েপল নপ্তািল পিরবারেগাষ্ঠী| প্রেতয্ক পিরবারই জিমর অংশ েপেয়িছল| 33 তােদর

জায়গার সীমানা শুরু হেয়েছ সানন্নীেমর কােছ একটা িবরাট গাছ েথেক| গাছটা েহলেফর কােছ অদামী-
েনকব এবং যবিনেয়েলর েভতর িদেয় সীমানা লকু্কম হেয় যদর্ ন নদীেত েশষ হেয়েছ| 34 সীমািট অসেনাৎ -
তােবাের এেস আবার পিশ্চমিদেক েফরৎ েগেছ| এিট হুেক্কােকর কােছ উপতয্কা েথেক েবিরেয় এেসেছ|
সবূলূন িছল সীমািটর উত্তর িদেক, আশন িছল পিশ্চেম| িযহূদােত যদর্ ন নদী িছল সীমািটর পূবর্ সীমা|
35 এই সব সীমানার মেধয্ কেয়কটা শিক্তশালী শহর রেয়েছ| েসগুেলা হেচ্ছ: িসদ্দীম, েসর, হম্মৎ , রক্কত্ ,
িকেন্নরত্ , 36অদামা, রামা, হাৎেসার, 37 েকদশ, ইিদ্রয়ী, ঐন্-হাৎেসার, 38 িযেরাণ, িমগ্দল-এল, েহােরম,
ৈবৎ -অনাৎ এবং ৈবৎ -েশমশ েমাট 19িট শহর এবং চারপােশর মাঠঘাট|

39এইসব শহর আর মাঠঘাট নপ্তািল পিরবারেগাষ্ঠীেক েদওয়া হেয়িছল| প্রেতয্ক পিরবারেগাষ্ঠীই জিমর
ভাগ েপেয়িছল|

দােনর জনয্ জিমজায়গা
40 এরপর জিম-জায়গা েদওয়া হল দান পিরবারেগাষ্ঠীেক| প্রেতয্ক পিরবারেগাষ্ঠীই জিম েপেয়িছল|

41 তােদর েদওয়া হেয়িছল এই সব জায়গা: সরা, ইষ্টােয়াল, ঈর্-েশমশ, 42 শালবীন, অয়ােলান,
িযত্ লা, 43 এেলান, িতম্না, ইেক্রাণ, 44 ইল্তকী, িগব্বেথান, বালত্ , 45 িযহূদ, বেন-বরক, গাৎ -িরেম্মাণ,
46 েমযেকর্ াণ, রেক্কান এবং যােফার িনকটবতীর্ জায়গাগুেলা|

47 িকন্তু দােনর েলাকেদর জায়গা েপেত ঝােমলায পড়েত হেয়িছল| শত্রুরা িছল শিক্তশালী| তােদর
তারা সহেজ হারােত পাের িন| েসই জনয্ দােনর েলাকরা েলশেমর সেঙ্গ যুদ্ধ কেরিছল| েলশম জয় কের
তারা েসখানকার েলাকেদর হতয্া কের| এই ভােব তারা েলশম শহের বাস কেরিছল| জায়গাটার নাম পােল্ট
রাখেলা দান| কারণ তােদর পিরবারেগাষ্ঠীর িপতৃপুরুেষর নাম িছল দান| 48 এই সব শহর ও মাঠঘাট দান
পিরবারেগাষ্ঠীেক েদওয়া হেয়িছল| প্রেতয্ক পিরবারই জিম-জায়গার ভাগ েপেয়িছল|

িযেহাশূয়র জনয্ জিম-জায়গা
49 এই ভােব দলপিতরা জিম-জায়গা ভাগ বঁােটায়ারা কের িবিভন্ন পিরবারেগাষ্ঠীেক িদেয়িছল|

ভাগাভািগর কাজ েশষ হেল সমস্ত ইস্রােয়লবাসী নূেনর পুত্র িযেহাশূয়েক িকছু জিম েদেব বেল িঠক করেলা|
50প্রভুআেদশ িদেয়িছেলন িতিন েযন এই জিম-জায়গা পান| তাই ইস্রােয়লবাসীরা িযেহাশূয়েক িদল পাহাড়ী
েদশ ইফ্রিয়েমর িতম্নত্ -েসরহ নামক শহর| এই শহরটা িছল িযেহাশূয়র পছন্দ| তাই শহরটােক েবশ ভােলা
কের মজবুত কের ৈতরী কের, িতিন েসখােন বাস করেত থাকেলন|

51 এই ভােব ইস্রােয়েলর সমস্ত পিরবারেগাষ্ঠীেক এই সব জায়গা ভাগাভািগ কের েদওয়া হল| যাজক
ইিলয়াসর নূেনর পুত্র িযেহাশূয় এবং প্রেতয্ক পিরবারেগাষ্ঠীর প্রধানরা জিমজায়গা ভাগাভািগ করার জনয্
শীেলােত একত্র হেয়িছেলন| সমাগম তঁাবুর দরজায় প্রভুর সামেন তঁারা সকেল সমেবত হেয়িছেলন|
এইভােব তঁারা জিম-জায়গা ভাগাভািগর কাজ েশষ কেরিছেলন|

20
িনরাপত্তার শহরসমূহ

1 তারপর প্রভু িযেহাশূয়েক বলেলন, 2 “আিম েতামােক আেদশ েদবার জনয্ েমািশেক বয্বহার
কেরিছলাম| েমািশ েতামােক কেয়কিট শহর বাছেত বেলিছেলন েযগুেলা আশ্রয় েদবার জনয্ িবেশষ শহর
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িহেসেব অিভিহত হেব| 3 যিদ েকান বয্িক্ত অনয্ কাউেক অকস্মাত্ অিনচ্ছাকৃতভােব হতয্া কের তাহেল েস
ঐ িনরাপদ শহরগুিলর একিটেত িগেয় লুিকেয় থাকেত পারেব, েযন প্রিতেশাধ দাতা খঁুেজ না পায়|

4 “েলাকিটেক যা করেত হেব তা এই: যখন েস ঐ ধরেণর েকান শহের ছুেট পািলেয় যােব তখন েসই
শহেরর প্রেবশ দ্বাের তােক থামেত হেব| েথেম েসখানকার দলপিতেদর কােছ জানােত হেব ঘটনাটা িক
হেয়িছল| েসই সব শুেন তারা তােক শহের ঢুকেত িদেত পাের| েসখােন থাকার জনয্ তারা তােক জায়গা
েদেব| 5 িকন্তু েয ঐ বয্িক্তিটর েপছেন ধাওয়া করেব েস হয়েতা শহের এেস তার িপছু িনেত পাের| এরকম
ঘটেল েনতারা েযন তােক তাড়া করা বয্িক্তিটর হােত ধিরেয় না েদয়| তারা আশ্রয় প্রাথীর্েক িনশ্চয়ই রক্ষা
করেব| তারা এই কারেণই তােক রক্ষা করেব েয, েস ইচ্ছা কের কাউেক হতয্া কের িন| েসটা িনছকই
একটা দুঘর্টনা| েস েরেগ িগেয় কাউেক হতয্া করেব বেল হতয্া কের িন| এটা হঠাৎ  ই ঘেট েগেছ| 6 যতিদন
না শহেরর িবচার সভায় তার িবচার হয় ততিদন েসই বয্িক্ত েসখােন থাকেব| মহাযাজক যতিদন েবঁেচ
থাকেবন ততিদন েস েসখােন থাকেত পারেব| তারপর েস তার িনেজর শহের অথর্াৎ েযখান েথেক েস
পািলেয় িগেয়িছল েসখােন িনেজর বাড়ীেত িফের যােব|”

7তাই ইস্রােয়লবাসীরা কেয়কটা শহর িঠক কের িনেয়িছল| তারা এগুেলার নাম িদল, “িনরাপত্তার শহর|”
শহরগুেলা হেচ্ছ:
নপ্তািল পাবর্তয্ অঞ্চেলর গালীেলর অন্তগর্ত েকদশ; ইফ্রিয়েমর পাবর্তয্ অঞ্চেলর িশিখম; িযহূদা পাবর্তয্

অঞ্চেলর িকিরয়ৎ-অবর্ (িহেব্রাণ);
8রূেবেণর মরু অঞ্চেলর অন্তগর্ত িযরীেহার কােছ যদর্ ন নদীর পূবর্িদেক েবৎ সর; গাদ েদেশ িগিলয়েদর

অন্তগর্ত রােমাৎ; মনঃিশর েদেখ বাশেনর অন্তগর্ত েগালন|
9 েয েকান ইস্রােয়লবাসী বা তােদর সেঙ্গ বসবাসকারী েয েকান িবেদশী হঠাৎ  যিদ কাউেক হতয্া কের,

ঐসব শহের িনরাপত্তার জনয্ পািলেয় েযেত পারেব| েসখােন েস িনরাপেদ থাকেত পারেব| েয তােক ধরবার
জনয্ ছুেট আসেছ েস তােক হতয্া করেত পারেব না| আশ্রয়প্রাথীর্র িবচার হেব েসই শহেরর িবচারসভায়|

21
যাজক ও েলবীয়েদর জনয্ নগরসমূহ

1 েলবীয় পিরবারেগাষ্ঠীর প্রধানরা যাজক ইিলয়াসর নূেনর পুত্র িযেহাশূয় এবং ইস্রােয়েলর অনয্ানয্
পিরবারেগাষ্ঠীর প্রধানেদর কােছ কথা বলেত েগল| 2 কনান েদেশর শীেলা শহের এই আেলাচনা ৈবঠক
হল| েলবীয় শাসকরা তােদর বলল, “প্রভু েমািশেক আেদশ িদেয়িছেলন েয িতিন েযন আমােদর থাকার
জেনয্ িকছু শহেরর বয্বস্থা কেরন| প্রভু তােক আরও বেলিছেলন আমােদর পশুরা যােত চের েখেত পাের
েস রকম িকছু মাঠও েযন িতিনআমােদর েদন|” 3 সুতরাং ইস্রােয়লবাসীরা প্রভুর এই িনেদর্ শ পালন করেলা|
তারা েলবীয়েদর এই সব শহর ও পশুেদর জনয্ মাঠঘাট িদল|

4 েলিব পিরবারেগাষ্ঠীর যাজক হােরােণর উত্তরপুরুষরা হল এই কহাত্ পিরবার| কহাত্ পিরবােরর একটা
অংশেক েদওয়া হল 13িট শহর| েসই 13িট শহর িছল িযহূদা, িশিমেয়ান আর িবনয্ামীনেদর|

5 বাকী কহাত পিরবােরর দশিট শহর েদওয়া হল, েসই অঞ্চেল েযখােন ইফ্রিয়ম, দান এবং মনঃিশ
পিরবারেগাষ্ঠীর অেধর্েকর অধীেন িছল|

6 েগেশর্ান পিরবােরর েলাকেদর েদওয়া হল 13িট শহর| এই শহরগুিল িছল েসই অঞ্চল, েযগুিল বাশেন
বসবাসকারী ইষাখর, আেশর, নপ্তািল এবং অেধর্ক মনঃিশ পিরবারেগাষ্ঠীর অধীেন িছল|

7 মরাির পিরবােরর েলাকরা েপল 12িট শহর| রূেবণ, গাদ এবং সবূলূনেদর অঞ্চেল িছল এইসব শহর|
8 ইস্রােয়েলর অিধবাসীরা তােদর চারপােশর এই সব শহর ও মাঠঘাট েলবীয়েদর িদেয়িছল| প্রভু েয

ভােব েমািশেক আেদশ িদেয়িছেলন, তা পালন করেতই তারা তােদর এই সব মাঠঘাট ও শহর িদেয়িছল|
9 িযহূদা এবং িশিমেয়ােনর অঞ্চেল েয সব শহর িছল এই হল েসগুেলার নাম| 10 কহাত পিরবারভুক্ত

েলবীয়েদর প্রথম েশ্রনীর শহরগুিল েদওয়া হল| 11তারা ওেদর িদেয়িছল িকিরয়ৎ-অবর্ (এটা হেচ্ছ িহেব্রাণ|
অনােকর িপতা অেবর্র নােমই এর নামকরণ হেয়িছল|) পশুেদর জনয্ তারা শহেরর কাছাকািছ িকছু
মাঠও িদেয়িছল| 12 িকন্তু িকিরয়ৎ-অবর্র চারপােশর েছাটেছাট শহর আর মাঠগুেলা িছল িযফূিন্নর পুত্র
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কােলেবর| 13 েসই জনয্ তারা হােরােণর উত্তরপুরুষেদর িহেব্রাণ শহরটা িদেয় িদেয়িছল| (িহেব্রাণ িছল
িনরাপেদ বাস করার শহর|) এছাড়াও তারা হােরােণর উত্তরপুরুষেদর িদেয়িছল িলব্নার অন্তগর্ত শহরগুেলা,
14 য়ত্তীর, ইষ্টেমায, 15 েহােলান, দবীর, 16ঐন, যুটা এবং ৈবৎ -েশমশ| তারা তােদর পশুেদর জনয্ এইসব
শহরগুেলার আেশপােশর িকছু মাঠও িদেয়িছল| এই দুিট সম্প্রদােয়র জনয্ 9িট শহর িদেয়িছল|

17 িবনয্ামীন পিরবারেগাষ্ঠীর শহরগুেলাও তারা হােরােণর উত্তরপুরুষেদর িদেয়িছল| শহরগুিল হেচ্ছ:
িগিবেয়ান, েগবা, 18 অনােথাত্ এবং অেল্মান| তারা তােদর এই চারিট শহর এবং তােদর পশুেদর জনয্
শহেরর আশপােশর মাঠঘাট িদল| 19 েমাট 13িট শহর তারা যাজকেদর দান কেরিছল| (যাজকরা সকেলই
হােরােণর উত্তরপুরুষ|) তারা পশুেদর জেনয্ প্রেতয্ক শহেরর লােগায়া মাঠও িদেয়িছল|

20 কহাত্  েগাষ্ঠীর অনয্ানয্েদর েদওয়া হেয়িছল ইফ্রিয়ম পিরবারেগাষ্ঠীর এলাকার শহরগুেলা| তারা
েপেয়িছল এই সব শহর: 21 পাহাড়ী েদশ ইফ্রিয়েমর িশিখম শহর (একিট আশ্রয় েদবার শহর)| তারা
েগষরও েপল| 22 িকবসিয়ম এবং ৈবৎ -েহােরাণও েপল| ইফ্রিয়মরা তােদর িদেয়িছল চারেট শহর এবং
পশুেদর জনয্ চারপােশর িকছু মাঠ|

23 দান পিরবারেগাষ্ঠী িদেয়িছল ইল্তকী, িগব্বেথান, 24অয়ােলান এবং গাৎ -িরেম্মাণ| েমাট চারেট শহর
এবং শহেরর লােগায়া মাঠ দানেগাষ্ঠী তােদর িদেয়িছল|

25 অেধর্ক মনঃিশ পিরবারেগাষ্ঠী তােদর িদেয়িছল তানক এবং গাৎ -িরেম্মাণ| এই অেধর্ক মনঃিশ
পিরবারেগাষ্ঠী তােদর েমাট দুিট শহর এবং পশুেদর জনয্ শহেরর চারপােশর মাঠঘাট িদেয়িছল|

26 তারপর কহাত পিরবােরর বাকী েলাকরা েপেয়িছল েমাট দশিট শহর এবং পশুেদর জনয্ শহেরর
লােগায়া মাঠগুেলা|

27 েগেশর্ান পিরবারও েলিব পিরবারেগাষ্ঠী েথেক এেসেছ| তারা েপেয়িছল এই সব শহর:
অেধর্ক মনঃিশ পিরবারেগাষ্ঠী েথেক বাশেনর অন্তগর্ত েগালন| (েগালন িছল িনরাপত্তার শহর) তারা

তােদর বীষ্টরা শহরও িদেয়িছল| সব িমিলেয় মনঃিশর এই অেধর্ক পিরবারেগাষ্ঠী তােদর েমাট দুিট শহর
এবং পশুেদর জনয্ িকছু মাঠ িদেয়িছল|

28 ইষাখর পিরবারেগাষ্ঠী িদেয়িছল িকিশেয়ান, দাবরত্ , 29 যমুর্ত্ এবং ঐন্-গন্নীম| েমাট চারিট শহর
এবং পশুেদর জনয্ মাঠ|

30আেশর পিরবারেগাষ্ঠী েথেক েপেয়িছল িমশাল, আেব্দান, িহল্কত্ এবং 31 রেহাব| েমাট চারিট শহর
এবং পশুেদর জনয্ শহেরর লােগায়া মাঠ|

32 নপ্তািল পিরবারেগাষ্ঠী েথেক েপেয়িছল গালীেলর অন্তগর্ত েকদশ| (েকদশ িছল িনরাপত্তার শহর|)
তাছাড়া হেম্মত্ -েদার, কত্তর্ ন, েমাট িতনিট শহর এবং পশুেদর জনয্ মাঠ|

33 েগেশর্ান পিরবার েপেয়িছল েমাট 13িট শহর এবং পশুেদর জনয্ শহরগুেলার লােগায়া মাঠগুেলা|
34-39 েলবীয় েগাষ্ঠীর অনয্ শাখা হেচ্ছ মরাির পিরবার| তারা েপেয়িছল এই সব শহর:
সবূলূন পিরবারেগাষ্ঠী েথেক েপেয়িছল যিক্লয়াম, কাত্তর্ া, িদম্না এবং নহেলাল| সবূলূন েমাট চারিট শহর

এবং পশুেদর জনয্ মাঠ িদেয়িছল| রূেবণ পিরবারেগাষ্ঠী েথেক েপেয়িছল েবৎ সর, যহস, কেদেমাৎ,
েমফাৎ| রূেবণ েমাট চারিট শহর এবং পশুেদর জনয্ মাঠ িদেয়িছল| গাদ পিরবারেগাষ্ঠীর কাছ েথেক
পাওয়া েগল িগিলয়েদর অন্তগর্ত রােমাৎ| (রােমাৎ িছল িনরাপত্তার শহর|) তাছাড়া মহনিয়ম, িহেষ্বাণ এবং
যােসর| গাদ েমাট চারিট শহর আর পশুেদর জনয্ শহেরর লােগায়া মাঠ িদেয়িছল|

40 েলবীয়েদর েশষ পিরবার, মরাির পিরবার েমাট 12 িট শহর েপেয়িছল|
41 সুতরাং েলবীয় েগাষ্ঠী েপেয়িছল েমাট 48 িট শহর এবং প্রিতিট শহেরর লােগায়া পশুেদর জনয্ মাঠ|

এই সব িছল অনয্ানয্ পিরবারেগাষ্ঠীর| 42 প্রেতয্ক শহেরই পশুেদর জনয্ িকছু মাঠ িছল|
43 ইস্রােয়লবাসীেদর কােছ প্রভু েয প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলন তা িতিন পালন করেলন| িতিন তঁার প্রিতশ্রুিত

মেতাই সব জিম জায়গা িদেয়িছেলন এবং েলাকরা েসসব জায়গায় বসবাস করেত লাগল| 44 প্রভু তােদর
আেশপােশর সমস্ত েদশগুিলেত তােদর পূবর্পুরুষেদর কােছ েদওয়া প্রিতশ্রুিত অনুসাের শািন্ত বজায়
রাখেলন| েকান শত্রুই তােদর পরািজত করেত পাের িন| প্রেতয্ক শত্রুেক হারাবার মেতা ক্ষমতা প্রভু তােদর
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িদেয়িছেলন| 45 ইস্রােয়লবাসীেদর কােছ প্রভু েয প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলন তার সবই িতিন েরেখিছেলন|
েকােনা প্রিতশ্রুিতই বয্থর্ হয় িন| প্রেতয্ক প্রিতশ্রুিতই বাস্তেব পিরণত হেয়িছল|

22
িতনিট পিরবারেগাষ্ঠী ঘের িফের েগল

1 তারপর িযেহাশূয় রূেবণ, গাদ এবং মনঃিশ পিরবারেগাষ্ঠীর অেধর্ক েলাকেদর একটা সভা ডাকেলন|
2 িযেহাশূয় তােদর বলেলন, “েমািশ িছেলন প্রভুর দাস| েমািশ েতামােদর যা বেলেছন েতামরা তার সবই
পালন কেরছ| তাছাড়া েতামরা আমার িনেদর্ শও সব পালন কেরছ| 3 েতামরা সব সময় ইস্রােয়েলর অনয্
েলাকেদর সাহাযয্ কেরছ| েতামােদর প্রভু ঈশ্বর যা যা আেদশ িদেয়িছেলন েতামরা তার সবই অতয্ন্ত িনষ্ঠার
সেঙ্গ পালন কেরছ| 4 েতামােদর প্রভু, ঈশ্বর, ইস্রােয়লবাসীেদর শািস্ত েদেবন বেল প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলন|
আর প্রভু প্রিতশ্রুিত েরেখেছন| সুতরাং এখন েতামরা বাড়ী েযেত পার| প্রভুর দাস েমািশ েতামােদর যদর্ ন
নদীর পূবর্তীেরর জিম-জায়গা িদেয়েছন| েতামরা এখন েস েদেশ অথর্াৎ েতামােদর বাড়ী যাও| 5 িকন্তু
েমািশ েতামােদর েযসব িবিধ পালন করেত বেলেছন েসসব পালন কের চলেত ভুেলা না| েতামরা প্রভু
ঈশ্বরেক ভােলাবাসেব| তঁার আেদশ পালন করেব| েতামরা সবসময় তঁােক েমেন চলেব| েতামােদর যতদূর
সাধয্ েসই ভােব েতামরা তঁার অনুসরণ করেব ও তঁার েসবা করেব|”

6 তারপর িযেহাশূয় তােদর িবদায় সম্ভাষণ জানােলন| তারা বাড়ী চেল েগল| 7 েমািশ মনঃিশর
অেধর্ক পিরবারেগাষ্ঠীেক বাশেনর জিম-জায়গা িদেয়িছেলন| বাকী মনঃিশর অেধর্ক পিরবারেগাষ্ঠীেক িতিন
িদেয়িছেলন যদর্ ন নদীর পিশ্চম তীর| িযেহাশূয় তােদর আশীবর্াদ কের িনেজর জায়গায় পািঠেয় িদেলন|
8 িতিন বলেলন, “েতামরা এখন েবশ ধনী হেয়ছ| েতামােদর অেনক পশু আেছ| েতামােদর আেছ অেনক
েসানা, রূেপা এবং দামী দামী গয়নাগািট| েতামােদর আেছ সুন্দর সুন্দর েপাশাক| শত্রুেদর কাছ েথেক
অেনক িকছুই েতামরা েপেয়ছ| এইসব িজিনস েতামােদর ভাইেদর সেঙ্গ, যারা যদর্ ন নদীর পূবর্িদেক রেয়
েগেছ, তােদর সেঙ্গ ভাগ কের িনও|”

9 সুতরাং রূেবণ, গাদ ও মনঃিশ পিরবারেগাষ্ঠীর অেধর্ক ইস্রােয়েলর অনয্ েলাকেদর েরেখ চেল েগল|
তারা কনােনর শীেলােত িছল| েস জায়গা েছেড় িদেয় তারা িগিলয়েদ িফের েগল| তারা িফের েগল েমািশর
েদওয়া জায়গায়| প্রভু েমািশেক তােদর এই জায়গা েদবার জনয্ই আেদশ িদেয়িছেলন|

10 রূেবণ, গাদ ও মনঃিশর পিরবারেগাষ্ঠীর অেধর্ক েলাকরা িগিলয়দ নােম একিট জায়গায় েগল|
জায়গাটা কনােনর অন্তগর্ত যদর্ ন নদীর কােছই| েসখােন তারা একটা চমৎ  কার েবদী বানােলা| 11 ইস্রােয়েলর
অনয্ানয্ েলাকরা যারা তখনও শীেলােত িছল, শুনেত েপল েয এই িতন পিরবারেগাষ্ঠী এরকম একটা েবদী
ৈতরী কেরেছ| তারা এও শুনল েয েবদীটা হেয়েছ কনােনর সীমােন্ত িগিলয়দ নামক একিট জায়গায়| েসটা
ইস্রােয়েলর িদেকর যদর্ ন নদীর কােছই| 12 এসব শুেন ইস্রােয়েলর সব েলাক এই িতনিট পিরবারেগাষ্ঠীর
ওপর েবশ েরেগ েগল| তারা একসেঙ্গ িমিলত হেয় এেদর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেব বেল িঠক করল|

13 েসই জনয্ ইস্রােয়েলর েলাকরা কেয়ক জনেক পাঠােলা রূেবণ, গাদ এবং মনঃিশর েলাকেদর
সেঙ্গ কথা বলেত| এই সব ইস্রােয়লীয়েদর েনতা িছল পীনহস| পীনহস হেচ্ছ যাজক ইিলয়াসেরর পুত্র|
14 ইস্রােয়লবাসীরা এছাড়াও তােদর পিরবারেগাষ্ঠীর দশজন েনতােক েসখােন পািঠেয়িছল| প্রিতিট েগাষ্ঠী
েথেক একজন কের েনতা পাঠােনা হেয়িছল| এরা থাকত শীেলােত|

15 েসই জনয্ এই এগার জন েলাক িগিলয়েদ েগল| তারা রূেবণ, গাদ ও মনঃিশর েলাকেদর বলল,
16 “ইস্রােয়েলর সব েলাক েতামােদর কােছ জানেত চায় েকন ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর িবরুেদ্ধ েতামরা এই
কাজ করেল? েকন েতামরা প্রভুর িবরুদ্ধাচারণ কেরছ? েকন েতামরা িনেজেদর জনয্ েবদী ৈতরী করেল?
েতামরা েতা জান এটা ঈশ্বেরর িশক্ষার িবরুদ্ধাচারণ| 17 িপেয়াের িক হেয়িছল মেন পেড়? েসই পােপর
ফল আজও আমরা েভাগ করিছ| েসই মহাপােপর জনয্ ঈশ্বর বহু ইস্রােয়লবাসীেক প্রবল অসুেখ আক্রান্ত
কেরিছেলন| েসই অসুস্থতার ফল আজও আমরা েভাগ করিছ| 18 আর এখন েতামরা েসই একই কাজ
করেছা? েতামরা প্রভুর ইেচ্ছর িবরুেদ্ধ কাজ করছ| েতামরা িক প্রভুর অনুসরণ অগ্রাহয্ করেব? যিদ
এখনও না ক্ষান্ত হও, তাহেল ইস্রােয়েলর প্রিতিট মানুেষর উপরই িতিন কু্রদ্ধ হেবন|
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19 “যিদ েতামােদর েদশেক অবমাননা করা হয় তাহেল আমােদর েদেশ চেল এেসা| প্রভুর পিবত্র তঁাবু
আমােদর েদেশ রেয়েছ| েতামরা আমােদর এখােন িকছু জিম-জায়গা েপেত পার| েসখােন েতামরা বসবাস
করেত পার িকন্তু কখনও প্রভুর িবরুেদ্ধ েযও না| আর েকান েবদী ৈতরী কেরা না| আমরা েতা ইিতমেধয্ই
সমাগম তঁাবুেত আমােদর প্রভু ও ঈশ্বেরর একটা েবদী েপেয়িছ|

20 “েসরেহর পুত্র আখেনর কথা একবার মেন কের েদখ| েস বির্জত বস্তু সম্বেন্ধ ঈশ্বেরর আজ্ঞা মােনিন|
েসই েলাকিট ঈশ্বেরর িবিধ েভেঙ্গ িছল, িকন্তু তার জনয্ ইস্রােয়েলর সমস্ত েলাকেক শািস্তেভাগ করেত
হেয়িছল|আখনতার পােপরজনয্ মারা িগেয়িছল, িকন্তু একইকারেণআেরা অেনক েলাক মারা িগেয়িছল|”

21 তখন রূেবণ, গাদ ও মনঃিশর েলাকরা ঐ এগােরা জনেক বলল, 22 “প্রভু হেলন আমােদর ঈশ্বর!
আবার বলিছ প্রভুই হেচ্ছন আমােদর ঈশ্বর! েকন আমরা েবদী কেরিছ তা িতিন জােনন| এবার েতামরাও
তা েজেন রােখা| আমরা িক কেরিছ তা েতামরা িবচার কের েদখ| যিদ েতামােদর মেন হয় আমরা িকছু
অনয্ায় কেরিছ তাহেল আমােদর েতামরা েমের েফল| 23 যিদ আমরা ঈশ্বেরর িবিধ ভঙ্গ কের থািক তাহেল
তঁােক বল িতিন েযন িনেজ আমােদর শািস্ত েদন| 24 েতামরা িক মেন কর েয আমরা এই েবদী বািনেয়িছ
েহামবিল, শসয্ ৈনেবদয্ ও মঙ্গল ৈনেবদয্ উৎসগর্ করার জনয্? না েমােটই তা নয়| েকন েবদী বািনেয়িছ
জােনা? আমােদর ভয় িছল ভিবষয্েত েতামােদর েলাকরাআমােদর েমেন েনেব না েযআমরাও েতামােদরই
েলাক| আমরা েতামােদরই জািত| েসিদন েতামােদর েলাকরাই বলেব, �ইস্রােয়েলর প্রভু ঈশ্বরেক উপাসনা
করার অিধকার আমােদর েনই| 25 ঈশ্বর আমােদর যদর্ ন নদীর অনয্ পাের থাকেত িদেয়েছন| এর অথর্
নদীই আমােদর আলাদা কের িদেয়েছ, আমােদর ভয় িছল েতামােদর সন্তানরা বড় হেয় যখন েদশ শাসন
করেব তখন তারা মেনও করেব না েয আমরা েতামােদরই েলাক| তখন তারা বলেব, েতামরা রূেবন আর
গােদর েলাক, েতামরা েকউ ইস্রােয়েলর নও|� তখন েতামােদর সন্তানরা আমােদর সন্তানসন্তিতেদর প্রভুর
উপাসনা করেত েদেব না|

26 “তাই আমরা এই েবদী ৈতরী করার সংকল্প কেরিছলাম| আমরা েহামবিল আর অনয্ানয্ িকছু উৎসগর্
করার জনয্ েবদী বানাই িন| 27 আসল কথা হেচ্ছ েবদী ৈতরীর উেদ্দশয্ েতামােদর জানােনা েয আমরা
েসই একই ঈশ্বেরর উপাসনা করিছ েয ঈশ্বর েতামােদর| এই েবদীই েতামােদর কােছ আমােদর কােছ আর
আমােদর ভিবষয্ৎ বংশধরেদর কােছ প্রমাণ করেব েয আমরাও প্রভুর উপাসনা কির| আমরা আমােদর
ৈনেবদয্, শসয্ ৈনেবদয্ এবং মঙ্গল ৈনেবদয্ প্রভুেক উৎসগর্ কির| আমরা চাই েয েতামােদর সন্তানরা বড়
হেয় জানুক েয, আমরাও েতামােদর মেতাই ইস্রােয়লবাসী| 28 ভিবষয্েত যিদ েতামােদর বংশধররা বেল
আমরা েকউ ইস্রােয়লীয় নই তখন আমােদর বংশধররা বলেব, �ঐ েদেখা আমােদর িপতারা এই ৈবদী
ৈতরী কের িদেয়েছন| এই েবদী পিবত্র তঁাবুেত প্রভুর েয েবদী আেছ হুবহু তারই মেতা| এই েবদী আমরা
েকান িকছু উৎসগর্ করার জনয্ কির িন, আমরা েয ইস্রােয়লবাসী তারই প্রমাণ িহসােব আমরা এিট িনমর্াণ
কেরিছ|�

29 “সিতয্ বলিছ আমরা প্রভুর িবরুদ্ধাচরণ করেত চাই িন| আমরা তঁােক মানেত চাই| আমরা জািন পিবত্র
তঁাবুর সামেন েয েবদী রেয়েছ েসটাই একমাত্র সিতয্কােরর েবদী| েসই েবদীইআমােদর প্রভু ঈশ্বেরর েবদী|”

30 যাজক পীনহস আর তঁার সঙ্গী সাথী েনতারা রূেবণ, গাদ এবং মনঃিশর েলাকেদর কাছ েথেক এই
সব শুনেলন| তারা এেদর কথা শুেন খুশী হেলন, বুঝেত পারেলন েয এরা সিতয্ কথাই বেলেছ| 31 তাই
পীনহস বলেলন, “আজ আমরা জািন েয প্রভু আমােদর সেঙ্গই আেছন এবং আমরা এও জািন েয আমরা
তঁার িবরুেদ্ধ নই| এবং আমরা জািন েয ইস্রােয়েলর েলাকেদর প্রভু শািস্ত েদেবন না|”

32 তারপর েনতােদর সেঙ্গ িনেয় পীনহস েসখান েথেক িনেজেদর েদেশ িফের েগেলন| রূেবণ এবং
গােদর েদশ িগিলয়দ েথেক তঁারা কনােন িফের িগেয় ইস্রােয়লবাসীেদর সব িকছু জানােলন| 33 শুেন
তারাও খুশী হল| তারা খুশী হেয় ঈশ্বরেক ধনয্বাদ জানাল| রূেবণ, গাদ ও মনঃিশর েদশ তারা ধ্বংস করেব
না বেল িস্থর করল|

34রূেবণ এবং গােদর েলাকরা েবদীটার একটা নাম িদল| যার অথর্ হল: “এই েবদী হেচ্ছ আমােদর প্রভু
ঈশ্বেরর িবশ্বােসর প্রতীক|”
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23
জনগণেক িযেহাশূেয়র উৎসাহ দান

1 প্রভু ইস্রােয়লেক তােদর চারপােশর শত্রুেদর েথেক িবশ্রাম িদেলন| েস েদশেক িনরাপদ করেলন|
তারপর বহু বছর েকেট েগল| িযেহাশূয় েবশ বৃদ্ধ হেলন| 2 তারপর একিদন িতিন সমস্ত প্রবীণ েনতােদর,
পিরবারেগাষ্ঠীর প্রধানেদর, ইস্রােয়েলর উচ্চ পদস্থ কমর্চারীেদর এবং িবচারকেদর একিট সভা ডাকেলন|
িতিন বলেলন, “আমার বয়স হেয়েছ| 3 েতামরা েদেখছ প্রভু আমােদর শত্রুেদর িক অবস্থা কেরেছন|
আমােদর উপকার করার জেনয্ই িতিন এমন কাজ কেরেছন| প্রভু েতামােদর ঈশ্বর, েতামােদর হেয়ই কাজ
কেরেছন। 4 মেন আেছ আিম েতামােদর বেলিছলাম, যদর্ ন নদী আর ভূমধয্সাগেরর মেধয্ হেব েতামােদর
েদশ? েসই েদশ আিম েতামােদর েদব বেল প্রিতশ্রুিত িদেয়িছলাম, িকন্তু েতামরা এখনও তা অিধকার
কেরা িন| 5 িকন্তু প্রভু েতামােদর ঈশ্বর েসখানকার েলাকেদর েসই জায়গা েছেড় িদেত বাধয্ করেবন|
েতামরা েসই জায়গা অিধকার করেব| প্রভু তােদর েসখান েথেক বলপূবর্ক িবদায় করেবন| প্রভু, েতামােদর
ঈশ্বর, েতামােদর জেনয্ এই প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলন|

6 “প্রভু েতামােদর যা যা আেদশ িদেয়েছন েসসব েতামরা অবশয্ই পালন করেব| েমািশর িবিধ পুস্তেক
েয সব েলখা আেছ েসই সব পালন করেব| ঐ িবিধ েথেক িবচুয্ত হেয়া না| 7 আমােদর মেধয্ এখনও
িকছু েলাক আেছ যারা ইস্রােয়েলর েকউ নয়| তারা তােদর িনেজেদর েদবতার পূজা কের| েতামরা তােদর
েদবতােদর েসবা অথবা পূজা করেব না| প্রিতশ্রুিত েনবার সময় তােদর েদবতােদর নাম েতামােদর েনওয়া
উিচৎ হেব না| 8 েতামরা েতামােদর প্রভু ঈশ্বেরর অনুসরণ কের চলেব| আেগও েতামরা তাই কেরিছেল,
সবর্দাই েতামরা তাই করেব|

9 “অেনক বড় বড় শিক্তশালী জািতর িবরুেদ্ধ যুেদ্ধ জয়ী হেত প্রভু েতামােদর সাহাযয্ কেরিছেলন| প্রভু
তােদর েজারপূবর্ক তািড়েয় িদেয়েছন| েকান জািতই েতামােদর পরািজত করেত পারেব না| 10প্রভুর দয়ায়
ইস্রােয়েলর একজন েলাকই শত্রু পেক্ষর 1000 ৈসনয্েক পরািজত করেত পারেব| এর কারণ িক? কারণ
প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর, েতামােদর পক্ষ িনেয় যুদ্ধ কেরন| 11 তাই বলিছ সব সময় প্রভু েতামােদর ঈশ্বরেক
েপ্রম িনেবদন করেব|

12 “প্রভুর অনুসরণ করা বন্ধ কেরা না| যারা ইস্রােয়েলর েকউ নয় তােদর সেঙ্গ বনু্ধত্ব করেব না| তােদর
কােরার সেঙ্গ িববাহ সম্বন্ধ কেরা না| 13যিদ তােদর সেঙ্গ বনু্ধত্ব কেরা তাহেল প্রভু েতামােদর ঈশ্বর েতামােদর
শত্রু দমেনর কােজ সাহাযয্ করেবন না| এই সব েলাকই হেচ্ছ েতামােদর মরণ ফঁাদ| েচােখ ধূেলা বা েধঁায়া
েঢাকার মেতা এরা েতামােদর যন্ত্রণা েদেব| এই উত্তম েদশ েথেক সের েযেত তখন েতামরা বাধয্ হেব| প্রভু,
েতামােদর ঈশ্বর, েতামােদর এই েদশ িদেয়েছন| িকন্তু তঁার আেদশ না মানেল এই েদশ েতামরা হারােব|

14 “আমার মৃতুয্র সময় ঘিনেয় এেসেছ| েতামরা জান এবং সতয্ই িবশ্বাস কেরা েয প্রভু েতামােদর মেধয্
কেতা মহান কাজ কেরেছন| েতামরা জােনা তঁার েদওয়া েকান প্রিতশ্রুিত িবফল হয় িন| আমােদর কােছ
িতিন যা যা প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলন তার সবই িতিন েরেখেছন| 15 েতামােদর প্রভু ঈশ্বর েয কিট ভােলা
প্রিতশ্রুিত কেরিছেলন আমােদর কােছ তার প্রেতয্কিট আজ সেতয্ পিরণত হেয়েছ| একই ভােব িতিন তঁার
অনয্ানয্ প্রিতশ্রুিতও সফল কের তুলেবন| িতিন বেলিছেলন যিদ েতামরা অনয্ায় কেরা তাহেল েতামােদর
অমঙ্গল হেব| িতিন প্রিতশ্রুিত কের বেলিছেলন, অনয্ায় করেল িতিন েতামােদর েজার কের এই সুন্দর
েদশ েথেক িবতািড়ত করেবন| 16 েতামরা েতামােদর প্রভু ঈশ্বেরর সেঙ্গ েয চুিক্ত কেরছ তা ভঙ্গ করেল
এই দশাই হেব| যিদ েতামরা অনয্ানয্ েদবতার েসবা কর তাহেল এই েদশ েতামােদর হারােত হেব| অনয্
েদবতােদর েতামরা িকছুেতই আরাধনা করেব না| যিদ কেরা প্রভু েতামােদর উপর অতয্ন্ত কু্রদ্ধ হেবন আর
এর ফেল তঁার েদওয়া েদশ েথেক অিচেরই েতামােদর চেল েযেত বাধয্ করা হেব|”

24
িযেহাশূয় িবদায় জানােলন



িযেহাশূেয়র পুস্তক 24:1 332 িযেহাশূেয়র পুস্তক 24:15

1 ইস্রােয়েলর সমস্ত পিরবারেগাষ্ঠীেক িযেহাশূয় এক সেঙ্গ িশিখেম জেড়া করেলন| প্রবীণ েনতােদর,
পিরবােরর কতর্ ােদর, িবচারকেদর এবং পদস্থ কমর্চারীেদর িতিন ডাকেলন| তারা সকেলই ঈশ্বেরর সামেন
দঁাড়ােলা|

2 তারপর িযেহাশূয় সকলেক বলেলন, “প্রভু ইস্রােয়েলর ঈশ্বর েতামােদর যা যা বলেছন আিম েসসব
বলিছ| �বহুকাল আেগ েতামােদর পূবর্পুরুষরা থাকেতন ফরাৎ নদীর ওপাের| আিম অব্রাহােমর িপতা,
নােহােরর িপতা এবং েতরহ এঁেদর মেতা েলাকেদর কথাই বলিছ| তখন তঁারা অনয্ানয্ েদবতােদর আরাধনা
করেতন| 3 িকন্তুআিম প্রভু স্বয়ং েতামােদর পূবর্পুরুষ অব্রাহামেক ফরাৎ নদীর ওপােরর েদশ েথেক েনতৃত্ব
িদেয়িছলাম এবং তঁােক কনােনর েভতর িদেয় িনেয় এেসিছলাম এবং তঁার বংশবৃিদ্ধ কেরিছলাম| তারপর
তঁােক িদলাম অসংখয্ সন্তান| অব্রাহামেক আিম একিট সন্তান িদলাম| তার নাম ইসহাক| 4 ইসহাকেক আিম
যােকাব এবং এেষৗ নােম দুিট সন্তান িদলাম| এেষৗেক িদলাম েসয়ীর পবর্েতর চািরিদেকর জিম| েসখােন
যােকাব আর তার পুত্ররা থাকত না| তারা চেল িগেয়িছল িমশের|

5 “ �তারপর আিম েমািশ আর হােরাণেক িমশের পাঠালাম| পাঠােনার উেদ্দশয্ িমশর েথেক আমার
েলাকেদর বার কের আনা| আিম িমশেরর েলাকেদর ভয়ঙ্কর কেষ্টর মুেখ েফেলিছলাম| আর এই ভােবই
আিম েতামােদর েলাকেদর িমশর েথেক বার কের আনলাম| 6 এভােবই েতামােদর পূবর্পুরুষেদর আিম
িমশর েথেক িনেয় এেসিছলাম| েলািহত সাগেরর িদেক তারা চেল এেসিছল আর তােদর িপছু িনেয়িছল
িমশরীয়রা|তােদর িছল কত রথ,কত েঘাড়াআরকত েলাক| 7তাই েলাকরাআমার কােছ অথর্াৎ প্রভুর কােছ
সাহাযয্ িভক্ষা করল| আিম িমশেরর েলাকেদর েঘার কেষ্টর মেধয্ েফললাম| আিম প্রভু সমুদ্র িদেয় তােদর
আড়াল করলাম| েতামরা েতা িনেজরাই েদেখিছেল িমশেরর ৈসনয্বািহনীর িক অবস্থা আিম কেরিছলাম|

“ �তারপর েতামরা বহুিদন মরুভূিমেত কািটেয়িছেল| 8 এরপর আিম েতামােদর িনেয় এেসিছলাম
ইেমারীয়েদর েদেশ| েদশটা িছল যদর্ েনর পূবর্তীের| ওরা েতামােদর সেঙ্গ যুদ্ধ কেরিছল বেট, িকন্তু আিম
তােদর হারাবার জনয্ েতামােদর শিক্ত িদেয়িছলাম| তােদর িবনাশ করার মেতা ক্ষমতা আিম েতামােদর
িদেয়িছলাম| তারপর েতামরা েসই েদেশর দখল িনেল|

9 “ �তারপর েমায়ােবর রাজা বালাক িসেপ্পােরর পুত্র ইস্রােয়লবাসীেদর িবরুেদ্ধ যুেদ্ধর জনয্ েতাড়েজাড়
করেত লাগল| েস েডেক পাঠাল বালামেক| বালাম হেচ্ছ িবেয়ােরর পুত্র| েস বালামেক েতামােদর অিভশাপ
িদেত বলল| 10 িকন্তু আিম প্রভু, বালােমর অিভশাপ শুনেত সম্মত হলাম না| অিভশােপর বদেল েস
েতামােদর করলআশীবর্াদ| একবার নয়, বারবার| এভােবই আিম েতামােদর বঁািচেয়িছলাম| আিম েতামােদর
িবপদ েথেক রক্ষা কেরিছলাম|

11 “ �তারপর েতামরা যদর্ ন নদী েপিরেয় িযরীেহায এেল| িযরীেহার েলাকরা েতামােদর সেঙ্গ যুদ্ধ করল|
তাছাড়া ইেমারীয়, পিরষীয়, কনানীয়, িহত্তীয়, িগগর্াশীয়, িহব্বীয় আর িযবূষীয় েলাকরাও েতামােদর িবরুেদ্ধ
যুদ্ধ কেরিছল| িকন্তু সমস্ত যুেদ্ধই আিম েতামােদর িজিতেয় িদলাম| 12 েতামােদর ৈসনয্রা যখন এিগেয়
যািচ্ছল তখন আিম তােদর আেগ আেগ ভীমরুল পাঠালাম| ভীমরুেলর ভেয়ই েলাকরা পািলেয় েগল| তাই
তরবাির, তীরধনুক ছাড়া েতামরা েসই েদশ জয় কের িনেল|

13 “ �আিম প্রভু েতামােদর েসই জিম-জায়গা িদেয়িছলাম| েতামরা ঐসব শহর ৈতরী কর িন, আিমই
েসসব েতামােদর হােত তুেল িদেয়িছলাম| আজ েতামরা েসই সব জায়গায় আর শহের বসবাস করছ|
দ্রাক্ষার বাগান, জলপাইগাছ সবই েতামােদর আেছ| িকন্তু একটা গােছর চারাও েতামােদর পঁুেত িদেত হয়
িন|� ”

14 তখন িযেহাশূয় েলাকেদর বলেলন, “এখন শুনেল েতা প্রভুর বাণী| তাই বলিছ েতামরা অবশয্ই
প্রভুেক শ্রদ্ধাভিক্ত করেব এবং আন্তিরকভােব তঁার েসবা করেব| েতামােদর পূবর্পুরুষরা েয সব মূির্ত্তর পূজা
কেরিছল, তােদর েতামরা ছঁুেড় েফেল দাও| বহুকাল আেগ এইসব ঘটনা ঘেটিছল ফরাৎ নদীর ওপাের আর
িমশের| এখন েথেক েতামরা শুধু প্রভুরই েসবা করেব|

15 “িকন্তু এমনও েতা হেত পাের েয, েতামরা চাও না এই প্রভুর েসবা করেত| তাহেল আজই েতামরা
িনেজরাই িঠক কেরা কােক েতামরা েসবা করেব| ফরাৎ নদীর অনয্ পাের েতামােদর পূবর্পুরুষরা েযসব
েদবতােদর পূজা করত েতামরা িক তােদর েসবা করেব, নািক এেদেশর ইেমারীয়রা েয সব েদবতােদর
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উপাসনা করত তােদর েসবা করেব? িনেজরাই েসটা িঠক কেরা| িকন্তু আিম আর আমার পিরবার সম্পেকর্
বলেত পাির, আমরা প্রভুরই েসবা করব|”

16 তখন েলাকরা উত্তর িদল, “আমরা প্রভুর েসবা েথেক কখনই িবরত হেবা না| আমরা কখনই
অনয্ েদবতােদর পূজা করেবা না| 17 আমরা জািন প্রভু আমােদর ঈশ্বরই িমশর েথেক আমােদর বার
কের এেনিছেলন| েস েদেশ আমরা িছলাম ক্রীতদাস| িকন্তু প্রভু েসখােন আমােদর জনয্ মহাকাযর্ সাধন
কেরিছেলন| েস েদশ েথেক িতিনই আমােদর উদ্ধার কেরিছেলন| অনয্ানয্ েদেশ যাবার সময় িতিনই
আমােদর রক্ষা কেরিছেলন| 18 েসই সব েদেশ বসবাসকারী েলাকেদর পরািজত করেত প্রভুই আমােদর
সাহাযয্ কেরিছেলন| আমরা আজ েযখােন রেয়িছ েসখােন ইেমারীয়েদর পরািজত করেত িতিনই আমােদর
সাহাযয্ কেরিছেলন| তাই আমরা তঁার েসবা করেত থাকব| েকন? কারণ িতিনই আমােদর ঈশ্বর|”

19 িযেহাশূয় বলেলন, “িমথয্া কথা| েতামরা প্রভুর েসবা িচরকাল করেত পারেব না| প্রভু ঈশ্বর পরম
পিবত্র| প্রভুর েলাকরা যিদ অনয্ েদবতার পূজা কের ঈশ্বর তােদর ঘৃণা কেরন| এই ভােব েতামরা যিদ ঈশ্বেরর
ইেচ্ছর িবরুেদ্ধ যাও তাহেল িতিন েতামােদর ক্ষমা করেবন না| 20 িকন্তু েতামরা েতা প্রভুেক েছেড় অনয্ানয্
েদবতােদরই আরাধনা করেব| তাহেল প্রভু েতামােদর সাংঘািতক দুেভর্ াগ েদেবন এবং িতিন েতামােদর
িবনাশ করেবন| প্রভু েতামােদর মঙ্গল সাধন কেরেছন, িকন্তু তঁার িবরুদ্ধাচরণ করেল িতিন েতামােদর
ধ্বংস করেবন|”

21 েলাকরা িযেহাশূয়েক বলল, “না! আমরা তঁার িবরুেদ্ধ যাব না| আমরা প্রভুরই েসবা করব|”
22 িযেহাশূয় বলেলন, “েতামরা িনেজেদর িদেক তাকাও| এখােন যারা এেসেছ তােদর িদেক তাকাও|

েতামরা িক সব েজেন শুেন সম্মত আেছ েয েতামরা প্রভুর েসবা করেব? েতামরা সকেল এই েঘাষণার
সাক্ষী আছ েতা?”
তারা বলল, “হঁয্া, আমরা সাক্ষী হলাম| আমরা প্রভুর েসবা করব বেল েয কথা িদলাম, তা যােত পালন

করেত পাির েস িবষেয় আমরা লক্ষয্ রাখব|”
23তখন িযেহাশূয় বলেলন, “সুতরাং েতামােদর মেধয্ েয মূির্ত্তগুেলা আেছ তা েতামরা ছঁুেড় েফেল দাও|

ইস্রােয়েলর প্রভু ঈশ্বরেক েতামােদর সমস্ত অন্তঃকরণ িদেয় ভােলাবােসা|”
24 তারা িযেহাশূয়েক বলল, “আমরা আমােদর প্রভু ঈশ্বেরর েসবা করব| আমরা তঁার আেদশ পালন

করব|”
25 তাই েসিদন িযেহাশূয় িশিখম শহের তােদর সেঙ্গ এক চুিক্ত করেলন| িশিখম শহের এই চুিক্ত হল

তােদর কােছ িনয়েমর মেতা, েয িনয়ম তারা পালন করেব| 26 িযেহাশূয় েস সব ঈশ্বেরর িবিধর পুস্তেক
িলেখ রাখেলন| তারপর িযেহাশূয় একটা িবরাট পাথর েদখেত েপেলন| েসই পাথরটাই হেচ্ছ চুিক্তর সাক্ষয্
প্রমাণ| প্রভুর পিবত্র তঁাবুর কােছ ওক গােছর নীেচ েসই পাথরিটেক িতিন স্থাপন করেলন|

27 তখন িযেহাশূয় সমস্ত েলাকেদর বলেলন, “আজ আমরা েতামােদর যা বললাম এই পাথর েস সব
েতামােদর মেন কিরেয় েদেব| এই পাথরিট হেব েসই বস্তু যা েতামােদর মেন কিরেয় েদেব আজ িক হল
এবং এিট েতামােদর কােছ েতামােদর প্রভু, ঈশ্বেরর িবরুদ্ধাচরণ করেত িবরত করবার জনয্ একিট সাক্ষী
হেয় থাকেব|”

28 তারপর িযেহাশূয় সকলেক বাড়ী চেল েযেত বলেলন| সকেল েয যার জায়গায় িফের েগল|

িযেহাশূয়র মৃতুয্
29তারপর নূেনর পুত্র িযেহাশূয় মারা েগেলন| মৃতুয্কােল তঁার বয়স হেয়িছল 110 বছর| 30 তঁার িনেজর

জায়গা িতন্নত্ -েসরেহ তঁােক কবর েদওয়া হেয়িছল| গাশ পবর্েতর উত্তের পাহাড়ী শহর ইফ্রিয়েম এই িতন্নত্ 
েসরহ অবিস্থত|

31 িযেহাশূয় যতিদন েবঁেচ িছেলন ইস্রােয়লবাসীরা প্রভুর েসবা কেরিছল| এমনিক িযেহাশূয়র মৃতুয্র
পরও তারা প্রভুর েসবা চািলেয় েগল| যতিদন তােদর েনতারা েবঁেচিছেলন েলাকরা প্রভুর েসবা কেরিছল|
এই েনতারা ইস্রােয়েলর জনয্ প্রভুর সমস্ত কমর্কাণ্ড সচেক্ষ েদেখিছেলন|

েযােষেফর গৃেহ প্রতয্াবতর্ ন
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32 িমশর েছেড় চেল আসার সময় ইস্রােয়লবাসীরা সেঙ্গ কের এেনিছল েযােষেফর অিস্থ| তারা িশিখেম
তঁার অিস্থগুিল সমািহত করল| তারা েসই জায়গায় কবর িদল েয জায়গািট যােকাব 100িট খঁািট রূেপার
মুদ্রা িদেয় িশিখেমর িপতা হেমােরর কাছ েথেক িকেনিছেলন| এই জায়গািটেত েযােষেফর সন্তান সন্তিতরা
বাস করেছ|

33 হােরােণর পুত্র ইিলয়াসর মারা েগেল িগিবয়ায় তঁােক কবর েদওয়া হেয়িছল| িগিবয়া ইফ্রিয়েমর পাহাড়ী
অঞ্চেল অবিস্থত| ইিলয়াসেরর পুত্র পীনহসেক িগিবয়া দান করা হেয়িছল|
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িবচারকতৃ্তর্ গেণর িববরণ

িযহূদা কনানীয়েদর সেঙ্গ যুদ্ধ করল
1 িযেহাশূয় মারা েগেলন| ইস্রােয়লবাসীরা ঈশ্বেরর কােছ প্রাথর্না কের িজজ্ঞাসা করল, “আমােদর পিরবার

েগাষ্ঠীেদর মেধয্ সবেচেয় আেগ েক কনানীয়েদর সেঙ্গ যুদ্ধ করেত যােব?”
2প্রভু তােদর বলেলন, “সবেচেয়আেগ যােব িযহূদা েগাষ্ঠী|আিম তােদরই এই েদশজয় করেত েদেবা|”
3 িযহূদার পুরুষরা তােদর িশিমেয়ান পিরবারেগাষ্ঠীর ভাইেদর কাছ েথেক সাহাযয্ চাইল| িযহূদার েলাকরা

বলল, “ভাইসব, প্রভুআমােদর প্রেতয্কেক িকছু জিমজায়গা েদেবন বেল প্রিতশ্রুিত িদেয়েছন| যিদ েতামরা
যুেদ্ধর জনয্ আমােদর সাহাযয্ করেত এিগেয় আেসা তাহেল আমরাও কনানীয়েদর িবরুেদ্ধ েতামােদর
জিমর লড়াইেয় সাহাযয্ করেত এিগেয় আসব|” িশিমেয়ােনর েলাকরা িযহূদার ভাইেদর যুেদ্ধ সাহাযয্ করেত
রাজী হল|

4প্রভুর সাহােযয্ িযহূদার েলাকরা কনানীয় ও পিরষীয়েদর পরািজত করল| তারা েবষক শহেরর 10,000
েলাকেক হতয্া কেরিছল| 5 েবষক শহের িযহূদার েলাকরা েসখানকার রাজােক েপেয় তার সেঙ্গ যুদ্ধ
কেরিছল| িযহূদার েলাকরা কনানীয় এবং পিরষীয়েদর পরািজত কেরিছল|

6 েবষেকর শাসক পালাবার েচষ্টা কেরিছল| িকন্তু িযহূদার েলাকরা তার িপছু িনেয় তােক ধের েফেলিছল|
তারা রাজার হাত ও পােয়র বুেড়া আঙু্গল েকেট েফেলিছল| 7 তখন েবষেকর শাসক বলল, “আিম িনেজ
70 জন রাজার হাত ও পােয়র বুেড়া আঙু্গল েকেট িদেয়িছলাম| আমার েটিবল েথেক েযসব খাবােরর
টুকেরা পেড় েযত তাই তােদর েখেত হত| আজ ঈশ্বর আমার েসই অধেমর্র প্রিতফল িদেলন|” িযহূদার
েলাকরা েবষেকর শাসকেক েজরুশােলেম িনেয় েগল| েসখােনই তার মৃতুয্ হল|

8 িযহূদার েলাকরা েজরুশােলেমর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ কের তা অিধকার করল| েজরুশােলেমর েলাকেদর তারা
তরবাির িদেয় হতয্া কেরিছল এবং হতয্ার পর েজরুশােলম জ্বািলেয় িদেয়িছল| 9 তারপর তারা আরও িকছু
কনানীয়েদর সেঙ্গ যুদ্ধ করেত েনেম িগেয়িছল| এরা েনেগেভর পাহািড় অঞ্চেল আর পিশ্চম পাহাড়তিলেত
বাস করত|

10 িহেব্রােণ েয সব কনানীয়রা বাস করত তােদর সেঙ্গও িযহূদা যুদ্ধ কেরিছল| (িহেব্রাণেক বলা হত
িকিরয়ৎ অবর্|) তারা েশশয়, অহীমান ও তলময় নােম িতন জনেক পরািজত কেরিছল|

কােলব এবং তঁার কনয্া
11 িযহূদার েলাকরা েসখান েথেক চেল েগল| তারা দবীর শহেরর েলাকেদর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেত েগল,

েয শহরেক আেগ বলা হত িকিরয়ৎ-েসফর| 12 যুেদ্ধর আেগ কােলব িযহূদার েলাকেদর কােছ প্রিতশ্রুিত
কের বেলিছল, “আিম িকিরয়ৎ েসফর আক্রমণ করেত চাই| েয এই শহরিট িজতেত পারেব তার সেঙ্গ
আিম আমার কনয্া অক্ষােরর িববাহ েদব|”

13 কােলেবর েছাট ভাইেয়র নাম িছল কনস| কনেসর পুত্র অৎিনেয়ল িকিরয়ৎ েসফর দখল করল|
সুতরাং কােলব অৎিনেয়েলর সেঙ্গ অক্ষার িববাহ িদল|

14 অকষা অৎিনেয়েলর ঘর করেত চেল েগল| অৎিনেয়ল অক্ষােক তার িপতার কাছ েথেক িকছু
জিমজায়গা চাইবার জনয্ বেলিছল| অক্ষা িপতার কােছ েগল| গাধার িপঠ েথেক েযই েস েনেমেছ, অমিন
কােলব িজজ্ঞাসা করল, “িক হেয়েছ?”

15 অক্ষা বলল, “আমায় একিট উপহার দাও| তুিম আমােক েনেগেভর শুকেনা মরুভূিমটা িদেয়িছেল|
এবার আমােক এমন িকছু জায়গা দাও েযখােন জল পাওয়া যায়|” কনয্ার কথামত কােলব তােক েসই
েদশ িদল যার ওপের ও নীেচ জেলর ঝণর্া আেছ|



িবচারকতৃ্তর্ গেণর িববরণ 1:16 336 িবচারকতৃ্তর্ গেণর িববরণ 1:32

16 েকনীয় সম্প্রদােয়র েলাকরা েখজুর গােছর শহর েযিরেকা েছেড় িযহূদার েলাকেদর সেঙ্গ িযহুদা মরু
অঞ্চেলর িদেক চেল েগল| তারা অরাদ শহেরর কােছ েনেগেভর স্থায়ী বািসন্দা হল| (কনানীয়রা েমািশর
শ্বশুরকুল েথেক এেসিছল|)

17 িকছু কনানীয়রা সফাৎ শহের বাস করত| তাই েসখােনও িযহূদা আর িশিমেয়ান পিরবারেগাষ্ঠীর
েলাকরা কনানীয়েদর আক্রমণ করল| তারা শহরিট সমূ্পণর্ভােব ধ্বংস কের েফলল এবং তার নাম রাখল
হমর্া|

18 িযহূদার েলাকরা ঘসা এবং ঘসার চারিদেকর েছাটখােটা শহরগুেলাও দখল করল| তারা অিস্কেলান,
ইেক্রাণ আর কাছাকািছ সব শহর দখল করল|

19 প্রভু িযহূদার েযাদ্ধােদর সহায় িছেলন| পাহািড় েদেশর জিমগুেলা তারা িনেয় িনল| িকন্তু উপতয্কা
অঞ্চেলর জিম তারা িনেত পারল না, কারণ েসখানকার অিধবাসীেদর েলাহার রথ িছল|

20 েমািশ কােলবেক িহেব্রােণর কাছাকািছ জিম েদেবন বেল প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলন| েসই মত তার
পিরবারেক েসই জিম েদওয়া হেয়িছল| কােলেবর েলাকরা অনােকর িতন পুত্রেক েসখান েথেক তািড়েয়
িদেয়িছল|

21 িবনয্ামীন পিরবারেগাষ্ঠী িযবূষীয়েদর েজরুশােলম েছেড় েযেত েজার কের িন| তাই আজও
েজরুশােলেম িযবূষীয়রা িবনয্ামীেনর েলাকেদর সেঙ্গ বসবাস করেছ|

েযােষেফর েলাকরা ৈবেথল দখল করল
22 েযােষেফর পিরবারেগাষ্ঠীর েলাকরা ৈবেথল শহর আক্রমণ করেত েগল| প্রভু েযােষেফর

পিরবারেগাষ্ঠীর েলাকেদর সহায় িছেলন| 23 তারা েযােষেফর পিরবােরর কেয়কজন গুপ্তচরেক ৈবেথল
(আেগ ৈবেথেলর নাম িছল লূস|) শহরটা িকভােব দখল করা েযেত পাের তা েদখবার জনয্ পাঠােলা|
24 গুপ্তচররা যখন ৈবেথল শহরটা খঁুিটেয় খঁুিটেয় েদখিছল তখন তারা েসখান েথেক একিট েলাকেক
েবিরেয় আসেত েদখল| তারা েলাকিটেক বলল, “শহের েঢাকার গুপ্ত পথটা আমােদর েদখাও| আমরা
শহর আক্রমণ করব, িকন্তু তুিম আমােদর সাহাযয্ করেল েতামােক আমরা িকছু করব না|”

25 েলাকিট শহের প্রেবেশর গুপ্তপথ েদিখেয় িদল| েযােষেফর েলাকরা তরবাির িদেয় ৈবেথলবাসীেদর
হতয্া করল| িকন্তু সাহাযয্কারী ঐ েলাকিটেক তারা িকছু করল না| েলাকিটর পিরবারেকও িকছু করল না|
তােদর েছেড় িদল যােত তারা েযখােন খুিশ েসখােন েযেত পাের| 26 েলাকিট তখন িহত্তীয়েদর েদেশ চেল
েগল এবং েসখােন একিট শহর ৈতরী করল| শহেরর নাম িদল লূস| আজও েসই শহরিট আেছ|

অনয্ানয্ পিরবারেগাষ্ঠীর সেঙ্গ কনানীয়েদর যুদ্ধ
27কনানীয়রা ৈবৎ শান, তানক, েদার, িযিব্লয়ম, মিগেদ্দা এবং এেদর চারপােশর েছাটেছাট শহরগুেলােত

বাস করত| মনঃিশর পিরবারেগাষ্ঠীর েলাকরা কনানীয়েদর এসব জায়গা েথেক সিরেয় িদেত পােরিন বেলই
তারা েসখােন থাকেত েপেরিছল| তারা েসখান েথেক চেল েযেত চায়িন| 28 পরবতীর্কােল ইস্রােয়লীয়রা
শিক্তশালী হেয় উঠেল তারা কনানীয়েদর ক্রীতদাস কের রােখ| তারা সমস্ত কনানীয়েদর েদশ েছেড় েযেত
বাধয্ করেত পারল না|

29 ইফ্রিয়ম পিরবারেগাষ্ঠীেক িনেয়ও একই বয্াপার ঘেটিছল| েগষের থাকত কনানীয়রা| ইফ্রিয়ম েগাষ্ঠীর
েলাকরা কনানীয়েদর েদশ েথেক তািড়েয় েদয়িন| তাই তারা েগষের ইফ্রিয়মেদর সেঙ্গ বসবাস করেত
থাকল|

30 সবূলূন সম্পেকর্ ও েসই একই কথা| িকটেরাণ আর নহেলাল শহের িকছু কনানীয় বাস করত| সবূলূন
তােদর েসখান েথেক তািড়েয় েদয়িন| তারা সবূলূেনর সেঙ্গই থাকত| তেব তারা এেদর ক্রীতদাস হেয়ই
থাকত|

31 আেশর পিরবারেগাষ্ঠীর েক্ষেত্রও একই ঘটনা ঘেটিছল| তারা অনয্ানয্ জািতর েলাকেদর অেক্কা,
সীেদান, অহলব, অকষীব, েহল্বা, অফীক এবং রেহাব শহর েথেক তািড়েয় েদয় িন| 32আেশেরর েলাকরা
েসই জায়গায় কনানীয়েদর তািড়েয় েদয় িন| সুতরাং তারা কনানীয়েদর মেধয্ বাস করত|
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33 নপ্তািল পিরবারেগাষ্ঠীও ৈবৎ -েশমশ এবং ৈবৎ -অনােতর েথেক েলাকেদর সিরেয় েদয় িন| তাই
নপ্তািলর েলাকরা এসব শহের েলাকেদর সেঙ্গ বসবাস করেত লাগল| কনানীয়রা নপ্তািলর েলাকেদর
ক্রীতদাস িহেসেব েথেক েগল|

34 ইেমারীয় েলাকরা দান পিরবারেগাষ্ঠীর েলাকেদর পাহাড়ী েদেশ বাস করেত বাধয্ করল| দান
পিরবারেগাষ্ঠীর এই সব েলাকরা পাহাড়ী জায়গায় বসবাস করেত বাধয্ হল, কারণ ইেমারীয়রা তােদর
উপতয্কায় েনেম এেস বাস করেত িদল না| 35 ইেমারীয়রা িঠক করল েয তারা েহরস পবর্তশৃেঙ্গ,
অয়ােলােন এবং শাল্বীেম থাকেব| পরবতীর্কােল েযােষেফর পিরবারেগাষ্ঠী শিক্তশালী হেয় উঠল| তখন
তারা ইেমারীয়েদর ক্রীতদাস কের রাখল| 36 ইেমারীয়েদর েদশ অক্রব্বাম িগিরপথ েথেক েসলা পযর্ন্ত
এবং ওপের েসলােক ছািড়েয় পাহািড় েদশ আেছ|

2
েবাখীেম প্রভুর দূত

1 প্রভুর দূত িগল্গল শহর েথেক েবাখীম শহের িগেয়িছেলন| ইস্রােয়লবাসীেদর কােছ দূত প্রভুর একিট
বাতর্ া শুিনেয়িছেলন| বাতর্ ািট িছল এরকম: “আিম েতামােদর িমশর েথেক িনেয় এেসিছ| আিম েতামােদর
পূবর্পুরুষেদর কােছ েয জিমজায়গার প্রিতশ্রুিত িদেয়িছলাম েসইখােন আিম েতামােদর িনেয় এেসিছ| আিম
বেলিছলাম, আিম কখনই েতামােদর সেঙ্গ চুিক্তভঙ্গ করব না| 2 িকন্তু তাই বেল েতামরা অবশয্ই েস েদেশর
েলাকেদর সেঙ্গ কখনও েকান চুিক্ত করেব না| তােদর ৈতরী সমস্ত েবদী েতামােদর েভেঙ্গ েফলেত হেব|
একথা আিম েতামােদর আেগই বেলিছ| িকন্তু েতামরা আমার কথা েশান িন| েতামরা কেরছ িক?

3 “এখন আিম েতামােদর বলিছ, �আিম এই জায়গা েথেক অনয্ানয্ েলাকেদর আর তািড়েয় েদব না|
এরা েতামােদর কােছ সমসয্ার সৃষ্টি করেব| এরা েতামােদর কােছ একটা ফঁােদর মেতা হেব| তােদর ঐসব
ভ্রান্ত েদবতারাই েতামােদর কােছ ফঁাদ হেয় দঁাড়ােব|� ”

4 ইস্রােয়লবাসীেদর কােছ প্রভুর দূত এই বাতর্ া েঘাষণা করার পর তারা সকেল উচ্চস্বের কঁাদল| 5 েয
জায়গায় তারা কঁাদিছল েসই জায়গার নাম িদল েবাখীম| েবাখীেম তারা প্রভুর উেদ্দেশয্ অেনক িকছু বিল
উৎসগর্ করল|

আেদশ অমানয্ ও পরাজয়
6 িযেহাশূয় তােদর েয যার িনেজর জায়গায় চেল েযেত বেলিছেলন| েসই মত প্রেতয্ক পিরবার িনেজর

িনেজর জিমর সীমার মেধয্ বসবাস করেত েগল| 7 িযেহাশূয় যতিদন েবঁেচিছেলন ততিদন ইস্রােয়লবাসীরা
প্রভুর েসবা কেরিছল| িযেহাশূেয়র মৃতুয্র পর েয প্রবীণরা েবঁেচিছেলন তঁােদর জীবনকােল তারা সমােন
প্রভুর েসবা কেরিছল| ইস্রােয়েলর েলাকেদর জনয্ প্রভু যা িকছু মহৎ  কাজ কেরিছেলন, এইসব প্রবীণরা
তা েদেখিছেলন| 8 নূেনর পুত্র প্রভুর েসবক িযেহাশূয় 110 বছর বয়েস মারা েগেলন| 9 ইস্রােয়লবাসীরা
িযেহাশূয়েক তঁার িনেজর জিম গাশ পবর্েতর উত্তের ইফ্রিয়েমর পাহাড়ী অঞ্চেল িতন্নৎ-েহরেস কবর িদল|

10 ঐ সমূ্পণর্ প্রজন্মিট মারা যাবার পর পরবতীর্ প্রজন্ম েবেড় উঠল| তারা প্রভুেক জানত না| প্রভু
ইস্রােয়লবাসীেদর জনয্ িক কেরেছন তারা েসসব জানত না| 11তাই তারা মন্দ কাজ করেত শুরুকরল এবং
বােলর মূির্ত্তর পূজা করেত লাগল| তারা েসই সব কাজ কেরিছল েযগুেলা প্রভুর দ্বারা মন্দ িহেসেব িবেবিচত
িছল| 12 প্রভু ইস্রােয়লবাসীেদর িমশর েদশ েথেক বার কের এেনিছেলন| এেদর পূবর্পুরুষরা প্রভুর েসবা
করত| িকন্তু এখন তারা প্রভুেক তয্াগ করল| তােদর চািরধাের বসবাসকারী েলাকরা মূির্ত্তর পূজা করেত
শুরু করল| এই কারেণ প্রভু কু্রদ্ধ হেলন| 13 ইস্রােয়েলর েলাকরা প্রভুেক তয্াগ কের বাল ও অষ্টােরাতেক
পূজা করেত লাগল|

14 প্রভু ইস্রােয়লবাসীেদর উপর কু্রদ্ধ িছেলন তাই িতিন ইস্রােয়লবাসীেদর শত্রুেদর দ্বারা আক্রান্ত হেত
িদেলন| শত্রুরা ইস্রােয়লবাসীেদর আক্রমণ করল এবং তােদর অিধকােরর সব িকছু িনেয় িনল| প্রভু তােদর
ইস্রােয়লবাসীেদর পরাস্ত করেত িদেলন যারা িনেজেদর রক্ষা করেত অসমথর্ িছল| 15 যখনই ইস্রােয়লীয়রা
যুদ্ধ করত তারা েহের েযত| কারণ প্রভু তােদর িদেক িছেলন না| িতিন েতা তােদর িনেষধ কের বেলিছেলন
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েয তােদর িঘের েয সব মানুষ রেয়েছ তােদর েদবতােদর পূজা করেল তারা েহের যােব| এর ফেল
ইস্রােয়লীয়েদর চরম দুদর্ শা হল|

16 তখন প্রভু কেয়কজন েনতা িঠক করেলন| এেদর বলা হত িবচারক| শত্রুরা যারা ইস্রােয়লবাসীেদর
আক্রমণ এবং লুট করেতা তােদর হাত েথেক এরা তােদর রক্ষা করেতা| 17 িকন্তু তারা এই িবচারকেদর
কথা কােন িনত না| তারা প্রভুর প্রিত িবশ্বস্ত িছল না এবং অনয্ানয্ েদবতােদর পূজা করেতা| যিদও তােদর
পূবর্পুরুষরা প্রভুরআজ্ঞা এবং িনেদর্ শ পালন করত, িকন্তু এখন তারা অিচেরই িবমুখ হেয় েগল| তারা প্রভুেক
মানেত চাইল না|

18 বারবার ইস্রােয়েলর শত্রুরা তােদর ক্ষিত সাধন করত| আর তাই ইস্রােয়লীয়রা সাহােযয্র জনয্
প্রাথর্না করত| প্রেতয্কবারই প্রভু তােদর দুদর্ শায় কষ্ট েপেয় তােদর বঁাচােনার জেনয্ একজন কের
িবচারক পািঠেয়িছেলন| িতিন সবসমেয়ই এইসব িবচারেকর সহায় িছেলন| প্রেতয্কবার এেদর সাহােযয্ই
ইস্রােয়লীয়রা রক্ষা েপত| 19 িকন্তু িবচারক মারা েগেলই তারা আবার তােদর পূরােনা পেথ িফের িগেয়
পাপ করত এবং মূির্ত্ত পূজায় েমেত উঠত| তারা ভীষণ একেরাখা িছল এবং তারা পােপর পথ তয্াগ করেত
অস্বীকার করল| তারা তােদর পূবর্পুরুষেদর েথেকও খারাপ আচরণ করত|

20তাই প্রভু ইস্রােয়লীয়েদর ওপর কু্রদ্ধ হেলন| িতিন বলেলন, “এই েদেশর পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গআিম েয
চুিক্ত কেরিছলাম এরা তা েভেঙ্গেছ| তারা আমার কথা েশােন িন| 21তাইআিমআরঅনয্ানয্ জািতেক হািরেয়
ইস্রােয়লীয়েদর পথ পিরষ্কার করব না| এই সব িবেদশী জািত িযেহাশূয়র মৃতুয্র সমেয়ও এই েদেশ বসবাস
করত| আিম তােদর এেদেশই থাকেত েদব| 22 ইস্রােয়লীয়েদর পরীক্ষা করার জনয্ আিম ঐ জািতেদর
কােজ লাগাব| আিম েদখব ইস্রােয়েলর েলাকরা তােদর পূবর্পুরুষেদর মেতা প্রভুর আজ্ঞা মােন িক না|”
23 েসই কথামত প্রভু ইস্রােয়েল অনয্ানয্ জািতর েলাকেদর থাকেত িদেলন| িতিন তােদর এেদশ েথেক সেঙ্গ
সেঙ্গ চেল েযেত বাধয্ করেলন না| িতিন িযেহাশূয়র ৈসনয্বািহনীেক শত্রু দমন করেত সাহাযয্ করেলন না|

3
1-2 প্রভু ইস্রােয়ল েথেক অনয্ানয্ জািতর সমস্ত েলাকেদর সিরেয় িদেলন না| িতিন ইস্রােয়লীয়েদর

পরীক্ষা করেত েচেয়িছেলন| এই সময়, েকান ইস্রােয়লবাসী কনান েদশ দখল করেত েকান যুদ্ধ কের িন|
প্রভু এেদেশ অনয্ানয্ িবেদশীেদর থাকেত অনুমিত িদেয়িছেলন| (যারা কনান দখেলর যুদ্ধগুিলেত ভাগ
েনয়িন েসই ইস্রােয়লবাসীেদর, িতিন েকমন কের যুদ্ধ করেত হয় েস িশক্ষা েদবার জনয্ই এরকম বয্বস্থা
কেরিছেলন|) এেদেশ িতিন েযসব জািতেক থাকেত িদেয়িছেলন তােদর মেধয্ িছল: 3পেলষ্টীয় সম্প্রদােয়র
পঁাচ জন শাসক, সমস্ত কনান জািত, সীেদানীয় েলাকরা এবং িহব্বীয় েলাকরা থাকত বাল্-হেম্মর্াণ পবর্ত
েথেক েলেবা-হমাত পযর্ন্ত ছড়ােনা িলবােনােনর পবর্তগুিলেত| 4 ইস্রােয়লবাসীেদর পরীক্ষা করার জনয্ প্রভু
তােদর থাকেত িদেয়িছেলন| তারা তঁার আেদশ পালন কের িক না িতিন তা েদখেত েচেয়িছেলন| েমািশর
মাধয্েম প্রভু েসইসব আজ্ঞা তােদর পূবর্পুরুষেদর িদেয়িছেলন|

5 ইস্রােয়েলর েলাকরা কনানীয়, িহত্তীয়, পিরষীয়, িহব্বীয়, িযবূষীয় এবং ইেমারীয়েদর সেঙ্গ পাশাপািশ
বাস করত| 6 তারা এইসব সম্প্রদােয়র েমেয়েদর িবেয় করত| তােদর েমেয়রা তােদর েছেলেদর িবেয়
করেত শুরু করল| ইস্রােয়লীয়রা ঐ সমস্ত েলাকেদর েদবতােদর পূজা করেত শুরু করল|

প্রথম িবচারক, অৎনীেয়ল
7 প্রভুর দৃষ্টিেত ইস্রােয়েলর েলাকরা মন্দ কাজ কেরিছল| তারা প্রভু, তােদর ঈশ্বরেক ভুেল িগেয় বাল

এবং আেশরার মূির্ত্তর পূজা কেরিছল| 8 প্রভু তােদর ওপর কু্রদ্ধ হেলন| িতিন অরাম নহরিয়েমর রাজা
কূশন-িরিশয়াথিয়মেক ইস্রােয়লীয়েদর হািরেয় তােদর শাসন করবার জনয্ পািঠেয় িছেলন| ইস্রােয়লীয়রা
আট বছর েসই রাজার অধীেন িছল| 9 িকন্তু ইস্রােয়লীয়রা প্রভুর কােছ সাহােযয্র জনয্ কঁাদল| তখন
প্রভু কােলেবর কিনষ্ট ভ্রাতা কনেসর পুত্র অৎনীেয়লেক তােদর রক্ষার জনয্ পাঠােলন| অৎিনেয়ল
ইস্রােয়লীয়েদর রক্ষা করেলন| 10 প্রভুর আত্মা অৎনীেয়েলর ওপর এল| িতিন ইস্রােয়লীয়েদর িবচারক
হেলন| যুেদ্ধ তােদর েনতৃত্ব িদেলন| প্রভুর সাহােযয্ অৎনীেয়ল অরােমর রাজা কুশন-িরিশয়াথিয়মেক
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পরািজত করেলন| 11 এরপর 40 বছর ধের েদেশ শািন্ত বজায় িছল| এই অবস্থা িছল কনেসর পুত্র
অৎনীেয়েলর মৃতুয্ পযর্ন্ত|

িবচারক এহূদ
12আবার ইস্রােয়েলর েলাকরা েসসব কাজ করল যা প্রভুর িবেবচনায় মন্দ| েসইজনয্ িতিন েমায়ােবর

রাজা ইেগ্লানেক ইস্রােয়লীয়েদর পরািজত করবার জনয্ শিক্ত িদেলন| 13 ইেগ্লান অেম্মান এবং অমােলক
সম্প্রদােয়র েলাকেদর কাছ েথেক সাহাযয্ েপল| তােদর িনেয় ইেগ্লান ইস্রােয়লীয়েদর আক্রমণ করল|
ইেগ্লান তােদর হািরেয় েখজুর গােছর শহর বা েজিরেকা েথেক তািড়েয় িদল| 14 েমায়ােবর রাজা ইেগ্লান
18 বছর ধের ইস্রােয়লীয়েদর শাসন কেরিছল|

15 ইস্রােয়লীয়রা প্রভুর কােছ েকঁেদ পড়ল| িতিন তখন তােদর বঁাচােনার জনয্ এহূদ নােম একজন
েলাকেক পাঠােলন| এহূদ িছল বঁাহািত| তার িপতার নাম িছল েগরা, িবনয্ামীন বংশীয় েলাক| ইস্রােয়লবাসীরা
েমায়ােবর রাজা ইেগ্লানেক উপহার েদবার জনয্ এহূদেক পাঠােলন| 16 এহূদ িনেজর জনয্ একিট তরবাির
ৈতরী করল| তরবািরিটর দুিদেকই ধার িছল আর েসটা িছল প্রায় 18 ইিঞ্চ লম্বা| এহূদ তরবািরিট ডানিদেকর
উরুেত েবঁেধ তার েপাশােকর নীেচ লুিকেয় রাখল|

17 তারপর েস েমায়ােবর রাজা ইেগ্লােনর কােছ এেস উপহার িদল| ইেগ্লান িছল েমাটােসাটা েলাক|
18উপহার েদবার পর এহূদ সেঙ্গর েলাকেদর বাড়ী পািঠেয় িদল|এরা উপহার বেয় িনেয় তার সেঙ্গ এেসিছল|
19 তারা রাজার প্রাসাদ েছেড় চেল েগল| এহূদ িগল্গল শহের িশলা মূির্ত্তগুেলার কাছ েথেক িফের এেস
ইেগ্লানেক বলল, “রাজা েতামার জনয্ একটা েগাপন খবর আেছ|”
রাজা বলল “চুপ|” তারপর েস ঘর েথেক ভৃতয্েদর সিরেয় িদল| 20এহূদ রাজা ইেগ্লােনর কােছ এেসিছল|

ইেগ্লান তখন গ্রীষ্মকালীন প্রাসােদর উঁচুতলার একটা ঘের এেকবাের একা|
তারপর এহূদ রাজােক বলল, “েতামার জনয্ ঈশ্বেরর একটা বাতর্ া আেছ|” শুেনই রাজা িসংহাসন েথেক

উেঠ এহূেদর কাছ েঘঁেষ দঁাড়াল| 21আর িঠক এই সময় এহূদ বঁা হাত িদেয় ডান উরু েথেক তরবাির বার
কের রাজার েপেট িঁবিধেয় িদল| 22 রাজার েপেটর েভতর তরবািরর বঁাট শুদ্ধ ঢুেক েগল| রাজার চির্বেত
েসটা পুেরাপুির ঢুেক েগল| এহূদ রাজার েপেটই তরবািরটা েরেখ িদল| তরবাির িবদ্ধ হেয় রাজা ইেগ্লান
মলতয্ােগর উপর িনয়ন্ত্রণ হািরেয় েফলল এবং মল িনগর্ত হেলা|

23 এহূদ ঘর েথেক েবিরেয় দরজা বন্ধ কের িদল| 24 এহূদ চেল যাবার পর ভৃতয্রা িফের এেলা| তারা
েদখল ঘেরর দরজা বন্ধ| তাই তারা িনেজরা বলাবিল করল, “রাজা িনশ্চয়ই ঘেরর মেধয্ মলমূত্র তয্াগ
করেছন|” 25 তারা অেনকক্ষণ অেপক্ষা করল| িকন্তু রাজা উপেরর ঘেরর দরজা খুলেলন না| এবং েশষ
পযর্ন্ত তারা ভয় েপেয় েগল| চািব িনেয় তারা দরজা খুেল েদখল রাজা েমেঝর উপর মের পেড় রেয়েছন|

26 ভৃতয্রা যখন রাজার জনয্ অেপক্ষা করিছল, তখন এহূদ পািলেয় যাবার যেথষ্ট সময় েপেয়িছল| েস
মূির্ত্তগুেলার পাশ িদেয় েযেত েযেত িসয়ীরার িদেক পািলেয় েগল| 27 েস িসয়ীরায় েপৗেঁছ ইফ্রিয়েমর পাহাড়ী
অঞ্চেল িগেয় িশঙা বাজাল| ইস্রােয়লবাসীরা িশঙার শব্দশুেন পাহাড় েথেক েনেম এল| এহূদ তােদর েনতৃত্ব
িদিচ্ছল| 28এহূদ বলল, “আমােক অনুসরণ কর| প্রভু আমােদর শত্রু েমায়ােবর েলাকেদর পরািজত করেত
শিক্ত িদেয়েছন|”
তাই ইস্রােয়লবাসীরা এহূদেক অনুসরণ করল| তারা েসইসব জায়গা দখল করল েযখান েথেক সহেজই

যদর্ ন নদী েপরেনা যায়| েসই সব জায়গা েমায়ােবর িদেক িগেয়েছ| তারা কাউেক যদর্ ন নদী েপেরােত িদল
না| 29তারা েমায়ােবর 10,000 সাহসী ও শিক্তশালী েলাকেক হতয্া করল| তােদর েকউ পালােত পাের িন|
30 েসিদন েথেক ইস্রােয়লীয়রা েমায়ােবর েলাকেদর শাসন করেত লাগল| েস েদেশ 80 বছর শািন্ত িছল|

িবচারক শম্গর
31 এহূেদর পর আরও একজন েলাক ইস্রােয়লবাসীেদর বঁািচেয়িছল| তার নাম অনােতর পুত্র শম্গর|

শম্গর একটা গরু তাড়ােনার লািঠ িদেয় 600 জল পেলষ্টীয়েক হতয্া কেরিছল|
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4
মিহলা িবচারক দেবারা

1 এহূেদর মৃতুয্র পর, েলাকরা আবার েয সব কাজ প্রভুর িবেবচনায় মন্দ তাই করেলা| 2 তাই প্রভু
কনােনর রাজা যাবীেনর কােছ ইস্রােয়লীয়েদর পরািজত হেত িদেলন| যাবীন হেবাশৎ শহের রাজত্ব করত|
তার ৈসনয্বািহনীর প্রধান িছল সীষরা| সীষরা হেরাশত্ হােগািযম শহের বাস করত| 3 সীষরার 900 েলাহার
রথ িছল| সীষরা 20 বছর ইস্রােয়লবাসীেদর ওপর অতয্ন্ত িনষু্ঠর িছল এবং েস তােদর উৎপীড়ন কেরিছল|
এর ফেল তারা সাহােযয্র জনয্ প্রভুর কােছ প্রাথর্না করল|

4 দেবারা নােমর একজন ভাববািদনী িছেলন| তঁার স্বামীর নাম িছল লপ্পীেদাত| েসই দেবারা ইস্রােয়েলর
িবচার করেতন| 5একিদন দেবারা েখজুর গােছর নীেচ বেস িছেলন| এই েখজুর গােছর নাম দেবারার েখজুর
গাছ| ইস্রােয়েলর েলাকরা তঁার কােছ এল| সীষরােক িনেয় িক করা যায় েস িবষেয় তারা তঁার পরামশর্ চাইল|
দেবাবার েখজুর গাছিট িছল ইফ্রিয়েমর পাহািড় অঞ্চেল রামা আর ৈবেথল শহেরর মাঝখােন| 6 দেবারা
বারক নােমর একজন েলাকেক খবর পাঠােলন| িতিন তােক েদখা করেত বলেলন| বারক, অবীেনায়েমর
পুত্র থাকত নপ্তািলর েকদশ শহের| বারক েদখা করেত এেল দেবারা তােক বলেলন, “ইস্রােয়েলর প্রভু
ঈশ্বর েতামােক আজ্ঞা িদেচ্ছন; �নপ্তািল এবং সবূলুন পিরবারেগাষ্ঠীর 10,000 েলাক েজাগাড় কর এবং
তােদর তােবার পবর্েত িনেয় যাও| 7 রাজা যাবীেনর েসনাপিত সীষরা যােত েতামার কােছ আেস আিম
তার বয্বস্থা করব| আিম তােক তার রথ আর ৈসনয্দল িনেয় কীেশান নদীর ধাের পািঠেয় েদব| তারপর
েতামােদর কােছ েস েহের যােব| এ বয্াপাের আিম হব েতামােদর সহায়|� ”

8 বারক দেবারােক বলল, “আপিন আমার সেঙ্গ েগেল যাব, যা বলেবন করব| িকন্তু আপিন না েগেল
আিমও যােবা না|”

9 দেবারা বলেলন, “আিম িনশ্চয়ই যাব|” িকন্তু েতামার মেনাভােবর জনয্ সীষরােক পরািজত করবার
সম্মান েতামার হেব না| প্রভু একজন মিহলােকই সীষরােক পরািজত করবার জনয্ পাঠােবন|”
দেবারা বারেকর সেঙ্গ েকদশ শহের েগেলন| 10 েকদেশ বারক সবূলূন এবং নপ্তািল পিরবারেগাষ্ঠীেক

েডেক 10,000 েলাকেক জেড়া কের তার েপছন েপছন েযেত বলেলন| দেবারাও বারেকর সেঙ্গ েগেলন|
11 এখন, েহবর নােম েকনীয় সম্প্রদােয়র একিট েলাক িছল| েস অনয্ েকনীয়েদর তয্াগ কেরিছল|

েকনীয়রা িছল েমািশর শ্বশুর েহাবেরর উত্তরপুরুষ| েহবর ওক গােছর পােশ সানন্নীম নােম একিট জায়গায়
বাস করত| সানন্নীম েকদশ শহেরর খুব কােছই অবিস্থত|

12সীষরােক একজন খবর িদল, অবীেনায়েমর পুত্র বারক তােবার পবর্েত রেয়েছ| 13খবর শুেন সীষরা
900 েলাহার রথ আর সমস্ত েলাকেদর িনেয় হেরাশত্ হােগািয়ম শহর েথেক কীেশান নদীর িদেক রওনা
হল|

14 দেবারা তখন বারকেক বলেলন, “আজ সীষরােক পরািজত করবার জনয্ প্রভু েতামার সহায় হেবন|
প্রভু েয ইিতমেধয্ই েতামার জনয্ রাস্তা ফঁাকা কের িদেয়েছন তা তুিম িনশ্চয়ই জােনা|” তাই বারক 10,000
েলাক িনেয় তােবার পবর্ত েথেক েনেম এল| 15 েলাকজন িনেয় বারক এবার সীষরােক আক্রমণ করল|
যুেদ্ধর সময় প্রভু সীষরা আর তার রথ, েলাকজন সবিকছুর মেধয্ একটা তালেগাল পািকেয িদেলন|
েলাকজন সব িক েয করেব বুঝেত পারিছল না| এই সুেযােগ বারক ও তার ৈসনয্বািহনী সীষরার বািহনীেক
হািরেয় িদল| িকন্তু সীষরা রথ েফেল িদেয় পােয় েহঁেট পািলেয় েগল| 16 বারক যুদ্ধ চািলেয় েগল| েস আর
তার ৈসনয্রা রথ আর বািহনীেক হেরাশত্ হােগািযম পযর্ন্ত তািড়েয় িনেয় েগল| তারা সব েলাকেক তরবাির
িদেয় েকেট েফলল| একজনও েবঁেচ রইল না|

17 িকন্তু সীষরা পািলেয় েগল| েস একটা তঁাবুেত এেলা| েসই তঁাবুেত যােয়ল নােম একজন স্ত্রীেলাক
বাস করত| তার স্বামীর নাম িছর েহবর| েহবর িছল েকনীয় সম্প্রদােয়র েলাক| তার পিরবার হাৎেসােরর
রাজা যাবীেনর সেঙ্গ শািন্তেত বসবাস করত| সীষরা যােয়েলর তঁাবুর িদেক ছুেট যািচ্ছল| 18 সীষরােক ছুেট
আসেত েদেখ যােয়ল তার তঁাবু েথেক েবিরেয় তার সেঙ্গ েদখা করেলা| যােয়ল সীষরােক বলল, “আমার
তঁাবুেত আসুন| েকান ভয় েনই|” সীষরা যােয়েলর তঁাবুেত ঢুকেলা| যােয়ল একটা কম্বল িদেয় তােক েঢেক
িদেলা|
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19 সীষরা বলল, “আিম তৃষ্ণাতর্ | দয়া কের আমায় এক গ্লাস জল িদন|” একটা চামড়ার েবাতেল যােয়ল
দুধ রাখত| সীষরােক দুধ খাইেয় যােয়ল আবার তােক কম্বল িদেয় েঢেক িদল|

20 সীষরা যােয়লেক বলল, “তঁাবুর দরজার পােশ আপিন দঁািড়েয় থাকেবন| যিদ েকউ িজজ্ঞাসা কের,
েভতের েকউ আেছ িক না? বলেবন �না েকউ েনই|� ”

21 িকন্তু যােয়ল তঁাবু খাটােনার একটা েগঁাজ আর একটা হাতুিড় েপেয় েগল| তারপর চুিপচুিপ সীষরার
কােছ েগল| সীষরা খুবই ক্লান্ত িছল, তাই েস ঘুমািচ্ছল| যােয়ল েগঁাজটা সীষরার মাথায় হাতুিড় িদেয় ঠুেক
িদল| েগঁাজটা তার মাথার মেধয্ ঢুেক েবিরেয় এেস মািটেত ঢুেক েগল| সীষরা মারা েগল|

22আর িঠক তখনই বারক সীষরার েখঁােজ যােয়েলর তঁাবুর কােছ এেলা| যােয়ল তঁাবুর বাইের েবিরেয়
বারকেক বলল, “েভতের আসুন| যােক খঁুজেছন তােক েদখািচ্ছ|” বারক যােয়েলর সেঙ্গ েভতের এল|
েদখল সীষরা মের মািটেত পেড় আেছ| তার মাথার েভতর েগঁাজ ঢুেক আেছ|

23 েসিদন ঈশ্বর ইস্রােয়েলর েলাকেদর হেয় কনানেদর রাজা যাবীনেক পরািজত করেলন|
24 ইস্রােয়লবাসীরা ক্রেম আেরা শিক্তশালী হেয় উঠেলা, েয পযর্ন্ত না তারা কনানেদর রাজা যাবীনেক
পরািজত করল| েশেষ তারা যাবীনেক িবনষ্ট করল|

5
দেবারার গান

1 েযিদন ইস্রােয়লবাসীরা সীষরােক পরািজত করেলা, েস িদন দেবারা আর অবীেনাযেমর পুত্র বারক
এই গানিট েগেয়িছল:

2 “ইস্রােয়েলর েলাকরা যুেদ্ধর প্রস্তুিত করল|
তারা েস্বচ্ছায় যুদ্ধেক্ষেত্র েযেত চাইল|

প্রভুর নাম ধনয্ েহাক্|

3 “রাজারা সকেল েশান,
শাসকরা মন িদেয় েশান|

আিম, আিমই প্রভুর উেদ্দেশয্ গান গাইব,
ইস্রােয়েলর ঈশ্বর ও প্রভুর উেদ্দেশয্ গানিট গাইব|

4 “েহ প্রভু, তুিম েসয়ীর েথেক এেসিছেল|
েতামার অিভযান ইেদাম েদশ েথেক শুরু হেয়িছল|

েতামার পদপােত েকঁেপ উেঠিছল পৃিথবী|
আকাশ েথেক অেঝাের বৃষ্টি পড়িছল|
েমঘরা ঝিরেয় িছল জল|

5 প্রভু, সীনয় পবর্েতর ঈশ্বেরর সামেন,
প্রভু, ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর সামেন পবর্তমালা েকঁেপ উেঠিছল|

6 “অনােতর পুত্র শম্গর
এবং যােয়েলর সমেয় সমস্ত রাজপথ জনমানবহীন|
বিণকরা এবং পিথকরা অনয্ পথ িদেয় যাতায়াত করত|
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7 “েসখােন েকান ৈসনয্ িছল না|
দেবারা যতিদন তুিম ইস্রােয়েলর মা হেয় আেসা িন
ততিদন ইস্রােয়েল েকান ৈসনয্ িছল না|

8 “ঈশ্বর নতুন েনতােদর িনবর্াচন কেরিছেলন|
তারা নগেরর প্রেবশদ্বাের যুেদ্ধ রত িছল|

ইস্রােয়েল 40,000 ৈসনয্ িছল|
তােদর মেধয্ েকউ একটাও ঢাল অথবা বশর্া খঁুেজ পায় িন|

9 “আমার হৃদয় ইস্রােয়েলর েসই েসনাপিতেদর সেঙ্গ রেয়েছ,
যারা েস্বচ্ছায় যুেদ্ধ িগেয়িছল|

প্রভুর নাম ধনয্ েহাক্|

10 “েতামরা যারা সাদা গদর্ েভর িপেঠ চেড়
কম্বেলর িজেন বেস আেছা
এবং যারা রাস্তায় হঁােটা,
তারা এ সম্বেন্ধ গান কর|

11 পশুরা েযখােন জল পান কের
েসই েচৗবাচ্চায় শুিন রণদামামার মহাসঙ্গীত ধ্বিন|

েলাকরা গায় প্রভুর িবজয়গীিত,
ইস্রােয়েল তঁার ৈসেনয্র জয় েগৗরব গীিত
যখন তঁারই বািহনী নগরদ্বাের কেরেছ যুদ্ধ আর তােদরই েকবল েশান জয় জয়কার|

12 “জােগা েহ মা দেবারা,
েজেগ ওেঠা, গাও গান!

বারক তুিমও জােগা|
েহ অবীেনায়েমর পুত্র েতামার শত্রুিদগেক বন্দী কেরা|

13 “তারপর িতিন ইস্রােয়েল যারা েবঁেচ আেছ তােদর শিক্তমান েলাকেদর িবজয়ী করেলন|
প্রভু আমায় েযাদ্ধােদর ওপর শাসন করেত িদেলন|

14 “অমােলকেদর পাহাড়ী েদশ হেত
ইফ্রিয়েমর েলাকরা এেসিছল|

েহ িবনয্ামীন, তারা েতামায়
ও েতামার েলাকেদর

এবং মাখীর পিরবার েথেক আসা অধয্ক্ষগণেক অনুসরণ কেরিছল|
েহ সবূলূন েতামার েনতারা

েসনাপিতর দণ্ড িনেয় এেসিছল|
15 ইষাখেরর েনতারা দেবারার সেঙ্গ িছল|

ইষাখেরর েলাকরা বারেকর প্রিত িবশ্বস্ত িছল|
েদখ, ঐ েলাকরা কুচকাওয়াজ কের উপতয্কায় নামেছ|
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“রূেবণ, েতামার েসনাদেল প্রচুর সাহসী ৈসনয্ আেছ|
16 তেব েকন েতামােদর েমষপােলর আেশপােশ বেস রেয়ছ?
রূেবণ েতামার সাহসী েসনারা যুদ্ধ সম্পেকর্ এত িচন্তা কেরিছল|

তবু েকন তারা বাড়ীেত বেস েমষপালেকর বঁাশীর বাজনা েশােন?
17 যদর্ ন নদীর ওপাের িগিলয়দবাসী তঁাবুেতই বেস িছল|
এবং েতামার দান এর েলাকরা,

েকন জাহােজর আেশপােশ বেসিছল?
আেশর েগাষ্ঠী সাগেরর তীের িনরাপদ বন্দের

মেনর মতন কের তঁাবু েগেড়িছল|

18 “িকন্তু সমস্ত সবূলূনবাসী, নপ্তািল অিধবাসী পাহােড়র গােয় জীবেনর বাজী েরেখ প্রেতয্েক মহাসংগ্রােম
েমেতিছল|

19কনােনর রাজারা যুেদ্ধ এেলন,
তানক শহের মিগেদ্দার জেলর ধাের যুদ্ধ চলল,

তবু েকান সম্পদ না িনেয় তঁারা ঘের িফরেলন|
20আকােশর যত তারা, িনজ িনজ পথ হেত

েমেতিছল যুেদ্ধ েসিদন সীষরার িবরুেদ্ধ|
21 প্রাচীন কােলর কীশন নদী

সীষরার ৈসনয্বািহনীেক ভািসেয় িনেয় িগেয়িছল|
েহ আমার আত্মা, শিক্তর সেঙ্গ েবিরেয় এস|
22অশ্ব কু্ষেরর আঘােত মািট েকঁেপ ওেঠ|

সীষরার পরাক্রমী অশ্বরা সব ছুেট যাও, ছুেট যাও|

23 “প্রভুর দূত বলল,
েমেরাস শহরেক অিভশাপ দাও|

তার শহরবাসীেদর অিভশাপ দাও|
কারণ তারা ৈসনয্বািহনী িনেয়

প্রভুেক সাহাযয্ করেত আেস িন|”
24 েকনীয় েহবেরর পত্নী�যােয়ল তার নাম|

সেবর্াত্তমা মহীয়সী নারী, প্রণাম তাের প্রণাম|
25 সীষরা চাইল জল;

জল নয়, যােয়ল তােক দুেধর পাত্র এিগেয় িদল|
রাজারই পেক্ষ মানায় েতমন পাত্র|

তােত ক্ষীর ননী সািজেয় িদল যােয়ল|
26 যােয়ল তার হাত বাড়ােলা, তঁাবু খাটােনার েগঁাজ হােত েপেলা|

ডান হাত বাড়ােল কমর্কােরর হাতুিড় উেঠ এেলা|
তারপর েস সীষরার মস্তেক আঘাত হানল|

েস হাতুিড়র আঘােত তার কপােলর দুই পােশর মধয্ িদেয় একটা িছদ্র করল|
27 যােয়েলর পােয় মাথা গঁুেজ িদেয়

পেড় েগল সীষরা|
ভূতলশািয়ত হেয় মৃতুয্র েকােল ঢেল পড়ল

এক চরম িবপযর্য়|
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28 “সীষরার মা জানালা েথেক উঁিক েদয়|
সীষরার মা পদর্ া সিরেয় তাকায় আর কঁােদ,

�সীষরার রথ িফরেত েদরী কের েকন?
েকন আিম এখন অবিধ তার মালগাড়ীর শব্দ শুনিছ না?�

29 “তার প্রজ্ঞাবতী দাসী উত্তর িদল,
বয্াকুলা মােয়র েদখ এই দুগর্িত|

30 দাসীিট বলল, �আিম িনিশ্চত তারা যুেদ্ধ িজেতেছ,
এবং এখন তারা তােদর লুেটর প্রচুর দ্রবয্সামগ্রী

িনেজেদর মেধয্ ভাগ করেছ|
প্রেতয্ক ৈসনয্ েনেব দু একিট কের রমণী

এবং িবজয়ী সীষরা হয়েতা পরবার জনয্
দু-একিট রঙীন সুেতার কাজ করা েপাশাক পােব|�

31 “ওেগা প্রভু, েযন এভােবই মের েতামার শত্রুরা|
যারা েতামায় ভালবােস তারা েযন প্রভাত সূযর্সম শিক্ত অজর্ ন কের|”

এইভােবই 40 বছর েস েদেশ শািন্ত িবরাজ করিছল|

6
িমিদয়নীয়েদর সেঙ্গ ইস্রােয়লীয়েদর যুদ্ধ

1 আবার ইস্রােয়লবাসীরা পাপ কেমর্ েমেত উঠল| তাই সাত বছর ধের প্রভু িমিদয়নেদর সহায় হেয়
রইেলন যােত তারা ইস্রােয়লীয়েদর দিমেয় রাখেত পাের|

2 িমিদয়ন সম্প্রদােয়র েলাকরা িছল ভীষণ শিক্তশালী| ইস্রােয়লবাসীেদর ওপর তারা েবশ অতয্াচার
করত| তাই ইস্রােয়লীয়রা পবর্েতর নানা েগাপন জায়গায় লুিকেয় থাকত| েসখােনই খাবার দাবার লুিকেয়
রাখত| েসসব জায়গা খঁুেজ পাওয়া খুব শক্ত িছল| 3 তারা েয এরকম সাবধান হেয় িগেয়িছল তার কারণ
িমিদয়নীয় এবং অমােলকীয় সম্প্রদােয়র েলাকরা পূবর্েদশ েথেক সবসময় আক্রমণ করেতা এবং তােদর
ফসল নষ্ট করেতা| 4 আক্রমণকারীরা ইস্রােয়লীয়েদর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ িশিবর েগেড়িছল| তারা অেনক দূের
ঘসা শহর পযর্ন্ত ইস্রােয়লীয়েদর সমস্ত শসয্ নষ্ট কের িদেয়িছল| তারা ইস্রােয়লীয়েদর খাবার মেতা িকছুই
অবিশষ্ট রাখল না| তারা তােদর েমষ, গরু, গাধা এসবও েকেড় িনেয় িগেয়িছল| 5 িমিদয়নী়রা ওেদর েদেশ
তঁাবু েগেড়িছল এবং সেঙ্গ এেনিছল পিরবােরর েলাকজন, জীবজন্তু| পঙ্গপােলর ঝঁােকর মেতা অগুনিত
মানুষ তারা এবং তােদর আনা উেটর সংখয্া েগাণা অসম্ভব িছল| েদশটােক ওরা এেকবাের ছারখার কের
িদল| 6 িমিদয়নী়েদর অতয্াচাের ইস্রােয়লীয়রা এেকবাের িনঃস্ব হেয় েগল| তাই তারা প্রভুর দয়া পাবার জেনয্
েকঁেদ আকুল হেয় উঠল|

7 িমিদয়েনর েলাকরা অতয্াচাের েমেত উেঠিছল| েসই জনয্ ইস্রােয়লীয়রা প্রভুর কৃপার জনয্ েকঁেদ
আকুল হেয় উঠল| 8 তাই প্রভু তােদর কােছ একজন ভাববাদীেক পাঠােলন| ভাববাদী ইস্রােয়লবাসীেদর
বলেলন, “প্রভু, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর িক বেলন তা েশান| িতিন বেলেছন, �িমশের েতামরা ক্রীতদাস িছেল|
আিম েতামােদর মুক্ত কের েসই েদশ েথেক িনেয় এেসিছ| 9আিম েতামােদর িমশেরর এবং যারা েতামােদর
িনযর্াতন কেরেছ, তােদর সকেলর হাত েথেক রক্ষা কেরিছ| আিম আবার েসই েলাকেদর তািড়েয় বার কের
িদেয়িছ এবং তােদর েদশ েতামােদর িদেয়িছ|� 10 তারপর আিম েতামােদর বেলিছলাম, �আিম েতামােদর
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প্রভু ঈশ্বর| েতামরা ইেমারীয়েদর েদেশ বসবাস করেব বেট, িকন্তু কখনই েতামরা তােদর মূির্ত্তর পূজা করেব
না|� িকন্তু েতামরা আমার কথা েশােনা িন|”

প্রভুর দূত িগিদেয়ান দশর্ন করেলন
11-12 েসই সময়, প্রভুর দূত একজন েলাকর কােছ এেলন| তার নাম িছল িগিদেয়ান| প্রভুর দূত অফ্রা

নামক একিট জায়গায় একিট ওক গােছর নীেচ বসেলন| ওক গাছটা িছল েযায়াশ নােম একজন েলােকর|
েযায়াশ, িগিদেয়ােনর িপতা, অবীেয়ষ্রীয় বংেশর েলাক িছেলন| িগিদেয়ান একিট দ্রাক্ষা মাড়াবার জায়গায়
িকছু গম মাড়াই করিছেলন|প্রভুর দূত িগিদেয়ােনর কােছ বসেলন| িগিদেয়ান লুিকেয়িছেলন যােত িমিদয়নরা
তঁােক েদখেত না পায়| প্রভুর দূত িগিদেয়ােনর সামেন েদখা িদেয় তােক বলেলন, “েহ মহাৈসিনক প্রভু
েতামার সহায়!”

13 িগিদেয়ান বলেলন, “মহাশয় আপনােক একটা কথা বলব| প্রভু যিদ সিতয্ই আমােদর সহায়, তাহেল
এত দুঃখ কষ্ট েকন? আিম শুেনিছ আমােদর পূবর্পুরুষেদর জনয্ িতিন অেনক আশ্চযর্য্ কাজ কেরিছেলন|
তঁারা বেলিছেলন েয প্রভু তঁােদর িমশর েথেক সিরেয় এেনিছেলন| িকন্তু িতিনআমােদর েছেড় চেল েগেছন|
েকবলমাত্র প্রভুর জনয্ই িমিদয়নরা আমােদর পরািজত করেত েপেরেছ|”

14 প্রভু িগিদেয়ােনর িদেক িফের বলেলন, “েতামার িনেজর শিক্তেক কােজ লাগাও| যাও, িমিদয়েনর
হাত েথেক ইস্রােয়লবাসীেদর রক্ষা কেরা| এ কােজ আিম েতামােকই পাঠািচ্ছ|”

15 িগিদেয়ান বলল, “ক্ষমা করেবন| িক কের আিম ইস্রােয়লেক রক্ষা করব? মনঃিশ পিরবারেগাষ্ঠীর
মেধয্ আমার পিরবারই হেচ্ছ সবেচেয় দুবর্ল| তাছাড়া এই পিরবাের আিমই সবেচেয় েছাট|”

16প্রভু বলেলন, “আিম েতামার সেঙ্গআিছ| সুতরাং িমিদয়নেদর তুিম সহেজই পরািজত করেত পারেব|
এতই সহজ েয, মেন হেব তুিম েযন শুধু একজেনর সেঙ্গই যুদ্ধ করছ|”

17 তখন িগিদেয়ান প্রভুেক বলল, “যিদ আপিন সিতয্ই আমার ওপর প্রসন্ন হন তাহেল আপিন েয স্বয়ং
প্রভু তার একটা প্রমাণ িদন| 18 দয়া কের একটু অেপক্ষা করুন| আিম িফের না আসা পযর্ন্ত েযন চেল
যােবন না| আিম আপনার জনয্ ৈনেবদয্ আনেত যািচ্ছ| েসই ৈনেবদয্ আপনার কােছ িনেবদন করব| আপিন
দয়া কের অনুমিত িদন|”
প্রভু বলেলন, “আিম েতামার িফের আসা পযর্ন্ত অেপক্ষা করেবা|”
19 িগিদেয়ান েভতের িগেয় একিট কিচ পঁাঠা গরম জেল েফাটােলা| তাছাড়া েস প্রায় 20 পাউণ্ড ময়দা

িদেয় খািমরিবহীন রুিট ৈতরী করােলা| তারপর মাংসটা েস একটা ঝুিড়েত আর েঝালটা একটা পােত্র
রাখেলা| েস মাংস, েঝাল আর রুিট িনেয় ওক গােছর নীেচ প্রভুেক পিরেবশন করল|

20 প্রভুর দূত িগিদেয়ানেক বলেলন, “মাংস, রুিট ঐখােন পাথেরর ওপর রােখা| েঝালটা েঢেল দাও|”
িগিদেয়ান তাই করেলা|

21 প্রভুর দূেতর হােত একিট ছিড় িছল| মাংস আর রুিটর ওপর ছিড়টার ডগা েছঁায়ােতই পাথর েথেক
আগুন িছটেক েবরল| মাংস রুিট এেকবাের পুেড় েগল| তারপর প্রভুর দূত েকাথায় িমিলেয় েগেলন|

22 তখন িগিদেয়ান বুঝেত পারেলন েয িতিন এতক্ষণ প্রভুর দূেতর সেঙ্গই কথা বলিছেলন| িগিদেয়ান
েচঁিচেয় উঠল, “সবর্শিক্তমান প্রভু! আিম প্রভুর দূতেক মুেখামুিখ েদেখিছ|”

23 প্রভু বলেলন, “শান্ত হও! এর জনয্ ভয় েপও না, তুিম মরেব না!”
24অতঃপর িগিদেয়ান েসই জায়গায় প্রভুর উপাসনার জনয্ একিট েবদী ৈতরী করেলন| েস েবদীর নাম

িদেলন, “প্রভুই শািন্ত|” অফ্রা শহের েসই েবদী আজও রেয়েছ| এখােনই অবীেয়ষ্রীয়েদর বংেশর েলাকরা
বসবাস কের|

িগিদেয়ান বােলর েবদী েভেঙ্গ েফলেলন
25 েসই রােত্রই প্রভু িগিদেয়ানেক বলেলন, “েতামার িপতার একটা সাত বছেরর েবশ শক্তসমথর্ ষঁাড়

আেছ, তােক সেঙ্গ নাও| বােলর মূির্ত্ত পূজার জনয্ একিট েবদী আেছ েযটা েতামার িপতা ৈতরী কেরিছেলন|
েবদীর পােশ একটা কােঠর খঁুিট রেয়েছ| খঁুিটটা আেশরার মূির্ত্তেক পূজা করার জনয্| এবার ঐ ষঁাড়িটেক
কােজ লাগাও, যােত েস ঐ বােলর েবদী, আেশরার খঁুিট েভেঙ্গ েফলেত পাের| 26 ভাঙ্গার পর েতামােদর
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প্রভু ঈশ্বেরর জনয্ উপযুক্ত েবদী ৈতরী কেরা| এই উঁচু জায়গােতই েসটা ৈতির কেরা| তারপর এই েবদীেতই
ঐ ষঁাড়িটেক বিল িদেয় পুিড়েয় দাও| জ্বালােনার জনয্ আেশরার খঁুিটটােক বয্বহার কেরা|”

27 িগিদেয়ান প্রভুর কথামেতা দশ জন ভৃতয্ িনেয় কাজিট করেলন| িকন্তু তঁার মেন ভয় হল েয, বািড়র
েলাকরা আর শহেরর সবাই তঁার কাণ্ড েদেখ েফলেব| অথচ প্রভুর িনেদর্ শ তঁােক পালন করেতই হেব|
কাজটা িতিন িদেনর েবলায় নয়, রািত্রেতই করেলন|

28পরিদন সকােল শহেরর েলাকরা ঘুম েথেক উেঠ েদখল, বােলর েবদীটা েশষ হেয় েগেছ| তারা এটাও
েদখল েয আেশরার খঁুিটও েকেট েফলা হেয়েছ| বােলর েবদীর পােশই িছল েসই খঁুিট| েসই সেঙ্গ তারা
েদখেলা িগিদেয়ােনর ৈতির েসই েবদীটা| েবদীর উপর বিল েদওয়া ষঁাড়িটও তােদর েচােখ পড়েলা|

29 েলাকরা এ ওর িদেক তািকেয় িজজ্ঞাসা করল, “েক আমােদর েবদীটা েভেঙ্গেছ? েক আেশরার খঁুিট
েকেটেছ? েক এই নতুন েবদীটায ষঁাড় বিল িদেয়েছ?” এই রকম নানা প্রশ্ন তারা িনেজেদর মেধয্ করেত
থাকল|
একজন বলল, “েযায়ােশর পুত্র িগিদেয়ান এসব কেরেছ|”
30 তারা েযায়ােশর কােছ এল| তারা তঁােক বলল, “েতামার পুত্রেক িনেয় এেসা| েস বােলর েবদী

েভেঙ্গেছ| েসই েবদীর পােশ আেশরার খঁুিট েস েকেট েফেলেছ| তার মরণ েকউ েঠকােত পারেব না|
তােক মরেত হেবই|”

31 িঘের থাকা েলাকেদর সামেন েযায়াশ বলল, “েতামরা িক বােলর পক্ষ িনেত যাচ্ছ? েতামরা িক
বালেক রক্ষা করেত যাচ্ছ? যিদ েকউ তার পক্ষ নাও তাহেল কাল সকােলর মেধয্ই তােক মরেত হেব| বাল
যিদ সিতয্ই েদবতা হয় তাহেল েয তার েবদী েভেঙ্গেছ তার িবরুেদ্ধ েস িনেজেক রক্ষা করুক|” 32 েযায়াশ
বলল, “যিদ িগিদেয়ান বােলর েবদী েভেঙ্গ থােক তেব বাল তার সেঙ্গ িববাদ করুক|” েসিদন েথেক েযায়াশ
িগিদেয়ােনর একটা নতুন নাম িদেলন| িযরুব্বাল হেচ্ছ েসই নতুন নাম|

িগিদেয়ােনর হােত িমিদয়নীয়েদর পরাজয়
33 িমিদয়নীয়, অমােলকীয় এবং পুবর্েদেশর অনয্ানয্ েলাকরা একসেঙ্গ িমেল ইস্রােয়লীয়েদর িবরুেদ্ধ

যুদ্ধ করেত েগল| যদর্ ন নদী েপিরেয় তারা িযিষ্রেয়ল উপতয্কায় িশিবর গাড়ল| 34প্রভুর আত্মা িগিদেয়ােনর
ওপর ভর করেলন| িতিন তােক প্রচণ্ড শিক্ত িদেলন| িগিদেয়ান অবীেয়ষ্রীয় পিরবারেক আহ্বান করার জনয্
িশঙা বাজাল| 35 মনঃিশ পিরবারেগাষ্ঠী সকেলর কােছ েস বাতর্ াবাহক পাঠাল| বাতর্ াবাহকরা তােদর অস্ত্রশস্ত্র
িনেয় যুেদ্ধর জনয্ ৈতির হেত বলল| তাছাড়া িগিদেয়ান আেশর, সবুলূন আর নপ্তািল পিরবারেগাষ্ঠীর কােছও
বাতর্ াবাহক পাঠােলন| এই কথা বাতর্ াবাহকরা তােদর বলেল তারাও িগিদেয়ান ও তঁার সঙ্গীেদর সেঙ্গ েদখা
করেলা|

36 তখন িগিদেয়ান ঈশ্বরেক বলেলন, “আপিন আমােক সাহাযয্ করেবন বেলিছেলন যােত
ইস্রােয়লবাসীরা রক্ষা পায়| এ কথা েয সিতয্ তা প্রমাণ করুন| 37 েয জায়গায় শসয্ ঝাড়াই হয় েসখােনআিম
একটা েমেষর ছাল েরেখ েদব| যিদ েদিখ সব জায়গাই শুকেনা অথচ েসই েমেষর ছােল িশিশর পেড়েছ
তাহেল বুঝব আপিন আমােক িদেয় ইস্রােয়ল রক্ষা করেবন| এরকম কথাই েতা আপিন বেলিছেলন|”

38 িঠক েস রকমই ঘটল| পরিদন খুব েভাের িগিদেয়ান ঘুম েথেক উেঠ েমেষর ছাল িনংেড় িনেল ছাল
েথেক এক বািট ভির্ত্ত জল বার হল|

39 িগিদেয়ান ঈশ্বরেক বলল, “েহ প্রভু আমার প্রিত কু্রদ্ধ হেবন না| আিমআপনার কােছ শুধু আর একিট
িজিনস চাইব| েমেষর ছাল িনেয় আর একবার আপনােক পরীক্ষা করেত িদন| এবাের ছালটা েযন শুিকেয়
যায় আর চািরিদেকর মািট েযন িশিশের িভেজ থােক|”

40 েসিদন রােত্র ঈশ্বর েস রকমই করেলন| েমেষর ছালটাই শুধু শুিকেয় েগেলা আর চারপােশর সমস্ত
মািট িশিশের িশিশের েভজা েভজা হেয় রইল|
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7
1 েভারেবলা িযরুব্বাল (িগিদেয়ান) তার েলাকজন িনেয় হােরাদ ঝণর্ার কােছ িশিবর স্থাপন করেলন|

িমিদেয়ােনর েলাকরা েমাির পবর্েতর নীেচ উপতয্কায় তঁাবু খাটাল| জায়গাটা িছল িগিদেয়ানেদর িশিবেরর
উত্তর িদেক|

2তখন প্রভু িগিদেয়ানেক বলেলন, “িমিদয়েনর েলাকেদর হারাবার জনয্আিম েতামার েলাকেদর সাহাযয্
করেত যািচ্ছ| িকন্তু এই কােজর পেক্ষ েতামার েলাকজন অেনক েবশী| ইস্রােয়লীয়রাও আমােক ভুেল
থাকুক, আর বড়াই কের বলুক েয, তারা িনেজরাই িনেজেদর বঁািচেয়েছ�তা আিম চাই না| 3 েসই জনয্
এখন তােদর কােছ জািনেয় দাও, �েয ভীতু েস িগিলয়দ পবর্ত েথেক চেল েযেত পাের| েস বািড় িফের
েযেত পাের|� ”
তখন 22,000 েলাক িগিদেয়ানেক েফেল েরেখ ঘের িফের িগেয়িছল| 10,000 েলাক অবশয্ তখনও

েথেক েগল|
4 তারপর প্রভু িগিদেয়ানেক বলেলন, “তবুও েতামার সেঙ্গ অেনক েবশী েলাক রেয়েছ| তােদর জেলর

িদেক িনেয় যাও, েতামার হেয় আিম েসখােন তােদর পরীক্ষা করব| আিম যখন বলব, �এই েলাকটা েতামার
সেঙ্গ যােব,� তখন েস যােব| আবার যখন বলব, �ঐ েলাকটা যােব না,� তখন েস যােব না|”

5 েসই মেতা িগিদেয়ান েলাকগুেলােক জেলর িদেক িনেয় েগেলন| েসই জেলর কােছ প্রভু িগিদেয়ানেক
বলেলন, “এইভােব েলাকগুেলােক আলাদা আলাদা কেরা: যারা কুকুেরর মেতা িজভ িদেয় চুক্চুক্ কের
জল পান করেব তারা হেব এক েগাষ্ঠী, আর যারা মাথা নীচু কের জল পান করেব তারা হেব অনয্ একিট
েগাষ্ঠী|”

6 িতনেশা জন েলাক হাত িদেয় মুেখর কােছ জল িনেয় কুকুেরর মত চুক্চুক্ কের জল পান করল|
অনয্ানয্রা পান করল মাথা েহঁট কের| 7প্রভু িগিদেয়ানেক বলেলন, “িমিদয়নীয়েদর পরািজত করেত আিম
ঐ 300 জন েলাকেক কােজ লাগােবা| যারা কুকুেরর মত চুক্চুক্ কের জল পান কেরিছল| আিম তােদর
দ্বারাই ইস্রােয়লেক রক্ষা করব| বািক েলাকরা বািড় চেল যাক|”

8 েসই মেতা িগিদেয়ান 300 জন েলাকেক িনেজর কােছ েরেখ বাদ বািক ইস্রােয়লীয়েদর বািড় পািঠেয়
িদেলন| েসই 300 জন েলাক যারা বািড় িফের যািচ্ছল েসই সব েলাকেদর সরবরাহকৃত িজিনসপত্র এবং
িশঙাগুেলা েরেখ িদল|
িমিদয়েনর েলাকরা িগিদেয়ােনর তঁাবুর নীেচ উপতয্কায় তঁাবু েগেড়িছল| 9 রােত্র প্রভু িগিদেয়ােনর সেঙ্গ

কথা বলেলন| িতিন বলেলন, “ওেঠা! আিম েতামােক িমিদয়ন ৈসনয্বািহনীেক পরািজত করেত েদেবা|
তােদর তঁাবুর িদেক েনেম যাও| 10 যিদ একা েযেত ভয় পাও তাহেল েতামার ভৃতয্ ফুরােক সেঙ্গ নাও|
11 িমিদয়নেদর িশিবেরর েলাকরা িক সব বলেছ েতামরা তা শুনেব| এসব েশানার পর েতামরা আক্রমণ
করেত আর ভয় পােব না|”
তাই িগিদেয়ান আর তার ভৃতয্ ফুরা শত্রুপেক্ষর িশিবেরর এেকবাের সীমানার িদেক চেল েগেলন|

12 িমিদয়ন, অমােলক আর পূবর্ েদেশর েলাকরা েসই উপতয্কায় তঁাবু েফলল| এত েলাকজন েয েদেখ
মেন হত পঙ্গপােলর ঝঁাক| আর তােদর এত উট েয মেন েহাত তারা েযন সমুেদ্রর ধােরর অসংখয্ বািলর
কণা|

13 িগিদেয়ান শত্রু িশিবের এেলন| িতিন শুনেত েপেলন একজন বয্িক্ত তার বনু্ধেক একটা স্বেপ্নর কথা
বলেছ| েলাকটা বলেছ, “আিম স্বপ্ন েদখলাম একটা েগাল রুিট িমিদয়নেদর তঁাবুর ওপর েনেম এেস এত
েজাের ধাক্কা িদল েয তঁাবু উেল্ট িগেয় ধুেলায লুিটেয় েগল|”

14 বনু্ধিট স্বেপ্নর অথর্ বুঝেত পারল| েস বলল, “েতামার স্বেপ্নর একিটই অথর্ হয়| স্বপ্নিট হেচ্ছ ইস্রােয়েলর
েসই পুরুষিটেক িনেয়| তার নাম েযায়ােশর পুত্র িগিদেয়ান| অথর্াৎ  িমিদয়েনর ৈসনয্বািহনীেক পরািজত
করার জনয্ ঈশ্বর িগিদেয়ানেক পািঠেয়েছন|”

15 িগিদেয়ান তােদর স্বপ্ন িনেয় কথাবাতর্ া শুনেল ঈশ্বেরর উেদ্দেশয্ মাথা নুইেয় প্রণাম জানােলন| তারপর
ইস্রােয়লীয়েদর তঁাবুেত িফের িগেয় তােদর বলেলন, “ওঠ! িমিদয়নেদর পরািজত করেত প্রভু আমােদর
সাহাযয্ করেবন|” 16 িগিদেয়ান 300জন েলাকেক িতনিট দেল ভাগ কের িদেলন| প্রেতয্কেক একিট কের
িশঙা আর খািল ঘট িদেলন| ঘেটর মেধয্ িছল একটা কের জ্বলন্ত মশাল| 17 তারপর িগিদেয়ান বলেলন,
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“েতামরা আমােক লক্ষয্ করেব| আিম যা কির েতামরা তাই করেব| েতামরা আমার েপছেন েপছেন শত্রু
িশিবেরর সীমানার কােছ চেল আসেব| ওখােন িগেয় আিম যা করব েতামরাও িঠক তাই করেব| 18 শত্রু
িশিবরগুেলা েতামরা িঘের েফলেব| আমার সেঙ্গ যারা আেছ তােদর িনেয় আমরা িশঙা বাজাব| তখন
েতামরাও িশঙা বাজােব| তারপর িচৎকার কের বেল উঠেব: �জয় প্রভুর জনয্ ও িগিদেয়ােনর জনয্!� ”

19 িগিদেয়ান 100 জন েলাক িনেয় শত্রু িশিবেরর সীমানায় েপৗছঁেলন| ওখােন প্রহরীেদর পালা েশষ
হবার সেঙ্গ সেঙ্গই তারা এেস পড়ল| রািত্রর মাঝামািঝ পাহারাদািরর সময় তারা হানা িদল| িগিদেয়ান ও
তঁার েলাকরা িশঙা বাজাবার পর ঘটগুেলা েভেঙ্গ েফলল| 20তারপর িগিদেয়ােনর িতনিট বািহনীর সকেলই
িশঙা বািজেয় িদেয় ঘটগুিল েভেঙ্গ িদেলা| েলাকরা বঁাহােত মশালগুেলা আর ডানহােত িশঙা ধেরিছল| িশঙা
বাজােত বাজােত তারা ধ্বিন িদল: “প্রভুর তরবাির, িগিদেয়ােনর তরবাির!”

21 িগিদেয়ােনর েলাকরা েযখােন িছল, েসখােনই রইল| িকন্তু তঁাবুর েভতের িমিদয়েনর েলাকরা িচৎকার
করেত করেত পালােত লাগল| 22 যখন 300 জন েলাক িশঙা বাজাল, প্রভু িমিদয়েনর েলাকেদর
পরস্পরেক তরবাির িদেয় হতয্া করােলন| শত্রু ৈসনয্রা ৈবৎ -িশট্ট নগেরর িদেক পালােত লাগল| ৈবৎ -
িশট্টা সেরারা নগেরর কাছাকািছ িছল| েলাকগুেলা েদৗড়ােত েদৗড়ােত এেকবাের টব্বেতর শহেরর কােছ
আেবল-মেহালা শহেরর সীমানা পযর্ন্ত চেল এল|

23 তারপর নপ্তািল, আেশর এবং মনঃিশর পিরবারেগাষ্ঠীর সবাইেক বলা হল িমিদয়নেদর হিঠেয় েদবার
জেনয্| 24 ইফ্রিয়েমর পাহােড় েদশগুেলায় িগিদেয়ান দূত পািঠেয় িদেলন| দূতরা বলল, “েতামরা েনেম
এেসা| িমিদয়নেদর আক্রমণ কেরা| ৈবৎ -বারা আর যদর্ ন নদী পযর্ন্ত েয নদী চেল েগেছ েতামরা তার দখল
নাও| িমিদয়নরা েসখােন যাবার আেগই এই কাজটা েতামরা কের নাও|”
এইভােব ইফ্রিয়ম পিরবারেগাষ্ঠীর সবাইেক দূতরা আহ্বান করল| েয নদী ৈবৎ -বারা পযর্ন্ত বেয় েগেছ

েসই নদী তারা অিধকার করল| 25 ইফ্রিয়েমর েলাকরা দুজন িমিদয়ন েনতােক ধরল| এেদর নাম ওেরব
আর েসব| তারা ওেরবেক “ওেরেবর িশলা” নােম এক জায়গােত হতয্া করল| েসবেক হতয্া করল েসেবর
দ্রাক্ষা মাড়াই েক্ষেত্র| ইফ্রিয়েমর েলাকরা িমিদয়নেদর তািড়েয় েদবার কাজ চািলেয় েগল| প্রথেম তারা
ওেরব আর েসেবর মস্তক েকেট িনেয় িগিদেয়ােনর কােছ েগল| েযখান েথেক েলাকরা যদর্ ন নদী পার হয়
িগিদেয়ান েসখােনই িছেলন|

8
1 ইফ্রিয়েমর েলাকরা িগিদেয়ােনর উপর েরেগ েগল| িগিদেয়ানেক েদখেত েপেয় তারা িজজ্ঞাসা করল,

“আমােদর সেঙ্গ েকন তুিম এমন বয্বহার করেল? িমিদয়নেদর সেঙ্গ যুদ্ধ করেত যাবার সময় েকন তুিম
আমােদর ডােকা িন?”

2 িগিদেয়ান বলেলন, “েদেখা েতামরা যা কেরছ আিম তা করেত পাির িন| আমার অবীেয়ষেরর েগাষ্ঠী
যত ফসল তুেলেছ, েতামরা ইফ্রিয়মরা তার েচেয় অেনক েবশী ফসল তুেলছ| ফসল েতালার সময় েক্ষেত
েতামরা যত দ্রাক্ষা েফেল েরেখ যাও, আমার েলাকরা তার েচেয় কম কুড়ায়| িঠক িক না? 3 একই ভােব
েতামােদর ফসল এখন দারুণ ভােলা হেয়েছ| ঈশ্বরই েতামােদর হােত িমিদয়ন েনতা ওেরব আর েসবেক
পরািজত করেত িদেয়েছন| েতামােদর কমর্ সাফেলয্র সেঙ্গ আমার সাফেলয্র িক েকােনা তুলনা চেল?”
িগিদেয়ােনর উত্তর শুেন ইফ্রিয়েমর েলাকেদর রাগ পেড েগল|

িগিদেয়ান িমিদয়েনর দুই রাজােক ধরেলন
4 িগিদেয়ান 300 জন েলাক িনেয় যদর্ ন নদীর ওপাের েগেলন| ওরা খুবই ক্লান্ত আর কু্ষধাতর্ িছল|

5 িগিদেয়ান সুেক্কাৎ শহেরর অিধবাসীেদর বলেলন, “আমার ৈসনয্েদর েতামরা িকছু েখেত দাও| ওরা খুব
পিরশ্রান্ত| আমরা এখনও িমিদয়নেদর রাজা েসরহ আর সলমুন্নেক ধরেত পাির িন|”

6 সুেক্কােতর েনতারা বলল, “েকন আমরা েতামার ৈসনয্েদর খাওয়াব? েতামরা েতা এখনও েসবহ আর
সলমুন্নেক ধরেত পােরা িন|”
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7 তখন িগিদেয়ান বলেলন, “েতামরা আমােদর খাবার িদও না| েসবহ আর সলমুন্নেক ধরবার জনয্ প্রভু
স্বয়ং আমােদর সাহাযয্ করেবন| তারপর আমরা িফের এেস মরুভূিমর কঁাটােঝাপ িদেয় েতামােদর ছাল
ছাড়াব|”

8 সুেক্কাৎ শহর েথেক েবিরেয় িগিদেয়ান চেল েগল পনুেযল শহের| সুেক্কাতবাসীেদর কােছ েস েযমন
খাদয্ েচেয়িছল েতমিন পনূেয়লবাসীেদর কােছও খাদয্ চাইল| তারাও সুেক্কােতর েলাকেদর মেতা একই
কথা বলল| 9পনূেয়েলর েলাকেদর িগিদেয়ান বলেলন, “যুেদ্ধ িজেত আমােক িফের আসেত দাও| তারপর
েতামােদর এই িমনার আিম েভেঙ্গ গঁুিড়েয় েদব|”

10 েসবহ আর সলমুন্না আর তােদর ৈসনয্েদর িশিবর িছল কেকর্ ার শহের| তােদর ৈসনয্রা সংখয্ায় িছল
15,000জন| পূবর্েদেশর ৈসনয্েদর মেধয্ এরাই শুধু েবঁেচ িছল| 120,000 ৈসনয্ ইিতমেধয্ই হত হেয়িছল|
11 িগিদেয়ান সদলবেল তঁাবুবাসীেদর রাস্তা ধরেলন| রাস্তাটা েনাবহ আর যগিবহ শহেরর পূবর্িদেক| কেকর্ ার
শহের এেস িগিদেয়ান শত্রুেদর আক্রমণ করেলন| শত্রুরা এই ধরেণর আক্রমেণর কথা ভাবেতই পাের
িন| 12 িমিদয়নেদর দুই রাজা েসবহ আর সলু্মন্ন পািলেয় েগল| িকন্তু িগিদেয়ান িঠক তােদর ধের েফলেলন|
তঁার ৈসনয্রা শত্রু ৈসনয্েদর পরািজত করল|

13 তারপর েযায়ােশর পুত্র িগিদেয়ান িফের এেলন| িতিন এবং তঁার েলাকরা েহরেসর িগিরপথ িদেয়
িফের এেসিছল| 14 সুেক্কাৎ শহর েথেক একিট যুবকেক িগিদেয়ান ধের এেনিছেলন| যুবকিটেক েস িকছু
িজজ্ঞাসাবাদ করেত যুবকিট সুেক্কাৎ শহেরর দলপিত আর প্রবীণ েলাকেদর িমিলেয় েমাট 77 জেনর নাম
িলেখ িদল|

15 অতঃপর িগিদেয়ান সুেক্কাৎ শহের িফের এেলন| েসখানকার অিধবাসীেদর কােছ এেস বলেলন,
“এই েদেখা েসবহ আর সলু্মন্ন| েতামরা আমায় িনেয় ঠাট্টা তামাশা কের বেলিছেল, �েকন আমরা েতামার
ৈসনয্েদর েখেত েদব? েতামরা েতা েসবহ আর সলু্মন্নেক ধরেত পার িন|� ” 16 এই বেল, িগিদেয়ান
সুেক্কাৎ শহেরর প্রবীণেদর িনেলন| তারপর মরুভূিমর কঁাটােঝাপ িদেয় িতিন তােদর উিচৎ িশক্ষা িদেলন|
17 িগিদেয়ান পনূেয়ল শহেরর িমনার েভেঙ্গ েফলেলন| তারপর িতিন েসই শহেরর নাগিরকেদর হতয্া
করেলন|

18 েসবহ ও সলু্মন্নেক িগিদেয়ান বলেলন, “তােবার পবর্েত কেয়কজনেক েতামরা হতয্া কেরিছেল|
তােদর েকমন েদখেত?”
তারা বলল, “েতামার মতই েদখেত| প্রেতয্েকর েচহারাই িছল রাজপুরুেষর মেতা|”
19 িগিদেয়ান বলেলন, “ওরা আমার ভাই িছল, আমার সেহাদর ভাই| তােদর েতামরা েমের না েফলেল

আিম আজ েতামােদর হতয্া করেত চাইতাম না|”
20 িগিদেয়ান তার েজয্াষ্ঠ পুত্র েযথেরর িদেক িফের বলেলন, “এই রাজােদর হতয্া কেরা|” িকন্তু েযথর

একিট েছাট েছেল িছল বেল ভয় েপেয় েগল| েস তরবাির তুলল না|
21 তারপর েসবহ ও সলু্মন্ন িগিদেয়ানেক বলল, “তুিম িনেজই আমােদর হতয্া কেরা| এই কােজর পেক্ষ

েতামার যেথষ্ট শিক্ত আেছ|” িগিদেয়ান তােদর েমের েফলেলন| িতিন ওেদর উেটর ঘাড় েথেক চঁােদর
আকােরর সাজসজ্জাগুিল িনেয় িনেলন|

িগিদেয়ান এেফাদ ৈতরী করেলন
22 ইস্রােয়লবাসীরা িগিদেয়ানেক বলল, “িমিদয়নেদর হাত েথেক তুিম আমােদর রক্ষা কেরছ| এখন

আমােদর শাসন কেরা| আমরা েতামােক চাই, েতামার েছেল, েতামার নািত�সবাইেক চাই| েতামরা সবাই
আমােদর রাজা হও|”

23 িকন্তু িগিদেয়ান বলেলন, “স্বয়ং প্রভুই েতামােদর রাজা| আিম বা আমার পুত্র েতামােদর শাসন করব
না|”

24 ইস্রােয়লীয়রা যােদর পরািজত কেরিছল, তােদর মেধয্ িকছু েলাক িছল ইশ্মােয়ল বংশীয়| এরা েসানার
দুল পরত| িগিদেয়ান ইস্রােয়লীয়েদর বলেলন, “আমার জনয্ েতামরা একটা কাজ কেরা| যুেদ্ধর সময়
েতামরা েতা অেনক িজিনসই েপেয়িছেল| তার েথেক েতামরা প্রেতয্েকই আমােক একিট কের কােনর দুল
িদেয় দাও|”
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25 ইস্রােয়লবাসীরা বলল, “তুিম যা চাইছ আমরা তা খুিশ হেয়ই েদব|” এই বেল তারা মািটর ওপর
একটা কাপড় েপেত িদল| প্রেতয্েক েসই কাপেড়র ওপর একিট কের দুল েফেল িদল| 26 েসই সব দুল
জেড়া করা হেল তােদর ওজন হল প্রায় 43 পাউণ্ড| এছাড়াও িগিদেয়ানেক ইস্রােয়লীয়রা অনয্ানয্ উপহার
িদেয়িছল| চঁােদর মেতা, অশ্রুিবনু্দর মেতা েদখেত জেড়াযা গয়নাও তারা তােক িদেয়িছল| আর িদেয়িছল
েবগুনী রেঙর েপাশাক| িমিদয়নরা এইসব িজিনস বয্বহার করত| িমিদয়ন রাজােদর উেটর েশকলও তারা
তােক িদেয়িছল|

27 িগিদেয়ান েসই েসানা িদেয় একটা এেফাদ ৈতরী করেলন| তঁার িনেজর শহর অফ্রােত েসই এেফাদেক
িতিন স্থাপন করেলন| সমস্ত ইস্রােয়লীয়রা এেফাদিটেক পূজা কেরিছল| এইভােব তারা ঈশ্বেরর প্রিত িবশ্বস্ত
থাকল না, কারণ তারা এেফােদর পূজা কেরিছল| এটা িগিদেয়ান এবং তার পিরবােরর কােছ একটা ফঁােদর
মত হল এবং তােদর িদেয় পাপ কাজ করােলা|

িগিদেয়ােনর মৃতুয্
28 িমিদয়নেদর বাধয্ হেয়ই ইস্রােয়লীয়েদর প্রভুত্ব েমেন িনেত হল| ওরা আর েকান অশািন্ত করল না|

40 বছর ধের েদেশ শািন্ত িছল| যতিদন িগিদেয়ান েবঁেচিছল ততিদন পযর্ন্ত শািন্ত িছল|
29 েযায়ােশর পুত্র িযরুব্বাল অতঃপর িগিদেয়ান েদেশ েগেলন| 30 তঁার িছল 70িট সন্তান, অেনকগুিল

িবেয় কেরিছেলন বেলই তঁার এতগুেলা সন্তান| 31 িশিখেম িগিদেয়ােনর একজন উপপত্নী থাকত| তার গেভর্
িগিদেয়ােনর একিট পুত্র হল| িগিদেয়ান তার নাম রাখেলন অবীেমলক|

32 েযায়ােশর পুত্র িগিদেয়ান বৃদ্ধ বয়েস মারা েগেলন| েযায়ােশর সমািধস্থেলই তঁােক কবর েদওয়া হল|
েসই সমািধিট অফ্রা শহের অবিস্থত েযখােন অবীেয়ষর পিরবার বাস কের| 33 িগিদেয়ােনর মৃতুয্র পর
ইস্রােয়লীয়রা আবার ঈশ্বরেক ভুেল েগল| তারা বােলর ভক্ত হেয় েগল| তারা বাল বরীত্ েক তােদর েদবতা
েমেন িনল| 34 তারা তােদর প্রভু ঈশ্বরেক ভুেল েগল| অথচ িতিনই তােদর চািরিদেকর শত্রুেদর হাত েথেক
রক্ষা কেরিছেলন| 35 িযরুব্বাল (িগিদেয়ান) পিরবােরর অনুগত হেয় তারা আর রইল না| েস তােদর যেথষ্ট
উপকার করেলও তারা তােক মেন রাখল না|

9
অবীেমলক রাজা হেলন

1 অবীেমলক হেলন িযরুব্বােলর পুত্র| িশিখম শহের তঁার কাকা জয্াঠারা বাস করেতন| েসখােন
অবীেমলক চেল েগেলন| তঁােদর এবং মামার বািড়র সকেলর কােছ িতিন বলেলন, 2 “এ কথাটা েতামরা
িশিখম শহের েনতােদর িজজ্ঞাসা কর: �িযরুব্বােলর 70 জন পুেত্রর শাসন ভাল না একজন েলাকর শাসন
ভাল? মেন েরেখা আিম েতামােদর আত্মীয়|� ”

3অবীেমলেকর কাকা িশিখেমর েনতােদর এই প্রশ্ন িজজ্ঞাসা করেলন| েনতারা অবীেমলকেক অনুসরণ
করা িস্থর করল| েনতারা বলল, “যতই েহাক্◌্, অবীেমলকআমােদর ভাই|” 4তারা তােক 70 খানা রূেপার
খণ্ড দান করল| তারা বাল-বরীেতর মিন্দর েথেক এইসব রূেপা এেনিছল| েসই রূেপা িদেয় অবীেমলক িকছু
েলাক ভাড়া করেলন| এই েলাকগুেলা িছল অপদাথর্, েবপেরায়া ধরেণর| অবীেমলক েযখােনই েযেতন
তারাও তার সেঙ্গ সেঙ্গ েযত|

5 অবীেমলক অফ্রায় তার িপতার বাড়ীেত িগেয় ভাইেদর হতয্া করেলন| িগিদেয়ােনর 70 জন পুত্রেক
িতিন একসেঙ্গ হতয্া করেলন| িকন্তু িযরুব্বােলর েছাট েছেলিট লুিকেয় িছল| েস পািলেয় েগল| তার নাম
েযাথম|

6 তারপর িশিখেমর েনতারা আর িমেল্লার েলাকরা সব একত্র হেয় িশিখেম একিট িবরাট গােছর নীেচ
অবীেমলকেক রাজা িহসােব েমেন িনল|

েযাথেমর কািহনী
7 েযাথম শুনেত েপল েয িশিখেমর েনতারা অবীেমলকেক রাজা কেরেছ| তারপর েস গিরষীম পবর্েতর

মাথায় উেঠ িগেয় িচৎকার কের এই গল্পিট বলেত লাগল:
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“েশােনা, িশিখেমর যত েনতারা েশােনা| েশানার পেরই েতামােদর কথা ঈশ্বর শুনেবন|
8 “একদা বেনর সমস্ত গাছপালা ভাবল জলপাই গাছ েহাক্ না তােদর রাজা| েসই মেতা তারা জলপাই

গাছেক বলল, �তুিম আমােদর ওপর রাজত্ব কর|�
9 “জলপাই গাছ বলল, �েদেখা, মানুষ, েদবতা সবাই আমার েতেলর জনয্ আমােক প্রশংসা কের|

েতামরা িক চাও আিম েতেলর প্রস্তুিত বন্ধ কের িদই এবং অনয্ গাছেদর শাসন কির?�
10 “গাছরা তখন ডুমুর গাছেক বলল, �হও না তুিম আমােদর রাজা|�
11 “ডুমুর গাছিট বলল, �আিম িক ডুমুর ও িমষ্ট ফল ফলান বন্ধ কের শুধুই অনয্ গাছেদর ওপর

শাসন করব?�
12 “তারপর তারা দ্রাক্ষালতার কােছ িগেয় বলল, �দ্রাক্ষালতা, আমােদর রাজা হও|�
13 “দ্রাক্ষালতা বলল, �সকেলই আমার রেসর গুেন খুিশ| েস মানুষই েহাক্ অথবা ঈশ্বর| েতামরা িক

চাও আিম রেসর েজাগান বন্ধ কের অনয্ গাছেদর শাসন কির?�
14 “অবেশেষ তারা কঁাটা েঝাপঝােড় িগেয় বলল, �আমরা েতামােক রাজা করব|�
15 “তখন কঁাটাগাছ তােদর বলল, �সিতয্ই যিদ েতামরা আমােক েতামােদর রাজা কর, তেব চেল

এেসা আমার ছায়ায়, আশ্রয় নাও এখােন| েতামরা যিদ তা না কেরা কঁাটােঝাপ েথেক দাউদাউ কের
আগুন েবেরােব| এটা িলবােনােনর এরস গাছগুিলেক পুিড়েয় েদেব|�

16 “এখন সিতয্ই যিদ েতামরা মেন প্রােণ অবীেমলকেক রাজা কেরা, তাহেল তােক িনেয় সুেখ থােকা|
আর যিদ েতামরা িযরুব্বাল ও তার পিরবােরর প্রিত সুিবচার কেরছ বেল মেন কর েস েতা ভালই| 17 িকন্তু
একবার েভেব েদেখা, আমার িপতা েতামােদর জনয্ িক কেরিছেলন| িতিন েতামােদর জনয্ যুদ্ধ কেরিছেলন|
িমিদয়েনর হাত েথেক েতামােদর বঁাচােনার জনয্ িতিন িনেজর জীবন িবপন্ন কেরিছেলন| 18 িকন্তু আজ
েতামরা আমার িপতার পিরবােরর িবরুেদ্ধ মাথা তুেল দঁািড়েয়ছ| েতামরা তঁার 70জন পুত্রেক একসেঙ্গ হতয্া
কেরছ| েতামরা অবীেমলকেক েতামােদর রাজা কেরছ| েতামরা তােক রাজা কেরছ কারণ েস েতামােদর
আত্মীয়| িকন্তু েস আমার িপতার ক্রীতদাসীর পুত্র, এছাড়া আর িকছু নয়| 19 তাই বলিছ িযরুব্বাল ও তঁার
পিরবােরর প্রিত সিতয্ই যিদ েতামরা যথাথর্ বয্বহার কের থােকা, তাহেল অবীেমলকেক রাজা িহেসেব েপেয়
েতামরা সুখী হও| েসও েতামােদর িনেয় সুখী েহাক্◌্| 20 িকন্তু যিদ েতামরা তার সেঙ্গ যথাথর্ বয্বহার না
কের থােকা তাহেল েহ িশিখেমর েনতারা, িমেল্লার েলাকরা েতামােদর ধ্বংস করেব| েসই সেঙ্গ অবীেমলক
িনেজও ধ্বংস হেব|”

21 এই বেল েযাথম েবর নগের পািলেয় েগল| েসখােন েস থাকেত লাগল, কারণ েস তার ভাই
অবীেমলকেক ভয় করত|

িশিখেমর সেঙ্গ অবীেমলেকর যুদ্ধ
22 অবীেমলক িতন বছর ইস্রােয়লীয়েদর শাসন কেরিছেলন| 23-24 অবীেমলক িযরুব্বােলর 70 জন

পুত্রেক হতয্া কেরিছেলন| তারা সকেলই িছল অবীেমলেকর িনেজর ভাই| িশিখেমর েনতারা তার এই অনয্ায়
কাজ সমথর্ণ কেরিছল| েসইজনয্ ঈশ্বর অবীেমলক ও িশিখেমর েনতােদর মেধয্ িববাদ বািধেয িদেলন|
িশিখেমর েনতারা িকভােব অবীেমলকেকজখম করা যায় তার মতলব করিছল| 25তারা আর অবীেমলকেক
চাইিছল না| পাহােড়র মাথায় তারা েলাকেদর দঁাড় কিরেয় িদল| যারা ঐ পথ িদেয় েযত তােদর ওপর চড়াও
হেয় ঐসব েলাক সব িকছু েকেড় িনত| অবীেমলক বয্াপারিট বুঝেত পারেলন|

26 এরেদর পুত্র গাল তার ভাইেদর সেঙ্গ িনেয় িশিখম শহের উেঠ েগেলা| েসখানকার েনতারা িঠক
করেলা, তারা গালেকই িবশ্বাস করেব এবং েমেন েনেব|

27একিদন িশিখেমর েলাকরা েক্ষত েথেক দ্রাক্ষা তুলেত েগল| দ্রাক্ষা িনংেড় তারা দ্রাক্ষারস ৈতির করল|
তারপর তারা তােদর েদবতার মিন্দের একটা অনুষ্ঠােনর আেয়াজন করল| েসখােন তারা দ্রাক্ষারস পান
কের অবীেমলকেক খুব গালমন্দ করেত লাগল|

28 এবেদর পুত্র গাল বলল, “আমরা সবাই িশিখেমর েলাক| আমরা েকন অবীেমলকেক মানব?
িনেজেক েস িক মেন কের? অবীেমলক িযরুব্বােলর পুত্রেদর মেধয্ একজন? আর েস সবূলেক কেরেছ
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তার মন্ত্রী, িঠক িকনা? আমরা অবীেমলকেক মানিছ না, মানব না| আমরা আমােদর িনেজেদর েলাকেকই
মানেবা| আমরা িশিখেমর িপতা হেমােরর েলাকেদর মানব| কারণ তারা আমােদর িনেজর েলাক| 29 েতামরা
যিদ আমােক েসনাপিত বেল স্বীকার কেরা তাহেল আিম অবীেমলকেক পরািজত করব| আিম ওেক বলল,
�ৈসনয্ সাজাও এেসা, যুদ্ধ কেরা|� ”

30 িশিখেমর শাসনকতর্ া হল সবূল| এবেদর পুত্র গােলর কথা সবূল সব শুনল| শুেন েস খুব েরেগ
েগেলা| 31 েস অরুমা শহের অবীেমলেকর কােছ বাতর্ াবাহক পাঠাল| বাতর্ ািট িছল এরকম:

“এবেদর পুত্র গাল তার ভাইেদর িনেয় িশিখম শহের চেল এেসেছ| তারা আপনার সেঙ্গ একটা
ঝগড়া বাধােত চায়| গাল সারা শহরেক আপনার িবরুেদ্ধ েখিপেয তুেলেছ| 32তাই আজ রােত্রই আপিন
অবশয্ই আপনার েলাকেদর িনেয় শহেরর বাইের মােঠর মেধয্ লুিকেয় থাকেবন| 33 তারপর সকােল
েরাদ উঠেলই শহর আক্রমণ করেবন| গাল তার দলবল িনেয় আপনার সেঙ্গ লড়াই করেত এেল যা
করবার করেবন|”

34 একথা েশানার পর অবীেমলক তঁার ৈসনয্দলসহ রােত্র উেঠ শহেরর িদেক রওনা হেলন| ৈসনয্রা
চারেট দেল ভাগ হেয় েগল| তারা িশিখম শহেরর কাছাকািছ একিট জায়গায় লুিকেয় থাকল| 35 এবেদর
পুত্র গাল েবিরেয় িগেয় িশিখম শহেরর ফটেকর মুেখ দঁািড়েয় রইল| গাল যখন েসখােন দঁািড়েয় তখন
অবীেমলক ও তঁার ৈসনয্দল লুেকােনার জায়গা েথেক েবিরেয় এল|

36 গাল ওেদর েদখল| েস সবুলেক বলল, “তািকেয় েদখ, েলাকরা পবর্ত েথেক েনেম আসেছ|”
িকন্তু সবূল বলল, “তুিম শুধু পবর্েতর ছায়াই েদখছ| ছায়াগুেলােক িঠক মানুেষর মত েদখেত|”
37 িকন্তু গাল আবার বলল, “তািকেয় েদখ, িকছু েলাক ওখােন েথেক নােভল েদেশ েনেম আসেছ|

আিম যাদুকর বৃেক্ষর ওপের কার েযন মাথা েদখলাম|” 38 সবূল গালেক বলল, “তুিম েকন আেগর মত
হামবড়াই করছ না? তুিম বেলিছেল, �অবীেমলক েক? েকনআমরা তােক মানব?� তুিম এই মানুষগুিলেক
উপহাস কেরিছেল| এখন যাও, ওেদর সেঙ্গ লড়াই কেরা|”

39 গাল িশিখেমর েনতােদর িনেয় অবীেমলেকর সেঙ্গ যুদ্ধ করেত েগল| 40অবীেমলক তঁার েলাকজন
িনেয় গাল ও তার েসনাবািহনীেক তাড়া করেলন| গােলর েলাকরা িশিখম শহেরর ফটেকর িদেক পািলেয়
েগল| পািলেয় যাবার সময় তােদর মেধয্ অেনেক িনহত হল|

41 তারপর অবীেমলক অরূমা শহের িফের এেলন| গাল ও তার ভাইেদর সবূল িশিখম শহর েথেক
তািড়েয় িদেলন|

42পরিদন িশিখেমর েলাকরা মােঠ কাজ করেত েগল| অবীেমলক তা েদখেলন| 43 িতিন তঁার েলাকেদর
িতনিট দেল ভাগ করেলন| িশিখেমর অিধবাসীেদর িতিন হঠাৎ  আক্রমণ করেত েচেয়িছেলন| েসই জনয্
িতিন তঁার েলাকজনেক মােঠ লুিকেয় রাখেলন| যখন িতিন েদখেলন েলাকরা শহর েথেক েবিরেয় পড়েছ,
িতিন তােদর ওপর ঝঁািপেয় পড়েলন| 44 অবীেমলক সদলবেল েদৗেড় িগেয় িশিখেমর ফটেকর কােছ
একটা জায়গায় দঁাড়ােলন| অনয্ দু-দেলর েলাকরা মােঠর িদেক ছুেট িগেয় েলাকেদর েমের েফলল|
45 সারািদন ধের অবীেমলক িশিখেমর সেঙ্গ লড়াই করেলন| অবীেমলক িশিখম দখল করেলন আর
েসখানকার েলাকেদর হতয্া করেলন| তারপর িতিন শহরিটেক তছনছ কের তার ওপর লবণ িছিটেয় িদেলন|

46 িশিখেমর দুেগর্ িকছু েলাক বাস করত| যখন তারা িশিখেমর ঘটনা শুনল তখন তারা এল-বরীত্ 
েদবতার মিন্দেরর মেধয্ একিট িমনাের িমিলত হল|

47অবীেমলক িশিখম দুেগর্র েনতােদর জেড়া হবার খবর জানেত পারেলন| 48তাই িতিন তঁার েলাকেদর
িনেয় সলেমান পবর্েত উেঠ এেলন| একটা কুড়ুল িদেয় অবীেমলক গাছ েথেক কেয়কটা ডাল েকেট িনেলন|
ডালগুেলা কঁােধ িনেয় সেঙ্গর েলাকেদর অবীেমলক বলেলন, “আিম যা করলাম েতামরা তা চট্পট্ কের
েফল|” 49 এই কথা শুেন তঁার েদখােদিখ তারাও ডালগুেলা েকেট েফলল| তারপর এল্-বরীত্ মিন্দেরর
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সবেচেয় িনরাপদ ঘেরর গােয় েসগুেলা তারা জেড়া করল| আগুন লািগেয় িদল ডালগুেলায়| েসখােন যারা
িছল তােদর পুিড়েয় মারল| এই ভােব িশিখম দুেগর্র কােছ বসবাসকারী প্রায় 1000 নরনারী মারা েগল|

অবীেমলক মারা েগেলন
50 তারপর সদলবেল অবীেমলক েতবস শহের েগেলন| তারা শহরিট দখল করল| 51 শহেরর মেধয্

একটা েবশ মজবুত িমনার িছল| শহেরর েলাকরা আর েনতারা পািলেয় িগেয় েসখােনআশ্রয় িনল| িমনােরর
দরজায় তালাচািব িদেয় তারা ছােদ উেঠ েগল| 52 অবীেমলক দুগর্ আক্রমণ করেলন এবং দুগর্টা আগুন
িদেয় জ্বািলেয় েদবার জনয্ দুেগর্র দরজার কােছ েগেলন| 53 িকন্তু িতিন যখন দরজার েগাড়ায় দঁািড়েয়,
েসই সময় দুেগর্র ছাদ েথেক একজন নারী তঁার মাথা লক্ষয্ কের একটা েপষাই করবার পাথেরর চঁাই েফেল
িদল| অবীেমলেকর মাথার খুিল েসই পাথেরর ঘােয় গঁুিড়েয় েগল| 54 েসই মূহুেতর্ অবীেমলক তঁার ভৃতয্েক
বলেলন, “তরবািরটা বার কের আমােক েমের েফল| েতামােকই এ কাজটা করেত হেব| েলাক েযন না
বেল, �একটা স্ত্রীেলাকআমােক েমের েফেলেছ|� ” তাই হল| ভৃতয্িট তঁােক তরবািরর েকােপ েমের েফলল|
অবীেমলক মারা েগলন| 55অবীেমলক মারা েগেছ েদেখ ইস্রােয়েলর েলাকরা সকেল েদেশ িফের েগল|

56 অবীেমলক তঁার অসৎ কেমর্র জনয্ ঈশ্বর এভােবই শািস্ত িদেলন| তঁার 70 জন ভাইেক হতয্া কের
অবীেমলক তঁার িপতার িবরুেদ্ধ পাপ কেরিছেলন| 57 ঈশ্বর িশিখম শহেরর েলাকেদরও অনয্ায় কেমর্র
জনয্ শািস্ত িদেয়িছেলন| এভােবই েযাথেমর কথা ফেল িগেয়িছল| (েযাথম িযরুব্বােলর কিনষ্ঠ পুত্র| আর
িযরুব্বালই িছল িগিদেয়ান|)

10
িবচারক েতালয়

1 অবীেমলেকর মৃতুয্র পর ইস্রােয়লীয়েদর বঁাচােনার জনয্ ঈশ্বর আর একজন িবচারকেক পাঠােলন|
তার নাম েতালয়| তার িপতার নাম পূয়া| পূয়ার িপতার নাম েদাদয়| েতালয় ইষাখর পিরবারেগাষ্ঠী েথেক
এেসিছল| থাকত শামীর শহের| শহরটা ইফ্রিয়েমর পাহােড়র েদেশ অবিস্থত| 2 েতালয় 23 বছর ধের
ইস্রােয়লবাসীেদর িবচারক িছল| মৃতুয্র পর তােক শামীর শহের কবর েদওয়া হেয়িছল|

িবচারক যায়ীর
3 েতালেয়র মৃতুয্র পর ঈশ্বর যায়ীরেক িবচারককের পাঠােলন| যায়ীর িগিলয়েদ থাকেতা| 22 বছর যায়ীর

ইস্রােয়লীয়েদর িবচারক িছল| 4 তার 30 জন পুত্র িছল| তারা 30িট গাধায় চেড় েবড়াত| তারা িগিলয়েদর
30িট শহেরর েদখােশানা করত| এমনিক আজও সবাই এই শহরগুেলােক যায়ীেরর শহর বেলই জােন|
5 যায়ীর মারা েগেল তােক কােমান শহের কবর েদওয়া হল|

অেম্মানীয়রা ইস্রােয়েলর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করল
6 প্রভুর দৃষ্টিেত যা মন্দ েসই পাপকেমর্ আবার ইস্রােয়লবাসীরা রত হল| তারা বাল আর অষ্টােরােতর

মূির্ত্তর পূজা করেত লাগল| েসই সেঙ্গ তারা অরাম, সীেদান, েমায়াব, অেম্মান এবং পেলষ্টীয় েদবতােদর
পূজা করত| ইস্রােয়ল তােদর প্রকৃত প্রভুেক তয্াগ করল আর তঁার েসবা বন্ধ করল|

7তাই প্রভু ইস্রােয়লীয়েদর ওপর কু্রদ্ধ হেলন| িতিন পেলষ্টীয় ও অেম্মানেদর ইস্রােয়লবাসীেদর পরািজত
করবার জনয্ অনুমিত িদেলন| 8ঐ বছেরই যদর্ ন নদীর পূবর্িদেক িগিলয়দ অঞ্চেল েযসব ইস্রােয়লীয় থাকত
তােদর ওরা হািরেয় িদল| এই অঞ্চেলই িছল ইেমারীয়েদর বাস| এইসব ইস্রােয়লবাসীরা 18 বছর দুঃখ কষ্ট
েভাগ কেরিছল| 9অেম্মানরা তারপর যদর্ ন েপিরেয় িযহূদা, িবনয্ামীন আর ইফ্রিয়েমর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেত
েগল| অেম্মানেদর উৎপীড়েনর কারেণ ইস্রােয়লীয়েদর প্রভূত দুঃখ কষ্ট েভাগ করেত হেয়িছল|

10 এখন ইস্রােয়লীয়রা সাহােযয্র জনয্ প্রভুেক ডাকেত লাগল| তারা বলল, “েহ ঈশ্বর, আমরা আপনার
িবরুেদ্ধ পাপ কেরিছ| আমরা আমােদর প্রভুেক তয্াগ কের বােলর মূির্ত্ত পূজা কেরিছ|”
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11 প্রভু তােদর বলেলন, “যখন িমশরীয়, ইেমারীয়, অেম্মানীয় এবং পেলষ্টীয় েলাকরা েতামােদর
েমের েফলিছল, েতামরা আমার কােছ এেস েকঁেদিছেল| আর আিম েতামােদর তােদর হাত েথেক রক্ষা
কেরিছলাম| 12 তারপর সীেদানীয়, অমােলকীয় আর মােয়ানীয়রা যখন েতামােদর আক্রমণ করল, তখনও
েতামােদর আিম বঁািচেয়িছ| 13 িকন্তু তারপর েতামরা আমােক েছেড় অনয্ েদবতােদর পূজায় েমেতিছেল|
তাই এবার আর েতামােদর কথা শুনব না| 14 যাও তােদর কােছই িগেয় সাহাযয্ চাও| েতামােদর িবপেদ
ঐসব েদবতাই এবার েতামােদর রক্ষা করুক|”

15 িকন্তু ইস্রােয়লবাসীরা প্রভুেক বলল, “আমরা পাপ কেরিছ| আপিন আমােদর প্রিত যা ইচ্ছা হয় করুন|
িকন্তু প্রভু দয়া করুন, শুধুমাত্র আজেকর জনয্ আমােদর রক্ষা করুন|” 16 এই বেল তারা সমস্ত মূির্ত্ত ছঁুেড়
েফেল িদল| আবার তারা প্রভু ঈশ্বেরর উপাসনা করেত শুরু করল| অগতয্া প্রভু তােদর কষ্ট েদখেলন ও
েবদনােবাধ করেলন|

িযপ্তহ েনতা মেনানীত হল
17অেম্মানরা যুেদ্ধর জনয্ ৈতরী হল| তােদর িশিবর িছল িগিলয়েদ| ইস্রােয়লবাসীরাও সব এক জায়গায়

জেড়া হল| তােদর িশিবর হল িমস্পা শহের| 18 িগিলয়েদর েনতারা বলল, “অেম্মানেদর িবরুেদ্ধ যুেদ্ধ েয
আমােদর েনতৃত্ব েদেব েসই হেব িগিলয়দবাসীেদর প্রধান েনতা|”

11
1 িগিলয়দ পিরবারেগাষ্ঠীর একজন হেচ্ছ িযপ্তহ| েস খুব শিক্তশালী েযাদ্ধা| িকন্তু েস গিণকার পুত্র| তার

িপতার নাম িছল িগিলয়দ| 2 িগিলয়েদর িনেজর স্ত্রীর অেনকগুেলা পুত্র| পুত্ররা বড় হেয় িযপ্তহেক েদখেত
পারত না| তারা তােক শহর ছাড়া করল| তারা িযপ্তহেক বলল, “তুিম আমােদর ৈপতৃক সম্পিত্তর এক
কানাকিড়ও পােব না, কারণ তুিম আমােদর মােয়র েপেটর ভাই নও| তুিম অনয্ নারীর সন্তান|” 3 ভাইেদর
কথায় িযপ্তহ শহর েছেড় চেল েগল| েস েটাব েদেশ বাস করত| েটােব িকছু শিক্তশালী েলাক িযপ্তহেক
অনুসরণ করেত লাগল|

4 িকছুিদন পের অেম্মানরা ইস্রােয়লীয়েদর সেঙ্গ যুদ্ধ চালােত লাগল| 5 িগিলয়েদর েনতারা িযেপ্তর কােছ
েগল তােক িফের আসার জনয্ অনুনয় করেত| তারা িযপ্তহেক েটাব েছেড় িগিলয়েদ িফের আসেত বলল|

6 েনতারা িযপ্তহেক বলল, “তুিম আমােদর কােছ এেস আমােদর েনতা হও| েতামার েনতৃেত্ব আমরা
অেম্মানেদর সেঙ্গ লড়াই করেবা|”

7 িযপ্তহ তােদর বলল, “েতামরাই েতা আমােক িভেটছাড়া কেরিছেল| েতামরা েতা আমায় ঘৃণা কর|
তাহেল এখন েকন আবার িবপেদ পেড়েছা বেল আমার কােছ এেসছ?”

8 তারা বলল, “এই কারেণই আমরা েতামার কােছ এেসিছ| দয়া কেরা| আমােদর মেধয্ তুিম এেসা,
অেম্মানেদর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ চালাও| তুিমই িগিলয়েদর অিধবাসীেদর েসনাপিত হেব|”

9 িযপ্তহ বলল, “েবশ, যিদ েতামরা চাও েয আিম িগিলয়েদ িফের আিস এবং অেম্মানীয়েদর সেঙ্গ যুদ্ধ
কির ভােলা কথা| প্রভুর সহায়তায় যিদ আিম িজিত তাহেল আিমই হেবা েতামােদর নতুন েনতা|”

10 িগিলয়েদর েনতারা বলল, “আমরা েয সব কথা বেলিছ প্রভু সবই শুনেছন| আমরা প্রিতশ্রুিত িদিচ্ছ,
তুিম যা করেত বলেব আমরা তাই করব|”

11অগতয্া িযপ্তহ তােদর সেঙ্গ চেল েগল| তারা িযপ্তহেক তােদর েনতা ও েসনাপিত কের িদেল িমস্পা
শহের প্রভুর সামেন িযপ্তহ আর একবার তার কথাগুেলা শুিনেয় িদল|

অেম্মােনর রাজার কােছ িযপ্তহর বাতর্ া
12অেম্মানেদর রাজার কােছ িযপ্তহ কেয়কজন বাতর্ াবাহক পাঠাল| বাতর্ াবাহকরা রাজার কােছ এই বাতর্ া

েশানাল, “অেম্মানবাসী আর ইস্রােয়লীয়েদর মেধয্ সমসয্াটা িক? েকন েতামরা আমােদর েদেশ যুদ্ধ করেত
এেসছ?”

13 রাজা তােদর বলল, “ইস্রােয়েলর সেঙ্গ আমােদর লড়াই জাির রেয়েছ কারণ ওরা িমশর েথেক চেল
আসার সময় আমােদর সমস্ত জিমজায়গা েকেড় িনেয়েছ| অেণর্ান নদী েথেক যেব্বাক নদী এবং যদর্ ন নদী
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পযর্ন্ত আমােদর যত জিম আেছ, সব ওরা িনেয় িনেয়েছ| এখন যাও ইস্রােয়লীয়েদর িগেয় বেলা, আমােদর
জায়গাগুেলা েযন েকােনা ঝােমলা না কের িফিরেয় েদয়|”

14 দূতরা িযপ্তহর কােছ এই কথা েশানাল| তারপর িযপ্তহ আবার তােদর অেম্মানেদর রাজার কােছ
পাঠাল| 15 তারা েয বাতর্ া িনেয় েগল তা এরকম:

“িযপ্তহ এই কথা বেলন: ইস্রােয়ল েমায়াব বা অেম্মানেদর েকান জায়গা েনয়িন| 16 ইস্রােয়লীয়রা
যখন িমশর েথেক চেল আেস তখন তারা মরুভূিমেত িছল| েসখান েথেক েগল েলািহত সাগের|
তারপর কােদেশ| 17 ইস্রােয়লীয়রা ইেদােমর রাজার কােছ দূত পাঠাল| দূতরা সাহাযয্ চাইল| তারা বলল,
�ইস্রােয়লীয়েদর েতামােদর েদেশর ওপর িদেয় েযেত দাও|� িকন্তু ইেদােমর রাজা আমােদর েযেত
িদল না| েমায়ােবর রাজার কােছও আমরা একই রকম বাতর্ া পাঠালাম| েসও তার েদেশর ওপর িদেয়
আমােদর েযেত িদল না| অগতয্া ইস্রােয়লীয়রা কােদেশই েথেক েগল|

18 “তারপর ইস্রােয়লীয়রা মরুভূিম িদেয় আর ইেদাম ও েমায়াব েদেশর পাশ িদেয় েযেত লাগল|
তারা েমায়ােবর পূবর্িদেক িগেয় অেণর্ান নদীর ওপাের তঁাবু গাড়ল| েমায়ােবর সীমানা তারা েপেরাল না|
েমায়ােবর ধােরই অেণর্ান নদী|

19 “তারপর ইেমারীয় রাজা সীেহােনর কােছ ইস্রােয়লীয়রা দূত পাঠাল| সীেহান িছল িহেষ্বােনর রাজা|
দূেতরা সীেহানেক বলল, �েতামােদর েদেশর মেধয্ িদেয় ইস্রােয়লীয়েদর েযেত দাও| আমরা আমােদর
েদেশ েযেত চাই|� 20 িকন্তু ইেমারীয়েদর রাজা সীেহান ইস্রােয়লীয়েদর ঢুকেত িদল না| সীেহান েলাকেদর
িনেয় যহেস তঁাবু খাটাল| তারপর তারা ইস্রােয়লীয়েদর সেঙ্গ যুদ্ধ করল| 21 িকন্তু প্রভু, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর
ইস্রােয়লীয়েদর সহায় িছেলন, তাই সীেহান ও তার ৈসনয্রা পরািজত হল| তাই ইেমারীয়েদর েদশ হল
ইস্রােয়লীয়েদর সম্পিত্ত| 22 তারা ইেমারীয়েদর সব জিমজায়গা েপেয় েগল| েদশিট অেণর্ান নদী েথেক
িবসৃ্তত হল| তাছাড়া মরুভূিম েথেক যদর্ ন নদী পযর্ন্ত েদশটা বড় হেয় েগেছ|

23 “প্রভু, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর িনেজ ইেমারীয়েদর তােদর েদশ েথেক তািড়েয় িদেয়েছন| েসই েদশ
িতিন ইস্রােয়লীয়েদর হােত তুেল িদেলন| েতামরা িক মেন কেরা ইস্রােয়লীয়েদর েতামরা েদশ েথেক
তািড়েয় িদেত পারেব? 24 অবশয্ই েতামােদর েদবতা কেমাশ েতামােদর জেনয্ েয েদশ িদেয়েছন
েসখােন েতামরা থাকেত পােরা| এবং আমরাও আমােদর প্রভু ঈশ্বেরর েদওয়া ভূখেণ্ড থাকব| 25 তুিম
িক িসেপ্পােরর পুত্র বালােকর েচেয় উৎকৃষ্ট? বালাক িছল েমায়ােবর রাজা| েস িক ইস্রােয়লীয়েদর সেঙ্গ
তকর্ কেরিছল? েস িক বস্তুত তােদর সেঙ্গ যুদ্ধ কেরিছল? 26 ইস্রােয়লীয়রা 300 বছর ধের িহষ্বেন আর
েসই শহেরর লােগায়া কেয়কিট জায়গায় বাস কেরেছ| অেরােয়ের এবং তার পােশর শহেরও 300 বছর
ধের বাস কেরেছ| 300 বছর ধের তারা বাস কেরেছ অেণর্ান নদীর ধাের সমস্ত শহের| এতিদন েতামরা
েকন এইসব শহর দখল কেরা িন? 27 ইস্রােয়লীয়রা েতামােদর কােছ েকােনা অপরাধ কের িন| অথচ
েতামরা তােদর ওপর েঘার অনয্ায় কেরছ| প্রভুই পরম িবচারক| স্বয়ং িতিনই িবচার করুন, ইস্রােয়ল
আর অেম্মানেদর মেধয্ কারা িঠক কাজ কেরেছ|”

28অেম্মােনর রাজা িযপ্তহর এইসব কথা শুনেত চাইল না|

িযপ্তেহর প্রিতশ্রুিত
29 তখন িযপ্তহর ওপর প্রভুর আত্মা ভর করেলন| িগিলয়দ এবং মনঃিশ প্রেদেশর েভতর িদেয় িযপ্তহ

েহঁেট েগল| েস িগিলয়েদর িমস্পা শহের েপৗছঁাল| েসখান েথেক েস অেম্মানেদর েদেশ েগল|
30প্রভুর কােছ িযপ্তহ একিট প্রিতশ্রুিত কেরিছল| েস বেলিছল, “যিদ অেম্মানেদর হািরেয় েদবার কােজ

তুিম আমােদর সহায় হও, 31 তেব যখন আিম িবজয়ী হেয় বাড়ী িফরব তখন আমােক অিভনন্দন জানােত
েয আমার বািড় েথেক প্রথেম েবিরেয় আসেব, প্রভুেক আিম তা েহামবিল রূেপ উৎসগর্ করব|”

32 িযপ্তহঅেম্মানেদর েদেশ েগল|তােদর সেঙ্গ যুদ্ধকরল; প্রভুর কৃপায় েসজয়লাভ করল| 33অেরােয়র
শহর েথেক িমন্নীত শহর পযর্ন্ত যত অেম্মান িছল িযপ্তহ সকলেক পরািজত করল| েস 20িট শহর জয় করল|
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তারপর েস আেবল ও করামীম শহেরর অেম্মানেদর পরািজত করল| এভােব ইস্রােয়লীয়রা অেম্মানেদর
পরািজত করল| অেম্মানেদর মস্ত বড় পরাজয় হল|

34 িযপ্তহ িমস্পায় িফের এেলা| বািড় েপৗছঁেতই তােক েদখবার জনয্ তার েমেয় েবিরেয় এল| েমেয়িট
তবলা বািজেয় নাচিছল| েস িছল তার একমাত্র েমেয়| িযপ্তহ তােক খুব ভালবাসত| িযেপ্তর আর েকান
েছেলেমেয় িছল না| 35 িযপ্তহ যখন েদখল তার েমেয়ই বািড় েথেক সবেচেয় আেগ েবিরেয় এেসেছ তখন
েস েশােক িনেজর কাপড় িঁছেড় েফলল| েস বলল, “হায়, ওের আমার েমেয়| তুই আমার এিক সবর্নাশ
করিল! তুই আমায় িক দুঃখ িদিল জািনস না| আিম েয প্রভুর কােছ প্রিতশ্রুিত িদেয়িছ, েস েতা েফলেত
পারেব না!”

36 েমেয়িট িযপ্তহেক বলল, “িপতা, প্রভুর কােছ েয প্রিতশ্রুিত িদেয়ছ তা েতামায় রাখেতই হেব| যা
বেলছ তাই কেরা| সবেচেয় বড় কথা প্রভুর কৃপায় তুিম শত্রু অেম্মানেদর পরািজত কেরছ|”

37 তারপর িযপ্তেহর েমেয় তার িপতােক বলল, “িকন্তু তার আেগ আমার জনয্ একটা কাজ কেরা|
দু-মাস আমায় একলা থাকেত দাও| আিম পাহােড় পবর্েত যাব| আিম িবেয় করব না, েছেলেমেয়ও হেব না|
অনুমিত দাও আিম সঙ্গীেদর িনেয় যাই| সকেল িমেল আমরা কঁাদব|”

38 িযপ্তহ বলল, “েবশ তাই েহাক্◌্|” িযপ্তহ েমেয়েক দু-মােসর জনয্ পািঠেয় িদল| সঙ্গীেদর িনেয় েমেয়
পাহাড় পবর্েত কাটাল| েস িবেয় করেব না আর েছেলেমেয় হেব না এই দুঃেখ সঙ্গীরা েকঁেদ ভাসাল|

39 দু মাস েকেট েগেল েমেয় িপতার কােছ িফের এল| িযপ্তহ প্রভুর কােছ তার প্রিতশ্রুিত রক্ষা করল|
তার েমেয় কারও সেঙ্গ কখনই েকান ৈদিহক সম্পকর্ রােখ িন| আর এই ঘটনা েথেকই ইস্রােয়লীয়েদর
একটা রীিত চালু হল| 40 প্রিত বছর ইস্রােয়লীয়েদর েমেয়রা িযপ্তহর েমেয়িটেক স্মরণ কের চারিদন ধের
কঁাদত|

12
িযপ্তহ ও ইফ্রিয়ম

1 ইফ্রিয়ম পিরবারেগাষ্ঠীর েলাকরা ৈসনয্েদর ডাক িদল| তারপর নদী েপিরেয় তারা সকেল সােফান
শহের েগল| তারা িযপ্তহেক বলল, “েকন তুিম অেম্মানেদর সেঙ্গ লড়াইেয় আমােদর সাহাযয্ চাও িন?
আমরা েতামায় পুিড়েয় মারব| েতামার বািড়ও জ্বািলেয় েদব|”

2 িযপ্তহ জবাব িদল, “অেম্মানরা আমােদর নানা সমসয্ায় েফেলিছল| তাই আমরা তােদর সেঙ্গ যুদ্ধ
কেরিছ| আিম েতা েতামােদর সাহাযয্ েচেয়িছলাম| িকন্তু েকউই আমায় সাহাযয্ করেত এিগেয় আেস িন|
3 যখন েদখলাম েতামরা েকউ েকান সাহাযয্ করেব না, তখন আিম জীবেনর ঝঁুিক িনেয় নদী েপিরেয়
অেম্মানেদর সেঙ্গ যুেদ্ধ েনেম পড়লাম| ওেদর হারােত প্রভু আমায় সাহাযয্ করেলন| তাহেল আজ েকন
েতামরা আমার সেঙ্গ যুদ্ধ করেত এেসছ?”

4 তারপর িযপ্তহ িগিলয়েদর সব েলাকেদর ডাকল| তারা ইফ্রিয়ম পিরবারেগাষ্ঠীর েলাকেদর সেঙ্গ যুদ্ধ
করল| কারণ ইফ্রিয়মরা িগিলয়েদর েলাকেদর অপমান কেরিছল| তারা বেলিছল, “েতামরা িগিলয়েদর
েলাকরা শুধুমাত্র ইফ্রিয়ম েগাষ্ঠীর েথেক েবঁেচ যাওয়া েলাক, এছাড়া েতামােদর েকােনা পিরচয় েনই|
েতামােদর থাকার মেতা েকান জিমজায়গা েনই| েতামরা িকছুটা ইফ্রিয়েমর, িকছুটা মনঃিশর|” িগিলয়েদর
েলাকরা ইফ্রিয়েমর েলাকেদর হািরেয় িদল|

5 েয েয জায়গা িদেয় েলাকরা যদর্ ন নদী অিতক্রম করত িগিলয়েদর েলাকরা েসইসব জায়গা দখল কের
িনল| এসব জায়গা িদেয় ইফ্রিয়েমর েদেশ যাওয়া েযত| যখনই ইফ্রিয়েমর েকান েবঁেচ থাকা েলাক বলত,
“আমায় নদী পার হেত দাও|” িগিলয়েদর েলাক িজজ্ঞাসা করত, “তুিম িক একজন ইফ্রিয়ম?” যিদ েস
বলত, “না,” 6 তাহেল তারা বলত, “আচ্ছা, তেব বেলা েতা �িশেব্বােলত্ |� ” ইফ্রিয়েমর েলাকরা শব্দটা
িঠকমত উচ্চারণ করেত পারত না| তারা উচ্চারণ করত “িসেব্বােলত্ |” তাই তােদর মেধয্ েকান েলাক
যিদ বলত, “িসেব্বােলত্ ” তাহেল িগিলয়েদর েলাকরা বুঝেত পারেতা েস একজন ইফ্রিয়ম| সেঙ্গ সেঙ্গ
তারা তােক ঘাট পারাপােরর জায়গায় েমের েফলেতা| এইভােব তারা 42,000 ইফ্রিয়েমর েলাকেক হতয্া
কেরিছল|
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7 ছ�বছর িযপ্তহ ইস্রােয়লীয়েদর িবচারক িছল| তারপর েস মারা েগল| িগিলয়েদ তার শহের তােক ওরা
কবর িদল|

িবচারক ইব্সন
8 িযপ্তহর মৃতুয্র পর ইস্রােয়লবাসীেদর িবচারক হল ইব্সন| তার বািড় ৈবৎ েলেহম শহের| 9 তার 30

জন পুত্র আর 30 জন কনয্া িছল| 30জন কনয্ােক ইব্সন বলল যারা আত্মীয় নয় এমন পুরুষেদরই িবেয়
করেত| তার 30জন পুত্রও িবেয় করল অনাত্মীয় 30জন কনয্ােক| ইব্সন সাত বছর ধের ইস্রােয়েলর
িবচারক িছল| 10 ইব্সন মারা েগেল তােক ৈবৎ েলহেম কবর েদওয়া হল|

িবচারক এেলান
11 ইব্সেনর পর িবচারক হল এেলান| সবূলূন পিরবারেগাষ্ঠীর েলাক| েস দশ বছর ইস্রােয়লীয়েদর

িবচারক িছল| 12 তারপর তার মৃতুয্ হল| তােক সবূলূন েদেশর অয়ােলান শহের কবর েদওয়া হেয়িছল|

িবচারক অেব্দান
13এেলােনর পর, িহেল্লেলর পুত্র অেব্দান ইস্রােয়লীয়েদর িবচারক হল|অেব্দান িপিরয়ােথান শহর েথেক

এেসিছল| 14 অেব্দােনর 40 জন পুত্র আর 30 জন েপৗত্র িছল| তারা 70টা গাধার ওপর চেড় েবড়াত|
অেব্দান আট বছর িবচারক িছল| 15 তারপর েস মারা েগল| তােক িপিরয়ােথান শহের কবর েদওয়া হল|
শহরিট ইফ্রিয়মেদর েদেশ অবিস্থত| অমােলকীয়রা এই পাহাড়ী েদেশ বাস করত|

13
িশেম্শােনর জন্ম

1আবার ইস্রােয়লীয়রা পাপ কােজ েমেত উঠল| প্রভু তােদর লক্ষয্ করেলন| তাই প্রভু পেলষ্টীয়েদর উপর
40 বছর ধের ইস্রােয়লীয়েদর শাসন করার ভার িদেলন|

2 সরা শহের মােনাহ নােম একজন েলাক িছল| েস িছল দান পিরবারেগাষ্ঠীর েলাক| মােনাহর স্ত্রী িছল
িনঃসন্তান| 3 একিদন প্রভুর এক দূত তার স্ত্রীর কােছ েদখা িদেয় বলল, “তুিম বন্ধয্া হেয় রেয়ছ| িকন্তু তুিম
গভর্ বতী হেব, েতামার সন্তান হেব| 4দ্রাক্ষারস বা েকান কড়া পানীয় পান কেরা না| অশুিচ েকান খাদয্ খােব
না| 5 কারণ তুিম গভর্ বতী হেব এবং একিট পুেত্রর জন্ম েদেব| েসই পুত্রেক ঈশ্বেরর কােছ একটা িবেশষ
উপােয় উৎসগর্ করা হেব| উপায়টা হেচ্ছ, েস হেব নাসরতীয়| তাই কখনও তার চুল কাটেব না| েস জন্মাবার
আেগ েথেকই ঈশ্বেরর একজন িবেশষ বয্িক্ত হেব| েস-ই পেলষ্টীয়েদর হাত েথেক ইস্রােয়লীয়েদর রক্ষা
করেব|”

6 তখন েসই স্ত্রী তার স্বামীর কােছ িগেয় সব িকছু বলল| েস বলল, “ঈশ্বেরর কাছ েথেক একজন
আমার কােছ এেসিছল| তােক েদখেত ঈশ্বেরর এক দূেতর মেতা| আিম েবশ ভয় েপেয়িছলাম| এমনিক
আিম তােক িজজ্ঞাসাও কির িন েস েকাথা েথেক এেসেছ| েস তার নাম িকছুই বলল না| 7 েস শুধু এটুকুই
বলল, �তুিম গভর্ বতী হেব| েতামার পুত্র হেব| দ্রাক্ষারস বা েকান ঝঁাজাল কড়া পানীয় পান করেব না| েকান
অশুদ্ধ খাবার খােব না| কারণ েতামার েসই সন্তানেক ঈশ্বেরর কােছ েকান িবেশষ পদ্ধিতেত উৎসগর্ করা
হেব| েস জন্মাবার আেগ েথেকই ঈশ্বেরর একজন িবেশষ বয্িক্ত হেব এবং আমৃতুয্ েস তাই থাকেব|� ”

8 তাই শুেন মােনাহ প্রভুর কােছ প্রাথর্না করল| েস বলল, “েহ প্রভু, দয়া কের আপিন ঈশ্বেরর েসই
বয্িক্তেক আবার আমােদর কােছ পাঠান| েয িশশু অিচেরই জন্মােব, তােক আমরা িকভােব গেড় তুলব
বেল িদন|”

9 ঈশ্বর মােনাহর প্রাথর্না শুনেলন| ঈশ্বেরর দূত আবার তার স্ত্রীেক েদখা িদেলন| েস তখন মােঠর মেধয্
একা বেসিছল| মােনাহ তার সেঙ্গ িছল না| 10 েস ছুেট স্বামীর কােছ িগেয় বলল, “েসই বয্িক্তিট েয আেগ
একবার আমার কােছ এেসিছল, আবার এেসেছ!”

11 মােনাহ স্ত্রীর সেঙ্গ তার কােছ এল| েস িজজ্ঞাসা করল, “আপিনই িক েসই, িযিন এর আেগ আমার
স্ত্রীর সেঙ্গ কথা বেলিছেলন?”
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প্রভুর েস দূত বলেলন, “হঁয্া, আিমই|”
12মােনাহ বলল, “আশা কির যা বেলেছন তাই হেব| এবার বলুন েছেলিট িকরকম ভােব জীবন কাটােব?

েস িক করেব?”
13প্রভুর দূত মােনাহেক বলল, “আিম যা-যা করেত বেলিছ েতামার স্ত্রীেক েস সব অবশয্ই করেত হেব|

14 েয সব িজিনস দ্রাক্ষালতায় জন্মায়, েস সব েযন েস না খায়| েকান দ্রাক্ষারস বা চড়া ধরেণর েকান
পানীয় েযন েস িকছুেতই না পান কের| েকান অশুিচ খাবার েস েকান মেতই খােব না| িঠক যা যা আেদশ
িদেয়িছ েসই রকমই কাজ েযন েস কের|”

15 তখন মােনাহ প্রভুর দূতেক বলল, “দয়া কের আপিন একটু বসুন| আমরা আপনােক কিচ পঁাঠার
মাংস রান্না কের খাওয়াব|”

16 প্রভুর দূত বলল, “েতামরা আমােক েযেত না িদেলও আিম েতামােদর সেঙ্গ খােবা না| তেব একান্তই
যিদ িকছু করেত চাও তাহেল প্রভুর উেদ্দেশয্ েহামবিল উৎসগর্ কেরা|” (মােনাহ বুঝেত পাের িন েয েলাকিট
সিতয্ই প্রভুর দূত|)

17 মােনাহ প্রভুর দূতেক িজজ্ঞাসা করল, “আিম িক আপনার নাম জানেত পাির? কারণ আপনার
কথামত সব িকছু হেল আমরা আপনােক সম্মান জানাব|”

18 প্রভুর দূত বলেলন, “েকন তুিম আমার নাম জানেত চাইছ? এটা েতা আশ্চযর্য্ বয্াপার!”
19তারপর মােনাহ একটা পাথের একটা কিচ পঁাঠােক বিল িদল| েসই সেঙ্গ একিট শসয্ ৈনেবদয্ও প্রভুর

উেদ্দেশয্ উৎসগর্ করল এবং েস একিট আশ্চযর্য্ কাজ করল| 20 মােনাহ আর তার স্ত্রী যা ঘেটিছল তার সব
েদখল| েবদী েথেক আগুেনর িশখা যখন আকােশর িদেক উেঠ যািচ্ছল তখন প্রভুর দূত আগুেনর মধয্
িদেয় স্বেগর্ চেল েগল|
এই দৃশয্ েদখার পর তারা দুজন ভূিমেত মাথা েঠিকেয় প্রণাম করল| 21 প্রভুর েসই দূত আর কখনও

মােনাহ এবং তার স্ত্রীর কােছ আিবভূর্ ত হয় িন| অবেশেষ মােনাহ বুঝেত পারল েয েলাকিট সিতয্ই প্রভুর
দূত| 22 মােনাহ তার স্ত্রীেক বলল, “আমরা ঈশ্বর দশর্ন কেরিছ! এখন আমরা িনিশ্চত মারা যাব!”

23 িকন্তু তার স্ত্রী বলল, “প্রভু আমােদর মারেত চান না| তা যিদ হত তাহেল িতিন আমােদর েহামবিল
ও শেসয্র ৈনেবদয্ গ্রহণ করেতন না| িতিন আমােদর এইসব দৃশয্ েদখােতন না| তা যিদ হত তাহেল িতিন
আমােদর এই সব কথা বলেতন না|”

24 তারপর তার একিট সন্তান হল| েস তার নাম িদল িশেম্শান| িশেম্শান বড় হেয় উঠল| প্রভু তােক
আশীবর্াদ করেলন| 25 িশেম্শান যখন মহেনদান শহের িছল তখন তার উপর প্রভুরআত্মা ভর করল| শহরিট
সরা আর ইষ্টােয়াল শহেরর মাঝখােন অবিস্থত|

14
িশেম্শােনর িববাহ

1 িশেম্শান িতম্না শহেরর িদেক েনেম এল| েসখােন েস একজন পেলষ্টীয় নারীেক েদখেত েপল| 2 বািড়
িফের িশেম্শান তার িপতামাতােক বলল, “আিম িতম্নায় একজন পেলষ্টীয় নারী েদেখিছ| েতামরা তােক
আমার কােছ এেন দাও| আিম তােক িবেয় করেত চাই|”

3 তার িপতামাতা বলল, “তুিম েতা ইস্রােয়েলর একজন েমেয়েক িবেয় করেত পােরা| পেলষ্টীয়েদর
েমেয়েক িবেয় করেত েতামার এত ইেচ্ছ েকন? এসব েলাকেদর এমনিক সুন্নৎ পযর্ন্ত হয় িন|” িশেম্শান
এসব কথা শুনল না|
েস বলল, “ঐ েমেয়িটেকই আমার জনয্ এেন দাও| তােকই শুধু আিম চাই|” 4 (িশেম্শােনর িপতামাতা

েতা জানত না, এটাই িছল প্রভুর অিভপ্রায়| িতিন িকভােব পেলষ্টীয়েদর শােয়স্তা করা যায় েসই রাস্তাই
খঁুজিছেলন| েস সময় ইস্রােয়েল ওেদরই রাজত্ব িছল|)

5 িপতামাতােক িনেয় িশেম্শান িতম্না শহের েনেম এল| শহেরর কাছাকািছ দ্রাক্ষার েক্ষত পযর্ন্ত তারা
চেল এল| েসখােন হঠাৎ  একটা য়ুব িসংহ গেজর্ উেঠ িশেম্শােনর উপর ঝঁািপেয় পড়ল| 6 প্রভুর আত্মা
মহাশিক্তেত িশেম্শােনর উপর েনেম এল| খািল হােতই িশেম্শান িসংহটােক িঁছেড় দু-টুকেরা কের েফলল|
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অনায়ােসই েস এটা কের েফলল| একটা কিচ পঁাঠােক িচের েফলার মতই কাজটা েযন সহজ হেয় েগল
িশেম্শােনর কােছ| িকন্তু িশেম্শান ঘটনািট িপতামাতার কােছ বলল না|

7 িশেম্শান শহের িগেয় পেলষ্টীয় েমেয়িটর সেঙ্গ কথাবাতর্ া বলল| েমেয়িট তােক খুিশ কেরিছল|
8 কেয়কিদন পর িশেম্শান িফের এেস ঐ পেলষ্টীয় েমেয়েক িবেয় করেত এেল পেথ মৃত িসংহিটেক
েস েদখল| মৃত িসংহিটর গােয় েমৗমািছরা ঝঁােক ঝঁােক বেস| িকছু মধুও হেয়েছ| 9 িশেম্শান হােত িকছুটা
মধু তুেল িনল| মধু েখেত েখেত েস হঁাটেত লাগল| িপতামাতার কােছ এেস েস তােদরও একটু মধু িদল|
তারা েসই মধু েখল| িকন্তু িশেম্শান বলল না, েসই মধু মরা িসংেহর গা েথেক পাওয়া|

10 িশেম্শােনর িপতা পেলষ্টীয় েমেয়িটেক েদখেত েগল| এটাই িছল প্রথা েয বর েস একটা েভাজসভা
করেব| েসই অনুযায়ী িশেম্শান এই অনুষ্ঠােনর আেয়াজন করেত েগল| 11পেলষ্টীয় যখন েদখল িশেম্শান
এরকম একটা েভােজর বয্বস্থা করেছ তখন তারা ওর কােছ 30 জন পেলষ্টীয়েক পাঠাল|

12 ঐ 30 জনেক িশেম্শান বলল, “আিম েতামােদর একটা ধঁাধা বলেত চাই| এই আনন্দ অনুষ্ঠান
সাতিদন ধের চলেব| এর মেধয্ েতামােদর এই ধঁাধার উত্তর িদেত হেব| উত্তর িদেত পারেল আিম েতামােদর
30িট জামা আর 30িট কাপড় েদেবা| 13 িকন্তু উত্তর না িদেত পারেল েতামরা আমােক 30িট জামা আর
30িট কাপড় েদেব|” ওরা বলল, “বল িক েতামার ধঁাধা, আমরা শুনব|”

14 িশেম্শান তখন এই ধঁাধাটা বলল:

“খাদেকর মধয্ েথেক খাদয্ িকছু েজােট,
বলবান হেত িমষ্টি িকছু ওেঠ|”

30 জন েলাক িতনিদন ধের মাথা ঘামাল, িকন্তু উত্তর িদেত পারল না|
15 চতুথর্ িদেন তারা িশেম্শােনর স্ত্রীর কােছ এেস বলল, “েতামরা িক আমােদর িনঃস্ব করার জনয্

েনমন্তন্ন কেরছ? েতামার স্বামীর কাছ েথেক কায়দা কের ধঁাধার উত্তরটা েজেন নাও| যিদ উত্তর না জানেত
পার তাহেল আমরা েতামােক আর েতামার বােপর বািড়র সবাইেক পুিড়েয় েমের েফলেবা|”

16 আর েকান উপায় না েপেয় েস িশেম্শােনর কােছ িগেয় কঁাদেত শুরু করেলা| েস বলল, “তুিম
েতা আমায় শুধু ঘৃণাই কেরা! তুিম আমায় একটুও ভালবাস না! তুিম আমার েদেশর েলাকেদর কােছ
ধঁাধা বেলছ, িকন্তু কই আমােক েতা তুিম েসই ধঁাধার উত্তরটা বেলা িন|” িশেম্শান উত্তর িদল, “আমার
মাতািপতােকও যখন উত্তরটা বিল িন, েতামােক বলেত যাব েকন?”

17অনুষ্ঠােনর বািক িদনগুেলায় িশেম্শােনর স্ত্রী েকঁেদই চলল| েশষ পযর্ন্ত সপ্তম িদেন িশেম্শান ধঁাধার
উত্তরিট স্ত্রীেক বেলই েফলল কারণ তার স্ত্রী এই িনেয় তােক িবরক্ত করিছল| তারপর তার স্ত্রী েদেশর
েলাকেদর কােছ েসই উত্তরিট বেল িদল|

18 সুতরাং সাত িদেনর িদন সূযর্ােস্তর আেগ পেলষ্টীয়রা উত্তরটা েপেয় েগল| িশেম্শানেক িগেয় তারা
বলল:

“মধুর েচেয় িমষ্ট িক আেছ?
িসংেহর েচেয় েবশী শিক্তশালী েক?”

তখন িশেম্শান বলল:

“যিদ েতামরা আমার গরু সেঙ্গ িনেয় না চাষ করেত
েতামরা আমার ধঁাধার সমাধান করেতই পারেত না|”
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19 িশেম্শান খুব েরেগ িগেয়িছল| প্রভুর আত্মা প্রবল শিক্তর সােথ তার ওপর েনেম এল| েস অিস্কেলান
শহের চেল েগল| েসখােন েস 30 জন পেলষ্টীয়েক হতয্া করল| তােদর মৃতেদহ েথেক েস সমস্ত েপাশাক
তুেল িনল, ধন েদৗলত সিরেয় িনল| তারপর যারা তার ধঁাধার উত্তর িদেয়িছল, তােদর েস সব িবিলেয় িদল|
এরপর েস িপতার বািড়েত চেল েগল| 20 স্ত্রীেক েস িনল না| িবেয়র জনয্ একজন েসরা পাত্র তােক ঘের
তুেলিছল|

15
িশেম্শান পেলষ্টীয়েদর অসুিবধায় েফলল

1 যখন গম েতালার সময় হল িশেম্শান তার স্ত্রীর সেঙ্গ েদখা করেত েগল| স্ত্রীেক েদবার জেনয্ একটা
কিচ পঁাঠা িনেয় েগল| শ্বশুরেক িগেয় বলল, “আিম স্ত্রীর ঘের ঢুকিছ|”
িকন্তু েমেয়র িপতা িশেম্শানেক ঢুকেত িদল না| 2 তার িপতা িশেম্শানেক বলল, “আিম েভেবিছলাম

তুিম তােক ঘৃণা কর| তাই তার িবেয় িদেয়িছ একিট েসরা পােত্রর সেঙ্গ| আমার েছাট েমেয় আরও সুন্দরী|
তুিম তােকই নাও|”

3 িশেম্শান বলল, “এখন েতামােদর, মােন পেলষ্টীয়েদর ওপরআঘাত হানেল েকউআরআমােক েদাষ
িদেত পারেব না|”

4 এই বেল িশেম্শান েবিরেয় েগল| েস 300িট েশয়াল ধরল| েস দুেটা কের েশয়াল ধের তােদর েলজ
দুেটা েবঁেধ েজাড়া ৈতির করল| প্রেতয্ক েজাড়া েশয়ােলর েলেজ েস একিট কের মশাল েবঁেধ িদল|
5 তারপর মশালগুেলা েজ্বেল িদল| পেলষ্টীয়েদর শসয্েক্ষেত্র েস ঐ েশয়ালগুেলােক ছুিটেয় িদল| এইভােব
নতুন গজােনা সমস্ত গাছ আর শেসয্র গাদা েস জ্বািলেয় িদল| দ্রাক্ষার েক্ষত আর সমস্ত জলপাই গাছ
জ্বািলেয় িদল|

6 পেলষ্টীয়রা িজজ্ঞাসা করল, “েক এসব কাজ কেরেছ?”
েকউ একজন বলল, “িশমেশান কেরেছ| িতম্নার েকান একজেনর জামাতা হেচ্ছ এই িশেম্শান| তার

এই কােজর কারণ তার শ্বশুর িশেম্শােনর স্ত্রীেক অনয্ এক েসরা পােত্রর সেঙ্গ িবেয় িদেয় িদেয়েছ|” তাই
পেলষ্টীয়রা িশেম্শােনর স্ত্রী আর শ্বশুরেক পুিড়েয় েমের েফলল|

7 িশেম্শান পেলষ্টীয়েদর বলল, “েতামরা আমার ক্ষিত কেরছ; এবার আিমও েতামােদর ক্ষিত করব|
তারপর আমার েতামােদর ওপর প্রিতেশাধ েনওয়া বন্ধ হেব|”

8 তারপর িশেম্শান পেলষ্টীয়েদর আক্রমণ করল| অেনক েলাকেক েস হতয্া করল| তারপর েস একটা
গুহায় আশ্রয় িনল| গুহািট িছল ঐটম িশলা নােম একিট জায়গায়|

9পেলষ্টীয়রা িযহূদায় চেল েগল| িলহী নােমর একিট জায়গায় তারা িবশ্রাম িনল| তােদর ৈসনয্রা েসখােন
তঁাবু গাড়ল| তারা যুেদ্ধরজনয্ ৈতির হল| 10 িযহূদা পিরবারেগাষ্ঠীর েলাকরা তােদর িজজ্ঞাসা করল, “েতামরা
পেলষ্টীয়রা েকন এখােন আমােদর সেঙ্গ যুদ্ধ করেত এেসছ?”
তারা বলল, “আমরা িশেম্শানেক ধরেত এেসিছ| আমরা তােক বন্দী করেত চাই| েস আমােদর প্রিত যা

অনয্ায় কেরেছ তার জনয্ তােক শািস্ত িদেত চাই|”
11 িযহূদা পিরবারেগাষ্ঠীর 3000 েলাক তখন িশেম্শােনর কােছ েগল| ঐটম িশলার গুহায় িগেয় তারা

তােক বলল, “তুিম আমােদর এ িক করেল? তুিম িক জােনা না েয পেলষ্টীয়রা আমােদর শাসন করেছ?”
িশেম্শান বলল, “তারা আমার ওপর েয অনয্ায় কাজ কেরেছ শুধুমাত্র তার জেনয্ই আিম তােদর শািস্ত

িদেয়িছ|”
12 ওরা তখন বলল, “আমরা েতামােক েবঁেধ িনেয় যাবার জনয্ এেসিছ| েতামােক পেলষ্টীয়েদর হােত

তুেল েদব|”
িশেম্শান বলল, “প্রিতশ্রুিত দাও েতামরা আমােক মারেব না|”
13 ওরা বলল, “িঠক আেছ| আমরা শুধু েতামােক েবঁেধ পেলষ্টীয়েদর কােছ ধিরেয় েদব| প্রিতশ্রুিত

িদিচ্ছ, আমরা েতামায় হতয্া করব না|” এই বেল ওরা দুেটা নতুন দিড় িদেয় িশেম্শানেক েবঁেধ েফলল|
গুহা েথেক তােক বার কের িনেয় চলল|
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14 িশেম্শান যখন িলহীেত এল, পেলষ্টীয়রা তােক েদখেত এল| তারা আনেন্দ িচৎকার কের উঠল|
তখন প্রভুর আত্মা সবেল িশেম্শােনর ওপর এল| দিড়গুেলা েপাড়া সূেতার মেতা পলকা মেন হল এবং
তার হাত েথেক খেস পড়ল| েযন সব গেল পেড়েছ| 15 িশেম্শান একটা মরা গাধার েচায়ােলর হাড় েদখেত
েপল| হাড়টা িনেয় তাই িদেয় েস 1000 জন পেলষ্টীয়েক হতয্া করল|

16 তখন িশেম্শান বলল:

“গাধার একিট েচায়ােলর হাড় িদেয়ই
আিম 1000 েলাক হতয্া কেরিছ|

একিট গাধার েচায়ােলর হাড় িদেয়
আিম তােদর মৃতেদহগুিল জেড়া কেরিছ|”

17 এই কথা বেল েচায়ােলর হাড়টা িশেম্শান ছঁুেড় েফেল িদল| েসই জায়গার নাম রামৎ িলহী|
18 িশেম্শােনর খুব িপপাসা েপেয়িছল| প্রভুর কােছ েস প্রাথর্না করল| েস বলল, “েহ প্রভু আিম েতামার

দাস| এই েয আমার িবরাট জয় হল, েস েতা েতামারই দয়ায়| িপপাসায় েযন আিম মারা না যাই| তাই এখন
দয়া কেরা তুিম| দয়া কেরা, েযন ওরা আমায় ধের না েফেল, যােদর এখনও সুন্নৎ পযর্ন্ত হয় িন|”

19 িলহীর মােঠ একটা গতর্ আেছ| ঈশ্বর েসই গতর্ ফািটেয ঝণর্া ৈতরী করেলন| েসই জল পান কের
িশেম্শান তাজা হেয় উঠল| েস আবার শিক্ত অনুভব করল| েস েসই ঝণর্ার নাম িদল এন-হেক্কারী| িলহী
শহের এই ঝণর্া আজও আেছ|

20 িশেম্শান 20 বছর ইস্রােয়লীয়েদর িবচারক িছল| েসটা িছল পেলষ্টীয়েদর রাজত্ব কাল|

16
িশেম্শােনর ঘসা যাত্রা

1 একিদন িশেম্শান ঘসা শহের েগল| েসখােন েস একজন গিণকােক েদখেত েপল| তার কােছ এক
রািত্র েস থাকেত েগল| 2 েকউ একজন ঘসার বািসন্দােদর বলল, “িশেম্শান এখােন এেসেছ|” তারা
িশেম্শানেক হতয্া করেত েচেয়িছল| তাই তারা শহরটা িঘের েফলল| ওরা িশমেশােনর জনয্ লুিকেয় েথেক
অেপক্ষা করেত লাগল| সারারাত তারা শহেরর ফটেকর পােশ চুপচাপ েজেগ রইল| তারা বলাবিল করেত
লাগল, “সকাল হেলই আমরা িশেম্শানেক বধ করব|”

3 িকন্তু িশেম্শান গিণকার সেঙ্গ মাঝরাত পযর্ন্ত থাকল| মাঝরােত েস উেঠ পড়ল| শহেরর ফটেকর
দরজা েচেপ ধের েস েদওয়াল েথেক েটেন দরজা আলগা কের িদল| তারপর েস খুেল িনল দরজা, দুেটা
খঁুিট, দরজা বন্ধ করার িখল| এগুেলা েস কঁােধ িনেয় িহেব্রাণ শহেরর কােছ পাহােড়র মাথায় উেঠ েগল|

িশেম্শান এবং দলীলা
4 পের িশেম্শান দলীলা নােম এক নারীর েপ্রেম পড়ল| দলীলা থাকত েসােরক উপতয্কায়|
5 পেলষ্টীয় শাসকরা দলীলার কােছ িগেয় বলল, “িশেম্শান িকেস এত শিক্তশালী হয় আমরা জানেত

চাই| তুিম কায়দা কের তার এই েগাপন রহসয্টা েজেন িনেত েচষ্টা কর| তাহেল তােক িক কের ধের েবঁেধ
েফলা যায় তা আমরা জানব| তাহেলই তােক আমরা ইচ্ছামত চালােত পারব| যিদ এটা করেত পার তাহেল
আমরা প্রেতয্েক েতামােক 28 পাউণ্ড কের রূেপা পুরস্কার েদব|”

6 েসই মেতা দলীলা িশেম্শানেক বলল, “আচ্ছা বেলা েতা, তুিম িক কের এত শিক্ত েপেল? িকভােব
েতামােক েবঁেধ েফেল েবকায়দায় েফলা যায়?”

7 িশেম্শান বলল, “নতুন সাতটা ধনুক বঁাধা দিড় েয দিড়গুেলা শুকেনা নয়, তাই িদেয় আমায় েবঁেধ
েফলেত হেব| যিদ েকউ তা পাের তাহেলই আিম আর পঁাচজেনর মেতা দুবর্ল হেত পারব|”
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8 পেলষ্টীয়রা একথা শুেন সাতটা নতুন ধনুক বঁাধা দিড় দলীলােক এেন িদল| েসই ধনুক বঁাধা দিড়
তখনও শুিকেয় যায় িন| দলীলা েসই দিড় িদেয় িশেম্শানেক েবঁেধ েফলল| 9 িকছু েলাক পােশর ঘের
লুিকেয় িছল| দলীলা িশেম্শানেক বলল, “িশেম্শান, পেলষ্টীয়রা েতামােক ধের েফলেত যােচ্ছ|” িকন্তু
িশেম্শান সহেজই দিড়গুেলা খুেল েফলল| আগুেনর িশখার খুব কােছ এেল একটা সূেতা েযমন হয় েতমিন
কের দিড়গুেলা খেস পড়ল| সুতরাং পেলষ্টীয়রা িশেম্শােনর শিক্তর রহসয্ েভদ করেত পারল না|

10 দলীলা িশেম্শানেক বলল, “তুিম আমােক িমেথয্ কথা বেলছ| তুিম আমােক েবাকা বািনেয়ছ| এখন
বেলা েতা, িক কের েলাক েতামােক েবঁেধ েফলেত পাের?”

11 িশেম্শান বলল, “আমােক নতুন দিড় িদেয় বঁাধেত হেব| েসই দিড় েযন আেগ েকউ বয্বহার না কের|
এরকম দিড় িদেয় েকউ আমােক বঁাধেল আিম আর পঁাচজেনর মেতা দুবর্ল হেয় যােবা|”

12 দলীলা কেয়কটা নতুন দিড় িদেয় িশেম্শানেক েবঁেধ েফলল| পােশর ঘের িকছু েলাক লুিকেয় িছল|
দলীলা িশেম্শানেক বলল, “িশেম্শান পেলষ্টীয়রা েতামােক ধরেত আসেছ|” িশেম্শান সহেজই দিড় খুেল
েফলল| েসগুেলা েস সুেতার মেতা িঁছেড় েফলল|

13 দলীলা িশেম্শানেক বলল, “তুিম আবার িমেথয্ কথা বেলছ| তুিম আমােক েবাকা বািনেয়ছ| এবার
বেলা েতা িক কের েতামােক েবঁেধ েফলা যায়?”
িশেম্শান বলল, “যিদ তুিম তঁাত িদেয়আমার মাথায় চুেলর সাতিট িবনুনী েবঁেধ একিট িপন িদেয়আটেক

দাও তাহেল আিম আর পঁাচটা সাধারণ েলাকর মেতা দুবর্ল হেয় যাব|”
14 পের িশেম্শান ঘুেমােত েগল| দলীলা তার মাথার চুেলর সাতিট েগাছা িনেয় তঁােত বুনল| তারপর

তঁাবুর খঁুিটর সেঙ্গ েসই েবানা চুলগুিলেক েবঁেধ মািটেত েগঁেথ েফলল| আবার েস িশেম্শানেক ডাকল,
“পেলষ্টীয়রা েতামােক ধরেত আসেছ|” িশেম্শান তঁাত আর মাকু সব খুেল েফলল|

15 দলীলা িশেম্শানেক বলল, “তুিম েতা আমায় িবশ্বাসই কেরা না? তুিম িক কের বেলা েয, আিম
েতামায় ভালবািস| েগাপন বয্াপারটা তুিম আমােক বলেল না| এই িনেয় িতনবার তুিম আমােক েবাকা
বানােল| েতামার শিক্তর েগাপন কথা তুিম আমােক বলেল না|” 16 িদেনর পর িদন দলীলা িশেম্শানেক
রািগেয় তুলেত লাগল| তার ঘয্ানঘয্ানািন শুনেত শুনেত েস ক্লান্ত হেয় পড়ল| ক্লািন্তেত েস েযন মরমর
অবস্থায় েপৗছঁাল| 17 েস এটা আর সহয্ করেত পারল না| েশষ পযর্ন্ত েস দলীলােক সব িকছুই বেল িদল|
েস বলল, “আিম কখনও চুল কািট না| আমার জেন্মর আেগ েথেকই আমােক ঈশ্বেরর কােছ উৎসগর্ কের
েদওয়া হেয়েছ| যিদ েকউআমার চুল েকেট েনয়, তাহেল আিম অনয্ পঁাচজন সাধারণ েলােকর মেতা দুবর্ল
হেয় পড়ব|”

18 দলীলা বুঝেত পারল িশেম্শান তার েগাপন কথাটা এবার সতয্ই বেলেছ| পেলষ্টীয় শাসকেদর কােছ
েস একটা খবর পাঠাল| েস বেল পাঠাল, “আর একবার িফের এেসা, িশেম্শান আমায় সব বেল িদেয়েছ|”
এই খবর েপেয় তারা আবার দলীলার কােছ চেল এল| প্রিতশ্রুিত মত দলীলােক েদবার মত টাকা িনেয়
এল|

19 দলীলার েকােল মাথা িদেয় িশেম্শান যখন শুেয় িছল, েসই সময় দলীলা তােক ঘুম পািড়েয় িদল|
তারপর েস একজন েলাকেক িশেম্শােনর চুেলর েগাছা েকেট েনবার জনয্ ডাকল| এইভােব দলীলা
িশেম্শানেক শিক্তহীন কের িদল| িশেম্শােনর শিক্ত চেল েগল| 20 দলীলা িশেম্শানেক েডেক বলল,
“িশেম্শান, পেলষ্টীয়রা েতামােক ধরবার জনয্ আসেছ!” িশেম্শান েজেগ উেঠ ভাবেলা, “আিম আেগর
মেতাই িনেজেক বঁািচেয় িনেত পারব|” িকন্তু েস বুঝেত পাের িন েয প্রভু তােক েছেড় চেল েগেছন|

21পেলষ্টীয়রা িশেম্শানেক ধের েফলল| তারা তার েচাখ খুবেল িনেয় তােক ঘসা শহের িনেয় েগল এবং
যােত েস পািলেয় না যায় েসজনয্ েচন িদেয় বঁাধল| তারপর কারাগাের তােক ঢুিকেয় যঁাতায় শসয্ িপষেত
বাধয্ করল| 22 িকন্তু আবার িশেম্শােনর চুল গজােত লাগেলা|

23 পেলষ্টীয়েদর শাসকরা সবাই উৎসব করেত জেড়া হল| তারা তােদর েদবতা দােগােনর কােছ একটা
মস্ত বড় ৈনেবদয্ েদবার বয্বস্থা করিছল| তারা বলল, “আমােদর েদবতাই আমােদর িশেম্শানেক হািরেয়
িদেত সাহাযয্ কেরেছ|” 24 পেলষ্টীয়রা িশেম্শােনর িদেক তাকাল এবং তােদর েদবতার প্রশংসা করেত
শুরু করল| তারা বলল:



িবচারকতৃ্তর্ গেণর িববরণ 16:25 363 িবচারকতৃ্তর্ গেণর িববরণ 17:9

“এই েলাকটা আমােদর েলাকেক হতয্া কেরেছ
এবং আমােদর েদশ ধ্বংস কেরেছ|

আমােদর েদবতা আমােদর শত্রুেদর িবরুেদ্ধ জয়ী কেরেছ|”

25 েলাকরা উৎসেব েবশ েমেত উঠেলা| তারা বলল, “িশেম্শানেক বার কেরআেনা|আমরা তােক িনেয়
মজা করব|” কারাগার েথেক িশেম্শানেক িনেয় এেস তারা ওেক িনেয় মজা করেত লাগল| দােগােনর
মিন্দেরর থােমর মাঝখােন তারা িশেম্শানেক দঁাড় করাল| 26 একজন ভৃতয্ িশেম্শােনর হাত ধের িছল|
িশেম্শান তােক বলল, “েয দুই থােমর উপর মিন্দেরর উপেরর অংেশর ভার রেয়েছ তা আমােক ছঁুেত
দাও| আিম েসখােন েহলান িদেয় দঁাড়ােত চাই|”

27 মিন্দের ঠাসা ভীড়| পেলষ্টীয়েদর শাসকরা েসখােন সব এেসেছ| মিন্দেরর ছােদ প্রায় 3000 নরনারী|
তারা িশেম্শানেক িনেয় হাসাহািস করেছ, মজা করেছ| 28 িশেম্শান প্রভুর কােছ এই প্রাথর্না করল, “েহ
সবর্শিক্তমান প্রভু তুিম দয়া কের আমায় স্মরণ কেরা| ঈশ্বর, আর একবার তুিম আমায় শিক্ত দাও| এই
একটা কাজ আমায় করেত দাও, আিম েযন এই পেলষ্টীয়েদর আমার দুই েচাখ উপেড় েনওয়ার জনয্
শািস্ত িদেত পাির!” 29 তারপর িশেম্শান মিন্দেরর মাঝখােন দঁািড়েয় দুেটা থামেক ধরল| থাম দুেটা সমস্ত
মিন্দরটােক ধের েরেখিছল| দুেটা থােমর েভতর েস িনেজেক দৃঢ়ভােব স্থাপন করল| একিট থাম তার
ডানিদেক, আেরকটা বঁািদেক| 30 িশেম্শান বলল, “এই পেলষ্টীয়েদর সেঙ্গ আমার প্রাণ যাক্!” তারপর
যত েজাের পারল থামদুেটােক ধাক্কা িদল| আর সেঙ্গ সেঙ্গ উপিস্থত শাসকেদর ও েলাকজেনর ওপর
মিন্দরটা েভেঙ্গ পেড় েগল| এইভােব িশেম্শান েবঁেচ থাকা অবস্থায় যত পেলষ্টীয় হতয্া কেরিছল, মের
িগেয় তার েচেয় েঢর েবশী পেলষ্টীয় হতয্া করল|

31 িশেম্শােনর ভাই আর পিরবােরর েলাকরা সবাই তার শবেদহ িনেত এেলা| তােক িনেয় তারা তার
িপতার সমািধেত কবর িদল| সমািধটা রেয়েছ সরাআর ইষ্টােয়াল শহেরর মাঝখােন| 20 বছর ধের িশেম্শান
ইস্রােয়লীয়েদর িবচারক িছেলন|

17
মীখার মূির্ত্তসমূহ

1 পাহােড়র েদশ ইফ্রিয়েম মীখা নােম একজন েলাক িছল| 2 মীখা তার মােক বলল, “মা েতামার িক
মেন পেড় েকউ একজন েতামার 28 পাউণ্ড রূেপা চুির কেরিছল? আিম শুনলাম তুিম এই িনেয় অিভশাপ
িদেয়িছেল| েদখ, আমার কােছই েসই রূেপা আেছ| আিমই েতা চুির কেরিছলাম|”
তার মা বলল, “বৎস, প্রভু েতামার মঙ্গল করুন|”
3 মােয়র কােছ মীখা 28 পাউণ্ড রূেপা েফরত িদেয় িদল| মা বলল, “প্রভুর কােছ আমার এই রূেপা হেব

িবেশষ একটা উপহার| আমার পুত্রেক এটা েদব| েস একটা মূির্ত্ত গেড় েসটা রূেপা িদেয় মুেড় েদেব| তাই
বলিছ বাছা, এখন এই রূেপা েতামার হােতই িফিরেয় িদিচ্ছ|”

4 িকন্তু মীখা েসটা মােয়র কােছ িদেয় িদল| মা তখন তা েথেক প্রায় 5 পাউণ্ড রূেপা িনেয় একজন
স্বণর্কারেক িদল| স্বণর্কার েসই রূেপা িদেয় একটা মূির্ত্ত গড়ল| মূির্ত্তটা রাখা হল মীখার বািড়েত| 5 মীখার
একটা মিন্দর িছল| েসখােন িবিভন্ন মূির্ত্তর পূজা হত| মীখা একটা এেফাদ ৈতরী কেরিছল| েসআরওকেয়কটা
পািরবািরক মূির্ত্ত ৈতরী কেরিছল| তারপর মীখা তার একজন পুত্রেক তার যাজক িহেসেব িনবর্াচন করল|
6 (েসই সময় ইস্রােয়লীয়েদর েকান রাজা িছল না| তাই প্রেতয্েকই েখয়াল খুিশ মেতা যা ভাল মেন করত
তাই করত|)

7 িযহূদার ৈবৎ েলহম শহের একজন েলবীয় িছল| েস িযহূদার পিরবারেগাষ্ঠীেত থাকত| 8 েস ৈবৎ েলহম
েছেড় অনয্ একিট জায়গায় থাকেব বেল চেল েগল| েযেত েযেত েস এেস পড়ল মীখার বািড়েত| ওর বািড়
পাহািড় েদশ ইফ্রিয়েম| 9 মীখা তােক িজজ্ঞাসা করল, “তুিম েকাথা েথেক আসছ?”



িবচারকতৃ্তর্ গেণর িববরণ 17:10 364 িবচারকতৃ্তর্ গেণর িববরণ 18:13

যুবকিট বলল, “আিম একজন েলবীয়, ৈবৎ েলহম িযহূদা েথেক আসিছ| বসবােসর জনয্ জায়গা
খঁুজিছ|”

10 মীখা বলল, “তুিম আমার কােছই থােকা| তুিম আমার িপতা হেয়, যাজক হেয় এখােন থােকা| প্রিত
বছর আিম েতামােক 4 পাউণ্ড রূেপা েদেবা| তাছাড়া খাওয়া পরা েতা েদবই|”
েলবীয় যুবকিট মীখার কথামত কাজ করল| 11 েস মীখার সেঙ্গ থাকেত রািজ হল| মীখার িনেজর

পুত্রেদর মতই েস েথেক েগল| 12 েস হল মীখার যাজক| েস মীখার বাড়ীেতই েথেক েগল| 13 মীখা বলল,
“আজ বুঝলাম প্রভু আমার ওপর প্রসন্ন হেয়েছন; কারণ আমরা যাজক িহেসেব এমন একজনেক েপেয়িছ
েয েলবী পিরবারেগাষ্ঠী েথেক এেসেছ|”

18
দানরা লিয়শ শহর দখল করল

1 েসই সময় ইস্রােয়েলর েকান রাজা িছল না| তখনও দান পিরবারেগাষ্ঠী বসবােসর জায়গা খঁুেজ পায়
িন| তখনও তােদর িনজস্ব েকান জিম-জমা িছল না| ইস্রােয়েলর অনয্ানয্ পিরবারেগাষ্ঠী ইিতমেধয্ই জায়গা
েপেয় িগেয়িছল| দানরা পায় িন|

2 তাই দান পিরবারেগাষ্ঠী েদেশ গুপ্তচরবৃিত্তর জনয্ পঁাচজন ৈসনয্েক পািঠেয় িদল| ঐ পঁাচজন সরা
আর ইষ্টােয়াল শহেরর েলাক| এেদর েবেছ েনবার কারণ এরা দানেদর সব পিরবার েথেকই এেসেছ|
তােদর েদেশর উপর গুপ্তচরবৃিত্তর জনয্ বলা হল|
পঁাচ জন পাহাড়ী েদশ ইফ্রিয়েম েপৗছঁল| তারা মীখার বাড়ীেত এল এবং েসই রাতটা েসখােন কাটাল|

3 তারা যখন মীখার বািড়র েবশ কাছাকািছ এেসেছ, তখন েসই েলবীয় যুবেকর স্বর শুনেত েপল| তার স্বর
শুেন তারা িচনেত েপেরিছল| এবার দঁািড়েয় েগল মীখার বািড়র েদারেগাড়ায়| যুবকিটেক ওরা িজজ্ঞাসা
করল, “েতামােক এখােন েক েডেক এেনেছ? এখােন তুিম িক করছ? এখােন েতামার কাজ িক?”

4 যুবকিট মীখা তার জনয্ িক িক কেরেছ বলল| যুবকিট বলল, “মীখা আমােক কােজ েরেখেছ| আিম
তার যাজক|”

5 তখন তারা বলল, “তাহেল ঈশ্বেরর কােছ আমােদর জনয্ িকছু চাও| আমরা জানেত চাই আমােদর
জিম পাব িক না|”

6 যাজক ঐ পঁাচ জনেক বলল, “হঁয্া, জিম েতামরা পােব| েতামরা িনিশ্চেন্ত েযেত পােরা| প্রভু েতামােদর
পথ েচনােবন|”

7 তাই ঐ পঁাচ জন চেল েগল| এবার এল লিয়শ শহের| তারা েদখল শহেরর েলাকরা েবশ িনরাপেদ
রেয়েছ| সীেদােনর েলাকরা তােদর শাসন করেছ| েদেশ শািন্ত রেয়েছ, তােদর েকান িকছুর অভাব েনই|
কাছাকািছ েকাথাও শত্রু েনই েয তােদর আক্রমণ করেব| তাছাড়া সীেদান শহর েথেক তারা অেনক দূের
রেয়েছ, আর অরােমর েলাকেদর সেঙ্গও তােদর েকান চুিক্ত েনই|

8 ঐ পঁাচ জন সরা ও ইষ্টােয়াল শহের িফের এল| আত্মীয়স্বজনরা তােদর িজজ্ঞাসা করল, “বেলা িক
েদেখ এেল?”

9ঐ পঁাচ জন বলল, “আমরা একটা জায়গা েদেখিছ| েবশ ভাল| এবার আমােদর যুদ্ধ করেত হেব| বেস
থাকেল চলেব না| চেলা জিম দখল কির| 10 েতামরা েসখােন েগেলই েদখেব জিমর ছড়াছিড়| িজিনসপত্র
অেঢল| তাছাড়া, তুিম আর একটা বয্াপারও েদখেব েয, েসখােন েলাকরা েকানরকম আক্রমেণর জনয্
ৈতরী নয়| িনিশ্চত ঈশ্বর আমােদর ঐ জিমিট িদেয়েছন|”

11 তাই সরা আর ইষ্টােয়াল শহর েথেক দান পিরবারেগাষ্ঠীর 600 জন যুেদ্ধর জনয্ প্রস্তুত হেয় রওনা
হল| 12 লিয়শ শহের যাবার পেথ তারা িকিরয়ৎ-িযয়ারীম শহেরর কাছাকািছ থামল| জায়গাটা িযহূদার|
েসখােন তারা তঁাবু গাড়ল| েসই জনয্ আজও িকিরয়ৎ-িযয়ারীেমর পিশ্চম অঞ্চলটার নাম মহেন-দান|
অথর্াৎ দানেদর িশিবর| 13 েসখান েথেক 600 জন েলাক পাহািড় েদশ ইফ্রিয়েমর িদেক যাত্রা শুরু করল|
তারা এল মীখার বািড়েত|
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14 লিয়শ জায়গািট েয পঁাচ জন আিবষ্কার কেরিছল, তারা িনেজেদর েলাকেদর বলল, “এখানকার
একিট বািড়েত একটা এেফাদ আেছ| তা ছাড়া বািড়েত পূজা করার মেতা অেনক েদবতা, েখাদাই করা মূির্ত্ত
আর একটা রূেপার প্রিতমা আেছ| বুঝেতই পারিছ িক করেত হেব| এসব িনেয় িনেত হেব| যাও, ওসব িনেয়
এেসা|” 15 তারপর তারা মীখার বািড়েত এেস েপৗছঁল| েলবীয় যুবকিট েসখােন থাকত| তারা তােক েকমন
আেছ িজজ্ঞাসা করল| 16 দান পিরবারেগাষ্ঠীর 600জন েলাক ফটেকর কােছ দঁািড়েয়আেছ| তারা অস্ত্রশস্ত্র
িনেয় যুেদ্ধর জনয্ ৈতরী| 17-18 পঁাচ জন গুপ্তচর বািড়র েভতর েগল| সদর দরজার িঠক পােশই দঁািড়েয়
রইল যাজক| তার পােশ যুেদ্ধর জনয্ 600জন েলাক| েলাকগুিল ঘের ঢুেক েখাদাই মূির্ত্ত, এেফাদ, অনয্ানয্
মূির্ত্ত, রূেপার মূির্ত্ত সব িনেয় িনেলা| েলবীয় যাজকিট তােদর িজজ্ঞাসা করল, “এ েতামরা িক করছ?”

19 পঁাচ জন েলাক বলল, “চুপ কেরা! একিট কথাও বলেব না| আমােদর সেঙ্গ এস| তুিম আমােদর
িপতা ও যাজক হও| এখন িস্থর কর তুিম িক করেব| েভেব েদখ, একজেনর যাজক হওয়া ভাল, না সমগ্র
ইস্রােয়লীয় পিরবারেগাষ্ঠীর যাজক হওয়া ভাল|”

20 কথা শুেন েলবীয় যুবকিট খুশী হল| েখাদাই মূির্ত্ত, অনয্ানয্ মূির্ত্ত, এেফাদ এইসব িনেয় েস দানেদর
সেঙ্গ চেল েগল|

21 তারপর দান পিরবারেগাষ্ঠীর 600 জন েলাক েলবীয় যাজকেক িনেয় মীখার বািড় েছেড় েবিরেয়
পড়ল| তােদর সামেন েছাট েছেলেমেয়, জীবজন্তু আর অনয্ানয্ িজিনসপত্র রইল|

22 েসখান েথেক তারা অেনক দূের এিগেয় েগল| িকন্তু মীখার বািড়র কাছাকািছ েলাকরা সব একজায়গায়
জেড়া হল| তারপর তারা দানেদর িপছু িনেয় ওেদর ধের েফলল| 23 মীখার সেঙ্গর েলাকরা দানেদর িদেক
েচেয় েচঁিচেয় উঠল| দানরা ঘুের দঁািড়েয় মীখােক বলল, “বয্াপারটা িক? েতামরা েচঁচাচ্ছ েকন?”

24 মীখা তােদর বলল, “েতামরা দানরা আমার মূির্ত্তগুেলা িনেয় েগছ| আিম িনেজর জনয্ ঐগুেলা ৈতরী
কেরিছ| েতামরা আমার যাজকেক িনেয় েগছ| আমার আর িক-ই বা আেছ? েতামরা েকান মুেখ আমােক
বলছ, �িক হেয়েছ?� ”

25 দান পিরবারেগাষ্ঠীর েলাকরা বলল, “তকর্ কেরা না, চুপ কেরা| আমােদর মেধয্ েকউ েকউ েবশ
রগচটা| েচঁচােলই এরা েতামায় আক্রমণ কেত পাের| েতামােক এবং েতামার পিরবারেক হতয্া করেতও
পাের|”

26এই কথা বেল তারা মুখ িফিরেয় চলেত শুরু করল| মীখা জানত তােদর শিক্ত অেনক েবশী| তাই েস
বািড় চেল এল|

27 মীখার ৈতরী মূির্ত্তগুেলা দানরা িনেয় িনেলা| মীখার কাছ েথেক যাজকেকও তারা িনেয় েগল| তারপর
তারা লিয়েশ এল| তারা েসখানকার েলাকেদর আক্রমণ করল| েসই েলাকরা িছল শািন্তিপ্রয়| তারা েকান
আক্রমণ আশা করেত পাের িন| দানরা তরবাির িদেয় তােদর হতয্া করল এবং শহরিটেত আগুন লািগেয়
িদল| 28লিয়েশর েলাকরা এমন কাউেক েপল না েয তােদর রক্ষা করেত পারেব| তারা সীেদান শহর েথেক
অেনক দূের িছল, সুতরাং িসেদানীয়রা তােদর রক্ষা করেত ছুেট আসেত পাের িন| অরাম শহেরর েলাকেদর
সেঙ্গ তােদর েকান ভাল সম্পকর্ িছল না তাই েসখান েথেকও তারা েকান সাহাযয্ েপল না| লিয়শ শহরটা
িছল ৈবৎ -রেহাব শহেরর কােছ একটা উপতয্কায়| দােনর েলাকরা েসখােন একটা নতুন বসিত স্থাপন কের
েসই জায়গাটােকই তারা িনেজেদর েদশ বেল গেড় তুলল| 29 তারা েসই শহরটার একটা নতুন নাম িদল|
লিয়েশর নাম হল দান| তােদর পূবর্পুরুষ, ইস্রােয়েলর পুত্রেদর একজন, দােনর নামানুসােরই তারা এই নাম
রাখল|

30 দান পিরবারেগাষ্ঠীর েলাকরা দান শহের মূির্ত্তগুেলা প্রিতষ্ঠা করল| েগেশর্ােমর পুত্র েযানাথনেক তারা
যাজক করল| েগেশর্াম হেচ্ছ েমািশর পুত্র| েযানাথন ও তার পুত্ররাই িছল দানেদর যাজক| যতিদন না
ইস্রােয়লীয়েদর বন্দী কের বািবেল িনেয় যাওয়া হেয়িছল ততিদন পযর্ন্ত তারা যাজক িছল| 31 মীখার ৈতরী
মূির্ত্তগুেলা দানরা পূজা করেতা| যতিদন শীেলােত ঈশ্বেরর গৃহ িছল ততিদন সবর্ক্ষণই তারা ঐসব মূির্ত্ত পূেজা
করত|



িবচারকতৃ্তর্ গেণর িববরণ 19:1 366 িবচারকতৃ্তর্ গেণর িববরণ 19:19

19
একজন েলবীয় পুরুষ ও তার দাসী

1 েসই সময়, ইস্রােয়লীয়েদর েকান রাজা িছল না|
পাহাড়ী েদশ ইফ্রিয়েমর সীমােন্ত একজন েলবীয় থাকত| েসই েলাকটার একজন দাসী িছল, তােক

একরকম তার স্ত্রীও বলা যায়| েস িছল িযহূদার ৈবৎ েলহম শহেরর| 2 িকন্তু েস (দাসীিট) তার প্রিত অিবশ্বস্ত
িছল| েস ৈবৎ েলহেম িযহূদায় তার িপতার বািড় চেল েগল| েস েসখােন চার মাস কাটােলা| 3 তারপর তার
স্বামী তার কােছ েগেলা| েস তার সেঙ্গ েবশ ভােলাভােবই কথাবাতর্ া বলেব িঠক কেরিছল, এই আশায়
যিদ স্ত্রী তার কােছ িফের আেস| একজন ভৃতয্ ও দুেটা গাধা িনেয় েস েমেয়িটর িপতার বাড়ী েগল| তােক
েদখেত েপেয় েমেয়িটর িপতা েবিরেয় এেস তােক আদর কের ডাকল| িপতা েতা েবশ খুশী হল| 4 েমেয়র
িপতা েলবীয়িটেক তার বািড়েত িনেয় এল| তােক েসখােন থাকবার জনয্ বলল| েলবীয় েসখােন িতনিদন
েথেক েগল| শ্বশুরবািড়েত েস খাওয়া-দাওয়া, পান েভাজন কের আর ঘুিমেয় িদন কাটাল|

5 চতুথর্ িদেন তারা খুব েভাের ঘুম েথেক উঠল| েলবীয় েলাকিট চেল যাবার জনয্ প্রস্তুত হল| িকন্তু
শ্বশুরমশাই জামাতােক বলল, “আেগ িকছু েখেয়েদেয় নাও, তারপর েযও|” 6 তাই েলবীয় েলাকিট ও
শ্বশুরমশাই একসেঙ্গ েখেত বসল| খাওয়া হেয় যাবার পর শ্বশুর বলল, “আজেকর রাতটা েথেক যাও|
আরাম কেরা, আনন্দ কেরা| তারপর িবেকল হেল চেল েযও|” সুতরাং তারা দুজন একসেঙ্গ খাওয়া দাওয়া
করল| 7 েলবীয় তারপর যাবার উেদয্াগ করেল শ্বশুর তােক আর একরািত্র থাকেত অনুেরাধ করল|

8 পঞ্চম িদেন েভারেবলা েলবীয় ঘুম েথেক উেঠ রওনা েদবার উেদয্াগ করল| িকন্তু শ্বশুর আবার
জামাতােক বলল, “আেগ েতা িকছু খাও| আজ িবকাল পযর্ন্ত িবশ্রাম কর|” অতএব তারা দুজন একসেঙ্গ
খাওয়া-দাওয়া করল|

9 তারপর েলবীয় েলাকিট তার দাসী আর ভৃেতয্র যাবার উেদয্াগ করেল শ্বশুর বলল, “এখন অন্ধকার
হেয় েগেছ| িদন েতা একরকম েশষ হেয় েগেছ| তাই বলিছ িক, আজেকর রাতটা েথেকই যাও| ভালভােব
রাতটা কাটাও| কাল সকাল সকাল উেঠ চেল েযও|”

10 এবাের েলবীয় েলাকিট আর রাত কাটােত চাইল না| গাধা দুেটা আর দাসীিটেক সেঙ্গ িনেয় েস দূের
িযবূষ শহেরর িদেক চেল েগল| (িযবূষ েজরুশােলেমরআর একিট নাম|) 11 িদন প্রায় েশষ হেয় েগল| তারা
িযবূষ শহেরর কাছাকািছ েপৗছঁাল| তখন ভৃতয্িট তার মিনব েলবীয় েলাকিটেক বলল, “এই িযবূষ শহের
আজ রাত কাটােনা যাক|”

12 িকন্তু তার মিনব েলবীয় েলাকিট বলল, “না, আমরা অপিরিচত শহেরর েভতের যাব না| ওরা েতা
ইস্রােয়েলর েলাক নয়| আমরা িগিবয়া শহের চেল যাব|” 13 েস আরও বলল, “চেলা িগিবয়া িক রামা�এই
দুেটা শহেরর েয েকান একটায আমরা িগেয় েসখােন রাত কািটেয় িদেত পাির|”

14 তাই েলবীয় েলাকিট তার সঙ্গীেক িনেয় এিগেয় চলল| িগিবয়ায় েপৗছঁবার সেঙ্গ সেঙ্গ সূযর্ অস্ত েগল|
িগিবয়া হল িবনয্ামীন পিরবারেগাষ্ঠীর দখেল| 15তারা িগিবয়ায় থামল| েসই শহেরই তারা রাত কাটােব িঠক
করল| শহেরর একটা েখালা জায়গায় তারা বেস পড়ল| িকন্তু েকউই তােদর বািড়েত েডেক এেন রাত
কাটাবার জনয্ বলল না|

16 েসিদন সন্ধয্ায় েক্ষত েথেক একজন বৃদ্ধ েলাক শহের এল| তার বাড়ী ইফ্রিয়েমর পাহাড়ী অঞ্চেল
হেলও িগিবয়ােতই েস বসবাস কের| (িগিবয়ার েলাকরা সকেলই িবনয্ামীন পিরবারেগাষ্ঠীর|) 17 বৃদ্ধ েলাকিট
শহেরর েকন্দ্রস্থেল ঐ পিথক েলবীয়েক েদখেত েপল| েস িজজ্ঞাসা করল, “েতামরা েকাথায় যােব?
েতামরা েকাথা েথেক আসছ?”

18 েলবীয় েলাকিট বলল, “আমরা িযহূদার ৈবৎ েলহম শহর েথেক আসিছ| আমরা ইফ্রিয়েমর পাহাড়ী
েদেশর সীমানায় বািড় যািচ্ছ| আিম িযহূদার ৈবৎ েলহেম এবং প্রভুর গৃেহ িগেয়িছলাম| এখন আিম বাড়ী
িফের যািচ্ছ| িকন্তু আজ রােত্র েকউই আমােক তার বািড়েত িনমন্ত্রণ কের িন| 19 গাধাগুেলার জনয্ খড়
আর খাদয্ আমােদর সেঙ্গআেছ| ভৃতয্, যুবতী স্ত্রী আরআমার জনয্ রুিটআর দ্রাক্ষারসও রেয়েছ| আমােদর
েকান িকছুর অভাব েনই|”
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20 বৃদ্ধ েলাকিট বলল, “েতামরা আমার বািড়েত স্বচ্ছেন্দ থাকেত পােরা| েতামােদর যা দরকার সব
েদেবা| শুধু একটাই কথা, রােত্র ঐ েখালা মােঠ েযন েতামরা েথেকা না|” 21এরপর বৃদ্ধেলাকটা েলবীয় ও
তার সঙ্গীসাথীেদর তার বািড় িনেয় েগল| েস তােদর গাধাগুেলােক খাওয়াল| তারা পা ধুেয় পানাহার েসের
িনল|

22 এিদেক, সঙ্গীেদর িনেয় েলবীয় েলাকিট যখন আেমাদ-ফূির্ত করিছল, তখন শহেরর িকছু বদেলাক
বািড়টা িঘের েফলল| তারা দরজায় ধাক্কা মারেত লাগল| তারা বািড়র মািলক ঐ বৃদ্ধ েলাকটার নাম ধের
িচৎকার করেত লাগল| তারা বলল, “েতামার বািড় েথেক ঐ েলাকটােক বার কের দাও| আমরা ওর সেঙ্গ
েযৗন কাযর্ করেবা|”

23 বৃদ্ধেলাকিট েবিরেয় এেস বদেলাকগুেলােক বলল, “েশান বনু্ধরা, অমন মন্দ কাজ েকােরা না|
েলাকিটআমার অিতিথ| এরকম জঘনয্ পাপ কাজ কেরা না| 24এিদেক েদখ, এ হেচ্ছআমার েমেয়| একিট
কুমারী| এেকআিম েতামােদর জনয্ বার কের আনব| েতামরা েযভােব খুশী এেক বয্বহার কেরা, আিম তার
উপপত্নীেকও েতামােদর জনয্ বার কের আনব| তার সেঙ্গ এবং আমার েমেয়র সেঙ্গ যা খুশী কেরা আপিত্ত
করব না| িকন্তু আমার অিতিথর িবরুেদ্ধ েতামরা এমন জঘনয্ পাপ কাজ কেরা না|”

25 িকন্তু বদ েলাকগুেলা েসসব কথায় কান িদল না| েশষ পযর্ন্ত েলবীয় েলাকিট তার দাসী বা উপপত্নীেক
বািড় েথেক বার কের তােদর কােছ এেন িদল| তারা তােক আঘাত করল এবং সারারাত ধের ধষর্ণ করল|
েভার েবলায় তােক েছেড় িদল| 26 রাত েপায়ােল েমেয়িট বািড়েত িফের এল| েযখােন তার স্বামী িছল| তার
েদারেগাড়ায় েস অজ্ঞান হেয় পেড় েগল| িদেনর েবলা পযর্ন্ত েস েসখােন এইভােব পেড় রইল|

27 পরিদন খুব সকােল েলবীয় েলাকিট ঘুম েথেক উঠল| বািড় েযেত হেব এবার| েবরেব বেল দরজা
খুলল, আর েসখােন েচৗকােঠর উপর একটা হাত এেস পড়ল| পেড় রেয়েছ তার দাসী| দরজার েগাড়ায়
েস পেড় আেছ| 28 েলবীয় েলাকিট তােক বলল, “ওেঠা আমােদর েযেত হেব|” িকন্তু েকােনা সাড়া িমলল
না| েস মারা িগেয়িছল|
গাধার িপেঠ তােক শুইেয় েলবীয় েলাকিট বািড় চেল েগল| 29 বািড় িফের েস একিট ছুির িদেয় দাসীিটর

েদহেক েকেট 12িট টুকেরা করল| তারপর ইস্রােয়লীয়রা েয সব জায়গায় বাস করত েস সব জায়গায় ঐ
12িট টুকেরা পািঠেয় িদল| 30 যারা েদখল তারা প্রেতয্েকই বলল, “এরকম কাণ্ড ইস্রােয়েল আেগ কখনও
ঘেট িন| েযিদন আমরা িমশর েথেক চেল আিস েসিদন েথেক আজ পযর্ন্ত এরকম কাজ কখনও হয় িন
এবং েদখাও যায় িন| এ িবষেয় আেলাচনা করেত হেব| িঠক করেত হেব আমােদর িক করা উিচৎ |”

20
ইস্রােয়েলর সেঙ্গ িবনয্ামীেনর যুদ্ধ

1 সুতরাং ইস্রােয়েলর সমস্ত েলাকরা একত্র হল| তােদর উেদ্দশয্ হল িমস্পা শহের প্রভুর সামেন দঁাড়ােনা|
তারা দান েথেক েবর-েশবা পযর্ন্ত ইস্রােয়েলর সব জায়গা েথেকই এেসিছল| এমনিক ইস্রােয়লীয়রা িগিলয়দ
শহর েথেকও এেসিছল| 2 ইস্রােয়ল পিরবারেগাষ্ঠীর সমস্ত প্রধানরা উপিস্থত িছল| ঈশ্বেরর ভক্তেদর প্রকাশয্
জনসভায় তারা উপিস্থত িছল| েসখােন 400,000 ৈসনয্ তরবাির হােত সািমল হেয়িছল| 3 িবনয্ামীন
পিরবারেগাষ্ঠীর েলাকরা জানেত পারল ইস্রােয়লীয়রা িমস্পায় সব জেড়া হেয়েছ| ইস্রােয়লীয়রা বলল,
“িক কের এমন জঘনয্ ঘটনা ঘটল আমােদর সব বল|”

4 িনহত েমেয়িটর স্বামী িক হেয়িছল সব বলল| েস বলল, “আমার দাসীেক িনেয় আিম িবনয্ামীনেদর
িগিবয়া শহের এেসিছলাম| েসখােন আমরা রাত কািটেয়িছলাম| 5 রােতর েবলা িগিবয়া শহেরর প্রধানরা
আিম েয বািড়েত িছলাম েসখােন এল| তারা বািড়টােক িঘের েফেল আমােক হতয্া করেত েচেয়িছল| তারা
আমার দাসীেক ধষর্ণ কেরিছল| তােত েস মারা েগল| 6তারপরআিমআমার দাসীর েদহটােক টুকেরা টুকেরা
করলাম এবং ইস্রােয়ল পিরবারেগাষ্ঠীর প্রেতয্কেক একটা কের টুকেরা পািঠেয় িদলাম| েয সমস্ত প্রেদশ
আমরা েপেয়িছলাম েসই সব জায়গােতই আমার দাসীর 12িট েদহ খণ্ড পািঠেয় িদেয়িছলাম| পািঠেয়িছলাম
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এই জনয্ই, েয েদখােত েচেয়িছলাম িবনয্ামীনেদর েলাকরা ইস্রােয়েল এরকম কদযর্ কাজ কেরেছ| 7“এখন
েতামরা ইস্রােয়লীয়রা বেলা আমােদর িক করা উিচৎ | এ িবষেয় েতামােদর মতামত িক বেলা|”

8তখন সকেল একসেঙ্গ দঁািড়েয় উেঠ বলল, “আমরা েকউ বািড় যাব না| না, আমােদর মেধয্ একজনও
বািড় িফের যােব না| 9 এখন আমরা িগিবয়া শহেরর প্রিত িক করব তা বলিছ| আমরা ঘঁুিট েচেল েজেন
েনব ঈশ্বর ঐ েলাকেদর জনয্ আমােদর িদেয় িক করােত চান| 10আমরা ইস্রােয়েলর সমস্ত পিরবারেগাষ্ঠী
েথেক প্রিত 100 জেনর মেধয্ 10 জন কের েলাক েবেছ েনব| এইভােব প্রিত 1000 জেন 100 জনআর
10,000 জেন 1000 জন েলাক েবেছ েনব| এই বাছাই করা েলাকরা ৈসনয্েদর যা যা দরকার সব পােব|
তারপের তারা িবনয্ামীন এলাকার িগিবয়া শহের েপৗছঁােব| েসখােন যারা ইস্রােয়লীয়েদর মেধয্ জঘনয্ কাজ
কেরিছল ওরা তােদর শািস্ত েদেব|”

11 ইস্রােয়েলর সমস্ত েলাক িগিবয়া শহের জেড়া হল| িক িক করেব েস িবষেয় তারা সকেলই আেগ
একমত হেয় িঠক কের িনেয়িছল| 12 ইস্রােয়ল পিরবারেগাষ্ঠীর সমস্ত েলাকরা িবনয্ামীন পিরবারেগাষ্ঠীর
কােছ দূেতর মাধয্েম খবর পািঠেয়িছল| খবরটা হেচ্ছ: “েতামােদর মেধয্ িকছু েলাকরা েয কদযর্ কাজ
কেরেছ েস িবষেয় েতামােদর বক্তবয্ িক? 13 েতামরা ঐ িগিবয়ার মন্দ েলাকেদর আমােদর কােছ পািঠেয়
দাও| আমরা তােদর ধ্বংস করব| ইস্রােয়লীয়েদর মেধয্ যত মন্দ আেছ সব আমরা দূর করব|”
িকন্তু িবনয্ামীন পিরবারেগাষ্ঠীর েলাকরা দূতেদর কথায় কান িদল না| বাতর্ াবাহেকরা িছল সম্পেকর্ তােদরই

আত্মীয়| তারাও িছল ইস্রােয়লীয়| 14 িবনয্ামীন পিরবারেগাষ্ঠীর েলাকরা তােদর শহরগুিল েছেড় িগিবয়ায়
চেল েগল| তারা ইস্রােয়েলর অনয্ পিরবারেগাষ্ঠীর সেঙ্গ যুদ্ধ করেব বেল িগিবয়ায় েগল| 15 িবনয্ামীন
পিরবারেগাষ্ঠীর েলাকরা েমাট 26,000জন ৈসনয্ েপল| যুেদ্ধর জনয্ েবশ দক্ষ ৈসনয্ তারা| তাছাড়া িগিবয়া
েথেক েপলআেরা 700জন দক্ষ ৈসনয্| 16এছাড়াও তারা আেরা 700জন প্রিশক্ষণপ্রাপ্ত ৈসনয্ েপেয়িছল|
তারা িছল সব বঁা-হািত ৈসনয্| এমনিক তারা একটা চুল লক্ষয্ কের অবয্থর্ভােব পাথর ছঁুড়েত পারত এবং
লক্ষয্ভ্রষ্ট হত না|

17 ইস্রােয়েলর সমস্ত পিরবারেগাষ্ঠী িবনয্ামীনেদর বাদ িদেয় সংগ্রহ করল েমাট 400,000 েযাদ্ধা| তােদর
সকেলর হােত তরবাির| সকেলই যুদ্ধ িবদয্ায় সুিশিক্ষত| 18 ইস্রােয়লীয়রা ৈবেথল শহের িগেয় ঈশ্বরেক
িজজ্ঞাসা করল, “েকান পিরবারেগাষ্ঠী সবেচেয় আেগ িবনয্ামীনেদর আক্রমণ করেব?”
প্রভু বলেলন, “িযহূদার পিরবারেগাষ্ঠী প্রথেম যােব|”
19 পরিদন সকােল ইস্রােয়লবাসীরা ঘুম েথেক উঠল| িগিবয়ার কােছ তারা তঁাবু গাড়ল| 20 তারপর

ইস্রােয়েলর ৈসনয্বািহনী িবনয্ামীন ৈসনয্বািহনীর সেঙ্গ যুদ্ধ করার জনয্ েবিরেয় পড়েলা| িগিবয়ােত ইস্রােয়ল
েসনাবািহনী িবনয্ামীন েসনাবািহনীর িবরুেদ্ধ যুেদ্ধর জনয্ প্রস্তুত িছল| 21 িগিবয়া েথেক িবনয্ামীনবািহনী বার
হেয় এেলা| েসিদন তারা ইস্রােয়লবািহনীর 22,000 ৈসনয্েক হতয্া করল|

22-23 ইস্রােয়লবাসীরা প্রভুর কােছ েগল| সন্ধয্া পযর্ন্ত তারা ক্রন্দন করল| প্রভুেক তারা িজজ্ঞাসা করল,
“আমরা িক আবার িবনয্ামীনেদর সেঙ্গ যুদ্ধ করব? ওরা েতা আমােদর আত্মীয়স্বজন|”
প্রভু উত্তর িদেলন, “যাও, তােদর সেঙ্গ যুদ্ধ কর|” ইস্রােয়েলর েলাকরা এ ওেক উৎসাহ িদেত লাগল|

তারপর প্রথম িদেনর মেতা এবারও তারা যুদ্ধ করেত েবিরেয় পড়ল|
24 এবার ইস্রােয়ল বািহনী িবনয্ামীন বািহনীর কাছাকািছ এেস পড়ল| এটা িছল যুেদ্ধর িদ্বতীয় িদন|

25 িবনয্ামীন বািহনী িগিবয়া েথেক েবিরেয় এেস িদ্বতীয় িদেন ইস্রােয়ল বািহনীেক আক্রমণ করল| এবাের
িবনয্ামীন ৈসনয্রা আরও 18,000 ইস্রােয়ল ৈসনয্েক হতয্া করল| এই সব ইস্রােয়লীয় ৈসনয্ িছল প্রিশক্ষণ
প্রাপ্ত|

26তখন সমস্ত ইস্রােয়লবাসীরা ৈবেথল শহের েগল| েসখােন তারা সবাই বেস পেড় প্রভুর সামেন কঁাদেত
লাগল| সারািদন তারা িকছু েখল না| এইভােব সন্ধয্া পযর্ন্ত েকেট েগল| তারা প্রভুেক েহামবিল ও মঙ্গল
ৈনেবদয্ উৎসগর্ করল| 27 ইস্রােয়েলর েলাকরা প্রভুেক একটা প্রশ্ন করল| (েসকােল ঈশ্বেরর সাক্ষয্িসনু্দক
িছল ৈবেথেল| 28 পীনহস নােম একজন যাজক েসখােন ঈশ্বেরর েসবা করত| পীনহস ইিলয়াসেরর পুত্র|
ইিলয়াসর হােরােণর পুত্র|) ইস্রােয়লবাসীরা িজজ্ঞাসা করল, “িবনয্ামীেনর েলাকরা আমােদর আত্মীয়|
আমরা িক আবার তােদর সেঙ্গ যুদ্ধ করব? নািক যুদ্ধ থািমেয় েদব?”
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প্রভু বলেলন, “যাও| আগামীকাল তােদর পরািজত করেত আিম েতামােদর সাহাযয্ করব|”
29 তারপর ইস্রােয়লবািহনী িগিবয়ার সবিদেক িকছু েলাকেক লুিকেয় রাখেলা| 30 ইস্রােয়ল ৈসনয্দল

তৃতীয় িদন িগিবয়ার িবরুেদ্ধ লড়াই করেত েগল| আেগর মেতা এবােরও তারা যুেদ্ধর জনয্ প্রস্তুত|
31 িবনয্ামীন ৈসনয্বািহনী িগিবয়া েথেক েবিরেয় এল ইস্রােয়লীয়েদর সেঙ্গ যুদ্ধ করেত| ইস্রােয়লবািহনী
তােদর বাধা না িদেয় সুেযাগ িদেত থাকল েযন তারা ওেদর িপছু িপছু তাড়া কের| এই ভােব তারা েকৗশল
কের িবনয্ামীনেদর শহর েথেক অেনক খািন দূের বার কের আনল|
িবনয্ামীন ৈসনয্রা আেগর মত এবারও িকছু ইস্রােয়ল ৈসনয্ হতয্া করেত শুরু করল| তারা প্রায় 30 জন

ইস্রােয়লীয়েক হতয্া করল| কেয়কজনেক হতয্া করল মােঠ আর কেয়কজনেক হতয্া করল রাস্তায়| একটা
রাস্তা েগেছ ৈবেথেলর িদেক| আর একটা িগিবয়ার িদেক| 32 িবনয্ামীন ৈসনয্রা বেল উঠল, “আেগর মত
এবারও আমরা িজতিছ!”
ইস্রােয়েলর েলাকরা পালািচ্ছল, িকন্তু এটা তােদর একটা চালািক| তারা আসেল ওেদর শহর েথেক বার

কের রাস্তায় আনেত চাইিছল| 33 েসইমত সকেলই েদৗড়ািচ্ছল| তারা বাল্তামর নােম একটা জায়গায় থামল|
ইস্রােয়েলর কেয়কজন েলাক িগিবয়ার পিশ্চম িদেক লুিকেয় িছল| এবার তারা েবিরেয় এেস িগিবয়া
আক্রমণ করল| 34 সুিশিক্ষত 10,000 ইস্রােয়লীয় ৈসনয্ িগিবয়া আক্রমণ করল| েজার লড়াই হল িকন্তু
িবনয্ামীন ৈসনয্রা বুঝেত পারল না তােদর িক হেত চেলেছ|

35 প্রভু ইস্রােয়ল ৈসনয্বািহনীেক বয্বহার কের িবনয্ামীন ৈসনয্েদর পরািজত করেলন| েসিদন
ইস্রােয়েলর ৈসনয্রা 25,100জন িবনয্ামীন ৈসনয্ হতয্া কেরিছল| এই ৈসনয্রা সকেলই যুদ্ধিবদয্ায় িশিক্ষত
িছল| 36 এইবার িবনয্ামীনরা বুঝেত পারল েয তারা েহের েগেছ|
ইস্রােয়লীয় ৈসনয্রা এবার িপছু হটেলা| িপছু হটার কারণ হেচ্ছ তারা এবার হঠাৎ  আক্রমণ করার েকৗশল

িনেয়েছ| িগিবয়ার কাছাকািছ একটা জায়গায় তারা লুিকেয় রইল| 37তারপর, যারা লুিকেয় িছল তারা িগিবয়া
শহের ঝঁািপেয় পড়েলা| েসখােন তারা সবিদেক ছিড়েয় েগল আর শহের প্রেতয্কেক তােদর তরবাির িদেয়
হতয্া করল| 38 আত্মেগাপনকারীেদর সেঙ্গ ইস্রােয়লীয়রা একটা মতলব এঁেটিছল| লুিকেয় থাকা েলাকরা
একাট িবেশষ ধরেণর সংেকত পাঠােব| তারা ৈতরী করেব েধঁায়ার েমঘ|

39-41 িবনয্ামীন ৈসনয্রা কমেবশী 30জন ইস্রােয়ল েসনা হতয্া কেরিছল| এেতই তারা বলেত লাগল,
“আমরা আেগর বােরর মেতা এবারও িজতিছ|” িকন্তু তখনই শহর েথেক েধঁায়ার েমঘ উঠেত লাগেলা|
িবনয্ামীেনর েলাকরা েসিদেক ঘাড় িফিরেয় েদখেলা সমস্ত শহের আগুন েলেগেছ| এবার ইস্রােয়লীয়রা
আর েপছন িফরল না, তারা ঘুের দঁািড়েয় যুদ্ধ করেত লাগল| িবনয্ামীেনর েলাকরা ভয় েপেয় েগল| এবার
তারা বুঝেত পারেলা, িক তােদর অবস্থা|

42 িবনয্ামীেনর ৈসনয্বািহনী এবার পালােত লাগেলা| মরুভূিমর িদেক তারা ছুটেলা, িকন্তু তারা যুদ্ধ
এড়ােত পারল না| ইস্রােয়লীয়রা শহর েথেক েবিরেয় এেস তােদর হতয্া করল| 43 ইস্রােয়লীয়রা িবনয্ামীেনর
েলাকেদর েঘরাও কের তােদর তািড়েয় িনেয় েগল| তারা তােদর িবশ্রাম িনেত িদল না| িগিবয়ার পূবর্ িদেক
ইস্রােয়লীয়রা তােদর হািরেয় িদল| 44 সুতরাং 18,000 সাহসী ও শিক্তশালী িবনয্ামীন ৈসনয্ িনহত হল|

45অবিশষ্ট ৈসনয্রা মরুভূিমর িদেক ছুটেত লাগেলা এবং তারা েপৗেঁছাল িরেম্মাণ িশলা নামক জায়গায়|
িকন্তু তােদর মেধয্ 5000 জন িবনয্ামীন ৈসনয্ ইস্রােয়লীয়েদর হােত রাস্তােতই মারা েগল| তারা ওেদর
িগেদাম পযর্ন্ত তাড়া কেরিছল| েসখােন ইস্রােয়ল ৈসনয্বািহনী আরও 2000 িবনয্ামীেনর েলাকেদর হতয্া
করল|

46 েসিদন 25,000 িবনয্ামীন ৈসনয্ িনহত হল| তারা সকেলই তরবাির িনেয় বীেরর মেতা লড়াই কেরিছল|
47অপরিদেক, 600 জন িবনয্ামীেনর েলাক মরুভূিমর িদেক েগল| িরেম্মাণ িশলােত িগেয় তারা েসখােন
চার মাস েথেক েগল| 48 ইস্রােয়লীয়রা িবনয্ামীনেদর েদেশ িফের এল| প্রেতয্ক শহের িগেয় তারা েলাকেদর
হতয্া করল| জন্তু জােনায়ারেদরও তারা েরহাই িদল না| সামেন যা খঁুেজ েপল সব তারা েভেঙ্গ চুের িদল|
যত শহর েপল তার সমস্তই তারা জ্বািলেয় িদল|
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21
িবনয্ামীনেদর পত্নী সংগ্রেহর প্রস্তুিত

1 িমস্পায় ইস্রােয়লীয়রা প্রিতজ্ঞা করল: “িবনয্ামীন পিরবারেগাষ্ঠীর ঘের আমরা েকউ আমােদর
েমেয়েদর িববাহ েদব না|”

2 ইস্রােয়লীয়রা ৈবেথল শহের েগল| েসখােন সন্ধয্া পযর্ন্ত তারা ঈশ্বেরর কােছ বেস রইল| আকুল হেয়
েকঁেদ েকঁেদ তারা বলল, “েহ প্রভু, ইস্রােয়লবাসীেদর তুিমই ঈশ্বর| 3 তাহেল এমন িবপদ হল েকন? েকন
ইস্রােয়লীয়েদর একটা পিরবারেগাষ্ঠীেক পাওয়া যােচ্ছ না?”

4 পরিদন েভাের ইস্রােয়লীয়রা একটা েবদী ৈতরী করল| েসই েবদীেত তারা ঈশ্বেরর কােছ েহামবিল
ও মঙ্গল ৈনেবদয্ উৎসগর্ করল| 5 তারপর ইস্রােয়লীয় েলাকরা বলল, “ইস্রােয়লীয়েদর মেধয্ এমন েকান
পিরবার িক আেছ যারা প্রভুর সামেন আমােদর এই প্রাথর্নায় আেস িন?” এরকম িজজ্ঞাসার কারণ হেচ্ছ
তারা েবশ সাংঘািতক ধরেণর একটা প্রিতজ্ঞা কেরিছল| তােদর প্রিতজ্ঞা িছল অনয্ানয্ পিরবারেগাষ্ঠীর সেঙ্গ
যিদ েকউ িমস্পা শহের েযাগ না েদয় তেব তােক হতয্া করা হেব|

6 ইস্রােয়লীয়রা তােদর আত্মীয় িবনয্ামীনেদর জনয্ দুঃখ েবাধ করল| তারা বলল, “আজ ইস্রােয়ল
েথেক একিট পিরবারেগাষ্ঠী পৃথক করা হেয়েছ| 7আমরা প্রভুর কােছ একিট শপথ কেরিছ, েকান িবনয্ামীন
পুরুেষর সেঙ্গ আমরা আমােদর েমেয়েদর িববাহ েদব না| িক কের আমরা িনিশ্চত জানব েয িবনয্ামীনেদর
িবেয় হেচ্ছ?”

8 ইস্রােয়লীয়রা জানেত চাইল, “ইস্রােয়লীয়েদর েকান পিরবারেগাষ্ঠী এখােন এই িমস্পায় আেস িন?
আমরা এখােন প্রভুর সামেন সমেবত হেয়িছ| িনশ্চয়ই একটা পিরবার এখােন আেস িন|” তারা েদখল,
যােবশ-িগিলয়দ েথেক েকউই েসখােন আেস িন| 9 ইস্রােয়লীয়রা গুেন েদখল েক েক এেসেছ আর েক
েক আেস িন| েদখল যােবশ িগিলয়দ েথেক েকউই েসখােন আেস িন| 10 তারা যােবশ িগিলয়েদ 12,000
ৈসনয্ পাঠাল| ৈসনয্েদর তারা বেল িদল, “যােবশ িগিলয়েদ িগেয় েসখানকার প্রিতিট েলাকেক তরবাির
িদেয় হতয্া করেব| েমেয়েদর আর বাচ্চােদর েতামরা েছেড় েদেব না| 11 এ কাজ েতামােদর করেতই হেব|
যােবশ িগিলয়েদর প্রেতয্কেক েতামরা হতয্া করেব, তাছাড়া েয সব েমেয়েদর কােরা না কােরা সােথ েযৗন
সম্পকর্ আেছ তােদরও হতয্া করেব| তেব েয সব েমেয়র েকান পুরুেষর সেঙ্গ এমন সম্পকর্ হয় িন তােদর
হতয্া করেব না|” ৈসনয্রা তাই করল| 12 ঐ 12,000 ৈসনয্ যােবশ িগিলয়েদ 400 জন এমন েমেয়র
েদখা েপল যারা েকান পুরুেষর সেঙ্গ এরকম সম্পকর্ স্থাপন কের িন| ৈসনয্রা তােদর শীেলার িশিবের িনেয়
এেলা| শীেলা কনানেদর েদেশ অবিস্থত|

13 তারপর ইস্রােয়লীয়রা িবনয্ামীন েলাকেদর কােছ খবর পাঠাল| তারা িবনয্ামীেনর েলাকেদর সেঙ্গ
শািন্ত চুিক্ত করেত চাইল| িবনয্ামীেনর েলাকরা িছল িরেম্মাণ িশলায| 14 িবনয্ামীনরা তাই শুেন ইস্রােয়েল
িফেল এল| ইস্রােয়লীয়রা তােদর কােছ যােবশ িগিলয়েদর েসই সব েমেয় িদল যােদর তারা মাের িন| িকন্তু
িবনয্ামীনেদর সংখয্ার তুলনায় েমেয়েদর সংখয্া েবশ কম িছল|

15 ইস্রােয়লীয়রা িবনয্ামীনেদর জনয্ দুঃখ করল| তােদর দুঃেখর কারণ ঈশ্বর িবনয্ামীনেদর অনয্ানয্
ইস্রােয়ল পিরবারেগাষ্ঠী েথেক আলাদা কের িদেয়েছন| 16 ইস্রােয়লীয়েদর প্রবীণরা বলল, “িবনয্ামীন
পিরবারেগাষ্ঠীর েমেয়েদর সব হতয্া করা হেয়েছ| সুতরাং েয সব িবনয্ামীন সন্তান েবঁেচ আেছ তােদর
জনয্ িকভােব পত্নীর বয্বস্থা করা যায়? 17 েযসব িবনয্ামীন সন্তান এখনও েবঁেচ রেয়েছ তােদর বংশ রক্ষা
করার জনয্ সন্তানসন্তিতর অবশয্ প্রেয়াজন| এটা করেতই হেব, নইেল ইস্রােয়লীয়েদর একটা পিরবারেগাষ্ঠী
েতা এেকবাের েলাপ েপেয় যােব| 18 িকন্তু আমােদর েমেয়েদর সেঙ্গ েতা িবনয্ামীন সন্তানেদর িবেয় হেত
পাের না| আমরা এই িনেয় প্রিতশ্রুিত িনেয়িছ| আমরা প্রিতশ্রুিত িনেয়িছ েয, �িবনয্ামীনেদর ঘের েয েমেয়
েদেব েস শাপগ্রস্ত হেব|� 19 তাই আমরা একটা পিরকল্পনা কেরিছ| শীেলা শহের প্রভুর জনয্ এই সময়
একটা উৎসব হয়| প্রিত বছরই েসখােন উৎসব পািলত হয়|” (শীেলা হেচ্ছ ৈবেথেলর উত্তের, আর ৈবেথল
েথেক িশিখেমর িদেক েয রাস্তা চেল েগেছ তার পূবর্িদেক| তাছাড়া লেবানা শহেরর দিক্ষেণও শীেলা শহরটা
পড়েব|)

20 প্রবীণরা তােদর পিরকল্পনািট িবনয্ামীন সন্তানেদর বলল| তারা বলল, “যাও, দ্রাক্ষােক্ষেত িগেয়
লুিকেয় পড়| 21 উৎসেবর সময় শীেলার যুবতীরা কখন নাচেত আসেব েসিদেক েখয়াল করেব| তারপর
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যখনই তারা আসেব তখন দ্রাক্ষা েক্ষেতর লুকােনা জায়গা েথেক েতামরা েবিরেয় আসেব| প্রেতয্েকই একিট
কের যুবতী ধের েনেব| তারপর ওেদর িনেয় িবনয্ামীনেদর েদেশ িগেয় িবেয় করেব| 22এবং যিদ েমেয়েদর
িপতা িকংবা ভাইরা আমােদর কােছ নািলশ জানায়, তখন আমরা বলব, �িবনয্ামীনেদর ওপর েতামরা সদয়
হও| তারা ঐ েমেয়েদর িবেয় করুক| তারা েতামােদর েমেয়েদর িনেয়েছ, েতামােদর সেঙ্গ যুদ্ধ কের িন|
তারা েমেয়েদর গ্রহণ কেরেছ| সুতরাং ঈশ্বেরর কােছ েতামরা েয প্রিতশ্রুিত কেরিছেল তা ভঙ্গ কেরা িন|
েতামরা প্রিতশ্রুিত কেরিছেল েয ঐ েমেয়েদর সেঙ্গ েছেলেদর িবেয় েদেব না| িবনয্ামীনেদর েতামরা েমেয়
দাও িন| বরং তারাই েতামােদর কাছ েথেক েমেয়েদর িনেয় েগেছ| সুতরাং েতামরা প্রিতশ্রুিত ভঙ্গ কর
িন|� ”

23 এই ভােবই িবনয্ামীন পিরবারেগাষ্ঠীরা কাজ করল| যুবতীরা যখন নাচিছল, প্রেতয্ক পুরুষ তােদর
একজনকের িনেয় িনল| তােদর তুেল িনেয় তারা িবেয় করল| িনেজেদর েদেশ তারা িফের েগল| িবনয্ামীনরা
আবার েসই েদেশ শহরগুিল গড়ল এবং েসই শহরগুিলেত বসবাস করেত লাগল| 24তারপর ইস্রােয়লীয়রা
ঘের িফের েগল| তারা প্রেতয্েক িনেজর িনেজর েদেশ ও পিরবারেগাষ্ঠীর কােছ িফের েগল|

25 েসই সময় ইস্রােয়লীয়েদর েকান রাজা িছল না| তাই েয যা িঠক মেন করত তাই করত|
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রূেতর িববরণ

িযহূদায় দুির্ভক্ষ
1 বহুকাল আেগ িবচারকেদর* রাজত্ব কােল একবার েবশ খারাপ সময় এেসিছল| েসই সময় েদেশ

খাদয্াভাব েদখা িদেয়িছল| ইলীেমলক নােম একজন েলাক িযহূদার ৈবৎ েলহম েথেক চেল িগেয়িছল| েস
স্ত্রী ও দুই পুত্রেক িনেয় পাহািড় েদশ েমায়ােব চেল িগেয়িছল| 2 তার স্ত্রীর নাম িছল নয়মী আর দুই পুেত্রর
নাম মহেলান ও িকিলেয়ান| এরা সব ৈবৎ েলহেমর ইফ্রাথীয় পিরবােরর| এরা পাহািড় েদশ েমায়ােব বসবাস
করেত লাগল|

3 তারপর এক িদন নয়মীর স্বামী ইলীেমলক মারা েগল| নয়মী আর তার দুই পুত্র েথেক েগল| 4 উভয়
পুত্ররই েমায়াব েদেশর কনয্ােদর সেঙ্গ িবেয় হেয়িছল| একজেনর স্ত্রীর নাম অপর্া, আেরকজেনর নাম রূৎ |
তারা দশ বছর েমায়ােব বাস কেরিছল| 5 মহেলান এবং িকিলেয়ান মারা েগল| স্বামী আর পুত্রেদর হািরেয়
নয়মী একাই পেড় রইল|

নয়মী েদেশ িফের েগল
6পাহািড় েদশ েমায়ােব থাকার সময় নয়মী শুনল প্রভু তঁার েলাকেদর সাহাযয্ কেরিছেলন| িতিন িযহূদার

েলাকেদর খাদয্ িদেয়িছেলন শুেন নয়মী িঠক করেলা, েমায়াব েছেড় েস েদেশ িফের যােব| তার পুত্রবধূরাও
তার সেঙ্গ েযেত চাইল| 7 তারা েস েদশ েছেড় পােয় েহঁেট িযহূদায় িফের আসার জনয্ রওনা হল|

8 নয়মী তার পুত্রবধূেদর বলল, “েতামরা দুজেনই েদেশ মােয়র কােছ চেল যাও| আমার সেঙ্গ আর
আমার পুত্রেদর সেঙ্গ েতামরা খুবই ভাল বয্বহার কের এেসেছা| তাই আিম প্রভুর কােছ প্রাথর্না কির িতিনও
েযন েতামােদর প্রিত সদয় হন| 9আিম আরও প্রাথর্না কির, িতিন েযন েতামােদর স্বামী আর সুন্দর একিট
সুেখর ঘেরর বয্বস্থা কের েদন|” এই বেল নয়মী তােদর চুম্বন করেলা| তারা কঁাদেত লাগল|

10 পুত্রবধূরা বলল, “িকন্তু আমরা আপনার সেঙ্গ আপনার পিরবােরই েযেত চাই|”
11 নয়মী বলল, “না, েমেয়রা, েতামরা েতামােদর বাড়ীেতই িফের যাও| আমার সেঙ্গ িগেয় িক হেব?”

আিম েতা েতামােদর েকােনা উপকার করেত পারব না| আমার েকােনা পুত্র েনই েয েতামােদর িবেয় করেব|
12 যাও, ঘের িফের যাও| আিম আর এই বৃদ্ধ বয়েস বর েজাটােত পারেবা না| এমনিক নতুন কের িবেয়
করার কথা ভাবেলও আিম েতামােদর উপকার করেত পারব না| ধেরা, রােত্রই আিম গভর্ বতী হলাম, ধেরা
আমার দু-দুেটা পুত্রও হেয় েগল, িকন্তু তােতও েকােনা লাভ হেব না| 13 যতিদন না তারা িবেয়র েযাগয্
হেচ্ছ ততিদন েতামােদর অেপক্ষা করেত হেব| িকন্তু আিম েতামােদর এত দীঘর্ সময় অেপক্ষা করেত বলেত
পাির না| সিতয্ই এসব ভাবেল মেন কষ্ট হয়| এমিনেতই আিম যেথষ্ট দুঃিখত| কারণ প্রভু আমার িবরুেদ্ধ
অেনক িকছু কেরেছন|”

14এই কথা শুেন তারা আবার কান্নাকািট শুরু করল| তারপর এক সময় অপর্া নয়মীেক চুম্বন কের িবদায়
িনল| িকন্তু রূৎ তােক জিড়েয় ধেরই েথেক েগল|

15 নয়মী বলল, “েতামার বড়জা িনেজর েলােকর কােছ এবং তার িনেজর েদবতােদর কােছ চেল েগল|
েতামারও তাই করা উিচৎ |”

16রূৎ বলল, “আমােক তুিম তািড়েয় িদেয়া না মা! আমােক েদেশ িফের েযেত তুিম েজার কর না| আিম
েতামার কােছই থাকেবা| তুিম েযখােন যােব, আিমও েসখােন যাব| তুিম েযখােন েশােব, আিম েসখােনই
েশাব| যারা েতামার িনেজর েলাক, তারা আমারও িনেজর েলাক| েতামার ঈশ্বর হেবন আমারও ঈশ্বর|
17 েতামার মৃতুয্ েযখােন, আমারও মৃতুয্ েসখােন| েসখােনই হেব আমার কবর| এই আমার প্রিতশ্রুিত| যিদ
* 1:1: িবচারকেদর ইস্রােয়েলর েলাকেদর সাহাযয্ এবং রক্ষা করার জনয্ ঈশ্বর দ্বারা েপ্রিরত িবেশষ েনতারা| এিট ইস্রােয়েল রাজা হওয়ার
পূেবর্ হেয়িছল|
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আিম আমার প্রিতশ্রুিত না রািখ, প্রভু আমায় শািস্ত েদেবন| একমাত্র মৃতুয্ ছাড়া েকউ আমােক েতামার কাছ
েথেক সিরেয় িনেত পারেব না|”

ঘের েফরা
18 নয়মী বুঝেলা রূৎ ভীষণ ভােব তার সেঙ্গ েযেত ইচু্ছক| েস আর রূতেক িকছু বলল না| 19 নয়মী আর

রূৎ েবিরেয় পড়ল| েযেত েযেত তারা এেস পড়ল ৈবৎ েলহেম| ৈবৎ েলহেম পা িদেতই েসখানকার েলাকরা
তােদর েদেখ উেত্তিজত হেয় উঠেলা| তারা বলল, “এই িক নয়মী?”

20 নয়মী তােদর বলল, “েতামরা আমােক নয়মী বেল েডেকা না| আমােক েতামরা মারা বেলই ডােকা|
এই নােমই েতামরা আমােক ডাকেব, কারণ সবর্শিক্তমান ঈশ্বরআমার জীবন দুঃেখ ভের িদেয়েছন| 21যখন
চেল িগেয়িছলাম তখন যা েচেয়িছ সবই েপেয়িছলাম| িকন্তু আজ প্রভু আমার জেনয্ িনেজর েদশ ছাড়া
আর িকছুই েদন িন| প্রভু আমায় শুধু দুঃখই িদেয়েছন| তাই েকন েতামরা আমােক �সুখী� বেল ডাকেব?
সবর্শিক্তমান ঈশ্বর আমায় অেশষ কষ্ট িদেয়েছন|”

22এই ভােব নয়মী ও তার েমায়াবীয়া পুত্রবধূ রূৎ পাহািড় েদশ েমায়াব েথেক িফের এল| এই দুজন নারী
যখন ৈবৎ েলহেম এল তখন েসখােন বািলর্ শসয্ েতালার পালা শুরু হেয়েছ|

2
রূৎ ও েবায়েসর পিরচয়

1 ৈবৎ েলহেম একজন ধনী বাস করত| তার নাম েবায়স| ইলীেমলক পিরবােরর অন্তগর্ত নয়মীর ঘিনষ্ঠ
আত্মীয়স্বজনেদর মেধয্ েবায়স িছল একজন|

2 এক িদন রূৎ নয়মীেক বলল, “আিম ভাবিছ, মােঠ মােঠ একটু ঘুের েবড়াই| এমিন কেরই হয়েতা
এক িদন এমন কাউেক পাব েয আমায় দয়া করেব, েয আমায় মােঠর পেড় থাকা শেসয্র দানা তুেল িনেত
বলেব|”
নয়মী বলল, “আচ্ছা বাছা, যাও|”
3রূৎ মােঠর িদেক চেল েগল| যারা েসখােন শসয্ কাটেছ তােদর সেঙ্গ সেঙ্গ ঘুরল| েক্ষেতর পেড় থাকা

শসয্গুেলা েস সংগ্রহ করল|* ঘটনাক্রেম এরকম একটা মােঠর মািলক িছল েবায়স| েবায়স িছল ইলীেমলক
পিরবােরর একজন|

4 এক িদন ৈবৎ েলহম েথেক েবায়স তার জিমেত চেল এেলা| চাষীেদর েস আদর ভালবাসা জািনেয়
বলল, “প্রভু েতামােদর সহায় েহান!”
চাষীরাও বলল, “প্রভু আপনার মঙ্গল করুন!”
5 েবায়েসর একজন ভৃতয্ চাষীেদর কােজর তদারিক করিছল| রূতেক েদখেত েপেয় েবায়স ভৃতয্েক

িজজ্ঞাসা করল, “এ কােদর েমেয়?”
6 ভৃতয্িট বলল, “েমেয়িট একজন েমায়াবী| েস নয়মীর সেঙ্গ েমায়াব েথেক এেসেছ| 7 আজ খুব

েভারেবলা েস আমার কােছ আেস অনুমিত চাইেত যােত চাষীেদর িপছু িপছু ঘুের মাঠ েথেক েস শসয্
কুিড়েয় িনেত পাের| েসই সকাল েথেক েস এই মােঠ রেয়েছ| ঐ েতা ওখােন তার বাড়ী|”

8 েবায়স তখন রূতেক বলল, “েশােনা েমেয়, তুিম এই েক্ষেতই েথেক যাও এবং েতামার জনয্ শসয্
কুিড়েয় িনও| অনয্ েকাথাও আর েতামােক েযেত হেব না| আমার েক্ষেতর দাসীেদর সেঙ্গ সেঙ্গ তুিম ঘুরেব|
9 েকান্ েকান্ জিমেত তারা যােচ্ছ েদখেব, তােদর সেঙ্গ থাকেব| যুবকেদর আিম সাবধান কের িদিচ্ছ, তারা
েযন েতামায় িবরক্ত না কের| িপপাসা েপেল আমার েলাকরা েয মগ বয্বহার কের তুিমও তা বয্বহার করেত
পােরা| বুঝেল?”

* 2:3: েক্ষেতর � করল একিট িনয়ম িছল েয কৃষক শসয্ সংগ্রেহর সময় অবশয্ই িকছু শসয্ তার মােঠ েফেল রাখেব| এই শসয্ েফেল
রাখা হত যােত গরীব েলাকরা িকছু েখেত পায়|
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10 রূৎ মাথা নীচু কের শ্রদ্ধা জানাল| েস েবায়সেক বলল, “আমার মেতা একজন সামানয্ েমেয়েকও
আপিন লক্ষয্ কেরেছন, এেত আিম খুবই অবাক হেয় েগিছ! যিদও আিম একজন অপিরিচত িকন্তু তবুও
আপিন আমার প্রিত কত সদয়|”

11 েবায়স উত্তর িদল, “েতামার শাশুিড় নয়মীেক তুিম িক রকম েসবা কেরছ আিম সবই জািন| আিম
জািন েতামার স্বামী মারা েগেলও তুিম তােক কত সাহাযয্ কেরছ| আর আিম এও জািন মাতািপতা, িনেজর
েদশ সব িকছু েছেড় তুিম এখােন চেল এেসছ| এেদেশর কাউেকই তুিম েচন না, তা সেত্ত্বও নয়মীর সেঙ্গ
তুিম এেদেশ এেসছ| 12 েতামার সৎ কােজর জনয্ প্রভু েতামায় পুরস্কার েদেবন| তুিম যা িকছু কেরছ
তার জনয্ প্রভু, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর েতামােক সমূ্পণর্ ভােব পুরসৃ্কত করেবন| তুিম সুরক্ষার জনয্ তঁার কােছ
এেসেছা, সুতরাং িতিন েতামােক রক্ষা করেবন|”

13 রূৎ বলল, “আপিন আমােক খুবই দয়া কেরেছন| আিম েতা একজন দাসী মাত্র, তাও আপনার
দাসীেদর মেধয্ কারও সমান নই| তবুও আপিন কত দরেদর কথা বেলেছন, আমায় সান্ত্বনা িদেয়েছন|”

14 দুপুেরর খাওয়ার সময় েবায়স রূতেক বলল, “এিদেক এেসা! আমােদর রুিট েথেক তুিমও কেয়কটা
খাও| িসরকায়় েতামার রুিট ডুিবেয় নাও|”
রূৎ চাষীেদর পােশ বেস েগল| েবায়স তােক েসঁকা শসয্ িদল| রূৎ েপট ভের েখল| িকছু খাবার পেড়

রইেলা|
15 খাবার পর রূৎ আবার কােজ েমেত উঠেলা|
েবায়স ভৃতয্েদর বলল, “শেসয্র গাদার পাশ েথেকও রূতেক দানা কুিড়েয় িনেত িদও| ওেক বাধা িদও

না| 16 িকছু দানা ভরা শীষ তার জনয্ েফেল িদেয় তার কাজটা বরং আরও সহজ কের িদও| হঁয্া তােক শসয্
কুেড়ােত িদও, বাধা িদও না|”

নয়মী েবায়েসর সম্বেন্ধ শুনল
17 সেন্ধয্ পযর্ন্ত রূৎ মােঠ কাজকমর্ করত| কােজর পর ভুিষ েথেক শসয্দানা েবেছ আলাদা কের রাখত|

েস প্রায় ১⁄২ বুেশল বািলর্ েপত| 18 েস ঐ শসয্গুিল িনেয় শহের তার শাশুড়ীর কােছ েযত| তাছাড়া তােক
পােতর বাড়িত খাবারটাবারও েখেত িদত|

19শাশুড়ী তােক িজজ্ঞাসা করল, “এই সব শসয্ েকােত্থেক েপেল? তুিম েকাথায় কাজ কেরা? েতামার
প্রিত েয সদয় হেয়িছল তার কলয্াণ েহাক্|”
তখন রূৎ কার কােছ কাজ করেছ বলল| েস বলল, “যার কােছ কাজ করিছ তার নাম েবায়স|”
20 নয়মী পুত্রবধূেক বলল, “প্রভু তঁার মঙ্গল করুন| িক জীিবত, িক মৃত সকেলর প্রিতই তঁার দয়ার েশষ

েনই|” তারপর েস রূতেক বলল, “েবায়স আমােদর আত্মীয়েদর একজন| েবায়স আমােদর রক্ষাকতর্ া|”†
21রূৎ বলল, “েবায়স আমােক িফের আসেত বেলেছ| বেলেছ কাজ কের েযেত| েবায়স বেলেছ ফসল

কাটার কাজ েশষ হওয়া অবিধ আিম েযন তার ভৃতয্েদর সেঙ্গ ভাল ভােব কাজকমর্ কির|”
22 নয়মী উত্তর িদল, “েবায়েসর ভৃতয্ দাসীেদর সেঙ্গ কাজ করাটা েতামার পেক্ষ ভাল| অনয্ েকােনা

েক্ষেত কাজ করেল হয়েতা েকােনা েছেল েতামার গােয় হাত িদত|” 23 অতএব রূৎ েবায়েসর দাসীেদর
বািলর্ এবং গম কাটার সময় পযর্ন্ত েথেক েগল| শাশুড়ীর সেঙ্গ রূৎ েথেক েগল|

3
শসয্ মাড়াইেয়র েক্ষত্র

1 এক িদন নয়মী রূতেক বলল, “ওেগা েমেয়, হয়েতা েতামার জনয্ আমার একিট বর এবং একিট
সুন্দর বাড়ী েখঁাজা উিচৎ | েতামার ভালই হেব| 2 হয়েতা েবায়সই উপযুক্ত পাত্র| েস আমােদর খুব কােছর
েলাক| তুিম তার দাসীেদর সেঙ্গ কাজ কেরা| আজ রােত্র েবায়স শসয্ মাড়াই করার জায়গায় যব মাড়াই
করেব| 3 যাও গা ধুেয় সাজেগাজ কেরা| েবশ ভাল জামাকাপড় পেরা| তারপর তুিম েযখােন শসয্ ঝাড়াই
† 2:20: রক্ষাকতর্ া অথবা “িহতকারী” েয বয্িক্ত মৃত আত্মীেয়র পিরবােরর যত্ন েনয় এবং তােদর রক্ষা কের| প্রায়শঃই এই বয্িক্ত দিরদ্র
আত্মীয়জনেক ক্রীতদাসত্ব েথেক িকেন েফরত েনয় এবং তােদর আবার স্বাধীন কের েদয়|
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হয় েসখােন অবশয্ই যােব| িকন্তু েবায়েসর রােতর খাওয়া না হওয়া পযর্ন্ত েস েযন েতামায় েদখেত না পায়|
4 খাওয়ার পর েস িবশ্রাম করেব| েদখেব েকাথায় েস েশায়| তারপর েসখােন িগেয় তার পা েথেক ঢাকাটা
তুেল েসখােন শুেয় পড়েব| েস েতামােক বেল েদেব িবেয়র বয্াপাের তুিম িক করেব|”

5 রূৎ বলল, “তাই করব|”
6শসয্ মাড়াইেয়র জায়গায় রূৎ চেল েগল| শাশুড়ী যা বেলেছ েসই মেতা সবই করল| 7খাওয়া-দাওয়ার

পর েবায়স েবশ খুিশ হেয় শেসয্র গাদার পােশ শুেত েগল| তারপর রূৎ চুিপচুিপ তার কােছ িগেয় পােয়র
চাদরটা তুেল েসখােন শুেয় পড়েলা|

8 পের, মধয্রােত্র ঘুেমর মেধয্ েবায়স পাশ িফরেত েগল আর তার ঘুম েভেঙ্গ েগল| এবং তার পােয়র
কােছ শুেয় থাকা একজন নারীেক েদেখ খুব আশ্চযর্য্ হেয় েগল| 9 েবায়স িজজ্ঞাসা করল, “েক তুিম?”
নারী বলল, “আিম রূৎ , আপনার দাসী| আপনার চাদর আমার গােয় িবিছেয় িদন| আপিন আমার

রক্ষাকতর্ া|”
10 েবায়স বলল, “প্রভু েতামার মঙ্গল করুন| আমার ওপর তুিম যেথষ্ট দয়া কেরছ| আেগ নয়মীেক তুিম

যা দয়া করেত আমােক তার েচেয় েবিশ দয়া করছ| তুিম একজন গরীব িকংবা ধনী যুবকেক িবেয় করেত
পারেত| িকন্তু তুিম তা কর িন| 11 েশােনা যুবতী, ভয় েপও না| তুিম যা চাইছ েস রকমই আিম করব| আমার
শহেরর সকেলই জােন তুিম খুব ভাল েমেয়| 12 এটাও সিতয্ েয, আিম েতামার একজন ঘিনষ্ঠ আত্মীয়|
িকন্তু আমার েচেয়ও ঘিনষ্ঠ েলাক েতামার আেছ| 13আজ রাতটা এখােন থােকা| সকাল হেল েদখব েসই
েলাকিট েতামােক সাহাযয্ করেত পাের িক না| যিদ কের, খুবই ভাল| আর যিদ না কের তাহেল প্রিতশ্রুিত
িদিচ্ছ, আিমই েতামােক িবেয় করেবা| ইলীেমলেকর জিম-জায়গা ছািড়েয় িনেয় েতামার হােত তুেল েদব|
সকাল অবিধ তুিম এখােন েথেক যাও|”

14 সুতরাং সকাল হওয়া পযর্ন্ত েবায়েসর পােয়র কােছ রূৎ শুেয় থাকল| অন্ধকার থাকেত থাকেতই েস
যাবার জনয্ উেঠ পড়েলা যােত েলােক তােক িচনেত না পাের|
েবায়স তােক বলল, “কাল রােত্র েয তুিম আমার কােছ এেসিছেল েস কথা আমরা েগাপন রাখেবা|”

15 তারপর েবায়স বলল, “েতামার শালটা আমায় দাও েতা| ওটােক খুেল ধেরা|”
রূৎ তাই করেলা| েবায়স নয়মীেক েদেব বেল আন্দােজ এক বুেশল বািলর্ ওজন করল| তারপর রূেতর

শােল বািলর্ মুেড় তার িপেঠ চািপেয় িদেলা| েবায়স শহের েবিরেয় েগল|
16রূৎ তার শাশুড়ী নয়মীর বাড়ী চেল েগল| নয়মী দরজার কােছ িগেয় িজজ্ঞাসা করল, “েক ওখােন?”
রূৎ েভতের িগেয় েবায়স িক িক কেরেছ সব নয়মীেক বলল| 17 েস বলল, “েবায়স েতামার জনয্ এই

বািলর্ উপহার িদেয়েছ| েস বেলেছ উপহার না িনেয় েযন েতামার কােছ না আিস|”
18 নয়মী বলল, “বাছা, ৈধযর্য্ ধেরা| েবায়স যা করেব বেল মেন কের তা না করা পযর্ন্ত ওর মেন শািন্ত

েনই| িদন ফুেরাবার আেগ িক ঘেট আমরা জানেত পারব|”

4
েবায়স ও অনয্ আত্মীয়িট

1 শহেরর ফটেকর কােছ েযখােন েলাকরা সব জেড়া হেয়েছ েসখােন েবায়স েগল| েসখােন েস বেস
রইল যতক্ষণ না েসই ঘিনষ্ঠ আত্মীয়িট আেস| এর কথাই েস রূতেক বেলিছল| তারপর এক সময় েসই
েলাকিট তার সামেন িদেয় চেল যািচ্ছল| েবায়স তােক ডাকল, “বনু্ধ এই েয েশােনা, এখােন বেসা!”

2তারপর েবায়স কেয়ক জন সাথী েজাগাড় করল| শহেরর দশ জন প্রবীণ েলাকেক েস ডাকল| তােদর
বলল, “বেসা!” তারা বসল|

3 তারপর েবায়স েসই ঘিনষ্ঠ আত্মীয়িটেক বলল, “পাহািড় েদশ েমায়াব েথেক নয়মী িফের এেসেছ|
আমােদর আত্মীয় ইলীেমলেকর জিম েস িবক্রী করেছ| 4এই শহেরর েলাকেদর ও প্রবীণ বয্িক্তেদর সামেন
আিম েতামােক এই কথা বলিছ| যিদ তুিম েসই জিম িকেন িনেত চাও, েকেনা| আর যিদ জিমটা ছািড়েয়
িনেত না চাও, তাও বেলা| তুিম না পারেল আিমই ছািড়েয় েনব|”
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5 েবায়স আরও বলল, “নয়মীর জিম িকেন িনেল তুিম েমায়াবীয়া িবধবা রূতেকও েপেয় যােব| যিদ
েমায়াবীয়া রূেতর সন্তান হয় েসই হেব জিমর মািলক| এই ভােব জিমটা ওেদর পিরবােরই েথেক যােব|”

6আত্মীয়িট বলল, “আিম ঐ জিম িকনেবা না| ওটা েতা আমারই হওয়ার কথা| িকনেল আমার িনেজর
জিমই েখায়াব| ও তুিমই েকেনা|” 7 (বহুকাল আেগ ইস্রােয়েল েকউ েকােনা সম্পিত্ত িকনেল বা ছািড়েয়
িনেল একজন েলাক তার জুেতা খুেল খেদ্দরেক িদেয় িদত| এটাই িছল েবচা-েকনার প্রমাণ|) 8 েসই মেতা
ঘিনষ্ঠ আত্মীয়িট বলল, “জিম তুিম িকেন নাও|” তারপর েস তার জুেতা খুেল েবায়সেক িদল|

9 তখন েবায়স সমেবত েলাকেদর এবং প্রবীণ বয্িক্তেদর বলল, “েতামরা সকেল সাক্ষী রইেল েয আিম
ইলীেমলক, িকিলেযান এবং মহেলােনর এই সমস্ত জিমজমা নয়মীর কাছ েথেক িকেন িনলাম| 10 েসইসেঙ্গ
রূতেকও আমার স্ত্রী িহেসেব িকেন িনলাম| এর ফেল মৃত স্বামীর সব সম্পিত্তর অিধকারী হেব তারই
পিরবােরর েলাকরা| এভােবই তার নাম তার জিমর ও পিরবার েথেক সিরেয় েদওয়া হেব না| েতামরা
আজ সকেলই সাক্ষী থাকেল|”

11 সকেলই সাক্ষী েথেক েগল| তারা বলল, “ইস্রােয়েলর গৃহ যারা ৈতরী* কেরিছল েসই রােহল
এবং েলয়ার মত কের প্রভু েযন গেড় েতােলন এই নারীেক েয েতামার বাড়ীেত আসেছ| তুিম ইফ্রাথােত
শিক্তশালী হও| তুিম ৈবৎ েলহেমও িবখয্াত হও| 12 তামর িযহূদার পুত্র েপরসেক জন্ম িদেয়িছল এবং তার
পিরবার মহান হেয়িছল| প্রভু েযন েতমিন কেরই েতামােকও রূেতর গভর্ জাত বহু সন্তান েদন| এবং েতামার
পিরবারও েপরেসর মেতাই মহান হেয় ওেঠ|”

13 েবায়স রূতেক িবেয় করেলা| প্রভুর আশীবর্ােদ রূৎ গভর্ বতী হল| েস একিট পুেত্রর জন্ম িদল|
14 শহেরর রমনীরা নয়মীেক বলল, “প্রশংসা কেরা প্রভুেক িযিন েতামােক উপহার িহেসেব এই মহান পুত্র
িদেলন| েস ইস্রােয়েল িবখয্াত হেব| 15এই েতামােক পুনজীর্িবত করেব এবং েতামার বৃদ্ধ বয়েস েদখােশানা
করেব| েতামার পুত্রবধূর সুবােদই তােক েপেল| েতামারই জনয্ েস এই েছেলেক জন্ম িদেয়েছ| েস েতামায়
ভালবােস এবং েস েতামায় সাতিট েছেলর েচেয় েঢর েবিশ ভালবােস|”

16 নয়মী েছেলেক েকােল তুেল িনেলা এবং তােক আদর-যত্ন করল| 17 পাড়া প্রিতেবশীরা তার একটা
নাম িদল| এই স্ত্রীেলাকরা বলল, “এখন নয়মীর একিট পুত্র আেছ!” তারা পুত্রিটর নাম রাখল ওেবদ|
ওেবেদর পুেত্রর নাম িযশয়| িযশেয়র পুেত্রর নাম দায়ুদ|

রূৎ ও েবায়েসর পিরবার
18 এই হেচ্ছ েপরেসর পিরবােরর বংশপিরচয়:

েপরেসর পুত্র িহেষ্রাণ|
19 িহেষ্রােণর পুত্র রাম|
রােমর পুত্র অম্মীনাদব|
20অম্মীনাদেবর পুত্র নহেশান|
নহেশােনর পুত্র সেল্মান|
21 সেল্মােনর পুত্র েবায়স|
েবায়েসর পুত্র ওেবদ|
22 ওেবেদর পুত্র িযশয়|
িযশেয়র পুত্র দায়ুদ|

* 4:11: ইস্রােয়েলর � ৈতরী িহব্রীয় শব্দ “ৈতরী” হেচ্ছ একিট শেব্দর মত যার অথর্, “পুেত্রর জন্ম িদেয়েছ|”
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শমূেয়েলর প্রথম পুস্তক

ইল্কানা পিরবােরর শীেলােত উপাসনা
1 পাহাড়ী েদশ ইফ্রিয়েমর রামা অঞ্চেল ইল্কানা নােম একজন েলাক িছল| ইল্কানা সূফ পিরবার েথেক

এেসিছল; তার িপতার নাম িছল িযেরাহম, িযেরাহেমর িপতা হেচ্ছ ইলীহূ, ইলীহূর িপতা েতাহূ, েতাহূর িপতা
সূফ| েস ইফ্রিয়েমর পিরবারেগাষ্ঠী েথেক এেসিছল|

2 ইল্কানার দুই স্ত্রী িছল| একজেনর নাম হান্না, অনয্ জেনর নাম পিনন্না| পিনন্নার সন্তানািদ িছল, িকন্তু
হান্না িছল িনঃসন্তান|

3প্রিত বছরই ইল্কানা রামা শহর েথেক শীেলােত চেল েযত| শীেলায় িগেয় েস সবর্শিক্তমান প্রভুর উপাসনা
করত ও তঁােক বিল িনেবদন করত| েসখােন হফ্িন এবং পীনহস যাজক িহেসেব প্রভুর েসবা করত| এরা
দুই জন িছল এিলর পুত্র| 4প্রেতয্কবার ইল্কানা বিল িদেয় এেস তার একটা ভাগ তার স্ত্রী পিনন্নােক িদত এবং
েস পিনন্নার সন্তানেদরও িকছুটা ভাগ িদত| 5 ইল্কানা আর একটা সমান অংশ হান্নােকও িদত| প্রভু হান্নার
েকােল সন্তান না িদেলও ইল্কানা তােক বিলর ভাগ িদত, কারণ েস হান্নােক সিতয্ই ভালবাসত|

পিনন্না হান্নােক িবরক্ত করল
6পিনন্না সব সময় হান্নােক িবরক্ত করত| এেত হান্নার খুব মন খারাপ হত| হান্নার সন্তান হয়িন বেল পিনন্না

তােক এই রকম করত| 7 বছেরর পর বছর এই ঘটনা ঘটত| যখনই ইল্কানা তার পিরবােরর সেঙ্গ শীেলায়
প্রভুর গৃেহ উপাসনা করেত েযত, পিনন্না হান্নােক িবরক্ত করত| একিদন ইল্কানা সবাইেক যখন বিলর ভাগ
িদিচ্ছল, হান্না মেনর দুঃেখ েকঁেদ েফলল| েস িকছুই েখল না| 8 ইল্কানা তােক বলল, “হান্না, তুিম কঁাদছ
েকন? েকন তুিম িকছু খাচ্ছ না? িকেসর জনয্ েতামায় এমন শুকেনা েদখােচ্ছ? েতামার জনয্ েতা আিম
আিছ| আিম েতামার স্বামী| দশিট পুেত্রর েচেয় আমােক েতামার েবশী ভাল বেল িবেবচনা করা উিচৎ |”

হান্নার প্রাথর্না
9 খাওয়া দাওয়া এবং পান েসের হান্না চুপচাপ উেঠ পড়ল| েস প্রভুর কােছ প্রাথর্না করেত েগল| প্রভুর

পিবত্র মিন্দেরর দরজার পােশ একটা েচয়াের যাজক এিল বেসিছল| 10 দুঃিখনী হান্না প্রভুর কােছ প্রাথর্নার
সময় খুবই কঁাদল| 11 ঈশ্বেরর কােছ েস এক িবেশষ ধরেণর মানত করল| েস বলল, “েহ সবর্শিক্তমান
প্রভু, েদেখা আিম বড় দুঃখী| আমােক ভুেল েযও না| আমােক মেন েরখ| তুিম যিদ আমােক একিট পুত্র
দাও, আিম েসই পুত্রেক েতামােকই উৎসগর্ করব| েস হেব নাসরতীয়| েস দ্রাক্ষারস বা েকান রকম কড়া
পানীয় পান করেব না| েকউ কখনও তার চুল কাটেব না|” *

12অেনকক্ষণ ধের হান্না প্রভুর কােছ প্রাথর্না করল| হান্না যখন প্রাথর্না করিছল তখন এিল তার মুখগহ্বেরর
িদেক েদখিছল| 13 হান্না মেন মেন প্রাথর্না করিছল| েস শব্দ কের িকছু বলিছল না, শুধু তার েঠঁাট দুেটা
নড়িছল| এিল মেন করল েয হান্না মাতাল হেয় েগেছ| 14 তাই এিল হান্নােক বলল, “তুিম খুব েবশী পান
কেরছ! এখন দ্রাক্ষারস সিরেয় রাখার সময় হেয়েছ|”

15 হান্না বলল, “না মহাশয়, আিম দ্রাক্ষারস বা সুরা িকছুই পান কির িন| আমার হৃদয় তীব্র েবদনায়
কাতর| আিম প্রভুর কােছ আমার সব কেষ্টর কথা জানািচ্ছলাম| 16 ভাবেবন না েয আিম খারাপ েমেয়|
আিম সারাক্ষণ শুধু প্রাথর্নাই করিছলাম| কারণ আমার অেনক দুঃখ এবং আিম খুবই িবচিলত|”

17 এিল বলল, “িনিশ্চেন্ত বািড় যাও| ইস্রােয়েলর ঈশ্বর েতামার মেনাবাঞ্ছা পূরণ করুন|”
* 1:11: েকউ � না নাসরতীয় িছল েসই েলাকরা যারা ঈশ্বরেক এক িবেশষ উপােয় েসবা করার প্রিতশ্রুিত িনেয়িছল| তারা তােদর চুল
কাটত না| তারা দ্রাক্ষা েখত না এবং দ্রাক্ষারস পান করত না|
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18 হান্না বলল, “আশা কির আমার ওপর আপিন সন্তুষ্ট হেয়েছন|” এই বেল হান্না চেল েগল এবং পের
িকছু মুেখ িদল| তারপর েথেক েস আর দুঃখী িছল না|

19 পরিদন খুব সকােল ইল্কানার বািড়র সকেল ঘুম েথেক উঠল| তারা সকেল প্রভুর উপাসনা করল|
তারপর তারা রামায় িফের েগল|

শমূেয়েলর জন্ম
ইল্কানা হান্নার সেঙ্গ িমিলত হল| প্রভু হান্নােক মেন েরেখিছেলন| 20পেরর বছর হান্না একিট পুত্র সন্তােনর

জন্ম িদল| হান্না পুেত্রর নাম রাখল, শমূেয়ল| েস বলল, “আিম প্রভুর কােছ এর জেনয্ প্রাথর্না কেরিছলাম,
তাই এর নাম িদেয়িছ শমূেয়ল|”

21 েসই বছর ইল্কানা শীেলােত েগল| ঈশ্বেরর কােছ প্রিতশ্রুিত পালেনর জনয্ এবং বিল িদেতই েস
েসখােন সপিরবাের িগেয়িছল| 22 িকন্তু হান্না েযেত চাইল না| েস ইল্কানােক বলল, “যখন পুত্র বড় হেব,
শক্ত খাবার-দাবার েখেত িশখেব তখন আিম শীেলােত যাব| শীেলায় িগেয় প্রভুর কােছ পুত্রেক দান করব|
পুত্র হেব নাসরতীয়| েস শীেলােতই থাকেব|”

23 ইল্কানা তার স্ত্রী হান্নােক বলল, “যা ভাল েবাঝ তাই কর| পুত্র বড় না হওয়া পযর্ন্ত, তার শক্ত খাবার
খাওয়ার শিক্ত না হওয়া পযর্ন্ত বািড়েতই থাকেত পাের| প্রভু তঁার প্রিতশ্রুিত পূণর্ করুন|”†
সুতরাং পুত্র শক্ত খাবার খাওয়ার উপযুক্ত না হওয়া পযর্ন্ত হান্না পুেত্রর েসবা শুশ্রূষার জনয্ বািড়েত

েথেক েগল|

শমূেয়লেক িনেয় হান্না শীেলায় এিলর কােছ েগল
24 বালকিট যখন েবশ বড়সড় হল, খাবার িচেবােত িশখল, তখন হান্না তােক িনেয় শীেলায় প্রভুর গৃেহ

েগল| েস িতন বছেরর একটা ষঁাড়ও সেঙ্গ িনল| এ ছাড়াও েস িনল 20 পাউণ্ড ছঁাকা ময়দা এবং এক েবাতল
দ্রাক্ষারস|

25তারা প্রভুর সামেন েগল| ইল্কানা ষঁাড়িটেক বিল িদল েযমন েস সাধারণতঃ করত| তারপর হান্না এিলেক
তার পুত্র িদল| 26 হান্না এিলেক বলল, “মাজর্ না করেবন মহাশয়| আিমই েসই মিহলা েয একিদন আপনার
কােছ দঁািড়েয়িছলাম এবং প্রভুর কােছ প্রাথর্না কেরিছলাম| িবশ্বাস করুন, আিম সিতয্ কথাই বলিছ| 27আিম
এই েছেলর জেনয্ই প্রাথর্না কেরিছলাম এবং প্রভু আমার েসই প্রাথর্নার উত্তর িদেয়েছন| প্রভু এই েছেলেক
আমায় িদেয়েছন| 28 আিম এখন েসই েছেলেক প্রভুর কােছ উৎসগর্ করিছ| েস সারা জীবন তঁার েসবা
করেব|”
এই কথা বেল, হান্না েছেলিটেক েসখােন রাখল এবং প্রভুর উপাসনা করল|

2
হান্নার ধনয্বাদ জ্ঞাপন

1 হান্না বলল,

“প্রভুেতই আমার হৃদয় খুশী|
আিম আমার ঈশ্বের শিক্তশালী!

তাই আিম আমার শত্রু েদেখ হািস|
আিম েতামার প্রদত্ত পিরত্রােণ খুবই আনিন্দত|

2 প্রভুর মত পিবত্র আর েকান ঈশ্বর েনই|
তুিম ছাড়া আর েকান ঈশ্বর েনই|
আমােদর ঈশ্বেরর মত আর েকান িশলা েনই|

3আর দম্ভ কেরা না|
† 1:23: প্রভু � করুন সম্ভবতঃ এখােন ইল্কানা এিলর হান্নােক আশীবর্ােদর কথা বলেত চাইেছন|
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গেবর্র শব্দ েযন উচ্চািরত না হয়
কারণ প্রভু ঈশ্বর সবই জােনন|

ঈশ্বরই েলাকেদর চালনা ও িবচার কেরন|
4 বলবান ৈসনয্র ধনু েভেঙ্গ যায়

এবং দুবর্ল েলাক শিক্তশালী হয়|
5অতীেত যােদর প্রচুর খাদয্ িছল

এখন তােদর এক মুেঠা খােদয্র জনয্ কিঠন সংগ্রাম করেত হেব|
িকন্তু অতীেত যারা কু্ষধাতর্ িছল

তােদর এখন প্রচুর খাদয্ আেছ|
েয নারী িছল বন্ধয্া তার

এখন সাতিট সন্তান|
িকন্তু েয নারীর বহু সন্তান িছল এখন েস দুঃখী|

কারণ তার সন্তানরা চেল েগেছ|
6 প্রভুই মােরন ও বঁাচান,

প্রভুই কবের শািযত কেরন ও উেদ্ধর্ েতােলন|
7 প্রভুই কাউেক গরীব কেরন,

আবার কাউেক ধেন ভের েদন|
কাউেক নম্র কেরন,

আবার কাউেক সম্মান েদন|
8 প্রভু ধুিল েথেক দিরদ্রেদর েতােলন

এবং িতিন দুঃখ হরণ কের েনন|
িতিন তােদর গুরুত্বপূণর্ কের েতােলন

এবং তােদর রাজকুমারেদর সেঙ্গ বসান ও তােদর সম্মানীয় আসন েদন|
প্রভু হেচ্ছন েসই জন িযিন সমগ্র িবশ্ব সৃষ্টি কেরেছন

এবং সমগ্র িবশ্ব যঁার অিধকারভুক্ত|
9 প্রভু তঁার পিবত্র েলাকেদর

েহঁাচট খাওয়া েথেক রক্ষা কেরন|
দুষ্ট েলাকরা অন্ধকাের ধ্বংস হেয় যােব|

তােদর ক্ষমতা তােদর িবজয়ী করেত পাের না|
10 প্রভু তঁার শত্রুেদর ধ্বংস কেরন|

িতিন তােদর িবরুেদ্ধ স্বেগর্ বজ্র িনেঘর্াষ ঘটােবন|
প্রভু দূেরর েদশগুিলরও িবচার করেবন|

িতিন তঁার রাজােক ক্ষমতা েদেবন
এবং তঁার অিভিষক্ত রাজােক শিক্তশালী করেবন|”

11 ইল্কানা সপিরবাের তার িনেজর েদশ রামায় িফের এেলা| িকন্তু েছেলিট শীেলায় েথেক েগল| েসখােন
েস যাজক এিলর তত্ত্বাবধােন প্রভুর েসবা কেরিছল|

এিলর দুষ্ট সন্তানগণ
12এিলর পুত্ররা িছল খুব মন্দ, তারা প্রভুেক মানেতা না| 13এমনিক েলাকেদর সােথ যাজকেদর িকরূপ

আচার বয্বহার করা উিচৎ েসই িনেয় তারা িবনু্দমাত্র মাথা ঘামােতা না| যাজকেদর এইসব কাজ করণীয়
িছল; েলাক যখন েকান উৎসগর্ আনেব তখন যাজকেদর েসই উৎসেগর্র মাংস একটা গরম জেলর পােত্র
রাখেত হেব| তারপর যাজেকর ভৃতয্ একটা িবেশষ ধরেণর িতন মুেখা কঁাটা চামচ আনেব| 14 যাজেকর
ভৃতয্েক েসই পাত্র েথেক িকছুটা মাংস তুেল েনবার জনয্ কঁাটাটা বয্বহার করেত হেব| েসই কঁাটায় যতটুকু
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মাংস উঠত যাজক শুধু েসই মাংসটুকুই েপত| েযসব ইস্রােয়লীয়রা শীেলােত বিল আনত তােদর সকেলর
প্রিত যাজকেদর এই কাজটা করেত হত|

15 িকন্তু এিলর পুত্ররা তা করত না| েবদীর ওপর চির্বর েপাড়ােনার আেগই তােদর ভৃতয্ ভক্তেদর বলত,
“যাজকেক িকছু মাংস দাও, েসটা ঝলসােনা হেব| েস েসদ্ধ মাংস েনেব না|”

16 যিদ ভক্ত বলত, “আেগ চির্বটা েপাড়াই, তারপর যা চাও িদিচ্ছ|” তার উত্তের ভৃতয্ বলত, “না, একু্ষিন
মাংস দাও| না িদেল আিম েতামােদর কাছ েথেক েকেড় েনেবা!”

17 এভােব হফ্িন ও পীনহস প্রভুর জনয্ েদওয়া বিলেক অসম্মান করত| সেন্দহ েনই প্রভুর িবরুেদ্ধ এটা
িছল খুবই মারাত্মক পাপ|

18 িকন্তু শমূেয়ল প্রভুর েসবা করত| েসই তরুণ সহকারী, যাজেকর িবেশষ ধরেণর জামা এেফাদ পরত|
19 প্রিত বছর শমূেয়েলর মা একটা েছাট েপাশাক ৈতরী করত এবং েসটা তার জনয্ শীেলায় িনেয় েযত|
েস স্বামীর সােথ েসখােন প্রিত বছর বিল িদেত েযত|

20 ইল্কানা আর তার স্ত্রীেক এিল আশীবর্াদ কের বলত, “প্রভু েতামােক হান্নার মাধয্েম আরও সন্তান িদক|
এরাই হান্নার মানত করা েছেলর জায়গা েনেব|”
ইল্কানা তার স্ত্রীেক িনেয় বাড়ী িফের েগল| 21 প্রভু হান্নার উপর সন্তুষ্ট হেয়িছেলন| হান্নার িতনিট েছেল,

দুিট েমেয় হল| এিদেক শমূেয়ল েতা প্রভুর েসবা করেত করেতই পিবত্র স্থােন বড় হেয় উঠিছল|

দুষ্ট সন্তানেদর সামলােত এিল বয্থর্ হল
22 এিল েবশ বৃদ্ধ হেয় িগেয়িছেলা| শীেলােত সমস্ত ইস্রােয়েলর প্রিত পুত্ররা িক করত েস সম্বেন্ধ েস

প্রায়ই শুনেত েপত| এিল এও শুেনিছল েয সমাগম তঁাবুর প্রেবশ দ্বাের েয সব স্ত্রী েলাকরা েসবা করত
তােদর সেঙ্গ তার পুত্ররা শুেয় রাত কাটাত|

23 এিল তার পুত্রেদর বলল, “েলাকরা েতামােদর সম্বেন্ধ নানা কথা আমায় বলেছ| েকন েতামরা এত
বােজ কাজ করছ? 24 েশান বাছারা, এরকম অনয্ায় কাজ েকােরা না| প্রভুর েলাকরা েতামােদর িনেন্দ
করেছন| 25 মানুষ যিদ মানুেষর কােছ পাপ কের ঈশ্বর তােক ক্ষমা করেত পােরন, িকন্তু প্রভুর িবরুেদ্ধ পাপ
করেল েক তােক রক্ষা করেব?”
িকন্তু পুত্ররা েকউ তােক গ্রাহয্ করল না| তাই প্রভু তােদর েশষ করেবন বেল িস্থর করেলন|
26অনয্িদেক শমূেয়ল বড় হেত লাগল| েস ঈশ্বর এবং েলাকেদর কােছ আনন্দদায়ক িছল|

এিলর পিরবার সম্পেকর্ ভয়ঙ্কর ভিবষয্ৎবাণী
27 ঈশ্বর একজন েলাকেক এিলর কােছ পাঠােলন| েলাকিট এিলেক বলল, “প্রভু এই কথাগুিল

বেলেছন, �েতামার পূবর্পুরুষরা িছল ফেরৗণ কুেলর ক্রীতদাস িকন্তু তােদর কােছ আিম েদখা িদেয়িছলাম|
28 ইস্রােয়েলর সমস্ত পিরবারেগাষ্ঠীর েভতর েথেকআমার যাজকসমূহ হবার জনয্আিম েতামার পিরবারেক
িনবর্ািচত কেরিছলাম| আমার েবদীেত বিল উৎসগর্ েদবার জনয্ েতামােদর মেনানীত কেরিছলাম| তারাই
ধূপ জ্বালােব, তারাই পরেব এেফাদ| আিম এই জনয্ই তােদর িনবর্াচন কেরিছলাম| আিমই েতামােদর
পিরবারেগাষ্ঠীেক অিধকার িদেয়িছ েযন তারাই ইস্রােয়লীয়েদর েদওয়া বিলর মাংস পায়| 29 তাহেল েকন
েতামরা এই সব বিল এবং ৈনেবদয্েক সম্মান করেব না? তুিম আমার েচেয়ও েতামার পুত্রেদর েবশী সম্মান
িদেয় থাক| আমার েলাক, ইস্রােয়লীয়রা আমােক উৎসগীর্কৃত করবার জনয্ েয মাংস িনেয় আেস তার
েথেক সব েচেয় ভােলা অংশগুিল েখেয় েতামরা েমাটা হেয় যােচ্ছা|�

30 “ইস্রােয়েলর প্রভু ঈশ্বর প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলন েয েতামার িপতার পিরবােরর েলাকরা তঁােক িচরকাল
েসবা করেব| িকন্তু আজ প্রভু এই কথা বলেছন, �না, তা আর কখনও হেব না| আিম তােদরই সম্মান করব
যারা আমােক সম্মান করেব|আর যারা আমায় সম্মান করেত অস্বীকার করেব, তােদর অমঙ্গল হেব| 31 েসই
সময় আসেছ েযিদন আিম েতামােদর সমস্ত উত্তরপুরুষেদর িবনাশ করব| েতামার ঘের েকউই বৃদ্ধ বয়স
পযর্ন্ত বঁাচেব না| 32 ইস্রােয়েল ভাল িজিনস ঘটেব, িকন্তু খারাপ িজিনসগুিল েতামরা েতামােদর বাড়ীেত
ঘটেত েদখেব| েতামার ঘের েকউ বৃদ্ধ বয়স পযর্ন্ত বঁাচেব না| 33 একজন মানুষেক আিম বঁাচাব| েসই
আমার েবদীেত যাজেকর কাজ করেব| েস দীঘর্জীবী হেব| যতিদন পযর্ন্ত তার দৃষ্টিশিক্ত থাকেব, শরীের
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শিক্ত থাকেব ততিদন েস েবঁেচ থাকেব| েতামার উত্তরপুরুষরা তরবািরর েকােপ মরেব| 34আিম েতামােক
এমন একিট িচহ্ন েদখাব যােত বুঝেত পারেব েয এইসব কথা সতয্| একই িদেন েতামার দুই পুত্র হফ্িন আর
পীনহস মারা যােব| 35 িনেজর জনয্ আিম একজন িবশ্বস্ত যাজক মেনানীত করব| েস আমার কথা শুনেব
এবং আিম যা চাই তাই করেব| আিম তার পিরবারেক শিক্তশালী করব| আমার মেনানীত রাজার সামেন এই
যাজক সবর্দা আমার েসবা করেব| 36 তারপর েতামার পিরবােরর যারা েবঁেচ থাকেব তারা এই যাজেকর
কােছ এেস মাথা নীচু কের দঁাড়ােব| তারা কেয়ক টুকেরা রূেপা অথবা এক টুকেরা রুিটর জনয্ িভেক্ষ চাইেব|
তারা বলেব, “আমােক দয়া কের একটা যাজেকর কাজ দাও যােত দু মুেঠা েখেত পাির|” � ”

3
ঈশ্বর শমূেয়লেক ডাকেলন

1এিলর অধীেন েথেক বালক শমূেয়ল প্রভুর েসবা করেত লাগল| েসই সময় প্রভু প্রায়ই েলাকেদর সেঙ্গ
সরাসির কথা বলেতন না| দশর্ন িছল িবরল|

2 এিলর দৃষ্টিশিক্ত এত কেম িগেয়িছল েয এক রকম অন্ধই বলা চেল| এক রািত্রেত েস শুেয় িছল,
3 শমূেয়ল প্রভুর পিবত্র মিন্দের শুেয় িছল| েসখােনই ঈশ্বেরর পিবত্র িসনু্দক িছল| প্রভুর প্রদীপ তখনও
জ্বলিছল| 4 প্রভু শমূেয়লেক ডাকেলন; শমূেয়ল সাড়া িদল, “এই েয, আিম এখােন|” 5 শমূেয়ল মেন
কেরিছল, এিল তােক ডাকেছ| তাই েস ছুেট এিলর কােছ েগল| এিলেক বলল, “এই েয আিম| আপিন
আমােক ডাকিছেলন?”
এিল বলল, “কই, আিম েতা েতামােক ডািক িন, তুিম ঘুেমাও|”
শমূেয়ল চেল েগল| 6 আবার প্রভু ডাকেলন, “শমূেয়ল!” শমূেয়ল ছুেট েগল এিলর কােছ| এিলেক

বলল, “এই েয আিম| আপিন আমােক ডাকিছেলন?”
এিল বলল, “আিম েতামােক ডািক িন| তুিম ঘুেমাও|”
7শমূেয়ল তখনও পযর্ন্ত প্রভুেক জানত না, িচনত না| কারণ প্রভু তখনও তার সেঙ্গ সরাসির কথা বেলন

িন|
8 প্রভু তৃতীয়বার শমূেয়লেক ডাকেলন| আবার শমূেয়ল উঠল, এিলর কােছ আবার েগল| েস বলল,

“এই েয আিম, আপিন আমােক ডাকিছেলন?”
তখন এিল বুঝেত পারল েছেলিটেক আসেল স্বয়ং প্রভুই েডেকেছন| 9 এিল শমূেয়লেক বলল, “এখন

তুিম েশাও| এবার যিদ েকউ েতামােক ডােক, তুিম তার কােছ িগেয় বলেব, �বলুন প্রভু, আপনার দাস
শুনেছ|� ”
শমূেয়ল শুেত েগল| 10প্রভু েসখােন এেস দঁাড়ােলন| আবার িতিন আেগর মেতা ডাকেলন: “শমূেয়ল,

শমূেয়ল!”
এবার শমূেয়ল সাড়া িদল: “বলুন প্রভু, আপনার দাস শুনেছ|”
11 প্রভু শমূেয়লেক বলেলন, “েশােনা, আিম শীঘ্রই ইস্রােয়েল একটা িকছু ঘটাব| যারা এই সম্বেন্ধ

শুনেব তারা অিতশয় েবদনাহত হেব| 12 এিল আর তার পিরবােরর িবরুেদ্ধ আিম যা যা করবার করব|
আিম এেকবাের েগাড়া েথেক শুরু কের েশষ পযর্ন্ত সব িকছুই করব| 13আিম এিলেক বেলিছলাম, ওর
পিরবারেক িচরকােলর জেনয্ আিম শািস্ত েদবই| আিম শািস্ত েদব, কারণ এিল জানত তার পুত্ররা ঈশ্বেরর
িবরুেদ্ধ পাপ কাজ করেছ| িকন্তু এিল তােদর সামলায় িন| 14 তাই আিম প্রিতজ্ঞা কেরিছলাম, যতই বিল
আর শসয্ ৈনেবদয্ উৎসগর্ করা েহাক্◌্ না েকন, তােত এিলর পুত্রেদর পাপ ঘুচেব না|”

15 েভার পযর্ন্ত শমূেয়ল িবছানায় শুেয় রইল| েভার হেল েস প্রভুর মিন্দেরর দরজা খুলল| দশর্েন িক
েদেখছ এবং িক শুেনেছ তা এিলেক জানােত শমূেয়ল সাহস করল না|

16 িকন্তু এিল শমূেয়লেক বলল, “শমূেয়ল, আমার পুত্র!”
শমূেয়ল বলল, “আিম এইখােন|”
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17 এিল িজজ্ঞাসা করল, “প্রভু েতামায় িক বেলেছন? আমার কােছ িকছু লুিকও না| লুেকােল ঈশ্বর
েতামােক শািস্ত েদেবন|”

18অগতয্া শমূেয়ল এিলেক সব খুেল বলল, িকছুই েগাপন করল না|
এিল বলল, “িতিন প্রভু, িতিন যা ভাল বুঝেবন তাই করুন|”
19প্রভু শমূেয়েলর সেঙ্গ িছেলন আর শমূেয়ল বড় হেয় উঠেত লাগল| শমূেয়েলর একিট কথােকও প্রভু

িমথয্া প্রমািণত হেত িদেলন না| 20 দান েথেক েবর্-েশবা পযর্ন্ত সমস্ত ইস্রােয়েলর েলাকরা েজেন েগল েয
শমূেয়ল প্রভুর একজন প্রকৃত ভাববাদী| 21 শীেলােত শমূেয়েলর সামেন প্রভু প্রায়ই েদখা িদেত লাগেলন|
প্রভু িনেজেক শমূেয়েলর কােছ প্রভুর বাকয্ িহেসেব প্রকাশ করেলন|

4
1 শমূেয়েলর খবর সমস্ত ইস্রােয়েল জানাজািন হেয় েগল| এিল খুব বৃদ্ধ হেয় েগল| তার পুত্ররা প্রভুর

েচােখর সামেন অনয্ায় চািলেয় েযেত থাকল|

পেলষ্টীয়রা ইস্রােয়লীয়েদর হারাল
েসই সময় পেলষ্টীয়রা ইস্রােয়েলর িবরুেদ্ধ যুেদ্ধর জনয্ েবিরেয় পড়ল| ইস্রােয়লীয়েদর তঁাবু পড়ল এবন্

এষের| পেলষ্টীয়রা তঁাবু গাড়ল অেফেক| 2 পেলষ্টীয়রা ইস্রােয়লেক আক্রমেণর জনয্ প্রস্তুত হল| যুদ্ধ শুরু
হল|
পেলষ্টীয়রা ইস্রােয়লীয়েদর হািরেয় িদেয় 4000 ইস্রােয়লীয় ৈসনয্েদর হতয্া করল| 3 ইস্রােয়লীয় ৈসনয্রা

তােদর তঁাবুেত িফের এল| তােদর প্রবীণরা জানেত চাইল, “েকন প্রভু পেলষ্টীয়েদর কােছ আমােদর হািরেয়
িদেলন? চেলা আমরা শীেলা েথেক প্রভুর সাক্ষয্িসনু্দক আিন| িতিন যুেদ্ধ আমােদর সহায় হেবন| িতিনই
শত্রুেদর হাত েথেক আমােদর রক্ষা করেবন|”

4 শীেলায় েলাক পাঠােনা হল| তারা প্রভু সবর্শিক্তমােনর সাক্ষয্িসনু্দক িনেয় িফের এল| িসনু্দেকর ওপর
দুিট করূব, েযন প্রভুর িসংহাসন| এিলর দুই পুত্র হফ্িন আর পীনহস েসই পিবত্র িসনু্দক িনেয় এেসিছল|

5 িশিবের প্রভুর েসই সাক্ষয্ িসনু্দক আসার সেঙ্গ সেঙ্গ ইস্রােয়লীয়রা েজাের েচঁিচেয় উঠল| তােদর
িচৎকাের মািট েকঁেপ উঠল| 6পেলষ্টীয়রা ইস্রােয়লীয়েদর েসই িচৎকার শুনেত েপল| তারা বলাবিল করেত
লাগল, “ইব্রীয়েদর িশিবেরর েলাকরা এত উেত্তিজত েকন?”
তারপর পেলষ্টীয়রা জানেত পারল ইস্রােয়লীয় িশিবের প্রভুর পিবত্র িসনু্দক আনা হেয়েছ| 7 পেলষ্টীয়রা

ভয় েপেয় েগল| তারা বলল, “ঈশ্বর ওেদর িশিবের এেসেছন| আমােদর এখন েবশ িবপদ| এরকম েতা
আেগ কখনও হয় িন| 8আমরা িবপেদ পেড়িছ| েকআমােদর এই পরাক্রমী েদবতােদর হাত েথেক বঁাচােব?
এই সব েদবতারা িমশরীয়েদর নানা বয্ািধ, ভয়ঙ্কর সব অসুখ িদেয়িছেলন| 9 েহ পেলষ্টীয়রা, সাহস রােখা|
বীেরর মেতা লড়াই কেরা|অতীেত ইব্রীয়রা িছলআমােদরক্রীতদাস| তাই বলিছ, বীেরর মেতা লড়াই চালাও,
নইেল েতামরাই তােদর ক্রীতদাস হেব!”

10 তাই পেলষ্টীয়রা প্রবল িবক্রেম যুদ্ধ কের ইস্রােয়লীয়েদর পরািজত করল| ইস্রােয়লীয়েদর প্রেতয্কিট
ৈসনয্ তঁাবুেত পািলেয় েগল| ইস্রােয়লীয়েদর পেক্ষ এটা একটা মারাত্মক পরাজয় িছল| 30,000 ইস্রােয়লীয়
ৈসনয্ িনহত হল| 11পেলষ্টীয়রা ঈশ্বেরর পিবত্র িসনু্দক িছিনেয় িনেয় এিলর পুত্র হফ্িন আর পীনহসেক হতয্া
করল|

12 েসিদন িবনয্ামীন েগাষ্ঠীর একজন েলাক যুদ্ধেক্ষত্র েথেক পািলেয় এল| েস েয কত দুঃখী তা
েবাঝােনার জেনয্ কাপড় েচাপড় িঁছেড় েফলল, মাথায় ধূেলা মাখল| 13 নগেরর ফটেকর কােছ এিল একটা
েচয়াের বেসিছল| এমন সময় ঐ েলাকটা শীেলােত এল| ঈশ্বেরর পিবত্র িসনু্দক িনেয় এিলর খুব দুিশ্চন্তা
হিচ্ছল| েসই জনয্ েস বেস বেস প্রতীক্ষা করিছেলা| তারপর ঐ িবনয্ামীন েগাষ্ঠীর েলাকিট শীেলায় এেস
দুঃসংবাদটা জানােল শহেরর সবাই েচঁিচেয় কঁাদেত শুরু করল| 14-15আটানব্বই বছেরর বৃদ্ধ এিল েচােখ
িকছু েদখেত েপেতা না| িকন্তু েলাকেদর িচৎকার কের কান্না তার কােন আসিছল| েস িজেজ্ঞস করল,
“েলাকরা িকেসর জনয্ এত েচঁচােমিচ করেছ?”
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িবনয্ামীন েগাষ্ঠীর েলাকিট েদৗেড় িগেয় এিলেক সব জানাল| 16 েসই েলাকটা এিলেক বলল, “যুদ্ধেক্ষত্র
েথেক আিম এই মাত্র এেসিছ| আিম আজ যুদ্ধেক্ষত্র েথেক পািলেয় এেসিছ|”
এিল িজেজ্ঞস করল, “িক হেয়িছল বাছা?”
17 িবনয্ামীন েগাষ্ঠীর েলাকিট বলল, “ইস্রােয়লীয়রা পেলষ্টীয়েদর েদেখ পািলেয় িগেয়িছল| ইস্রােয়েলর

অেনক ৈসনয্ মারা েগেছ| েতামার দুই পুত্রও মারা েগেছ| আর পেলষ্টীয়রা ঈশ্বেরর পিবত্র িসনু্দক িনেয়
েগেছ|”

18 েলাকিটর মুখ েথেক ঈশ্বেরর পিবত্র িসনু্দেকর কথা েশানা মাত্র এিল েচয়ার েথেক দরজার কােছই
পেড় েগল| তার ঘাড় েভেঙ্গ েগল| েস বৃদ্ধ এবং েমাটা িছল, তাই েস বঁাচল না| েস 20 বছর ইস্রােয়লেক
েনতৃত্ব িদেয়িছল|

েগৗরব অপসািরত হেয়েছ
19এিলর পুত্রবধূ অথর্াৎ পীনহেসর স্ত্রী গভর্ বতী িছল| তার সন্তান প্রসেবর সময় হেয় এেসিছল| েস জানেত

পারল ঈশ্বেরর পিবত্র িসনু্দক েবহাত হেয় েগেছ| আরও শুনেলা তঁার শ্বশুর এিল আর স্বামী পীনহসও েবঁেচ
েনই| খবর েশানার সেঙ্গ সেঙ্গই তার প্রসব যন্ত্রণা শুরু হল, সন্তান ভূিমষ্ঠ হল| 20 েস যখন প্রায় মরণাপন্ন
তখন েয সমস্ত স্ত্রীেলাক তার েদখাশুনা করিছল তারা বলল, “দুঃখ কেরা না| েতামার পুত্র হেয়েছ|”
িকন্তু এিলর পুত্রবধূ েস কথায় কান িদল না| 21 েস বলল, “ইস্রােয়েলর মিহমা িছিনেয় েনওয়া হেয়েছ|”

েস িশশুিটর নাম িদল ঈখােবাদ যার অথর্ হল মিহমা েনই| েস এ কাজিট করল কারণ ঈশ্বেরর পিবত্র িসনু্দক
শত্রুর হােত িগেয়িছল এবং তার শ্বশুর ও স্বামী দুজেনই মারা িগেয়িছল| 22 েস বলল, “ইস্রােয়েলর মিহমা
িনেয় েনওয়া হেয়েছ” কারণ পেলষ্টীয়রা ঈশ্বেরর পিবত্র িসনু্দক িনেয় িগেয়িছল|

5
পিবত্র িসনু্দক দ্বারা পেলষ্টীয়েদর যন্ত্রণা

1 পেলষ্টীয়রা এবন্-এষর েথেক অেস্দােদ ঈশ্বেরর পিবত্র িসনু্দক িনেয় েগল| 2 পেলষ্টীয়রা ঈশ্বেরর
পিবত্র িসনু্দকিট দােগােনর মিন্দের এেন েসটা দােগােনর মূির্ত্তর পােশ রাখল| 3পরিদন সকােল অেস্দােদর
েলাকরা েদখল দােগােনর মূির্ত্তটা প্রভুর িসনু্দেকর সামেনই মুখ থুবেড় মািটেত পেড় আেছ|
অেস্দােদর েলাকরা মূির্ত্তটােক তুেল তার জায়গায় িঠক কের রাখল| 4 িকন্তু তার পেরর িদন ঘুম েথেক

উেঠ তারা আবার েদখল, দােগান আবার মািটেত পেড় আেছ| প্রভুর পিবত্র িসনু্দেকর সামেন দােগান উপুড়
হেয় পেড় রেয়েছ| এবার দােগােনর মাথা এবং দুেটা হাত ভাঙ্গা িছল এবং েচৗকােঠর ওপর পেড় িছল| শুধু
েদহটাই আস্ত রেয়েছ| 5এই কারেণ, এমনিক, আজও দােগােনর মিন্দেরর েচৗকােঠ যাজক অথবা অনয্ানয্
েলাকরা েকউই পা মাড়ােত চায় না|

6প্রভু এবার অেস্দােদর েলাকেদর এবং তােদর প্রিতেবশীেদর জীবন দুির্বষহ কের তুলেলন| প্রভু তােদর
যেথষ্ট িবপেদ েফলেলন| তােদর গােয় জায়গায় জায়গায় িটউমার বা অবুর্দ েদখা িদল| সবই তঁার আঘাত|
তারপর িতিন ওেদর িদেক অসংখয্ ইঁদুর েছেড় িদেলন| তারা জাহােজ এবং মািটেত েছাটাছুিট করেত লাগল|
শহেরর েলাকরা েবশ ভয় েপেয় েগল| 7 এইসব েদেখ অেস্দােদর েলাকরা বলাবিল করল, “ইস্রােয়েলর
ঈশ্বেরর পিবত্র িসনু্দক এখােন েযন না থােক, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর আমােদর আর েদবতা দােগানেক শািস্ত
িদেচ্ছন|”

8 অেস্দােদর েলাকরা পঁাচজন পেলষ্টীয় শাসকেক ডাকল| তােদর ওরা িজেজ্ঞস করল, “ইস্রােয়েলর
ঈশ্বেরর এই পিবত্র িসনু্দক িনেয় আমােদর িক করা উিচৎ ?”
শাসকরা বলল, “ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর পিবত্র িসনু্দক গােত িনেয় যাও|” েসই মেতা পেলষ্টীয়রা পিবত্র

িসনু্দক েসখান েথেক সিরেয় িদল|
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9 িকন্তু তারা ঈশ্বেরর পিবত্র িসনু্দক গােত িনেয় যাবার পর প্রভু েসখানকার শহেরর েলাকেদর শািস্ত
িদেলন| তারা েবশ ভয় েপেয় েগল| তারা িবপেদ পড়ল| বালক বৃদ্ধ সকেলর গােয়ই িটউমার বা অবুর্দ েদখা
েগল| 10 তাই পেলষ্টীয়রা ঈশ্বেরর পিবত্র িসনু্দক ইেক্রােণ পািঠেয় িদল|
িকন্তু েসটা ইেক্রােণ এেল েসখানকার েলাকরা ক্রন্দন কের বলল, “েকন েতামরা ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর

পিবত্র িসনু্দক আমােদর ইেক্রােণ আনেল? েতামরা িক আমােদর ও আমােদর েলাকেদর েমের েফলেত
চাও?” 11 ইেক্রােণর েলাকরা পেলষ্টীয় শাসকেদর েডেক বলল, “ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর িসনু্দক েযখােন
িছল েসখােনই পািঠেয় দাও| এই িসনু্দক আমােদর এবং আমােদর েলাকেদর েমের েফলার আেগই কাজটা
কের েফল|”
সারা শহেরর েযখােনই ঈশ্বেরর হােতর আঘাত পেড়িছল েসখােন ভয়ঙ্কর শািস্ত হেয়িছল| 12 বহু েলাক

মারা েগল| আর যারা েবঁেচ রইল তােদর গােয় আব েদখা িদল| স্বেগর্র িদেক তািকেয় তারা খুব কঁাদেত
শুরু করল|

6
ঈশ্বেরর পিবত্র িসনু্দক ঘের িফিরেয় েদওয়া হল

1সাত মাস পেলষ্টীয়রা তােদর েদেশ পিবত্র িসনু্দকিটেক েরেখ িদেয়িছল| 2তারা যাজকআর যাদুকরেদর
ডাকল| তােদর িজজ্ঞাসা করল, “প্রভুর এই িসনু্দক িনেয় আমােদর িক করা উিচৎ ? িক কের আমরা েসটা
যথাস্থােন িফিরেয় িদেত পাির?”

3 যাজক আর যাদুকররা বলল, “যিদ েতামরা ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর পিবত্র িসনু্দক িফিরেয় দাও তাহেল
কখনও তা খািল পাঠােব না| অবশয্ই েতামরা ৈনেবদয্ সািজেয় েদেব| তাহেলই ইস্রােয়েলর ঈশ্বর েতামােদর
পাপ মুক্ত করেবন| েতামরা সুস্থ হেব| যা বললাম তাই কেরা, তাহেল ঈশ্বর েতামােদর আর শািস্ত েদেবন
না|”

4পেলষ্টীয়রা িজেজ্ঞস করল, “ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর মাজর্ না েপেত হেল িক ধরেণর উপহার িদেত হেব?”
যাজক আর যাদুকররা বলল, “পঁাচজন পেলষ্টীয় শাসক রেয়েছ| এরা প্রেতয্েক এক একিট শহেরর

েনতা| েতামােদর সমস্ত েলােকর ও েনতােদর সমসয্া একই রকম| তাই এক কাজ কেরা, পঁাচটা েসানার ইঁদুর
আর পঁাচটা িটউমার ৈতরী কেরা| 5িটউমারগুিলর এবং ইঁদুেরর েসানার মূির্ত্ত ৈতরী কর যা েতামােদর েদশেক
ধ্বংস করেছ এবং তােদর ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর কােছ িনেবদন কেরা| তাহেল হয়েতা িতিন েতামােদর আর
েতামােদর েদবতােদর আর েসই সেঙ্গ েতামােদর েদেশর ওপর সমস্ত শািস্ত রদ করেত পােরন| 6 ফেরৗণ
আর িমশরীয়েদর মেতা কখনও হৃদয় অনমনীয় কেরা না| ঈশ্বর িমশরীয়েদর শািস্ত িদেয়িছেলন, আর েসই
জনয্ই িমশরীয়রা ইস্রােয়লীয়েদর িমশর েছেড় চেল েযেত িদেয়িছল|

7 “েতামরা অবশয্ই একটা নতুন টানাগািড় ৈতরী কেরা আর সদয্ িবেয়ােনা দুেটা গাভী েজাগাড় কেরা|
গাভী দুেটা েযন মােঠ কখনও কাজ না কের থােক| ওেদর গাড়ীর সেঙ্গ জুেড় দাও| তারপর বাছুরগুেলােক
েগায়ােল পুের দাও| িকছুেতই েযন তারা মােয়েদর িপছু না েনয়| 8গাড়ীর মেধয্ এবার প্রভুর পিবত্র িসনু্দকিট
রােখা| আর িসনু্দেকর পােশ থিলেত েসানার ছঁাচগুেলা রাখেব| েসানার ছঁাচগুেলা ঈশ্বেরর প্রিত েতামােদর
উপহার, যােত িতিন েতামােদর ক্ষমা কেরন| তারপর গাড়ীটা েছেড় দাও| 9গাড়ীটার িদেক লক্ষয্ রাখেব| যিদ
েসটা ইস্রােয়েলর ৈবৎ -েশমেশর িদেক যায় তাহেলই বুঝেব প্রভু আমােদর এই ভয়ানক েরাগ িদেয়েছন|
আর যিদ েসাজাসুিজ ৈবৎ -েশমেশর িদেক না যায় তেব জানেব েয ইস্রােয়েলর ঈশ্বর আমােদর শািস্ত েদন
িন| তাহেল আমরা জানব আমােদর এমন েরাগ এমিনই হেয়েছ|”

10 পেলষ্টীয়রা যাজক ও যাদুকরেদর কথামত কাজ করল| সদয্ িবেয়ােনা গাভী তারা েপেয় েগল| গাভী
দুেটা গাড়ীর সেঙ্গ জুেড় িদল আর বাছুরেদর েগায়ােল ঢুিকেয় িদল| 11 তারপর পেলষ্টীয়রা েভতের েরেখ
িদল প্রভুর পিবত্র িসনু্দক| েসানার িটউমার আর ইঁদুেরর ছঁাচগুেলার থিলটাও েরেখ িদল| 12 গাভীদুেটা
েসাজা ৈবৎ -েশমেশর িদেক েগল, সমস্ত রাস্তা তারা হাম্বা হাম্বা শব্দ কের চলল| ডাইেন িক বঁােয় একবারও
ঘুরল না| পেলষ্টীয় শাসকরা ৈবৎ -েশমেশর সীমানা পযর্ন্ত গাভী দুেটার েপছেন েপছেন েগল|
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13 ৈবৎ -েশমেশর েলাকরা উপতয্কার েক্ষত্র েথেক গম তুলিছল| তারা পিবত্র িসনু্দকটা েদেখ খুব খুশী
হেয় িসনু্দকটা পাবার জনয্ ছুেট েগল| 14-15 মাঠটা িছল ৈবৎ -েশমেশর বািসন্দা িযেহাশূেয়র| েসই মােঠর
ওপর একটা বড় পাথেরর কােছ এেস গাড়ীটা থামল| ৈবৎ -েশমেশর েলাকরা গরুর গাড়ী েথেক গাড়ীটা
আলাদা কের গাভী দুেটােক েমের েফলল এবং েসগুেলা তারা প্রভুর কােছ িনেবদন করল|
েলবীয়রা প্রভুর পিবত্র িসনু্দকআর েসানার ছঁােচর থেলটা নািমেয়আনল| তারা প্রভুর িসনু্দকআর থেলটা

পাথেরর ওপর রাখল| েসিদন ৈবৎ -েশমেশর েলাকরা প্রভুেক েহামবিল িনেবদন করল|
16 পঁাচজন পেলষ্টীয় শাসক ৈবৎ -েশমেশ এই সমস্ত িক্রয়াকাণ্ড েদেখ েসিদনই ইেক্রােণ িফের েগল|
17 এভােবই পেলষ্টীয়রা প্রভুর কােছ েয পাপ কেরিছল তা স্খালেনর জনয্ িটউমােরর েসানার ছঁাচগুেলা

উপহার িহেসেব পািঠেয় িদেয়িছল| তারা প্রেতয্ক পেলষ্টীয় শহের একিট কের িটউমােরর েসানার ছঁাচ
পািঠেয় িদেয়িছল| পেলষ্টীয়েদর এই শহরগুিল হেচ্ছ: অেস্দাদ, ঘসা, অিস্কেলান, গাৎ এবং ইেক্রাণ|
18 পেলষ্টীয়রা েসানার ইঁদুেরর ছঁাচ পািঠেয়িছল| পেলষ্টীয় শাসকেদর যতগুেলা শহর িছল, েসানার ৈতরী
ইঁদুরও িছল ততগুেলা| শহরগুেলা িছল পঁািচেল েঘরা| আবার প্রেতয্ক শহর িছল গ্রাম িদেয় েঘরা|
ৈবৎ -েশমেশর েলাকরা প্রভুর পিবত্র িসনু্দক পাথর খেণ্ডর ওপর েরেখ িদল| ৈবৎ -েশমেশর িযেহাশূেয়র

মােঠ আজও েসই পাথর েদখা যােব| 19 িকন্তু ৈবৎ -েশমেশর েলাকরা যখন প্রভুর পিবত্র িসনু্দক েদখেত
েপল তখন েসখােন েকান যাজক িছল না| তাই ঈশ্বর ৈবৎ -েশমেশর 70জন েলাকেক হতয্া করেলন| প্রভুর
এই কেঠার শািস্তর জনয্ ৈবৎ -েশমেশর েলাকরা খুব কঁাদল| 20 েলাকরা বলল, “এই পিবত্র িসনু্দকিটর
েদখােশানা করবার যাজক েকাথায়? এখান েথেক সিরেয় িনেয় আমরা এটােক েকাথায় পাঠােবা?”

21 িকিরয়ৎ-িযয়ারীেম একজন যাজক িছল| ৈবৎ -েশমেশর েলাকরা েসখােন দূত পাঠাল| দূতরা বলল,
“পেলষ্টীয়রা প্রভুর পিবত্র িসনু্দক িফিরেয় িদেয়েছ| এবার েতামরা েনেম এেসা| িসনু্দকিট েতামােদর শহের
িনেয় যাও|”

7
1 িকিরয়ৎ-িযয়ারীেমর েলাকরা এেস েসই প্রভুর পিবত্র িসনু্দকিট গ্রহণ করল| তারা েসটা পবর্েতর ওপর

অবীনাদেবর বািড়েত িনেয় েগল| অবীনাদেবর পুত্র ইিলয়াসেক ৈতরী করবার জনয্ তারা একিট িবেশষ
অনুষ্ঠান করল যােত েস পিবত্র িসনু্দক পাহারা িদেত পাের| 2 িকিরয়ৎ-িযয়ারীেম িসনু্দকিট দীঘর্ 20 বছর
ধের িছল|

প্রভু ইস্রােয়লীয়েদর রক্ষা করেলন
ইস্রােয়লীয়রা আবার প্রভুেক অনুসরণ করেত শুরু করল| 3 শমূেয়ল ইস্রােয়লীয়েদর বলল, “যিদ

েতামরা সিতয্ই মেন প্রােণ প্রভুর কােছ িফের আেসা তাহেল িভেন্দশী অনয্ানয্ মূির্ত্তেক অবশয্ই েতামােদর
েফেল িদেত হেব| অষ্টােরােতর সমস্ত মূির্ত্তেক ছঁুেড় েফেল িদেত হেব| প্রভুর েসবায় অবশয্ই েতামােদর
সমূ্পণর্ভােব িনেজেক সমপর্ণ করেত হেব| েতামােদর শুধু মাত্র প্রভুরই েসবা করেত হেব| তাহেলই িতিন
েতামােদর পেলষ্টীয়েদর হাত েথেক রক্ষা করেবন|”

4 একথা শুেন ইস্রােয়লীয়রা বাল এবং অষ্টােরােতর মূির্ত্ত েফেল িদেয় েকবলমাত্র প্রভুরই েসবা করেত
লাগল|

5শমূেয়ল বলল, “সমস্ত ইস্রােয়লীয়েক িমস্পায় জমােয়ত হেত হেব| আিম েতামােদর জনয্ প্রভু ঈশ্বেরর
কােছ প্রাথর্না করব|”

6 ইস্রােয়লীয়রা িমস্পায় সমেবত হল| তারা জল তুলল এবং েসটা প্রভুর সামেন েঢেল িদল| এই ভােব
তারা উপবাস কাল শুরু করল| েসই িদন তারা েকান খাদয্ গ্রহণ না কের সমস্ত পাপ স্বীকার করল| তারা
বলল, “আমরা প্রভুর কােছ পাপ কেরিছ|” এইভােব িমস্পায় ইস্রােয়লীয়েদর িবচারক িহেসেব শমূেয়ল
কাজ করেত লাগল|

7 পেলষ্টীয়রা জানেত পারল ইস্রােয়লীয়েদর িমস্পায় সমেবত হবার খবর| ইস্রােয়লীয়েদর িবরুেদ্ধ
পেলষ্টীয় শাসকরা যুদ্ধ করেত েগল| পেলষ্টীয়েদর আসার সংবােদ ইস্রােয়লীয়রা ভয় েপেয় েগল|
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8 ইস্রােয়লীয়রা শমূেয়লেক বলল, “আমােদর জনয্, আমােদর প্রভু ঈশ্বেরর কােছ প্রাথর্না কেরা, েথেমা না!
তঁােক বেলা, েহ প্রভু পেলষ্টীয়েদর হাত েথেক আমােদর বঁাচান!”

9 শমূেয়ল একটা েমষশাবক িনেয় এল| প্রভুেক েস এই েমষিট একিট সমূ্পণর্ েহামবিল িহসােব িনেবদন
করল| ইস্রােয়েলর জনয্ শমূেয়ল প্রভুর কােছ প্রাথর্না করেত লাগল| প্রভু েসই প্রাথর্নায় সাড়া িদেলন|
10 শমূেয়ল যখন েমষিট েপাড়ািচ্ছল, েসই সময় পেলষ্টীয়রা ইস্রােয়েলর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেত এল| আর
তখন প্রভু পেলষ্টীয়েদর িদেক প্রচণ্ড শেব্দ বজ্রপাত করেলন| এেত তারা হতবুিদ্ধ হেয় পড়ল| ভয় েপেয়
েগল| ওেদর েনতারা ওেদরই সামলােত পারল না| তাই যুেদ্ধ ইস্রােয়লীয়রা পেলষ্টীয়েদর হািরেয় িদল|
11 িমস্পা েথেক েবিরেয় ইস্রােয়লীয়রা পেলষ্টীয়েদর তাড়া করল| ৈবৎ -কর পযর্ন্ত সারাটা রাস্তা তািড়েয়
িনেয় েগল| আর সমস্ত পেলষ্টীয় ৈসনয্েদর ওরা পেথ েমের েফলল|

ইস্রােয়েল শািন্ত এল
12 এরপর শমূেয়ল একটা িবেশষ ধরেণর প্রস্তর স্থাপন করল| উেদ্দশয্, েলাকরা যােত প্রভুর কমর্কাণ্ড

ভুেল না যায়| পাথরটা রইল িমস্পা এবং েসন এর মাঝখােন| শমূেয়ল পাথরিটর নাম িদল “সাহােযয্র
পাথর|” েস বলল, “প্রভু সমস্ত রাস্তা ঘুের আমােদর এখােন আসেত সাহাযয্ কেরেছন!”

13 পেলষ্টীয়রা েহের েগল| তারা আর ইস্রােয়েল ঢুকল না| শমূেয়েলর বািক জীবেন প্রভু পেলষ্টীয়েদর
িবরুেদ্ধ িছেলন| 14পেলষ্টীয়রা ইস্রােয়েলর িকছু শহর দখল কেরিছল| তারা ইেক্রাণ েথেক গাৎ পযর্ন্ত সমস্ত
শহর িনেয় িনেয়িছল| েস সব ইস্রােয়লীয়রা আবার িফের েপল| এই শহরগুেলার চারপােশর ভূখণ্ডগুিলও
তারা িজেত িনল|
ইস্রােয়ল এবং ইেমারীয়েদর মেধয্ শািন্ত স্থািপত হল|
15শমূেয়ল সারাজীবন ধের ইস্রােয়লেক েনতৃত্ব িদেয়িছল| 16নানা জায়গায় ঘুের ঘুের েস ইস্রােয়লীয়েদর

িবচার করত| প্রেতয্ক বছর েস সারা েদশ ঘুরত| ৈবেথল, িগল্গাল, আর িমস্পা এই সব জায়গায় িগেয়
ইস্রােয়েলর েলােকর শাসন ও িবচার করত| 17 শমূেয়েলর বাড়ী িছল রামােত| তাই প্রেতয্কবার তােক
রামায় িফের েযেত হত| ঐ শহর েথেকই েস ইস্রােয়ল শাসন করত, িবচােরর কাজকমর্ চালাত| রামায়
শমূেয়ল প্রভুর উেদ্দেশয্ একটা েবদী ৈতরী কেরিছল|

8
ইস্রােয়লীয়রা একজন রাজা চাইল

1 শমূেয়ল বৃদ্ধ হেল েস তার পুত্রেদর ইস্রােয়েলর িবচারক করল| 2 শমূেয়েলর প্রথম পুেত্রর নাম
েযােয়ল| িদ্বতীয় পুেত্রর নাম অিবয়| েযােয়ল ও অিবয় িছল েবর্-েশবার িবচারক| 3 পুত্ররা শমূেয়েলর
মেতা জীবনযাপন করত না| েযােয়ল ও অিবয় ঘুষ িনত, েগাপেন টাকা িনেয় িবচারসভায় রায় বদেল িদত|
এমন িক িবচারালেয় েলাক ঠকাত| 4 এই কারেণ ইস্রােয়েলর প্রবীণরা সবাই িমেল শমূেয়েলর সেঙ্গ েদখা
করেত রামায় েগল| 5 তারা শমূেয়লেক বলল, “আপিন বৃদ্ধ হেয়েছন, আর আপনার পুত্ররা িঠকভােব
জীবন কাটােচ্ছ না| তারা আপনার মেতা নয়| তাই বলিছ, আপিন আমােদর একটা রাজার বয্বস্থা করুন,
অনয্ানয্ সব েদেশ েযমন থােক|”

6এই ভােব প্রবীণরা তােদর েনতৃত্ব িদেত পাের এমন একজন রাজা চাইল| িকন্তু শমূেয়েলর মেন হল এটা
একটা খারাপ িচন্তা| তাই িতিন প্রভুর কােছ প্রাথর্না করেলন| 7প্রভু বলেলন, “েলাকরা যা বলেছ তাই কেরা|
তারা েতামােক প্রতয্াখয্ান কের িন| তারা আমােক প্রতয্াখয্ান কেরেছ, কারণ তারা রাজা িহেসেব আমােক
চায় না| 8অতীেতর মত বার বার েসই একই কাজ তারা করেছ| আিম ওেদর িমশর েথেক বার কের িনেয়
এেসিছলাম; িকন্তু েসই ওরা আমােকই েছেড় িদেয় অনয্ সব েদবতার পূেজা কেরিছল| েতামার েক্ষেত্রও
এরা েসই এক কাজ করেছ| 9 িঠক আেছ, ওেদর কথা মেতাই চেলা; িকন্তু তােদর একবার সাবধান কেরা,
ওেদর বেল িদও একজন রাজা তােদর প্রিত িক বয্বহার করেব এবং িকভােব একজন রাজা তােদর শাসন
করেব|”
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10 েলাকরা একজন রাজা চাইিছল| তখন শমূেয়ল তােদর কােছ প্রভুর কিথত সমস্ত কথাই েশানাল|
11 শমূেয়ল বলল, “যিদ েতামরা রাজা চাও তাহেল েস িক িক করেব েশান| েস েতামােদর পুত্রেদর
েতামােদর কাছ েথেক িছিনেয় েনেব এবং েজার কের তােদর িদেয় িনেজর েসবা কিরেয় েনেব| তােদর
েজার কের ৈসনয্ করেব, রথ আর অশ্ববািহনীেত ঢুিকেয় তােদর িদেয় লড়াই করােব| রাজার রথেক
সামলােনার জনয্ েসই রেথর সামেন ছুেট ছুেট তারা পাহারা েদেব|

12 “রাজা েতামােদর পুত্রেদর েজার কের ৈসনয্বািহনীেত েঢাকােব| তােদর মেধয্ েকউ েকউ 1000
জেনর ওপর অিধকতর্ া হেব| আবার েকউ েকউ 50 জেনর ওপর অিধকতর্ া হেব|

“তাছাড়া েস েতামােদর পুত্রেদর িদেয় েজার কের চাষ করােব, ফসল েতালােব| েস েজার কের যুেদ্ধর
জনয্ অস্ত্র ও রেথর জনয্ িজিনসপত্র ৈতরী করােব|

13 “একজন রাজা েতামােদর কনয্ােদর ধরেব এবং তােদর িনেয় যােব| তােদর িদেয় রাজা িনেজর জনয্
সুগিন্ধ দ্রবয্ ৈতরী করােব| এছাড়া তােদর দ্বারা রান্নাবান্না, রুিট বানােনা এইসব কাজও কিরেয় েনেব|

14 “রাজা েতামােদর ভাল ভাল জিম, দ্রাক্ষা আর জলপাইেয়র বাগান েকেড় িনেয় তা তার কমর্চারীেদর
িবিলেয় েদেব| 15 েতামােদর শসয্ আর দ্রাক্ষার দশভােগর একভাগ িনেয় তার কমর্চারী আর ভৃতয্েদর িদেয়
েদেব|

16 “একজন রাজা েতামােদর দাস ও দাসীেদর িনেয় েনেব| েস েতামােদর সব েচেয় েসরা গবািদ পশু
ও গাধােদর েনেব| েস তার িনেজর উেদ্দেশয্ তােদর বয্বহার করেব| 17 েতামােদর পােলর পশুেদর দশ
ভােগর একভাগ রাজা িনেয় েনেব|

“আর েতামরা সবাই হেব রাজার ক্রীতদাস| 18 এমন একটা সময় আসেব যখন েতামরা েতামােদর
মেনানীত করা রাজার জনয্ কঁাদেব| িকন্তু েসই সময় প্রভু েতামােদর ডােক সাড়া েদেবন না|”

19 িকন্তু শমূেয়েলর কথা েলাকরা শুনল না| তারা বলল, “না, আমরা আমােদর শাসক িহেসেব একজন
রাজাই চাইিছ| 20 রাজা থাকেল আমরা সবাই অনয্ানয্ েদেশর েলাকেদর মেতা থাকেত পারব| আমােদর
রাজাইআমােদর চালােবন| যুেদ্ধর সময় িতিনআমােদরআেগ যােবন এবংআমােদর যুেদ্ধ লড়াই করেবন|”

21 এই শুেন শমূেয়ল প্রভুর কােছ েলােকর কথাগুেলা সব েশানােলন| 22 প্রভু বলেলন, “ওেদর কথা
েশান! ওেদর জনয্ একজন রাজার বয্বস্থা কের দাও|”
তখন শমূেয়ল ইস্রােয়লবাসীেদর বলল, “েবশ তাই হেব| েতামরা একজন নতুন রাজা পােব| এখন

েতামরা সবাই বািড় যাও|”

9
িপতার গাধাগুেলার েখঁােজ েশৗল

1 কীশ িছেলন িবনয্ামীন পিরবারেগাষ্ঠীর একজন গণয্মানয্ বয্িক্ত| কীেশর িপতার নাম অবীেয়ল|
অবীেয়েলর িপতা সেরার| সেরােরর িপতা বেখারত, বেখারেতর িপতা অফীহ, িতিন িবনয্ামীেনর েলাক|
2 কীেশর একজন পুত্র িছল, তার নাম েশৗল| সুদশর্ন যুবক েশৗেলর মেতা এত সুন্দর আর েকউ িছল না|
ইস্রােয়েলর সকেলর েচেয় েস িছল মাথায় লম্বা|

3 একিদন কীেশর গাধা হািরেয় েগেল িতিন তঁার পুত্র েশৗলেক বলেলন, “একজন ভৃতয্েক িনেয়
গাধাগুেলা খঁুেজ আেনা|” 4 েশৗল গাধাগুেলা খঁুজেত েবিরেয় েগল| েস ইফ্রিয়ম পাহােড়র মেধয্ এবং
শািলশার আেশপােশর জায়গার মেধয্ িদেয় েগল| িকন্তু েশৗল আর তার ভৃতয্ গাধাগুেলা খঁুেজ েপল
না| এবার তারা শালীেমর িদেক হঁাটা শুরু করল, েসিদেকও গাধাগুেলার েখঁাজ েপল না| অগতয্া েশৗল
িবনয্ামীনেদর েদেশর িদেক রওনা হল| এমনিক েসখােনও তারা গাধাগুেলা খঁুেজ েপল না|

5অবেশেষ েশৗল ও তার ভৃতয্ সূফ শহের এল| েশৗল ভৃতয্িটেক বলল, “চল আমরা বাড়ী িফির| আমার
িপতা গাধাগুেলার জনয্ িচন্তা থািমেয় তার পিরবেতর্ আমােদর িনেয় দুিশ্চন্তা শুরু করেবন|”

6 ভৃতয্িট বলল, “এই শহেরই ঈশ্বেরর একজন ভাববাদী রেয়েছন যােক েলাকরা খুবই ভিক্ত কের| িতিন
যা বেলন তাই সতয্ হয়| চলুন আমরা শহেরর েভতের যাই| িতিন হয়েতা আমােদর বেল িদেত পােরন,
এরপর আমােদর েকাথায় েযেত হেব|”
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7 েশৗল তােক বলল, “েবশ, আমরা নয় শহেরর েভতের ঢুকলাম; িকন্তু তােক আমরা িক িদেত পাির?
তােক েদবার মত েকান উপহার েতা আমােদর হােত েনই| এমন িক আমােদর ঝুিলেত খাদয্দ্রবয্ও েশষ|
িক েদব তােক?”

8 ভৃতয্িট েশৗলেক বলল, “েশান, আমার কােছ যৎ সামানয্ িকছু অথর্ আেছ, েসটা আিম ঈশ্বেরর েলাকেক
েদব| িতিনই আমােদর রাস্তা বেল েদেবন|”

9-11 েশৗল বলল, “ভাল কথা, তাহেল চেলা|” তাই তারা েসই শহের েগল, েযখােন ঈশ্বেরর ভাববাদী
থাকত|
েশৗল ও তার ভৃতয্িট পবর্েতর পথ িদেয় শহেরর িদেক যািচ্ছল| েসই সময় যুবতীরা জল িনেত আসেছ

েদেখ তারা িজজ্ঞাসা করল, “দশর্নকারী িক এই জায়গায় রেয়েছন?” (অতীেত ইস্রােয়েলর েলাকরা
ভাববাদীেক “দশর্নকারী” বেলও ডাকত| তাই ঈশ্বেরর কােছ িকছু িবষেয় প্রশ্ন করেত চাইেল তারা বলত,
“চেলা দশর্নকারীর কােছ যাই|”)

12 যুবতীরা উত্তর িদেলা, “হঁয্া, দশর্নকারী এখােনই আেছন| িতিন ওখােন আেছন, েতামােদর আেগ|
িতিনআজএই শহের এেসেছন| িকছু েলাক মঙ্গল ৈনেবদয্ উৎসগর্ করার জনয্আজউপাসনা স্থােন সমেবত
হেচ্ছ| 13তাই শহের েগেল েতামরা তঁার েদখা পােব| যিদ েতামরা দ্রুত পথ চল তেব িতিন উপাসনার স্থােন
েখেত বসার আেগই েতামরা তঁার সেঙ্গ সাক্ষাৎ করেত পারেব| দশর্নকারী ৈনেবদয্ বিল আশীবর্াদ কেরন|
তাই িতিন েসখােন না েপৗছঁােনা পযর্ন্ত েলােক েখেত বসেব না| তাড়াতািড় পথ চলেল েতামরা দশর্নকারীর
েদখা পােব|”

14 েশৗল ও তার ভৃতয্ শহের যাবার জেনয্ পাহােড় উঠেল, শহের েঢাকার সময়ই তারা েদখল শমূেয়ল
তােদর িদেকই আসেছ| শমূেয়ল তখন সেব উপাসনার স্থােন যাবার জেনয্ বার হেয়েছ|

15এরআেগর িদন প্রভু শমূেয়লেক বেলিছেলন, 16 “আগামীকাল িঠক এই সমেয়ই আিম েতামার কােছ
একজনেক পাঠােবা| েস িবনয্ামীন পিরবােরর েলাক| তুিম তার অিভেষক কের তােক ইস্রােয়েলর নতুন
েনতা করেব| এই েলাকিটই পেলষ্টীয়েদর হাত েথেক আমার েলাকেদর রক্ষা করেব| আিম তােদর দুঃখ
দুদর্ শা েদেখিছ, আিম তােদর কান্না শুেনিছ|”

17শমূেয়ল েশৗলেক েদখেত েপল এবং প্রভু শমূেয়লেক বলেলন, “আিম এই েলাকটার কথাই েতামােক
বেলিছলাম| েস আমার েলাকেদর ওপর শাসন করেব|”

18 ফটেকর কােছ েশৗল একজন েলােকর কােছ পথ িনেদর্ শ িজেজ্ঞস করেত েগল| ঘটনাচেক্র এই
েলাকিট িছল শমূেয়ল| েশৗল তােক িজজ্ঞাসা করল, “েকাথায় েসই দশর্নকারীর বািড় আমায় দয়া কের
বেল িদন|”

19 শমূেয়ল বলল, “আিমই েসই দশর্ক| আমার আেগ আেগ উপাসনার স্থােনর িদেক এিগেয় যাও|
তুিম েতামার ভৃতয্েক িনেয় আজ আমার সেঙ্গ খােব| কাল সকােল েতামার বািড় েযও| আিম েতামার সব
প্রেশ্নরই উত্তর েদব| 20 িতন িদনআেগ েয গাধাগুেলা তুিম হািরেয়ছ, তােদর িনেয়আর মন খারাপ কেরা না;
তােদর পাওয়া েগেছ| এখন ইস্রােয়েলর প্রেতয্েক একজনেক খঁুজেছ| তুিমই েসই বয্িক্ত| তারা েতামােক
এবং েতামার িপতার পিরবােরর সকলেক চায়|”

21 েশৗল বলল, “িকন্তু আিম েতা িবনয্ামীন পিরবােরর একজন| ইস্রােয়েলর এটাই সবেচেয় েছাট
পিরবারেগাষ্ঠী এবং এই পিরবারেগাষ্ঠীর মেধয্ সবেচেয় েছাট হেচ্ছ আমার পিরবার| তেব আপিন েকন
বলেছন ইস্রােয়েলর আমােক প্রেয়াজন?”

22তারপর শমূেয়ল, েশৗল ও তার ভৃতয্েক িনেয় খাবার জায়গায় েগল| বিলর ৈনেবদয্ ভাগ কের খাবার
জনয্ প্রায় 30 জন েলাকেক পংিক্ত েভাজেন িনমন্ত্রণ করা হেয়িছল| েশৗল ও তার ভৃতয্িটেক শমূেয়ল
েটিবেলর সবেচেয় গুরুত্বপূণর্ জায়গায় বসােলা| 23 শমূেয়ল পাচকেক বলল, “সিরেয় রাখার জনয্ েয
মাংস আিম েতামােক িদেয়িছলাম েসটা এবার আমায় দাও|”

24পাচক ঊরু েদেশর মাংসটা েশৗেলর েটিবেলর সামেন েরেখ িদেল শমূেয়ল েশৗলেক বলল, “েতামার
সামেন রাখা মাংসটা খাও| আিম এটা েতামার জনয্ েরেখিছ| এই িবেশষ অনুষ্ঠােনর জনয্ আিম এটা
েরেখিছলাম|” তাই েসিদন েশৗল শমূেয়েলর সেঙ্গ খাওয়া দাওয়া করল|
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25খাওয়ার পর তারা উপাসনার স্থান েথেক েনেম এেস শহের িফের েগল| শমূেয়ল েশৗেলর জনয্ ছােদ
িবছানা েপেতিছল| েশৗল ঘুেমােত েগল| 26 পরিদন েভাের শমূেয়ল েচঁিচেয় েশৗলেক ডাকেলন| েস বলল,
“উেঠ পেড়া| আিম েতামায় রাস্তায় েপৗেঁছ েদব|” েশৗল উেঠ শমূেয়েলর সেঙ্গ বািড় েথেক েবিরেয় পড়ল|

27 শমূেয়ল, েশৗল ও তার ভৃতয্ সবাই িমেল শহেরর সীমানা পযর্ন্ত েগল| তখন শমূেয়ল েশৗলেক বলল,
“েতামার ভৃতয্েক এিগেয় েযেত বেলা| েতামােক একটা বাণী েদব| ঈশ্বেরর কাছ েথেক এই বাণী এেসেছ|”
তাই ভৃতয্িট এিগেয় েগল|

10
শমূেয়ল েশৗলেক অিভিষক্ত করল

1 শমূেয়ল তার েতেলর েবাতল েশৗেলর মাথায় েঢেল িদল| তারপর েস েশৗলেক চুমু েখেয় বলল,
“প্রভু েতামােকই তঁার েলাকেদর েনতা িহসােব মেনানীত কেরেছন| তুিমই প্রভুর েলাকেদর িনয়ন্ত্রণ করেব|
চতুির্দেক েয সব শত্রু আেছ তােদর হাত েথেক তুিম তােদর বঁাচােব| এই িচহ্ন েথেক বুঝেব কথাটা সতয্|
2 আমার কাছ েথেক চেল যাবার পর তুিম রােচেলর সমািধর কােছ িবনয্ামীন সীমানার েসল্সহেত দুিট
েলােকর সাক্ষাৎ পােব| ঐ েলাক দুেটা েতামােক বলেব, �েয গাধাগুেলা েতামরা খঁুজছ তা েকান একজন
েদখেত েপেয়েছ| েতামার িপতা আর গাধাগুেলা িনেয় দুিশ্চন্তা করেছন না, বরং েতামােক িনেয়ই তঁার যত
ভাবনা| শুধু বলেছন, আমার পুেত্রর বয্াপাের আিম িক করব|� ”

3 শমূেয়ল বলল, “তারপর েযেত েযেত তােবােরর কােছ একটা বড় ওক গাছ েদখেত পােব| েসখােন
িতনজন েলাক েতামার সেঙ্গ েদখা করেব| ঐ িতনজন ৈবেথেল ঈশ্বেরর উপাসনার জনয্ যােচ্ছ| তুিম
তােদর মেধয্ একজেনর সেঙ্গ িতনেট বাচ্চা ছাগল েদখেত পােব| িদ্বতীয় জেনর কােছ থাকেব িতন টুকেরা
রুিট| তৃতীয় জেনর কােছ থাকেব এক েবাতল দ্রাক্ষারস| 4 এই িতনজন েলাক েতামায় অিভবাদন করেব|
তারা েতামায় দু-টুকেরা রুিট েদেব| তুিম তােদর কাছ েথেক েসটা েনেব| 5 তারপর তুিম যােব িগিবয়াথ
এেলািহম| েসখােন একটা পেলষ্টীয় দুগর্ আেছ| এই শহের তুিম যখন আসেব তখন একদল ভাববাদী বার
হেয় আসেব| তারা আসেব উপাসনার স্থান েথেক| তারা ভাববাণী* করেত থাকেব| তারা বীণা, তমু্বরা, বঁািশ
ও অনয্ানয্ তন্ত্রবাদয্ বাজােব| 6 তারপর প্রভুর আত্মা েতামার ওপর সবেল ভর করেবন| তুিম বদেল যােব|
তুিম একজন আলাদা বয্িক্তর মত হেব| তুিম অনয্ ভাববাদীেদর সেঙ্গ ভাববাণী করেত শুরু করেব| 7 যখন
এইসব িচহ্নগুিল পিরপূণর্ হেব, তখন তুিম যা চাইেব তাই করেত পারেব| কারণ তখন ঈশ্বর েতামার সেঙ্গই
িবরাজ করেবন|

8 “এবার আমার আেগ িগল্গেল যাও| আিম েতামােক েযেত েদখব| তারপর আিম েসখােন েতামার সেঙ্গ
েদখা করব| তারপর েহামবিল ও মঙ্গল ৈনেবদয্ উৎসগর্ করব; িকন্তু সাতিদন েতামায় অেপক্ষা করেত হেব|
তারপর আিম এেস েতামায় িক করেত হেব বেল েদব|”

েশৗল ভাববাদীেদর মত হেয় েগেলন
9 শমূেয়েলর কাছ েথেক িবদায় িনেয় েয মূহুেতর্ েশৗল ঘাড় েফরােলন, ঈশ্বর েশৗেলর হৃদেয়র সমূ্পণর্

পিরবতর্ ন ঘটােলন| েসই িদন ঐসব িচহ্নগুিল পিরপূণর্ হেয়িছল| 10 েশৗলআর তার ভৃতয্ িগিবয়াথ এেলািহেম
চেল েগল| েসখােন একদল ভাববাদীর সেঙ্গ েশৗেলর েদখা হল| েসই সময় েশৗেলর ওপর সবেল ঈশ্বেরর
আত্মা েনেম এল| অনয্ ভাববাদীেদর সেঙ্গ িতিনও ভাববাণী করেলন| 11 যারা েশৗলেক আেগই জানত,
তারা এখন েশৗলেক অনয্ ভাববাদীেদর সেঙ্গ ভাববাণী করেত েদখল| তারা বলাবিল করল, “কীেশর পুত্রর
এ িক হল? েশৗলও িক একজন ভাববাদী হেয় েগল?”

12একিট েলাক েয িগিবয়াথ এেলািহেম থাকত, েস বলল, “ওেদর িপতা েক?” েসই েথেক এই কথাটা
একটা প্রিসদ্ধ প্রবােদ পিরণত হেয়েছ: “েশৗলও িক ভাববাদীেদর মেধয্ একজন?”

* 10:5: ভাববাণী সম্ভবতঃ এর অথর্ “ঈশ্বেরর কথা বলা|” িকন্তু এখােন এর অথর্ প্রভুর আত্মা একজন বয্িক্তেক নাচােব|



1 শমূেয়ল 10:13 390 1 শমূেয়ল 10:27

েশৗল বাড়ী এেলন
13 ভাববাণী করবার পর, েস তার বািড়র কােছ উপাসনার জায়গায় েপৗছঁল|
14 েশৗেলর কাকা েশৗলেক ও তার ভৃতয্েক িজজ্ঞাসা করল, “েতামরা েকাথায় িছেল?”
েশৗল বলল, “আমরা গাধা খঁুজেত িগেয়িছলাম, িকন্তু গাধা খঁুেজ না েপেয় আমরা শমূেয়েলর সেঙ্গ

েদখা করেত িগেয়িছলাম|”
15 েশৗেলর কাকা বলল, “শমূেয়ল েতামায় িক বলল দয়া কের বল|”
16 েশৗল বলল, “শমূেয়ল বলেছ গাধাগুেলা পাওয়া েগেছ|” েশৗল তার কাকােক সবটা বলল না| রাজত্ব

সম্বেন্ধ শমূেয়ল তােক যা বেলিছল েস িবষেয় েশৗল িকছুই বলল না|

শমূেয়ল েশৗলেক রাজা বেল েঘাষণা করল
17 শমূেয়ল ইস্রােয়লবাসীেদর িমস্পায় প্রভুর সেঙ্গ িমিলত হবার জনয্ বলল| 18 েস বলল,

“ইস্রােয়লীয়েদর ঈশ্বর, আমােদর প্রভু বেলন, �আিম ইস্রােয়লীয়েদর িমশর েথেক বার কের এেনিছ| আিম
েতামােদর িমশেরর ক্ষমতা েথেক এবং েয সমস্ত রাজয্গুিল েতামােদর িনেষ্পিষত কের দুদর্ শাগ্রস্ত কেরিছল,
তােদর েথেক বঁািচেয়িছ|� 19 িকন্তু আজ েতামরা েসই ঈশ্বরেক পিরতয্াগ কেরছ| ঈশ্বরই েতামােদর সব
িবপদ ও িবপিত্ত েথেক উদ্ধার কেরেছন, িকন্তু েতামরা বলছ, �আমােদর শাসন করবার জনয্আমরা একজন
রাজা চাই|� েবশ তেব তাই েহাক্◌্| এখন েতামােদর পিরবারেগাষ্ঠী অনুসাের প্রভুর সামেন দঁাড়াও|”

20 শমূেয়ল ইস্রােয়লবাসীেদর সমস্ত পিরবারেগাষ্ঠীেক তার কােছ ডাকল| তারপর েস নতুন রাজা
মেনানয়ন করেত শুরু করল| প্রথেম বাছা হল িবনয্ামীন পিরবারেগাষ্ঠীেক| 21 েসই পিরবারেগাষ্ঠীর প্রেতয্ক
পিরবারেক শমূেয়ল তার সামেন িদেয় েহঁেট েযেত বলল| শমূেয়ল এবার পছন্দ করল মট্রীয়েদর পিরবার|
তারপর মট্রীয়েদর পিরবােরর প্রেতয্কেক শমূেয়ল েহঁেট েযেত বলল| কীেশর পুত্র েশৗলেক েস এবার
মেনানীত করল|
িকন্তু েলাকরা যখন েশৗলেক খঁুজল, তারা তােক েপল না| 22তখন তারা প্রভুেক িজজ্ঞাসা করল, “েশৗল

িক এখােন এেসেছ?”
প্রভু বলেলন, “েশৗল িজিনসপেত্রর েপছেনই লুিকেয় রেয়েছ|”
23 েলাকরা ছুেট িগেয় েসখান েথেক েশৗলেক বার কের আনেল েশৗল সকেলর মাঝখােন দঁাড়াল|

সকেলর মেধয্ েশৗলই িছল লম্বায় এক মাথা উঁচু|
24 শমূেয়ল সকলেক বলল, “এর িদেক তািকেয় েদখ| প্রভু এেকই মেনানীত কেরেছন| েশৗেলর মেতা

এখােন েতামােদর মেধয্ আর েকউ েনই|”
েলাকরা বেল উঠল, “রাজা দীঘর্ায়ু েহান্|”
25 শমূেয়ল তােদর সমস্ত রাজকীয় িনয়ম ও িবিধগুিল বুিঝেয় িদল| েস েসগুেলা একটা বইেয় িলেখ

রাখল| পের প্রভুর সামেন েসই বইখািন েরেখ শমূেয়ল সবাইেক বািড় চেল েযেত বলল|
26 েশৗলও িগিবয়ায় তার বািড় চেল েগল| ঈশ্বর সাহসীেদর হৃদয় স্পশর্ করল| এই সাহসীরা েশৗলেক

অনুসরণ করল| 27 িকন্তু িকছু অশািন্ত সৃষ্টিকারী েলাক বলল, “এই েলাকটা িক কের আমােদর রক্ষা
করেব?” েশৗলেক িনেয় তারা িনন্দামন্দ করেত লাগল| তারা েশৗলেক েকান উপহার িদন না| িকন্তু েশৗল
এ িনেয় িকছু বলল না|

অেম্মানেদর রাজা নাহশ
অেম্মানেদর রাজা নাহশ গাদ আর রূেবণ পিরবারেগাষ্ঠীর ওপর িনযর্াতন চালাত| এেদর প্রেতয্েকরই ডান

েচাখ েস উপেড় িনেয়িছল, েকউ তােদর সাহাযয্ করুক নাহশ তা চাইত না| যদর্ ন নদীর পূবর্িদেক েযসব
ইস্রােয়লীয় বসবাস করত, তােদর ডান েচাখ েস উপেড় িনেয়িছল| িকন্তু 7000 ইস্রােয়লীয় অেম্মানেদর
হাত েথেক পািলেয় িগেয় যােবশ িগিলয়েদ চেল িগেয়িছল|
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11
1 প্রায় একমাস পর অেম্মানেদর রাজা নাহশ তার ৈসনয্সামন্ত িনেয় যােবশ িগিলয়দ িঘের েফলল|

যােবেশর েলােকরা নাহশেক বলল, “যিদ আমােদর সেঙ্গ তুিম একিট শািন্ত চুিক্ত কর তাহেল আমরা
েতামার েসবা করব|”

2 নাহশ বলল, “েতামােদর প্রেতয্েকর ডান েচাখ যিদ উপেড় িনেয় িনেত পাির তাহেলই েতামােদর সেঙ্গ
চুিক্ত করেত পাির| তেবই সমস্ত ইস্রােয়লীয়রা লজ্জা পােব!”

3 যােবেশর েনতারা বলল, “সাতিদন সময় দাও| সমস্ত ইস্রােয়েল আমরা দূত পাঠাব| যিদ েকউ সাহাযয্
করেত না আেস তাহেল আমরা েতামার কােছ এেস আত্মসমপর্ণ করব|”

েশৗল যােবশ িগিলয়দেক বঁাচােলন
4 বাতর্ াবাহকরা িগিবয়ায় এল; েসখােনই েশৗল থাকেতন| তারা েলাকেদর খবরিট জানােল েলাকরা

েকঁেদ উঠল| 5 েশৗল তখন মােঠ গরু চরােত িগেয়িছেলন| মাঠ েথেক িফের িতিন তােদর কান্না শুনেত
েপেলন| িতিন িজেজ্ঞস করেলন, “েতামােদর িক হেয়েছ? েতামরা কঁাদছ েকন?”
তারা েশৗলেক যােবেশর বাতর্ াবাহকরা িক বেলিছল তা বলল| 6 েশৗল সবশুনেলন| তারপর ঈশ্বেররআত্মা

সবেল তার ওপর এল| িতিন খুব েরেগ েগেলন| 7এক েজাড়া বলদ িনেয় িতিন তােদর েকেট টুকেরা টুকেরা
করেলন| তারপর িতিন বাতর্ াবাহকেদর হােত েসই বলেদর টুকেরাগুেলা িদেয় তােদর েসই টুকেরাগুিল িনেয়
সমস্ত ইস্রােয়েল ঘুরেত বলেলন| ইস্রােয়লবাসীেদর কােছ বাতর্ াবাহকরা িক বলেব তাও িতিন বেল িদেলন|
এই িছল তার বাণী: “েতামরা সকেল েশৗল এবং শমূেয়লেক অনুসরণ কর| যিদ েকউ তােদর সাহাযয্ না
কের তেব তােদর বলেদর অবস্থা হেব এই টুকেরার মেতা!”
েলাকেদর মেন প্রভুর প্রিত মহা ভয় এেলা এবং তারা সবাই িমেল একিট মানুেষর একতা িনেয় বাইের

এল| 8 েশৗল েবষেক সকলেক একত্র করল| ইস্রােয়ল েথেক এেসিছল 300,000 েলাক, িযহূদা েথেক
30,000 জন|

9 েশৗল এবং তার ৈসনয্রা যােবেশর বাতর্ াবাহকেদর বলল, “িগিলয়েদ যােবেশর যত েলাকআেছ তােদর
িগেয় বল, কাল দুপুেরর মেধয্ই েতামােদর রক্ষা করা হেব|”
েশৗেলর বাণী বাতর্ াবাহকরা যােবেশর েলাকেদর েশানাল| শুেন তারা খুব খুশী হল| 10 তারপর তারা

অেম্মােনর রাজা নাহশেক বলল, “আমরা কাল েতামার কােছ আসব| তখন তুিম আমােদর িনেয় যা চাও
তাই করেব|”

11পরিদন সকােল েশৗল তার ৈসনয্েদর িতনেট দেল ভাগ করল| সূযর্ উঠেল েশৗল সৈসেনয্ অেম্মানেদর
িশিবর আক্রমণ করল| েসই সময় ওেদর প্রহরীরা পালাবদল করিছল| দুপুেরর আেগই েশৗল অেম্মানেদর
পরািজত করল| অেম্মান ৈসনয্রা ছত্রভঙ্গ হেয় েয েযিদেক পারল পািলেয় েগল| সবাই একা হেয় ছিড়েয়
িছিটেয় েগল|

12 তারপর েলাকরা শমূেয়লেক বলল, “েকাথায় েগল েসইসব েলাক যারা বেলিছল েশৗলেক রাজা
িহেসেব আমরা চাই না? তােদর েডেক িনেয় এেসা, আমরা তােদর হতয্া করব!”

13 িকন্তু েশৗল বলল, “না আজ কাউেক হতয্া েকােরা না| প্রভু আজ ইস্রােয়লেক রক্ষা কেরেছন!”
14তারপর শমূেয়ল েলাকেদর বলল, “চেলা, আমরা িগল্গেল যাই| িগল্গেল িগেয় আমরা আবার েশৗলেক

রাজা করব|”
15সকেল িগল্গেল েগল| েসখােন প্রভুর সামেন তারা েশৗলেক রাজা িহেসেব েঘাষণা করল| তারা প্রভুেক

মঙ্গল ৈনেবদয্ উৎসগর্ করল| েশৗল ও ইস্রােয়েলর সমস্ত েলাক মহাআনেন্দর সেঙ্গ অনুষ্ঠান করল|

12
শমূেয়ল রাজার সম্বেন্ধ কথা বলল

1শমূেয়ল ইস্রােয়লীয়েদর বলল, “েতামরা যা েচেয়িছেল আিম তার সবই কেরিছ| আিম েতামােদর জনয্
একজন রাজা এেন িদেয়িছ| 2 েতামােদর েনতৃত্ব েদবার জনয্ এখন েতামরা একজন রাজা েপেয় েগছ|আিম
বৃদ্ধ হেয়িছ; িকন্তুআমার পুত্ররা েতামােদর সেঙ্গ থাকেব| আিম েসই েছাটেবলা েথেক েতামােদর েনতা হেয়
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আিছ| 3আমােক েতা েতামরা জােনা| যিদ আিম েকান অনয্ায় কের থািক তাহেল িনশ্চয়ই েতামরা েস কথা
প্রভুর সামেন এবং মেনানীত রাজার সামেন বলেব| আিম িক কােরা গাধা বা গরু চুির কেরিছ? আিম িক
কাউেক আঘাত কেরিছ বা ঠিকেয়িছ? আিম িক কােরা েদাষ ত্রুিট অবজ্ঞা করবার জনয্ ঘুষ িনেয়িছ? যিদ
তা কের থািক তেব আিম িনশ্চয়ই েসই অনয্ােয়র প্রায়িশ্চত্ত করব|”

4 ইস্রােয়লবাসীরা বলল, “না আপিন কখেনাই েকান অনয্ায় কেরন িন| আপিন কখনই আমােদর ঠকান
িন বা েকান িকছু িনেয় যান িন!”

5 শমূেয়ল বলল, “আজ প্রভু আর তঁার মেনানীত রাজা সাক্ষী| েতামরা যা বলেল তঁারা সবই শুেনেছন|
তঁারা জানেলন েতামরা আমার েকান েদাষ পাও িন|” সকেল বলল, “হঁয্া, প্রভুই সাক্ষী!”

6 শমূেয়ল বলল, “যা যা হেয়েছ প্রভু সবই েদেখেছন| িতিনই েমািশ এবং হােরাণেক মেনানীত
কেরিছেলন| িতিনই েতামােদর পূবর্পুরুষেদর িমশর েথেক এেনিছেলন| 7 এবার এখােন দঁাড়াও এবং ঈশ্বর
েতামােদর জনয্ ও েতামােদর পূবর্পুরুষেদর জনয্ িক িক ভােলা কাজ কেরিছেলন েস সম্বেন্ধ েশান|

8 “যােকাব িমশের িগেয়িছল| পরবতীর্কােল িমশরীয়রা তার উত্তরপুরুষেদর জীবন অিতষ্ঠ কের
িদেয়িছল| তাই তারা প্রভুর কােছ সাহােযয্র জনয্ প্রাথর্না কেরিছল| তখন প্রভু েমািশ আর হােরাণেক
পািঠেয়িছেলন| তারা েতামােদর পূবর্পুরুষেদর িমশর েথেক িনেয় এেসিছল এবং এই জায়গায় বাস করবার
জনয্ েনতৃত্ব িদেয়িছল|

9 “িকন্তু েতামােদর পূবর্পুরুষরা তােদর প্রভু ঈশ্বেরর কথা ভুেল েগল| ফেল ঈশ্বর তােদর সীষরার
ক্রীতদাস কের িদেলন| সীষরা িছল হাৎেসােরর ৈসনয্েদর অিধনায়ক| তারপর প্রভু তােদর পেলষ্টীয় আর
েমায়ােবর রাজার ক্রীতদাস কের িদেলন| তারা সবাই েতামােদর পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ যুদ্ধ কেরিছল| 10তখন
পূবর্পুরুষরা প্রভুর কােছ সাহাযয্ েচেয়িছল| তারা বেলিছল, �আমরা পাপ কেরিছ| আমরা প্রভুেক তয্াগ কের
বাল এবং অষ্টােরােতর মূির্ত্তর পূজা কেরিছ; িকন্তু আজ শত্রুেদর হাত েথেক আমােদর বঁাচাও| আমরা
েতামারই েসবা করব|�

11 “তখন প্রভু িযরুব্বাল (িগিদয়ন), বরাক, িযপ্তহ এবং শমূেয়লেক পাঠােলন| প্রভু, েতামােদর
চারপােশর শত্রুেদর হাত েথেক রক্ষা করেলন| েতামরা িনরাপেদ বাস করিছেল| 12 িকন্তু তারপর েতামরা
েদখেল অেম্মানেদর রাজা নাহশ েতামােদর সেঙ্গ যুদ্ধ করেত আসেছ| অমিন বেল উঠেল, �না, আমরা
একজন রাজা চাই েয আমােদর শাসন করেব!� প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর ইিতমেধয্ই েতামােদর রাজা থাকা
সেত্ত্বও েতামরা েসটা বেলিছেল| 13 এখন েতামরা েতামােদর ইেচ্ছ ও পছন্দ অনুযায়ী একজন রাজা
েপেয়ছ| প্রভু তােকই েতামােদর শাসন করার ভার িদেয়েছন| 14 েতামােদর প্রভুেক ভয় ও সম্মান কের
চলা উিচৎ | েতামরা অবশয্ই তঁার েসবা করেব ও তঁার আজ্ঞা েমেন চলেব| েতামরা তঁার িবরুদ্ধাচরণ করেব
না| েতামরা সবাই আর েতামােদর রাজা অবশয্ই েতামােদর প্রভু ও ঈশ্বেরর অনুগত থাকেব| তাহেলই
িতিন েতামােদর রক্ষা করেবন| 15 িকন্তু তঁার আেদশ অমানয্ করেল অথবা তঁার িবরুদ্ধাচরণ করেল িতিন
েতামােদর িবেরািধতা করেবন, েযমন িতিন েতামােদর পূবর্পুরুষেদর িবরুেদ্ধ কেরিছেলন|

16 “এখন িস্থর হেয় দঁাড়াও এবং প্রভু েতামােদর েচােখর সামেন েয সব মহান িজিনসগুিল করেবন তা
েদেখা| 17 এখন গম েতালবার সময়| প্রভুর কােছ আিম প্রাথর্না করব বজ্র আর বৃষ্টির জনয্| তখনই বুঝেত
পারেব রাজা চাইেত িগেয় প্রভুর িবরুেদ্ধ েতামরা িক অনয্ায় কেরছ|”

18 শমূেয়ল তাই প্রভুর কােছ প্রাথর্না করল| িঠক েসিদনই প্রভু বজ্র আর বৃষ্টি িদেলন| েলাকরা প্রভু আর
শমূেয়লেক ভয় েপল| 19 তারা সবাই শমূেয়লেক বলল, “েতামার প্রভু ঈশ্বেরর কােছ তুিম আমােদর জনয্
প্রাথর্না কেরা| আমরা েতামার ভৃতয্| আমরা েযন মারা না পিড়| আমরা অেনকবার পাপ কেরিছ| এবারআবার
আমরা রাজা েচেয় পােপর েবাঝা বাড়ালাম|”

20 শমূেয়ল উত্তের বলল, “ভয় েপও না| এটা সিতয্, েতামরা এসব অনয্ায় কেরিছেল| িকন্তু প্রভুর
অনুসরণ কের চেলা, েথেমা না| মনপ্রাণ িদেয় েতামরা তঁার েসবা করেব| 21 মূির্ত্ত কখনও েতামােদর
সাহাযয্ করেত পাের না| মূির্ত্ত মূির্ত্তই, তাই ওগুেলার পূেজা কেরা না| ওগুেলা েকান কােজরই নয়| মূির্ত্তরা
েতামােদর সাহাযয্ বা রক্ষা করেত পাের না|

22 “িকন্তু প্রভু কখনও তঁার েলাকেদর েছেড় যান না| েতামােদর তঁার আপনজন কের িনেয় িতিন সন্তুষ্ট
আেছন| তাই তঁার মহানােমর গুেন কখনই িতিন েতামােদর েছেড় যােবন না| 23আমার িদক েথেক বলেত
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পাির, আিম সবসময় েতামােদর হেয় প্রাথর্না করব| প্রাথর্না বন্ধ করেলআিম প্রভুর িবরুেদ্ধ পাপ করব| আিম
েতামােদর সতয্ পেথর িবষেয় িশক্ষা িদেয় যাব েযন েতামরা সৎভােব জীবনযাপন করেত পার| 24 তেব
েতামরা অবশয্ই প্রভুেক সম্মান করেব| েতামােদর জনয্ িতিন েয সব মহৎ  কমর্ কেরেছন েসগুেলা মেন
রাখেব| 25 িকন্তু েতামরা যিদ মন্দ কাজ করেত থােকা তাহেল ঈশ্বর েতামােদর আর েতামােদর রাজােক
ধ্বংস করেবন|”

13
েশৗেলর প্রথম ভুল

1 েসই সময় েশৗল সেব এক বছর রাজা হেয়েছন| ইস্রােয়েলর ওপর দু-বছর রাজত্ব করবার পর,* 2 িতিন
ইস্রােয়ল েথেক 3000 পুরুষেক মেনানীত করেলন| ৈবেথেলর পাহােড় িমক্মস েদেশ েশৗেলর সেঙ্গ রইল
2000 জন| 1000 জন রইল েযানাথেনর কােছ| তারা িছল িবনয্ামীেনর িগিবয়া শহের| ৈসনয্দেলর বািক
েলাকেদর িতিন বাড়ী পািঠেয় িদেলন|

3 েযানাথন েগবা িশিবের পেলষ্টীয়েদর প্রধান েসনাপিতেক হতয্া করল| এখবর শুেন পেলষ্টীয়রা বলল,
“ইব্রীয়রা িবেদ্রাহ কেরেছ|”
েশৗল বলল, “িক হেয়েছ ইব্রীয়রা শুনুক|” েশৗল তার েলাকেদর বলল সমস্ত ইস্রােয়েল তারা িশঙা

বািজেয় িদক| 4 ইস্রােয়লীয়রা খবরটা শুনল| তারা বলল, “েশৗল পেলষ্টীয় েনতােক হতয্া কেরেছ| এবার
পেলষ্টীয়রা সিতয্ই ইস্রােয়লীয়েদর ঘৃণা করেব!”
ইস্রােয়লীয়েদর বলা হল, তারা েযন িগল্গেল েশৗেলর সেঙ্গ েযাগ েদয়| 5 পেলষ্টীয়রা জেড়া হেয়

ইস্রােয়লীয়েদর সেঙ্গ যুদ্ধ করেত েগল| পেলষ্টীয়েদর িছল 3000 রথআর 6000অশ্বােরাহী ৈসনয্| সমুেদ্রর
বািলর মত পেলষ্টীয়েদর অসংখয্ ৈসনয্ িছল| এেদর িশিবর পড়ল িমক্মেস| িমক্মস হেচ্ছ ৈবৎ -আবেনর পূবর্
িদেক|

6 ইস্রােয়লীয়রা েদখল তারা িবপেদর মুেখ| ফঁােদ পেড়েছ বেল মেন হল তােদর| তারা পািলেয় িগেয়
গুহায়, পাহােড়র ফঁােক েফাকের লুিকেয় রইল| লুিকেয় রইল কুেয়ায়, মািটর েভতের েয েকান গেতর্ র
মেধয্| 7 িকছু ইব্রীয় যদর্ ন নদী েপিরেয় গাদ আর িগিলয়েদর িদেকও চেল েগল| েশৗল তখনও িগল্গেল| তার
ৈসনয্রা সবাই ভেয় কঁাপেছ|

8 শমূেয়ল বলল েয েস িগল্গেল েশৗেলর সেঙ্গ েদখা করেব| েশৗল তার জেনয্ সাতিদন অেপক্ষা কের
রইেলন| িকন্তু শমূেয়ল তবুও িগল্গেল এল না| ৈসনয্রা েশৗলেক েছেড় চেল েযেত লাগল| 9 তখন েশৗল
বলেলন, “আমার কােছ েহামবিল ও মঙ্গল ৈনেবদয্গুিল এেন দাও|” তারপর েশৗল েসই েহামবিল উৎসগর্
করেলন| 10 েশৗেলর েহামবিল উৎসগর্ করা েশষ করেতই শমূেয়ল এল| েশৗল তার সেঙ্গ েদখা করেত
েগেলন|

11 শমূেয়ল বলল, “এ িক কেরছ?”
েশৗল বলেলন, “েদখলাম ৈসনয্রা আমায় েছেড় চেল যােচ্ছ| তুিমও সময় মেতা আেসা িন| ওিদেক

পেলষ্টীয়রা িমক্মেস জেড়া হেয়েছ| 12 তখন আিম মেন মেন বললাম, �পেলষ্টীয়রা এখােন আসেব| ওরা
িগল্গেল আমােক আক্রমণ করেব| এখনও আিম প্রভুর কােছ সাহাযয্ প্রাথর্না কির িন| তাই অবেশেষ আিম
িনেজই েজার কের েহামবিল উৎসগর্ কেরিছ|� ”†

13 শমূেয়ল বলল, “খুব েবাকািম কেরছ! তুিম েতামার প্রভু ঈশ্বেরর কথা েশান িন| তঁার আেদশ শুনেল
িতিন েতামােদর পিরবারেক িচরকাল ইস্রােয়লেক শাসন করেত িদেতন| 14 িকন্তু এখন আর েতামার রাজত্ব
িস্থর থাকেব না| প্রভু এমনই একজনেক খঁুজিছেলন েয তঁার কথা শুনেব| িতিন েসই েলাক েপেয় েগেছন|
িতিন তঁার প্রজােদর জনয্ নতুন েনতা িহেসেব তােকই মেনানীত কেরেছন| তুিম প্রভুর কথার বাধয্ হও িন

* 13:1: পদ 1 অথবা “েশৗল যখন রাজা হন, তখন তঁার বয়স িছল এক বছর| িতিন দু বছর রাজত্ব কেরিছেলন|” এই পদিট িহব্রুেত েবাঝা
খুব কিঠন| হয়েতা সংখয্াগুিলর িকছু অংশ হািরেয় েগেছ এবং প্রাচীন গ্রীক অনুবােদ এই পদিট েনই| † 13:12: আিম � কেরিছ যাজক
শমূেয়েলর পিরবেতর্ েশৗেলর ৈনেবদয্ উৎসগর্ করার েকান অিধকার িছল না|
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বেলই িতিন নতুন েনতা িনবর্াচন কেরেছন|” 15 এই বেল শমূেয়ল উেঠ দঁাড়াল এবং িগল্গল েথেক চেল
েগল|

িমক্মেশ যুদ্ধ
বািক ৈসনয্েদর িনেয় েশৗল িগল্গল েছেড় িবনয্ামীেনর িগিবয়ায় চেল েগেলন| েশৗল মাথা গুেন েদখেলন

তঁার সেঙ্গ রেয়েছ প্রায় 600 জন| 16 েশৗল, তঁার পুত্র েযানাথন এবং ৈসনয্রা িবনয্ামীেনর িগিবয়ােত েগল|
পেলষ্টীয়রা িমক্মেস তঁাবু েগেড়িছল| 17 েসখােন যত ইস্রােয়লীয় িছল তােদর পেলষ্টীয়রা শােয়স্তা করেত

চাইল| তােদর েসরা ৈসনয্রা আক্রমেণর জনয্ ৈতরী হল| তারা িতনিট দেল ভাগ হেয় েগল| একটা দল েগল
উত্তের, শূয়ােলর কােছ অফ্রার রাস্তায়| 18 িদ্বতীয় দল েগল দিক্ষণ পূবর্ িদেক, ৈবৎ -েহােরােণর রাস্তায়|
তৃতীয় দল পূবর্িদেক, সীমােন্তর পেথ| েসই পেথ মরুভূিমর িদেক িসেবািয়ম উপতয্কা েচােখ পেড়|

19 ইস্রােয়েলর েকউই েলাহার িজিনসপত্র ৈতরী করেত পারত না| ইস্রােয়েল েকান কামার িছল না|
পেলষ্টীয়রা ওেদর এসব বানােত েশখায়িন| কারণ তােদর ভয় িছল, ইস্রােয়লীয়রা তাহেল েলাহার তরবাির
আর বশর্া ৈতরী কের েফলেব| 20 পেলষ্টীয়রাই শুধু েলাহার িজিনসপত্র ধার িদেত পারত| েসই জনয্ যিদ
ইস্রােয়লীয়েদর লাঙল, িনড়ািন, কুড়ুল, কােস্ত শান িদেত হত, তাহেল তােদর পেলষ্টীয়েদর কােছই েযেত
হত| 21 একটা লাঙল আর িনড়ািনর জেনয্ পেলষ্টীয়রা মজুির িনত 1/3আউন্স রূেপা| গঁাইিত, কুড়ুল, আর
ষঁাড় েখঁাচােনা শাবল ধার করার জনয্ িনত 1/6আউন্সরূেপা| 22তাই যুেদ্ধর িদন েশৗেলর েকান ইস্রােয়লীয়
ৈসনয্ই েলাহার তরবাির বা বশর্া িনেয় যায় িন| শুধুমাত্র েশৗল ও তঁার পুত্র েযানাথেনর কােছই েলাহার অস্ত্র
িছল|

23 একদল পেলষ্টীয় ৈসনয্ িমক্মেসর িগিরপথ পাহারা িদিচ্ছল|

14
েযানাথন পেলষ্টীয়েদর আক্রমণ করল

1 েসিদন েশৗেলর পুত্র েযানাথন তার অস্ত্রবাহেকর সেঙ্গ কথা বলিছল| েযানাথন বলল, “উপতয্কার
অনয্িদেক পেলষ্টীয়েদর তঁাবু েগেড়েছ| চেলা েসিদেক যাওয়া যাক|” িপতােক েস এ িবষেয় েকান কথা
বলল না|

2 েশৗল তখন পাহােড়র ধাের িমেগ্রান নােম একটা জায়গায় একটা ডািলম গােছর নীেচ বেসিছেলন| এটা
িছল েযখােন ফসল ঝাড়াই হয় তারই কােছ| েশৗেলর সেঙ্গ িছল প্রায় 600 জন েলাক| 3 একজেনর নাম
িছল অিহয়| এিল শীেলায় প্রভুর যাজক িছল| তার জায়গায় এখন অিহয় নােম এক বয্িক্ত যাজক হল| েস
পরল যাজেকর এেফাদ নামক িবেশষ েপাশাক| অিহয় িছল ঈখােবােদর ভাই অহীটুেবর পুত্র| ঈখােবােদর
িপতার নাম পীনহস| পীনহেসর িপতা িছল এিল|
েলাকরা জানত না েয েযানাথন চেল িগেয়িছল| 4 িগিরপেথর উভয় পােশ একটা বড় িশলা িছল| েযানাথন

িঠক করল ঐ িগিরপথ িদেয় েস পেলষ্টীয় িশিবের েপৗছঁেব, একটা িশলার নাম িছল েবাৎ েসস; অনয্
িশলািটর নাম িছল েসিন| 5 একিট িশলা উত্তের িমক্মস অিভমুেখ িছল এবং অনয্িট িছল দিক্ষেণ েগবার
িদেক মুখ করা|

6 েযানাথন তার অস্ত্রবাহক যুবক সহকারীেক বলল, “চেলা আমরা ঐ িবেদশীেদর তঁাবুর িদেক যাই|
হয়েতা ওেদর হািরেয় িদেত প্রভুআমােদর সাহাযয্ করেত পােরন|প্রভুেক েকউই থামােত পাের না|আমােদর
ৈসনয্ কম েহাক্◌্ বা েবশী এেত িকছু যায় আেস না|”

7অস্ত্রবাহক যুবকিট তােক বলল, “যা ভাল েবাঝ, কেরা| আিম েতামার সেঙ্গ সমস্ত বয্াপাের থাকব|”
8 েযানাথন বলল, “চেলা এেগােনা যাক! আমরা উপতয্কা েপিরেয় পেলষ্টীয় প্রহরীেদর িদেক যাব| এমন

করব েযন তারা আমােদর েদখেত পায়| 9 যিদ তারা বেল, �আমরা না আসা পযর্ন্ত ওখােন দঁাড়াও,� তাহেল
েসখােনই দঁািড়েয় থাকব| আমরা ওেদর িদেক এেগাব না| 10 িকন্তু যিদ পেলষ্টীয় েলাকরা বেল, �এিদেক
চেল এেসা,� তাহেল আমরা পাহাড় িডিঙেয় তােদর িদেক চেল যাব| েকন? কারণ েসটাই হেব ঈশ্বেরর
েদওয়া িচহ্ন িবেশষ| এর অথর্ হেচ্ছ, প্রভু আমােদর সহায় হেলন যােত ওেদর হািরেয় িদেত পাির|”
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11 েসই মেতা েযানাথন ও তার অস্ত্রবহনকারী পেলষ্টীয়েদর একটা সুেযাগ কের িদল ওরা যােত তােদর
েদখেত পায়| পেলষ্টীয় প্রহরীরা বলল, “েদখ, গতর্ েথেক ইব্রীয়রা েবিরেয় আসেছ েযখােন তারা লুিকেয়
িছল!” 12 দুেগর্র েভতর েথেক পেলষ্টীয়রা েযানাথন ও তার অস্ত্রবহনকারীেক িচৎকার কের বলল, “এিগেয়
এেসা| আমরা েতামােদর উিচৎ িশক্ষা েদব!”
েযানাথন তার অস্ত্রবহনকারীেক বলল, “আিম পাহােড় উঠিছ| আমার িপছন িপছন এেসা| প্রভু

ইস্রােয়লীয়েদর িদেয় পেলষ্টীয়েদর পরািজত করেত িদেচ্ছন!”
13-14 তাই েযানাথন হামাগুিড় িদেয় পাহােড় উঠল| তার অস্ত্রবহনকারী িঠক তার িপছেন| েযানাথন ও

তার অস্ত্রবহনকারী েসখােন িছল না| ওরা দুজেন পেলষ্টীয়েদর আক্রমণ করল| প্রথম েচােটই তারা আধ
একর জুেড় 20 জন পেলষ্টীয়েক হতয্া করল| সামেন েথেক যারা আক্রমণ করেত আসিছল েযানাথন
তােদর সেঙ্গ যুদ্ধ করল| আর তার অস্ত্রবহনকারী িপছন িপছন এেস যারা শুধু আহত হেয়িছল তােদর েমের
েফলল|

15 পেলষ্টীয় ৈসনয্রা সকেলই েবশ ভয় েপেয় েগল| মােঠ, িশিবের, দুেগর্ েয সব ৈসনয্ িছল সকেলই
ভয় েপেয় েগল, এমনিক সবেচেয় সাহসী যারা তারাও| মািট কঁাপেত লাগল এবং তােত পেলষ্টীয় বািহনী
সিতয্ই েবশ ভয় েপেয় েগল|

16 েশৗেলর প্রহরীরা িছল িবনয্ামীেনর িগিবয়ায়| তারা েদখল পেলষ্টীয়রা েযিদেক পারেছ পালােচ্ছ|
17 েশৗল ৈসনয্েদর বলেলন, “েলাকগুেলােক েগান| ক�জন িশিবর েছেড় েগেছ েদখেত চাই|”
ওরা েলাক গুনেত শুরু করল| েযানাথন ও তার অস্ত্রবহনকারী েসখােন িছল না|
18 েশৗল অিহয়েক বলেলন, “এবার ঈশ্বেরর পিবত্র িসনু্দক আেনা|” (েসই সময় ঈশ্বেরর পিবত্র িসনু্দক

ইস্রােয়লীয়েদর সেঙ্গ িছল|) 19 েশৗল যাজক অিহয়র সেঙ্গ কথা বলিছেলন| ঈশ্বেরর উপেদেশর জনয্ িতিন
অেপক্ষা করিছেলন| িকন্তু পেলষ্টীয়েদর িশিবের েগালমাল আর েচঁচােমিচ ক্রমশঃ েবেড়ই চেলিছল| েশৗল
অৈধযর্য্ হেয় পড়েলন| অবেশেষ িতিন যাজক অিহয়েক বলেলন, “আর নয়, এবার হাত নামাও| প্রাথর্না
েশষ কেরা|”

20 ৈসনয্সামন্ত জেড়া কের িনেয় েশৗল যুদ্ধ করেত েগেলন| পেলষ্টীয় ৈসনয্রা িবভ্রান্ত হেয় েগল| এমনিক
তারা তােদর তরবাির বয্বহার কের এেক অপেরর সেঙ্গ লড়াই করিছল| 21 িকছু ইব্রীয় আেগ পেলষ্টীয়েদর
েসবা করত এবং তােদর িশিবেরই থাকত| িকন্তু এখন তারা েশৗল আর েযানাথেনর সেঙ্গ িমেশ েগল| তারা
এখন ইস্রােয়লীয়েদর দেল িভেড় েগল| 22 ইফ্রিয়েমর পাবর্তয্ েদেশ েযসব ইস্রােয়লীয় লুিকেয়িছল তারা
পেলষ্টীয়েদর পািলেয় যাবার খবর শুনল| এখন এই ইস্রােয়লীয়রাও যুেদ্ধ েনেম পেলষ্টীয়েদর তািড়েয় িদেত
শুরু করল|

23 এই ভােব প্রভু েসিদন ইস্রােয়লীয়েদর রক্ষা করেলন| যুদ্ধ চলেলা ৈবৎ -আবন ছািড়েয়| সমস্ত ৈসনয্
এখন েশৗেলর সেঙ্গ| তারা সংখয্ায় প্রায় 10,000জন পুরুষ| পাহাড়ী অঞ্চেল ইফ্রিয়েমর সমস্ত শহরগুিলেত
যুদ্ধ ছিড়েয় পড়ল|

েশৗেলর আেরকিট ভুল
24 িকন্তু েসিদন েশৗল একটা মস্ত ভুল কেরিছেলন| ইস্রােয়লীয়রা ক্লান্ত ও কু্ষধাতর্ হেয় পেড়িছল| এর

কারণ েশৗল| িতিন তােদর িদেয় এই প্রিতশ্রুিত কিরেয়িছেলন, “সন্ধয্ার আেগ এবং আিম শত্রুেদর হািরেয়
েদবার আেগ যিদ েকউ খায় তাহেল তােক শািস্ত েদওয়া হেব|” তাই েকান ইস্রােয়লীয় ৈসনয্ িকছু খায় িন|

25-26 যুদ্ধ করেত িগেয় তারা েবশ িকছু জঙ্গেলর মেধয্ ঢুেক পেড়িছল| তারপর তারা এক জায়গায়
মািটর ওপের একিট েমৗচাক েদখল, িকন্তু েমৗচােকর কােছ িগেয়ও েখল না| প্রিতশ্রুিত ভাঙ্গেত তােদর
ভয় করিছল| 27 িকন্তু েযানাথন এই প্রিতশ্রুিতর কথা জানত না| েস জানত না েয তার িপতা ৈসনয্েদর েজার
কের এই প্রিতশ্রুিত কিরেয়েছন| েযানাথেনর হােত িছল একিট লািঠ| েস লািঠটার একটা িদক েমৗচােকর
মেধয্ ঢুিকেয় িদেয় িকছু মধু বার কের আনেলা| মধু েখেয় েস িকছুটা ভাল েবাধ করল|

28 ৈসনয্েদর একজন েযানাথনেক বলল, “েতামার িপতা ৈসনয্েদর এই িবেশষ প্রিতশ্রুিত করেত বাধয্
কেরিছেলন| েতামার িপতা বেলিছেলন েকউ আজ েখেল শািস্ত পােব| তাই েকউ িকছু খায় িন| েসই জনয্
সকেল দুবর্ল হেয় পেড়েছ|”
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29 েযানাথন বলল, “আমার িপতা এই েদেশ অেনক অশািন্ত িনেয় এেসেছ| এই েদখ সামানয্ একটু মধু
েখেয়ই আিম েকমন সুস্থ েবাধ করিছ| 30শত্রুেদর কাছ েথেক খাবার আদায় কের যিদ েলাকরা েখেয় িনত
তাহেল অেনক ভাল হেতা| তাহেল আমরা আেরা অেনক পেলষ্টীয়েদর হতয্া কেত পারতাম!”

31 েসিদন ইস্রােয়লীয়রা পেলষ্টীয়েদর হািরেয় িদল| িমক্মস েথেক অয়ােলান পযর্ন্ত সমস্ত জায়গায় ওরা
পেলষ্টীয়েদর সেঙ্গ লড়াই চািলেয়িছল| ফেল তারা ক্লান্ত ও কু্ষধাতর্ হেয় পেড়িছল| 32 পেলষ্টীয়েদর েমষ,
গরু, বাছুর সব তারা িনেয় িনেয়িছল| এখন ইস্রােয়েলর েলাকরা প্রবল কু্ষধায় েসগুেলা মািটেত েফেল হতয্া
কের রক্তশুদ্ধ েখেত লাগল|

33 েশৗলেক একজন বলল, “এই েদখ| েলাকগুেলা আবার প্রভুর িবরুেদ্ধ পাপ করেছ| রক্ত েলেগ থাকা
মাংস ওরা খােচ্ছ!”
তখন েশৗল বলেলন, “েতামরা পাপ কেরছ| এখােন একটা বড় পাথর গিড়েয় দাও|” 34 তারপর েশৗল

বলেলন, “যাও ওেদর কােছ িগেয় বেলা, প্রেতয্েকই তার ষঁাড় আর েমষ েযন আমার কােছ িনেয় আেস|
তারপর ওরা এখােন এেস েস সব জন্তুেক েযন মাের| েতামরা প্রভুর িবরুেদ্ধ পাপ েকােরা না| কখনও রক্ত
মাখােনা মাংস েখও না|”
েসই রােত্র প্রেতয্েকই িনেজেদর পশু েসখােন িনেয় এেস বিল িদল| 35তারপর েশৗল প্রভুর জনয্ একটা

েবদী ৈতরী করেলন| েশৗল িনেজই এই কাজটা করেত লাগেলন|
36 েশৗল বলেলন, “আজ রােত্র চেলা আমরা পেলষ্টীয়েদরআক্রমণ কির| তােদর সবিকছু আমরা েকেড়

িনেয় এেকবাের েশষ কের িদই|”
ৈসনয্রা বলল, “যা ভাল েবাঝ কেরা|”
িকন্তু যাজক বলল, “ঈশ্বরেক িজেজ্ঞস কের েদখা যাক|”
37তখন েশৗল ঈশ্বরেক িজজ্ঞাসা করল, “আিম িক পেলষ্টীয়েদর িপছু িনেয় ওেদর হিটেয় েদব? আপিন

িক ওেদর পরাজেয় আমােদর সাহাযয্ করেবন?” িকন্তু ঈশ্বর েসিদন েকান উত্তর িদেলন না|
38 তখন েশৗল বলেলন, “সমস্ত েনতােক আমার কােছ েডেক আেনা| খঁুেজ েদখা যাক আজ েক পাপ

কেরেছ| 39 ইস্রােয়লেক িযিন রক্ষা কেরন, েসই প্রভুর নােম আিম শপথ কের বলিছ, পাপ যিদ আমার পুত্র
েযানাথনও কের থােক তেব তােকও মরেত হেব|” েকউ েকান কথা বলল না|

40 েশৗল সমস্ত ইস্রােয়লীয়েদর বলেলন, “েতামরা এিদকটায় দঁাড়াও, আিম আর েযানাথন ওিদেক
দঁাড়ািচ্ছ|”
ৈসনয্রা বলল, “যা বলেবন তাই হেব|”
41তারপর েশৗল প্রাথর্না শুরু করেলন| িতিন বলেলন, “েহ প্রভু, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর, েকন আজ েতামার

ভৃতয্েক েকােনা উত্তর িদেল না? যিদ আিম বা আমার পুত্র েকান েদাষ কের থািক, তেব প্রভু ইস্রােয়েলর
ঈশ্বরআমােদর উরীম দাও| যিদ েতামার ইস্রােয়লীয়রা েকান পাপ কের থােক, তুিম তেব তুম্মীম দাও| উরীম
আর তুম্মীম ছঁুেড় েদওয়া হল|”
েশৗল ও েযানাথন ধরা পড়ল এবং েলাকরা বাদ পড়ল| 42 েশৗল বলেলন, “আবার ওগুেলা ছঁুেড় েদেখা

েক েদাষী, আিম না আমার পুত্র েযানাথন?” এবার েযানাথন ধরা পড়ল|
43 েশৗল েযানাথনেক বলেলন, “িক কেরছ বেলা?”
েযানাথন বলল, “লািঠর মাথায় শুধু একটু মধু িনেয় েখেয়িছ| এর জনয্ িক আমােক মরেত হেব?”
44 েশৗল বলেলন, “আিম েয প্রিতশ্রুিত কেরিছ| প্রিতশ্রুিত ভঙ্গ করেল ঈশ্বর আমােক শািস্ত েদেবন|

সুতরাং েযানাথন মরেবই|”
45 তখন ৈসনয্রা েশৗলেক বলল, “েযানাথন আজ ইস্রােয়েলর জেয়র নায়ক| তােক িক মরেতই হেব?

কখেনাই না|আমরা জীবন্ত ঈশ্বেরর নােম িদিবয্ কের বলিছ, েকউ েযানাথেনর গােয় হাত েদব না| তার একিট
চুলও মািটেত পড়েব না| স্বয়ং ঈশ্বর েযানাথনেক পেলষ্টীয়েদর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেত সাহাযয্ কেরেছন|”
এইভােব তারা েযানাথনেক বঁাচাল| তােক আর মরেত হল না|

46 েশৗল পেলষ্টীয়েদর িপছু িনেলন না| পেলষ্টীয়রা িনেজেদর জায়গায় িফের এেলা|

ইস্রােয়েলর শত্রুেদর সেঙ্গ েশৗেলর যুদ্ধ
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47 ইস্রােয়েলর সমূ্পণর্ কতৃ্তর্ ত্ব েশৗল িনেজর হােত িনেলন| ইস্রােয়েলর চািরিদেক যত শত্রু িছল, তােদর
সেঙ্গ িতিন যুদ্ধ চালােলন| িতিন েমায়াব, অেম্মানীয়, েসাবার রাজা ইেদাম এবং পেলষ্টীয়েদর সেঙ্গ যুদ্ধ
করেলন| েশৗল েযখােন েগেলন েসখােনই ইস্রােয়েলর শত্রুেদর হািরেয় িদেলন| 48 েশৗল খুব সাহসী
িছেলন| সমস্ত শত্রু, যারা ইস্রােয়লীয়েদর লুঠ করেত চাইিছল, তােদর হাত েথেক েশৗল ইস্রােয়লীয়েদর
রক্ষা কেরিছেলন| এমনিক অমােলক েগাষ্ঠীেকও িতিন হািরেয় িদেয়িছেলন|

49 েশৗেলর পুত্রেদর নাম েযানাথন, িযশিব এবং মল্কীশূয়| তঁার বড় েমেয়র নাম েমরব, েছাট েমেয়
মীখল| 50 েশৗেলর স্ত্রীর নাম অহীেনায়ম| অহীেনায়েমর িপতা হেচ্ছ অহীমাস|
েশৗেলর েসনাপিত অবেনর, েস িছল েনেরর পুত্র| েনর েশৗেলর কাকা| 51 েশৗেলর িপতা কীশ এবং

অেব্নেরর িপতা েনব এঁরা দুজেন অবীেয়েলর পুত্র|
52 েশৗল আজীবন সাহসী িছেলন| িতিন পেলষ্টীয়েদর িবরুেদ্ধ প্রবলভােব যুদ্ধ কেরিছেলন| যখনই িতিন

একিট শক্ত সমথর্ বা সাহসী েলাক েদখেত েপেতন, তােক তঁার ৈসনয্দেল যুক্ত কের িনেতন| এরা তঁার
েদহরক্ষী িহেসেব কাছাকািছ থাকত|

15
েপৗল অমােলকীয়েদর ধ্বংস কের িদেলন

1 একিদন শমূেয়ল েশৗলেক বলল, “প্রভু েতামায় ইস্রােয়েল তঁার েলাকেদর রাজা িহসােব অিভেষক
করেত আমােক পািঠেয়িছেলন| তাই এখন প্রভুর বাতর্ া েশােনা| 2 সবর্শিক্তমান প্রভু বেলেছন: �যখন
ইস্রােয়লীয়রা িমশর েথেক েবিরেয় আসিছল তখন অমােলকীয়রা তােদর কনােন েযেত বাধা িদেয়িছল|
অমােলকীয়রা িক কেরেছ আিম সব েদেখিছ| 3 এখন যাও, অমােলকীয়েদর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ কেরা| ওেদর
েতামরা এেকবাের েশষ কের দাও, ওেদর সব িকছু েভেঙ্গ চুের তছনছ কের দাও| কাউেক বঁাচেত িদও না|
েছেল েমেয় কাউেক বাদ েদেব না| তােদর সমস্ত গরু, েমষ উটও েতামরা েশষ কের েদেব|� ”

4 েশৗল টলায়ীেম সমস্ত ৈসনয্ জেড়া করেলন| পদািতক ৈসনয্ 200,000 জনআর অনয্ানয্রা 10,000
জন| এেদর মেধয্ িযহূদার েলাকরাও িছল| 5তারপর েশৗল চেল েগেলন অমােলকীয়েদর শহের| উপতয্কায়
িগেয় িতিন অেপক্ষা করেত লাগেলন| 6 েকনীয়েদর েশৗল বলল, “েতামরা সবাই অমােলকীয়েদর েছেড়
িদেয় চেল যাও| তাহেল আিম ওেদর সেঙ্গ েতামােদর িবনষ্ট করব না| যখন ইস্রােয়লীয়রা িমশর েছেড়
চেলআসিছল, েতামরা ইস্রােয়লীয়েদর দয়াদািক্ষণয্ েদিখেয়িছেল|” একথা শুেন েকনীয়রা অমােলকীয়েদর
েছেড় চেল েগল|

7 েশৗল অমােলকীয়েদর হািরেয় িদেলন| তােদর তািড়েয় িনেয় েগেলন েসই হবীলা েথেক শূর অবিধ
েযখােন িমশেরর সীমানা| 8 অমােলকীয়েদর রাজা িছল অগাগ| েশৗল জীিবত অবস্থায় অগাগেক বন্দী
কেরিছেলন এবং বাকী অমােলকীয়েদর হতয্া কেরিছেলন| 9 সব িকছু ধ্বংস করেত েশৗেলর এবং
ইস্রােয়লীয়েদর মন চাইল না| েসইজনয্ তারা অগাগেক েমের েফেল িন| তাছাড়া পুষ্ট গাভী, েসরা
েমষগুেলােকও তারা জীিবত েরেখিছল| েসই সেঙ্গ আর েয সব িজিনস েরেখ েদবার মেতা, েসগুেলাও
েরেখ িদেয়িছল| ঐগুেলা তারা নষ্ট করেত চায় িন| েযগুেলা রাখার েযাগয্ নয়, েসগুেলােক তারা নষ্ট কের
িদেয়িছল|

শমূেয়ল েশৗলেক তার পােপর কথা বলল
10 শমূেয়ল প্রভুর কাছ েথেক একিট বাতর্ া েপল| 11 প্রভু বলেলন, “েশৗল আমােক মানেছ না| ওেক

রাজা কেরিছলাম বেল আমার অনুেশাচনা হেচ্ছ| েস আমার কথামত কাজ করেছ না|” শমূেয়ল একথা
শুেন কু্রদ্ধ হল| সারারাত ধের েকঁেদ েকঁেদ েস প্রভুর কােছ প্রাথর্না করল|

12 পরিদন খুব েভাের শমূেয়ল েশৗেলর সেঙ্গ েদখা করেত েগল| িকন্তু েলাকরা শমূেয়লেক বলল,
“েশৗল িযহূদার কির্মল শহের চেল েগেছন| েসখােন িতিন িনেজর সম্মান বাড়ােত একটা পাথেরর মূির্ত্ত
ৈতরী কেরেছন| িতিন এখন নানা জায়গায় ঘুের েবড়ােচ্ছন| সবেশেষ িতিন িগল্গেল যােবন|”
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তােদর কথা শুেন শমূেয়ল েশৗল েযখােন িছেলন েসখােন েগল| তখন েশৗল সেব অমােলকীয়েদর কাছ
েথেক েনওয়া িজিনসগুেলার প্রথম অংশ প্রভুেক িনেবদন কেরিছল| এগুেলা সবই েশৗল েহামবিল রূেপ
প্রভুেক উৎসগর্ কেরিছল| 13 শমূেয়ল েশৗেলর কােছ েগল| েশৗল তােক বলেলন, “প্রভু েতামার মঙ্গল
করুন| আিম প্রভুর িনেদর্ শ পালন কেরিছ|”

14তখন শমূেয়ল বলল, “তাহেল আিম িকেসর শব্দ শুনলাম? আিম েকন েমষ আর গরুর ডাক শুনেত
েপলাম?”

15 েশৗল বলেলন, “ওগুেলা ৈসনয্রা অমােলকীয়েদর কাছ েথেক িনেয় এেসেছ| তারা েতামােদর প্রভু
ঈশ্বেরর কােছ েহামবিল িহেসেব উৎসগর্ করবার জনয্ সবেচেয় উৎকৃষ্ট েমষ আর গবািদ পশু প্রদান
কেরিছল| িকন্তু বািক সবিকছুই আমরা েশষ কের িদেয়িছ|”

16 শমূেয়ল বলল, “চুপ কেরা| গত রােত্র প্রভু আমােক যা বেলিছেলন েশােনা|”
েশৗল বলেলন, “েবশ, বেলা িতিন িক বেলিছেলন|”
17 শমূেয়ল বলল, “অতীেত তুিম ভাবেত তুিম গুরুত্বহীন িছেল| িকন্তু পের তুিম হেয় েগেল ইস্রােয়েলর

পিরবারেগাষ্ঠীর েনতা| প্রভু ইস্রােয়েলর রাজা িহসােব েতামােক মেনানীত কেরিছেলন| 18 প্রভু েতামােক
একটা িবেশষ কােজ পািঠেয়িছেলন| প্রভু বলেলন, �যাও, সমস্ত অমােলকীয়েদর হতয্া কর| কারণ তারা
সবাই পাপী| সবাইেক েশষ কের দাও| তারা িনঃেশেষ িবনষ্ট না হওয়া পযর্ন্ত যুদ্ধ চািলেয় যাও|� 19 িকন্তু
তুিম প্রভুর েস কথা েশান িন| কারণ তুিম িজিনসপত্র িনেজর কােছ েরেখ িদেত েচেয়িছেল, তাই প্রভুর কথা
অনুযায়ী কাজ কেরা িন| তঁার মেত যা খারাপ, েসই কাজ তুিম কেরছ!”

20 েশৗল বলেলন, “িকন্তু আিম েতা প্রভুর কথা পালন কেরিছ| িতিন আমায় েযখােন েযেত বেলিছেলন
েসখােন িগেয়িছলাম| আিম অমােলকীয়েদর সবাইেক হতয্া কেরিছ| েকবলমাত্র একজনেকই আিম এেন
েরেখিছ| িতিন হেচ্ছন তােদর রাজা, অগাগ| 21 আর ৈসনয্রা িনেয়েছ েসরা েমষ এবং গরু| তােদর বিল
িদেত হেব িগল্গেল েতামার প্রভু ঈশ্বেরর কােছ|”

22 শমূেয়ল বলল, “িকন্তু প্রভু িকেস সবেচেয় েবশী খুশী হন? েহামবিলেত না তঁার আেদশ পালেন?
বিলর েচেয় তঁার আেদশ পালন করাই েশ্রয| েভড়ার চির্ব উৎসগর্ করার েচেয় ঈশ্বেরর বাধয্ হওয়া অেনক
ভােলা| 23ঈশ্বেরর অবাধয্তা করা মায়ািবদয্ার পােপর মেতাই খারাপ| একগঁুেয়িম করা এবং তুিম যা চাও তা
করা মূির্ত্ত পূেজা করার পােপর মেতাই ততটা খারাপ| প্রভুর আেদশ তুিম অমানয্ কেরছ| তাই িতিন েতামােক
রাজা িহেসেব েমেন িনেত অস্বীকার করেছন|”

24 এর উত্তের েশৗল শমূেয়লেক বলেলন, “আিম পাপ কেরিছ| প্রভুর আেদশ আিম শুিন িন, েতামার
কথাও আিম শুিন িন| েলাকেদর আিম ভয় পাই, তারা যা চায় আিম তাই কেরিছ| 25 আমার এই পােপর
জনয্ েতামার কােছ ক্ষমা চাইিছ| আমার সেঙ্গ িফের চেলা, েযন আিম প্রভুেক উপাসনা করেত পাির|”

26শমূেয়ল বলল, “না েতামার সেঙ্গ যাব না| তুিম প্রভুর আেদশ মােনা িন| তাই প্রভুও ইস্রােয়েলর রাজা
িহসােব েতামােক অস্বীকার কেরেছন|”

27শমূেয়ল যখন যাবার জনয্ পা বািড়েয়েছ, এমন সময় েশৗল তঁার েপাশাকিট খপ কের ধের েফলেলন
এবং েসিট িঁছেড় েগল| 28 শমূেয়ল েশৗলেক বলল, “তুিম েযভােব আমার আলখাল্লা িঁছেড় িনেয়ছ েসই
ভােবই প্রভু আজ ইস্রােয়ল রাজয্ েতামার কাছ েথেক িনেয় িনেয়েছন| িতিন এই রাজয্ িদেয়েছন েতামারই
বনু্ধেদর মেধয্ একজনেক| েস েতামার েচেয় ভাল েলাক| 29 প্রভু হেচ্ছন ইস্রােয়েলর ঈশ্বর| িতিন অমর|
িতিন িমথয্া বেলন না, মত বদলান না| িতিন মানুেষর মেতা নন| মানুষই ঘন ঘন মত বদলায়|”

30 েশৗল বলেলন, “স্বীকার করিছ, আিম পাপ কেরিছ| িকন্তু দয়া কের আমার সেঙ্গ িফের আসুন|
প্রবীণেদর এবং ইস্রােয়েলর েলাকেদর সামেন আমার সম্মান রাখুন েযন আিম আপনার প্রভু ও ঈশ্বরেক
প্রণাম করেত পাির|” 31 শমূেয়ল েশৗেলর সেঙ্গ িফের এেল েশৗল প্রভুেক উপাসনা করেলন|

32 শমূেয়ল বলল, “অমােলকীয়েদর রাজা অগাগেক আমার কােছ িনেয় এেসা|”
অগাগ শমূেয়েলর কােছ এল| তােক িশকল িদেয় বঁাধা হেয়িছল| অগাগ মেন করল, “েস িনশ্চয়ই

আমােক েমের েফলেব না|”
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33 িকন্তু শমূেয়ল অগাগেক বলল, “েতামার তরবাির কত মােয়র েকাল খািল কেরেছ| এবার েতামার
মােয়রও েসই দশা হেব|” এই বেল শমূেয়ল িগল্গেল প্রভুর সামেন অগাগেক টুকেরা টুকেরা কের েকেট
েফলল|

34 তারপর শমূেয়ল রামােত চেল েগল| েশৗল িগিবয়ায় তঁার বািড়েত চেল েগেলন| 35 এরপর শমূেয়ল
তার জীবেন আর কখনও েশৗলেক েদখেত পায় িন| েস েশৗেলর জেনয্ খুব দুঃখ েবাধ করল| এমনিক
প্রভুও েশৗলেক ইস্রােয়েলর রাজা কেরিছেলন বেল খুব দুঃখ েপেয়িছেলন|

16
শমূেয়ল ৈবৎ েলহেম েগল

1 প্রভু শমূেয়লেক বলেলন, “েশৗেলর জনয্ আর কতিদন তুিম দুঃখ েবাধ করেব? েশৗলেক আিম
ইস্রােয়েলর রাজা িহসােব অস্বীকার কেরিছ একথা েতামােক বলবার পরও তুিম ওর জনয্ দুঃখ করছ|
িশঙায় েতল ভির্ত্ত কের ৈবৎ েলেহেম যাও| েতামােক আিম একজেনর কােছ পাঠািচ্ছ| তার নাম িযশয়। ও
ৈবৎ েলহেমই থােক| তারই একজন পুত্রেক আিম নতুন রাজা িহসােব মেনানীত কেরিছ|”

2 তখন শমূেয়ল বলল, “আিম যিদ যাই তেব েশৗল জানেত পারেব| তখন েস আমায় হতয্া করেত
চাইেব|”
প্রভু বলেলন, “তুিম ৈবৎ েলহেম যাও| সেঙ্গ একটা বাছুরেক িনও| তুিম বলেব, �আিম প্রভুর কােছ এেক

বিল িদেত এেসিছ|� 3 িযশয়েক এই বিল েদখেত আমন্ত্রণ জানােব| তারপর িক করেব আিম বেল েদব|
যােক আিম েদিখেয় েদব তার মাথায় জলপাই েতল েঢেল িদও|”

4 প্রভুর কথামেতা শমূেয়ল যা যা করার করল| েস ৈবৎ েলহেম চেল েগল| েসখানকার প্রবীণরা ভেয়
কঁাপেত কঁাপেত এল| শমূেয়েলর সেঙ্গ েদখা কের তারা বলল, “আপিন িক শািন্তর ভাব িনেয় এেসেছন?”

5 শমূেয়ল জবাব িদল, “হঁয্া, আিম শািন্তর ভাব িনেয়ই এেসিছ| আিম প্রভুর কােছ একটা বিল িদেত
এেসিছ| েতামরা ৈতরী হও| আমার সেঙ্গ বিলদােন এেসা|” শমূেয়ল িযশয় আর তার পুত্রেদর প্রস্তুত কের
বিলদােনর অনুষ্ঠান েদখবার জনয্ েডেক আনল|

6 িযশয় তার পুত্রেদর িনেয় েপৗছঁেল শমূেয়ল ইিলয়াবেক েদখেত েপল| শমূেয়ল ভাবল, “এই েসই যােক
প্রভু িবেশষভােব পছন্দ কেরেছন|”

7 িকন্তু প্রভু শমূেয়লেক বলেলন, “ইলীয়াব লম্বা আর সুন্দর েদখেত হেলও এভােব বয্াপারটা েদেখা
না| েলােক েযভােব েকান িজিনস েদেখ িবচার কের ঈশ্বর েসভােব কেরন না| েলাকরা মানুেষর বাইেরর
রূপটাই েদেখ, িকন্তু ঈশ্বর েদেখন তার অন্তেরর রূপ| েসিদক েথেক ইলীয়াব উপযুক্ত েলাক নয়|”

8 তখন িযশয় তার িদ্বতীয় পুত্র অবীনাদবেক ডাকেলা| অবীনাদব শমূেয়েলর পাশ িদেয় েহঁেট েগল|
শমূেয়ল বলল, “না এেকও প্রভু মেনানীত কেরন িন|”

9 একথা শুেন িযশয় শম্মেক শমূেয়েলর পােশ আসেত বলল| শমূেয়ল বলল, “না এও চলেব না|”
10 িযশয় শমূেয়লেক তার সাত পুত্রেক েদখাল| শমূেয়ল বলল, “প্রভু এেদর একজনেকও মেনানীত

কেরন িন|”
11 শমূেয়ল বলল, “েতামার পুত্র বলেত এরাই িক সব?”
িযশয় বলল, “না আমার আেরকটা পুত্র আেছ| েস সবেচেয় েছাট, িকন্তু েস এখন েমষ চরােচ্ছ|”
শমূেয়ল বলল, “তােক েডেক িনেয় এেসা| েস না আসা পযর্ন্ত আমরা েকউ েখেত বসব না|”
12 িযশয় একজনেক পাঠােলা তার েছাট েছেলিটেক েডেক আনেত| তার েছাট েছেলিট েদখেত ভাল,

রক্ত বেণর্র যুবক|
প্রভু শমূেয়লেক বলল, “এই েতা েসই েছেল| ওেঠা, এেক অিভেষক কেরা|”
13 শমূেয়ল েতল ভির্ত্ত িশঙাটা িনেয় িযশেয়র সব েচেয় েছাট েছেলটার মাথায় েঢেল িদল| তার ভাই়রা

এই ঘটনা েদখল| েসিদন েথেকই প্রভুর আত্মা মহাশিক্তেত দায়ূেদর ওপর এল| এরপর শমূেয়ল রামায়
িফের এল|
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একিট দুষ্ট আত্মা েশৗলেক িবরক্ত করল
14 প্রভুর আত্মা েশৗলেক েছেড় চেল েগেলন| তখন েশৗেলর কােছ প্রভু এক দুষ্ট আত্মা পাঠােলন| এর

ফেল িতিন েবশ মুশিকেল পড়েলন| 15 েশৗেলর ভৃতয্রা তঁােক বলল, “ঈশ্বেরর কাছ েথেক এক দুষ্ট আত্মা
এেসআপনােক উিদ্বগ্ন করেছ| 16 যিদ আপিন আেদশ কেরন তাহেল একজন বীণা বািজেয়েক খঁুেজআিন|
প্রভুর কাছ েথেক দুষ্ট আত্মা এেল েস বীণা বাজােব| তখন আপিন েবশ ভােলা েবাধ করেবন|”

17 েশৗল বলেলন, “তাহেল একজন ভােলা বািজেয়েক আমার কােছ িনেয় এেসা|”
18 একজন ভৃতয্ বলল, “িযশয় নােম এক বয্িক্ত আেছন িযিন ৈবৎ েলহেম বাস কেরন| আিম িযশেয়র

পুত্রেক েদেখিছ েস বীণা বাজােত জােন| েস সাহসী এবং যুদ্ধ করেতও জােন| েস চতুর, েদখেতও সুন্দর|
স্বয়ং প্রভু তার সহায়|”

19তাই েশৗল িযশেয়র কােছ কেয়কজন দূত পাঠাল| তারা িযশয়েক বলল, “েতামার দায়ুদ নােম একজন
পুত্র আেছ, েস েতামার েমষেদর েদখােশানা কের| ওেক আমােদর কােছ েডেক আেনা|”

20 িযশয় েশৗেলর জনয্ িকছু উপহার েজাগাড় করেলা| িযশয় একটা গাধা, িকছু রুিট, এক েবাতল
দ্রাক্ষারস আর একটা কিচ ছাগল দায়ূেদর হােত কের েশৗেলর কােছ পাঠােলা| 21 দায়ুদ েশৗেলর সামেন
িগেয় দঁাড়ােল েশৗল দায়ুদেক খুব ভালেবেস েফলেলন| দায়ুদ েশৗেলর সহকারী হেয় েশৗেলর অস্ত্র বইেত
লাগল| 22 েশৗল িযশেয়র কােছ খবর পািঠেয় জািনেয় িদেলন, “দায়ুদ এখােনই থাকুক, আমার কাজকমর্
করুক| আমার ওেক খুব ভাল েলেগেছ|”

23 যখনই ঈশ্বর হেত েশৗেলর ওপর দুষ্ট আত্মা আসত, তখন দায়ুদ বীণা তুেল িনেয় বাজােতন| সেঙ্গ
সেঙ্গ দুষ্ট আত্মা েশৗলেক েছেড় েযত, আর িতিন আরাম েবাধ করেতন|

17
গিলয়াৎ ইস্রােয়লেক যুেদ্ধ আহ্বান করল

1 পেলষ্টীয়রা যুেদ্ধর জেনয্ ৈসনয্ জেড়া করেত লাগল| িযহূদার েসােখােত তারা জেড়া হল| েসােখার
আর অেসকার মাঝখােন তােদর তঁাবু পড়েলা| জায়গাটা িছল এফস্দম্মীম নােম একটা শহের|

2 েশৗল এবং ইস্রােয়েলর ৈসনয্রা একত্র হল| এলা উপতয্কায় তােদর তঁাবু পড়ল| েশৗেলর ৈসনয্রা
পেলষ্টীয়েদর সেঙ্গ যুেদ্ধর জেনয্ ৈতরী হল| 3 পেলষ্টীয়রা একটা পাহােড়, ইস্রােয়লীয়রা আর একটােত|
উপতয্কাটা এই দুেটা পাহােড়র মাঝখােন|

4 পেলষ্টীয়েদর মেধয্ একজন িবজয়ী েযাদ্ধা িছল| তার নাম গিলয়াৎ | েস গাৎ েথেক এেসিছল| তার
েদহ িবশাল লম্বা িছল। 9 ফুেটরও েবশী| পেলষ্টীয় িশিবর েথেক েস েবিরেয় এেলা| 5 তার মাথায় িপতেলর
িশরস্ত্রাণ| গােয় মােছর আঁেশর মেতা েদখেত একটা বমর্ েসটা িছল িপতেলর ৈতরী, ওজন প্রায় 125
পাউণ্ড| 6 গিলয়ােতর পােয়ও িছল িপতেলর বমর্ তার িপেঠ িছল িপতেলর বশর্া| 7 তার বশর্ার কােঠর দণ্ডটা
িছল তঁািতর লািঠর মেতা লম্বা| বশর্ার ফলেকর ওজন 15 পাউণ্ড| গিলয়ােতর ঢাল িনেয় তার সহকারী আেগ
আেগ হঁাটত|

8 প্রেতয্কিদন গিলয়াৎ েবিরেয় এেস ইস্রােয়লীয় ৈসনয্েদর িদেক যুেদ্ধর হুঙ্কার িদেয় বলত, “েকন
েতামরা যুেদ্ধর জনয্ সারবিন্দ দঁািড়েয়? েতামরা েশৗেলর ভৃতয্|আিম একজন পেলষ্টীয়| একজনেক েতামরা
েবেছ নাও, তােক আমার সেঙ্গ লড়বার জনয্ পািঠেয় দাও| 9 যিদ েস আমােক হতয্া কের তাহেল আমরা
পেলষ্টীয়রা সকেলই েতামােদর ক্রীতদাস হব| িকন্তুআিম যিদ তােক হতয্া কির, তাহেল েতামােদর সবাইেক
আমােদর ক্রীতদাস হেত হেব এবং আমােদর েসবা করেত হেব|”

10পেলষ্টীয়রা আেরা বলল, “এই আিম এখােন দঁািড়েয় ইস্রােয়লীয় ৈসনয্েদর িনেয় ঠাট্টা তামাশা করিছ|
সাহস থােক েতা একজনেক পািঠেয় দাও| আমার সেঙ্গ হেয় যাক এক হাত লড়াই|”

11 েশৗল এবং ইস্রােয়লীয় ৈসনয্রা গিলয়ােতর এই সব আস্ফালন শুেন েবশ ভয় েপেয় েগল|

দায়ুদ যুদ্ধ েক্ষেত্র েগেলন
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12 দায়ুদ িছেলন িযশেয়র পুত্র| িযশয় িযহূদার ৈবৎ েলহেম ইফ্রাথা বংেশর েলাক| তার আট জন পুত্র
িছল| েশৗেলর আমেল িযশয় বৃদ্ধ হেয় িগেয়িছেলন| 13 িযশেয়র প্রথম িতনিট পুত্র েশৗেলর সেঙ্গ যুেদ্ধ
িগেয়িছল| প্রথম পুেত্রর নাম ইলীয়াব| িদ্বতীয় জেনর নাম অমীনাদব, তৃতীয় নাম শম্ম| 14 সবেচেয় েয েছাট
তার নাম দায়ুদ| ওঁর িতন দাদা েশৗেলর ৈসনয্দেল েযাগ িদেয়িছল| 15 িকন্তু দায়ুদ মােঝ মেধয্ই েশৗলেক
েছেড় ৈবৎ েলহেম তঁার িপতার কােছ চেল েযেতন| েসখােন িতিন েমষগুেলার েদখাশুনা করেতন|

16 েসই পেলষ্টীয় (গিলয়াৎ ) প্রিতিদন সকােল আর সন্ধয্ায় েবিরেয় এেস ইস্রােয়লীয় ৈসনয্েদর সামেন
দঁািড়েয় হািস মস্করা করত| এইভােব 40 িদন েকেট েগল|

17 একিদন িযশয় তঁার পুত্র দায়ুদেক বলেলন, “এক ঝুিড় ভাজা শসয্ আর দশটা েগাটা পঁাউরুিট িনেয়
িশিবের েতামার দাদােদর কােছ যাও| 18 তাছাড়া দশ টুকেরা পিনরও িনেয় েযও| েতামােদর দাদারা যার
অধীেন যুদ্ধ করেছ েসই েসনাপিতেক এটা েদেব| েস 1000জন ৈসেনয্র েসনাপিত| েতামার ভাইেদর কুশল
সংবাদ নাও| ওরা েয ভাল আেছ েস রকম িকছু িচহ্ন িনেয় এেসা| 19 েতামার ভাইরা এলা উপতয্কায় েশৗল
আর ইস্রােয়লীয় ৈসনয্েদর সেঙ্গ রেয়েছ| তারা েসখােন পেলষ্টীয়েদর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করার জনয্ রেয়েছ|”

20 িযশেয়র কথা মেতা েভারেবলায় দায়ুদ একজন রাখােলর ওপর েমষগুেলা েদখােশানার দািয়ত্ব িদেয়
খাবার দাবার িনেয় চেল েগেলন| দায়ুদ িশিবের েঠলাগাড়ী চািলেয় িনেয় েগেলন| েসখােন েপৗেঁছ িতিন
েদখেলন ৈসনয্রা যুেদ্ধর জনয্ েবিরেয় যােচ্ছ| ওরা িসংহনাদ িদেত থাকল| 21 ইস্রােয়লীয়রা ও পেলষ্টীয়রা
সািরবদ্ধ হেয়িছল এবং যুেদ্ধর জনয্ ৈতরী হেয়িছল|

22 েয খাবার-দাবার েযাগান েদয় তার কােছ সব িকছু েরেখ িদেয় দায়ুদ েবিরেয় পড়েলন| েযিদেক
ইস্রােয়লীয় ৈসনয্রা দঁািড়েয়িছল, েসিদেক িতিন দ্রুত চেল েগেলন| েসখােন িগেয় িতিন দাদােদর েখঁাজ
খবর িনেলন| 23 তারপর ওেদর সেঙ্গ েদখা কের দায়ুদ কথা বলেত লাগেলন| তারপর গােতর েসরা েযাদ্ধা
গিলয়াৎ তঁাবু েথেক েবিরেয় এেলা এবং যথারীিত ইস্রােয়লীয়েদর িবরুেদ্ধ গজর্ ােত লাগল| তার কথাগুেলা
দায়ুদ সবই শুনেলন|

24 গিলয়াতেক েদেখ ইস্রােয়লীয় ৈসনয্রা ভয় েপেয় পািলেয় েগল| 25 একজন ইস্রােয়লীয় বলল,
“েলাকটােক েদেখছ? একবার ওর িদেক েদখ| গিলয়াৎ বারবার েবিরেয় আসিছল এবং ইস্রােয়লেক
িনেয় মজা করিছল| েয ওেক েমের েফলেব তােক রাজা েশৗল প্রচুর টাকা পয়সা েদেব| গিলয়াতেক েয
হতয্া করেব, তার সেঙ্গ েশৗল তার কনয্ার িবেয় েদেব| শুধু তাই নয়, েশৗল তার পিরবারেক ইস্রােয়েল
স্বাধীন* হেয় থাকেত েদেব|”

26কােছ দঁািড়েয় থাকা েলাকিটেক দায়ুদ িজজ্ঞাসা করেলন, “ও িক বলেছ? পেলষ্টীয়েক হতয্া করেল,
এবং ইস্রােয়লীয়েদর লজ্জা মুেছ িদেত পারেল িক পুরস্কার েদওয়া হেব? গিলয়াৎ েলাকটা েক? েস েতা
একজন িবেদশী ছাড়া েকউ নয়| েস একজন পেলষ্টীয় এই যা| েস িক কের ভাবেত পারল েয জীবন্ত ঈশ্বেরর
ৈসনয্েদর িবরুেদ্ধ গালমন্দ করেত পাের?”

27 একথা শুেন ইস্রােয়লীয়রা গিলয়াতেক মারেল িক পুরস্কার পাওয়া যােব েসসব দায়ুদেক জানাল|
28 দায়ূেদর বড়দা ইলীয়াব যখন শুনেলা দায়ুদ ৈসনয্েদর সেঙ্গ কথাবাতর্ া বলেছ, তখন েস েরেগ েগল|
েস দায়ুদেক বলল, “তুিম এখােন েকন? কার হােত তুিম মরুভূিম অঞ্চেল েমষগুেলার েদখাশুনার দািয়ত্ব
িদেয় এেল? েকন এখােন এেসছ েসিক আিম জািন না েভেবছ? েতামােক যা বলা হেয়িছল েসগুেলা তুিম
করেত চাও না| তুিম শুধু যুদ্ধ েদখবার জনয্ই এখােন আসেত েচেয়ছ|”

29 দায়ুদ বলেলন, “আিম িক কেরিছ? আিম েতা েকান অনয্ায় কির িন, শুধু কথা বলিছলাম মাত্র|”
30 এই কথা বেল দায়ুদ অনয্ানয্ েলােকর িদেক িফের েসই একই কথা িজেজ্ঞস করেলন| তারা তঁােক
আেগর মত ঐ একই উত্তর িদল|

31কেয়ক জন েলাক দায়ুদেক কথা বলেত েদখল| তারা দায়ুদেক েশৗেলর কােছ িনেয় েগেলা| েশৗলেক
তারা বলল, দায়ুদ িক বেলিছল| 32 দায়ুদ েশৗলেক বলেলন, “েলাকরা েযন গিলয়াতেক িনরুৎসািহত কের
না েদয়| আিম েতামার ভৃতয্| আিম এই পেলষ্টীেয়র সেঙ্গ যুদ্ধ করেত চাই|”

* 17:25: ইস্রােয়েল স্বাধীন সম্ভবতঃ এর অথর্ রাজার চািপেয় েদওয়া কর এবং কিঠন পিরশ্রেমর হাত েথেক রক্ষা পাওয়া|
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33 েশৗল বলেলন, “তুিম তা করেত পােরা না| তুিম েতা একজন ৈসিনকও নও|† আর গিলয়াৎ েতা
েছাটেবলা েথেকই যুদ্ধ করেছ|”

34তখন দায়ুদ েশৗলেক বলেলন, “আিম েতামার ভৃতয্, িপতার েমষগুেলার েদখাশুনা করিছলাম| একটা
িসংহআর একটা ভালু্লক পাল েথেক একটা েমষ িনেয় েগল| 35আিম ঐজন্তুটার েপছেন ধাওয়া কের ওটার
মুখ েথেক েমষটােক েটেন বার কের িনেয় এলাম| জন্তুটা আমার ওপর ঝঁািপেয় পড়ল| তখন আিম ওর
দািড় ধের েটেন েজাের এমন আঘাত করলাম েয েসটা মের েগল| 36 একটা িসংহ আর একটা ভালু্লকেক
আিম েশষ কের িদেয়িছ| এরপর আিম এই িবেদশী গিলয়াতেক ওেদর মেতাই হতয্া করব| গিলয়াৎ মরেবই
কারণ েস জীবন্ত ঈশ্বেরর ৈসনয্বািহনীেক িনেয় ঠাট্টা তামাশা কেরেছ| 37প্রভু আমােক িসংহ আর ভালু্লেকর
হাত েথেক বঁািচেয়েছন| এই পেলষ্টীয়েদর হাত েথেক িতিন আমায় রক্ষা করেবন|”
েশৗল দায়ুদেক বলেলন, “তেব যাও| প্রভু েতামার সহায় েহান|” 38 এই বেল েশৗল তঁার েপাশাক

দায়ুদেক পিরেয় িদেলন| ওর মাথায় চিড়েয় িদেলন িপতেলর িশরস্ত্রাণ আর েদেহ িদেলন িপতেলর বমর্|
39 দায়ুদ েকামের তরবাির িনেলন| একটু ঘুের িফের েবিড়েয েদখেলন সব িঠকআেছ িক না| িতিন েশৗেলর
েপাশাকটা পরার েচষ্টা করেলন িকন্তু িতিন এমন ভারী িজিনস পরেত অভয্স্ত িছেলন না|
তাই িতিন েশৗলেক বলেলন, “আিম এইসব িজিনস িনেয় লড়াই করেত পারব না| আিম ওগুেলােত

অভয্স্ত নই|” তারপর িতিন ওগুেলা সব খুেল েফলেলন| 40 তারপর িতিন তঁার েবড়ােনার ছিড়টা হােত
িনেয় নদীর ধাের িগেয় পঁাচটা িনেটাল নুিড় পাথর তুেল িনেলন| েসগুেলা িতিন েমষপালেকর থেলেত
রাখেলন| হােত গুলিত িনেয় েগেলন গিলয়ােতর মুেখামুিখ হেত|

দায়ুদ গিলয়াতেক হতয্া করেলন
41 পেলষ্টীয় ধীের ধীের দায়ূেদর িদেক এিগেয় এেলা| গিলয়ােতর অস্ত্রবাহক ঢাল িনেয় ওর আেগ-

আেগ চলেলা| 42 দায়ুদেক েদেখ গিলয়াৎ হাসেলা| েস েদখল দায়ুদ িঠক ৈসনয্ নয়, িকন্তু লাল মুেখা
একজন সুদশর্ন বালক| 43 গিলয়াৎ দায়ুদেক িজজ্ঞাসা করল, “এই লািঠটা িকেসর জনয্? তুিম িক এটা
িদেয় কুকুেরর মেতা আমায় তাড়ােব?” এই বেল েস তার েদবতােদর নাম িনেয় দায়ুদেক গালমন্দ করেত
লাগল| 44 গিলয়াৎ বলল, “আয় েতার েদহটােক িনেয় পািখ আর জােনায়ারেদর খাওয়াই|”

45 দায়ুদ পেলষ্টীয়েক বলেলন, “তুিম েতা তরবাির, বশর্া, বল্লম িনেয় আমার কােছ এেসছ| িকন্তু আিম
এেসিছ সবর্শিক্তমান প্রভুর নাম িনেয়| এই প্রভুই ইস্রােয়লীয় ৈসনয্েদর ঈশ্বর| তুিম তঁােক িনেয় অেনক
অকথা কুকথা বেলছ| 46 আজ প্রভুর দয়ায় আিম েতামােক পরািজত করব| েতামােক আজ আিম হতয্া
করব| েতামার মুণ্ড েকেট িনেয়জন্তুজােনায়ারেদরআর পাখীেদর খাওয়াব|শুধু তুিম নয়, সব পেলষ্টীয়েদর
ঐ একই অবস্থা করব| তখন পৃিথবীর সমস্ত মানুষ জানেব, ইস্রােয়েল একজন ঈশ্বরআেছন| 47এখােন যারা
এেসেছ তারা সবাই জানেব েয মানুষেক বঁাচােত প্রভুর েকান তরবাির বা বল্লেমর দরকার হয় না| এটােতা
প্রভুরই যুদ্ধ| পেলষ্টীয়েদর হারােত প্রভুই আমােদর সহায়ক|”

48 গিলয়াৎ দায়ুদেক আক্রমণ করেত উদয্ত হল| েস একটু একটু কের দায়ূেদর কােছ েঘঁেষ এল| তখন
দায়ুদ ওর িদেক ছুেট েগেলন|

49 দায়ুদ থেল েথেক একটা পাথর েবর করেলন| েসটােক তঁার গুলিতর মেধয্ েরেখ িতিন ছঁুড়েলন|
গুলিত েথেক পাথরিট িছটেক িগেয় এেকবাের গিলয়ােতর দু েচােখর মাঝখােন পেড় ওর মাথার েভতর
অেনকখািন ঢুেক েগল| গিলয়াৎ মুখ থুবেড় মািটেত পেড় েগল|

50 এইভােব শুধু একটা গুলিত আর একিট পাথর িদেয়ই দায়ুদ এই পেলষ্টীয়েক হািরেয় িদেলন এবং
আঘাত কের েমের েফলেলন| দায়ূেদর হােত েকান তরবাির িছল না| 51 তাই দায়ুদ গিলয়ােতর শরীেরর
কােছ েদৗেড় েগেলন| িতিন গিলয়ােতর তরবািরর খাপ েথেক তরবাির বার কের গিলয়ােতর মুণ্ড েকেট
েফলেলন| এই ভােবই িতিন গিলয়াতেক হতয্া করেলন|
† 17:33: তুিম েতা � নও অথবা “তুিম একজন বালক মাত্র|” িহব্রুেত “বালক” শেব্দর অথর্ “ভৃতয্” অথবা “একিট বয্িক্ত েয একজন
ৈসনয্র অস্ত্র-শস্ত্র বহন কের|”
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তােদর নায়কেক মৃত েদেখ অনয্ানয্ পেলষ্টীয়রা েদৗড় লাগাল| 52 ইস্রােয়লীয়রা আর িযহূদার ৈসনয্রা
ৈহ-ৈহ করেত করেত পেলষ্টীয়েদর তাড়া করল| এই ভােব তারা ধাওয়া করল গাৎ শহেরর সীমানা আর
ইেক্রােণর ফটক পযর্ন্ত| তারা অেনক পেলষ্টীয়েক হতয্া করল| শারাইেমর রাস্তা ধের গাৎ আর ইেক্রাণ পযর্ন্ত
তােদর মৃতেদহ ছিড়েয় পেড়িছল| 53 পেলষ্টীয়েদর তািড়েয় িনেয় যাবার পর ইস্রােয়লীয়রা পেলষ্টীয়েদর
িশিবের িফের এেস অেনক িজিনসপত্র লুঠ করল|

54 গিলয়ােতর মুণ্ড িনেয় দায়ুদ েজরুশােলেম চেল এেলন| িতিন গিলয়ােতর অস্ত্রশস্ত্রগুেলা িনেজর
তঁাবুেত েরেখ িদেলন|

েপৗল দায়ুদেক ভয় েপেত লাগেলন
55 েশৗল দায়ুদেক গিলয়ােতর িবরুেদ্ধ যুেদ্ধ েযেত েদখেলন| েসনাপিত অবেনরেক েশৗল িজজ্ঞাসা

করেলন, “অেব্নর, এ বালকিটর িপতা েক বেলা েতা?”
অেব্নর বলল, “িদবয্ কের বলিছ, আিম জািন না.”
56 রাজা েশৗল বলেলন, “ওর িপতােক খঁুেজ বার কেরা|”
57 গিলয়াতেক হতয্া কের দায়ুদ যখন িফের এেলন তখন অবেনর তােক েশৗেলর কােছ িনেয় এেলা|

দায়ূেদর হােত তখন গিলয়ােতর কাটা মুণ্ড|
58 েশৗল দায়ুদেক িজজ্ঞাসা করেলন, “যুবক েতামার িপতা েক?”
দায়ুদ উত্তর িদেলন, “আিম আপনার ভৃতয্ ৈবৎ েলহেমর িযশেয়র পুত্র|”

18
দায়ুদ ও েযানাথেনর মেধয্ ঘিনষ্ঠ বনু্ধত্ব

1-2 েশৗেলর সেঙ্গ দায়ূেদর কথাবাতর্ ার পর েশৗল দায়ূেদর েবশ অন্তরঙ্গ হেয় উঠেলন| িতিন িনেজেক
যতটা ভালবাসেতন, দায়ুদেকও ততটা ভালেবেসিছেলন| েস িদন েথেক, েশৗল দায়ুদেক তঁার কােছ েরেখ
িদেলন| িতিন দায়ুদেক তঁার িপতার কােছ িফের েযেত িদেলন না| 3 েযানাথন দায়ুদেক খুব ভালবাসত| েস
দায়ুেদর সেঙ্গ একটা চুিক্ত করল| 4 েযানাথন িনেজর গা েথেক েকাট খুেল দায়ুদেক িদল| তার েপাশাকও
েস দায়ুদেক িদেয় িদল| এমন িক েস তার ধনুক, তরবাির ও েকামরবন্ধও ওঁেক িদেয় িদল|

েশৗল দায়ূেদর সাফলয্ লক্ষয্ করেলন
5 েশৗল দায়ুদেক নানা জায়গায় যুদ্ধ করেত পাঠােলন| প্রেতয্ক েক্ষেত্রই দায়ুদ ভালভােবই সফল

হেলন| তারপর েশৗল তঁােক ৈসনয্েদর অিধনায়ক কের িদেলন| এেত সকেলই খুশী হল, এমনিক েশৗেলর
ৈসনয্বািহনীর পদস্থ কমীর্রাও| 6 দায়ুদ পেলষ্টীয়েদর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেত িগেয়িছেলন| যুদ্ধ েথেক েফরার
পেথ ইস্রােয়েলর প্রিতিট শহর েথেক েমেয়রা তঁােক েদখবার জনয্ েবিরেয় এল| তারা তবলা ও বীণা বািজেয়
আনন্দ উল্লাস করল এবং নাচল| তারা এসব েশৗেলর সামেনই করল| 7 স্ত্রীেলাকরা গাইল,

“েশৗল বিধেলন শত্রু হাজাের হাজাের,
আর দায়ুদ বিধেলন অযুেত অযুেত|”

8 তােদর এই গান শুেন েশৗেলর মন খারাপ হেয় েগল| িতিন খুব েরেগ েগেলন| িতিন ভাবেলন,
“স্ত্রীেলাকরা ভাবেছ েয দায়ুদ লােখ লােখ শত্রু বধ করেছ আর আিম েমেরিছ েকবল হাজাের হাজাের|
রাজত্ব ছাড়া আর িক েস েপেত পাের?” 9 এরপর েসই িদন েথেক েশৗল দায়ুদেক খুব সতকর্ ভােব লক্ষয্
করেত লাগেলন|
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েশৗল দায়ুদেক ভয় েপেলন
10 ঈশ্বেরর কাছ েথেক এক দুষ্ট আত্মা এেস পরিদন েশৗেলর ওপর ভর করল| েশৗল বািড়েত প্রলাপ

বকেত লাগেলন| দায়ুদ েরাজকার মত বীণা বাজােলন| 11 িকন্তু েশৗেলর হােত বশর্া িছল| িতিন মেন মেন
ভাবেলন, “আিম দায়ুদেক েদওয়ােলর সেঙ্গ েগঁেথ েদব|” িতিন দু-দুবার দায়ূেদর িদেক বশর্া ছঁুেড়ও িদেলন|
িকন্তু দুবারই দায়ুদ িনেজেক বঁািচেয়িছেলন|

12 প্রভু দায়ূেদর সহায় িছেলন| িতিন েশৗলেক তয্াগ কেরিছেলন| েশৗল তাই দায়ুদেক ভয় করেতন|
13 িতিন দায়ুদেক তঁার কাছ েথেক দূর কের িদেলন| েশৗল তঁােক 1000 ৈসেনয্র অিধনায়ক কেরিছেলন|
দায়ুদ যুেদ্ধ তঁােদর েনতৃত্ব িদেলন| 14 প্রভু িছেলন দায়ুেদর সহায়| তাই দায়ুদ সব কােজই সফল হেতন|
15 েশৗল দায়ূেদর সাফলয্ েদখেত েদখেত দায়ুদেক আরও েবশী ভয় করেত লাগেলন| 16 িকন্তু ইস্রােয়ল
ও িযহূদার সমস্ত েলাক দায়ুদেক ভােলাবাসত| কারণ দায়ুদ তােদর যুদ্ধেক্ষেত্র িনেয় েযেতন এবং তােদর
হেয় যুদ্ধ করেতন|

েশৗল তঁার কনয্ার সেঙ্গ দায়ুেদর িবেয় িদেত চাইেলন
17 এিদেক েশৗল দায়ুদেক মারেত চান| িতিন একটা মতলব আঁটেলন| িতিন দায়ুদেক বলেলন, “আমার

বড় েমেয়র নাম েমরব| তুিম তােক িবেয় কর| তাহেল তুিম আরও শিক্তশালী ৈসনয্ হেত পারেব| তুিম আমার
পুেত্রর মেতা হেব| প্রভুর জনয্ সব যুদ্ধেক্ষেত্র তুিম যুদ্ধ করেব!” এসব িছল েশৗেলর ছল চাতুির| আসেল
িতিন েভেবিছেলন, “আমােক আর দায়ুদেক মারেত হেব না| পেলষ্টীয়েদরই এিগেয় েদব আমার হেয় ওেক
মারবার জনয্|”

18 দায়ুদ বলেলন, “আিম খুব একটা গুরুত্বপূণর্ পিরবার েথেক আিস িন| আিম েকান গণয্মানয্ বয্িক্ত
নই| আিম রাজকনয্ােক িবেয় করার েযাগয্ নই|”

19তাই দায়ূেদর সেঙ্গ েশৗেলর কনয্া েমরেবর িবেয়র সময় হেল েশৗল মেহালা েদেশর অদ্রীেয়েলর সেঙ্গ
তার িবেয় িদেলন|

20 েশৗেলর আেরকিট কনয্া মীখল দায়ুদেক ভালবাসত| েলাকরা েশৗলেক জানাল, মীখল দায়ুদেক
ভালবােস| েশৗল শুেন খুশী হেলন| 21 েশৗল িচন্তা করেলন, “আিম এবার মীখলেক ফঁাদ িহেসেব বয্বহার
করব| আিম দায়ুেদর সেঙ্গ ওর িবেয় েদব| তারপর পেলষ্টীয়রা ওেক েমের েফলেব|” এই েভেব িতিন
দায়ুদেক িদ্বতীয় বার বলেলন, “আমার কনয্ােক তুিম আজই িবেয় কেরা|”

22 েশৗল তঁার পদস্থ কমর্চারীেদর আেদশ িদেলন দায়ুেদর সেঙ্গ আলাদা কের েগাপনভােব কথা বলেব|
তােক বলেব, “রাজার েতামােক খুব পছন্দ হেয়েছ| তঁার উচ্চপদস্থ কমর্চারীরাও েতামােক পছন্দ কের|
রাজার কনয্ােক তুিম িবেয় কেরা|”

23আিধকািরকরা দায়ুদেক েসইমত সব িকছু বলল| দায়ুদ বলেলন, “তুিম িক মেন কর রাজার জামাতা
হওয়া েসাজা কথা? রাজকনয্ার উপযুক্ত টাকাপয়সা খরচ করার সাধয্ আমার েনই| আিম েনহাত একজন
সামানয্ গরীব েছেল|”

24 তারা েশৗলেক দায়ূেদর উত্তর জানাল| 25 েশৗল তােদর বলেলন, “েতামরা দায়ুদেক বলেব, �দায়ুদ,
রাজকনয্ার িবেয়েত েকান টাকপয়সা েনেবন না| েশৗল তঁার শত্রুেদর শােয়স্তা করেত চান| তাই কেনর দাম
হেব 100 পেলষ্টীেয়র িলঙ্গত্বক,� ” এটাই িছল েশৗেলর েগাপন মতলব| েস েভেবিছল এর ফেল পেলষ্টীয়রা
তােক হতয্া করেব|

26 েশৗেলর আিধকািরকরা দায়ুদেক এ সম্বেন্ধ জানাল| দায়ুদ রাজার জামাতা হবার সুেযাগ েপেয় খুশী
হেলন| েসই জনয্ই িতিন সেঙ্গ সেঙ্গ িকছু করেত চাইেলন| 27 দায়ুদ তঁার েলাকেদর িনেয় পেলষ্টীয়েদর সেঙ্গ
যুদ্ধ করেত েগেলন| িতিন 200 জন পেলষ্টীয়েক হতয্া করেলন| আর তােদর িলঙ্গত্বক েশৗলেক উপহার
িদেলন| তঁােক রাজার জামাতা হবার জনয্, এই মূলয্ িদেত হল|
েশৗেলর কনয্া মীখেলর সেঙ্গ দায়ূেদর িবেয় হেয় েগল| 28 েশৗল বুঝেত পারেলন, প্রভু দায়ুেদর সহায়|

িতিন বুঝেত পারেলন মীখল দায়ুদেক ভালবােস| 29 তাই েশৗল দায়ুদেক আরও েবশী ভয় েপেয় েগেলন
এবং সারাজীবন তঁার শত্রু িহেসেব রেয় েগেলন|
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30 পেলষ্টীয় েসনাপিতরা ইস্রােয়লীয়েদর সেঙ্গ যুদ্ধ করেতই থাকল| িকন্তু প্রিতবারই দায়ুদ তােদর যুেদ্ধ
হািরেয় িদেলন| এই ভােব িতিন েশৗেলর সবেচেয় েসরা অিধকতর্ া হেয় উঠেলন| দায়ুদ েবশ িবখয্াত হেয়
েগেলন|

19
েযানাথন দায়ুদেক সাহাযয্ করল

1 েশৗল তঁার পুত্র েযানাথনেক এবং আিধকািরকেদর দায়ুদেক হতয্া করবার আেদশ িদেলন| িকন্তু
েযানাথন দায়ুদেক ভালবাসত| 2-3 েযানাথন দায়ুদেক সাবধান কের বলল, “সাবধান! েশৗল েতামােক
মারবার সুেযাগ খঁুজেছ| সকাল েবলা মােঠ িগেয় লুিকেয় েথেকা| আিম িপতােক িনেয় েসই মােঠ আসব
এবং তুিম েযখােন লুিকেয় থাকেব তার কােছ িগেয় দঁাড়াব| আিম েতামার বয্াপাের িপতার সেঙ্গ কথা বলব|
তারপর আিম িক জানলাম তা েতামােক জানাব|”

4 িপতার সেঙ্গ েযানাথন কথা বলেত লাগল| েস দায়ূেদর গুণগান করল| েস িপতােক বলল, “তুিম হচ্ছ
রাজা| দায়ুদ েতামার দাস| েস েতামার েকান ক্ষিত কের িন, সুতরাং তার প্রিত তুিম অনয্ায় বয্বহার কেরা না|
েস েতা সবর্দা েতামার ভালই কেরেছ| 5পেলষ্টীয়েক হতয্া করেত িগেয় েস তার জীবন িবপন্ন কেরিছল|আর
প্রভু ইস্রােয়লীয়েদর জনয্ মহািবজয় এেনিছেলন| তুিম স্বচেক্ষ এসব েদেখিছেল, তুিম খুিশও হেয়িছেল|
তাহেল েকন তুিম দায়ুদেক মারেত চাও? েস িনেদর্ াষ| তােক েমের েফলার েকান কারণই েদখিছ না|”

6 েশৗল েযানাথেনর কথা শুনেলন| শুেন িতিন প্রিতজ্ঞা কের বলেলন, “েযমন প্রভুর অিস্তত্ব িনিশ্চত
েতমনই িনিশ্চত হও েয দায়ুদেক হতয্া করা হেব না|”

7 েযানাথন দায়ুদেক েডেক সব বলল| েস দায়ুদেক েশৗেলর কােছ েডেক আনল| তাই দায়ুদ আেগর
মতই েশৗেলর কােছ েথেক েগেলন|

েশৗল আবার দায়ুদেক হতয্া করেত চাইেলন
8 আবার যুদ্ধ শুরু হল| দায়ুদ পেলষ্টীয়েদর সেঙ্গ লড়েত েগেলন| িতিন তােদর হািরেয় িদেলন| তারা

পািলেয় েগল| 9 িকন্তু প্রভুর কাছ েথেক এক দুষ্ট আত্মা েশৗেলর উপর এল| িতিন ঘের বেসিছেলন| তঁার
হােত িছল বল্লম| দায়ুদ বীণা বাজািচ্ছেলন| 10 েশৗল বল্লম ছঁুেড় দায়ুদেক েদওয়ােল েগঁেথ িদেত েগেলন,
িকন্তু দায়ুদ লাফ িদেয় সের েগেলন| বল্লম ফসেক িগেয় েদওয়ােল িঁবেধ েগল| েসই রােত্র দায়ুদ পািলেয়
েগেলন|

11 দায়ুেদর বািড়েত েশৗল েলাক পাঠােলন| তারা সারারাত দায়ুেদর বািড়র কাছাকািছ পাহারা িদল| তারা
সকােল দায়ুদেক হতয্া করেব বেল অেপক্ষা করিছল| িকন্তু দায়ুেদর স্ত্রী মীখল দায়ুদেক সাবধান কের
িদেয়িছল| েস বলল, “আজ রােত্রই তুিম পািলেয় িগেয় িনেজেক বঁাচাও, না হেল ওরা কালই েতামােক
েমের েফলেব|” 12 মীখল দায়ুদেক জানালা িদেয় নীেচ নামেত সাহাযয্ করল| দায়ুদ পািলেয় িগেয় রক্ষা
েপেলন| 13 মীখল গৃহেদবতােক িনেয় তােক কাপড় পরাল| তারপর িবছানার ওপর মূির্ত্তটােক রাখল| মূির্ত্তর
মাথায় িকছু ছাগেলর চুলও ছিড়েয় িদল|

14 েশৗল দায়ুদেক ধের আনার জনয্ েলাক পাঠােলন| িকন্তু মীখল বলল, “দায়ুেদর অসুখ কেরেছ|”
15 েলাকরা েশৗলেক একথা বলেত েশৗল আবার তােদর দায়ুদেক আনার জনয্ পাঠােলন| েশৗল তােদর

বেল িদেলন, “দায়ুদেক শুেয় থাকা অবস্থােতই িনেয় আসেব| আিম তােক হতয্া করব|”
16আবার তারা দায়ুেদর বািড় েগল| বািড়র েভতর ঢুেক ঘের িগেয় েদখল িবছানার ওপর েদবতার মূির্ত্ত,

মূির্ত্তর মাথায় ছাগেলর চুল|
17 েশৗল মীখলেক বলেলন, “তুিম েকন আমার সেঙ্গ এইভােব চালািক করেল? েকন তুিম আমার

শত্রুেক পালােত িদেল? দায়ুদ েতা পািলেয় েগেছ!”
মীখল বলল, “দায়ুদ বেলিছেলন, আিম যিদ ওেক পালােত সাহাযয্ না কির তাহেল িতিন আমােক হতয্া

করেবন|”
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দায়ুদ রামায় িশিবের েগেলন
18 দায়ুদ পািলেয় িগেয় রামায় শমূেয়েলর কােছ এেলন| েশৗল তঁার প্রিত িক কেরেছন েস সব দায়ুদ

শমূেয়লেক বলেলন| তারপর তারা দুজন তঁাবুগুেলার িদেক েগেলন| েসখােন ভাববাদীরা থাকত| েসখােনই
দায়ুদ েথেক েগেলন|

19 েশৗল েজেনিছেলন দায়ুদ রামার কাছাকািছ তঁাবুগুেলার মেধয্ই আেছন| 20 েশৗল দায়ুদেক বন্দী কের
আনার জনয্ েলাক পাঠােলন| িকন্তু তারা যখন েসখােন এেলা, তখন একদল ভাববাদী ভাববাণী করিছল|
তােদর েনতা শমূেয়ল েসখােন দঁািড়েয়| েশৗেলর েলাকেদর ওপরও ঈশ্বেরর আত্মা এেলন, তাই তারাও
ভাববাণী করেত শুরু করল|

21 েশৗেলর কােন এ খবর েপৗছঁল| িতিন তখন অনয্ একদল েলাক পাঠােলন| তারাও েসখােন িগেয়
ভাববাণী করেত শুরু করল| তারপর েশৗল তৃতীয় একদল প্রিতিনিধ পাঠােলন| তারাও ভাববাণী করেত
শুরু করল| 22 অবেশেষ েশৗল িনেজই রামায় েগেলন| েযখােন ফসল ঝাড়াই হয় তার পােশ একিট বড়
কুেয়ার িদেক েশৗল চেল এেলন| কুেয়াটা িছল েসখু নােম একটা জায়গায়| েশৗল েসখােন িগেয় িজেজ্ঞস
করেলন, “শমূেয়ল আর দায়ুদ েকাথায়?”
েলাকরা বলল, “তারা রামার কােছ তঁাবুগুেলােত রেয়েছ|”
23 েশৗল তখন রামার কােছ তঁাবুগুেলার িদেক েগেলন| এবার েশৗেলর উপরও ঈশ্বেরর আত্মা েনেম

এেলা| েশৗল ভাববাণী করেত শুরু করেলন| রামার তঁাবুগুেলার িদেক রাস্তায় যতই এেগােলন ততই
িতিন আেরা েবশী কের ভাববাণী করেত লাগেলন| 24 তারপর েশৗল তঁার েপাশাক খুেল েফলেলন এবং
শমূেয়েলর সামেনই ভাববাণী করেত লাগেলন| সমস্ত িদন সমস্ত রাত িতিন নগ্ন হেয় পেড় রইেলন|
েসই জনয্ েলােক বেল, “েশৗল িক তেব ভাববাদীেদর মেধয্ একজন?”

20
দায়ুদ ও েযানাথন একিট চুিক্ত করেলন

1 রামার তঁাবুগুেলা েথেক দায়ুদ পািলেয় েগেলন| েযানাথেনর কােছ িগেয় িতিন তােক িজেজ্ঞস করেলন,
“আিম িক অনয্ায় কেরিছ? িক আমার অপরাধ? েকন েতামার িপতা আমায় হতয্া করেত চাইেছ?”

2 েযানাথন বলল, “এ হেতই পাের না| আমার িপতা েতামােক হতয্া করার েচষ্টা করেছ না| আমােক িকছু
না বেল েস েকান কাজই কের না| েস কাজ যতই সামানয্ েহাক্, িক জরুরীই েহাক্, আমােক েস সবই
বেল| তাহেল েতামােক মারার কথাই বা আমােক েস বলেব না েকন? না, েতামার কথা িঠক নয়|”

3 িকন্তু দায়ুদ বলেলন, “েতামার িপতা ভালভােবই জােন েয আিম েতামার বনু্ধ| েতামার িপতা মেন মেন
েভেবেছ, েযানাথন েযন আমার মতলব জানেত না পাের| যিদ েস এর সম্পেকর্ জানেত পাের, তার হৃদয়
দুঃেখ ভের যােব এবং েস দায়ুদেক জািনেয় েদেব| িকন্তু তুিম এবং প্রভু েযমন িনিশ্চতভােব জীিবত েসই
রকম িনিশ্চতভােবই আমার মৃতুয্ ঘিনেয় আসেছ|”

4 েযানাথন বলল, “তুিম যা বলেব আিম তাই করব|”
5 দায়ুদ বলেলন, “েশান, কাল অমাবসয্ার উৎসব| আমার রাজার সেঙ্গ খাবার কথা আেছ| িকন্তু সেন্ধয্

অবিধ আমায় মােঠ লুিকেয় থাকেত হেব| 6 যিদ েতামার িপতার েচােখ পেড় েয আিম েনই তেব তঁােক
েবােলা, �দায়ুদ ৈবৎ েলহেম বািড়েত েযেত চাইিছল, কারণ এই উপলেক্ষয্ ওর বািড়েত খাওয়া দাওয়া আেছ|
েস আমার কােছ ৈবৎ েলহেম তার পিরবােরর কােছ যাবার অনুমিত েচেয়িছল|� 7 যিদ েতামার িপতা বেলন,
�ভালই েতা� তেবই বুঝবআমার িবপদ েকেট েগেছ|আর যিদ েরেগ যান তাহেল েজেন েরেখা িতিনআমায়
মারেবনই| 8 েযানাথন আমায় দয়া কেরা| আিম েতামার ভৃতয্| প্রভুর সামেন তুিম আমার সেঙ্গ একিট চুিক্ত
কেরিছেল| যিদ আিম েদাষী হই, তুিম েতামার িনেজর হােত আমােক হতয্া েকােরা, িকন্তু েতামার িপতার
কােছ আমােক িনেয় েযও না|”

9 েযানাথন বলল, “না না, এ হেতই পাের না| যিদ িপতার েতামােক মারার মতলব আিম জানেত পাির
তাহেল েতামায় সাবধান কের েদব|”
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10 দায়ুদ বলেলন, “েতামার িপতা যিদ েতামােক ককর্ শভােব উত্তর েদন তাহেল েক আমায় সাবধান
করেব?”

11 েযানাথন বলল, “চেলা, মােঠ যাওয়া যাক|” েযানাথন আর দায়ুদ মােঠ েগল|
12 েযানাথন দায়ুদেক বলল, “ইস্রােয়েলর ঈশ্বর, প্রভুর সামেন আিম িদবয্ িদেয় বলিছ, িপতা েতামােক

িনেয় িক ভােবন সব আিম েজেন েনব; েতামার ভাল চাইেলও জানেত পারব, মন্দ চাইেলও জানেত পারব|
তারপর িতন িদেনর মেধয্ েতামার কােছ মােঠ খবর পাঠাব| 13 িপতা েতামােক মারেত চাইেল েতামায়
জানাব| তুিম তখন িবনা বাধায পালােত পারেব| আমার কথা রাখেত না পারেল প্রভু আমায় শািস্ত েদেবন|
প্রভু েতামার সহায় েহান, েযমন িতিনআমার িপতার সহায়| 14-15যতিদন েবঁেচ থাকেবআমার প্রিত দয়াশীল
েথেকা| আমার মৃতুয্র পর আমার পিরবারেক েতামার দয়া েদখােত ভুেলা না| প্রভু েতামার সমস্ত শত্রুেক
পৃিথবী েথেক উিচ্ছন্ন করেবন|” 16 তখন েযানাথন দায়ূেদর পিরবােরর সেঙ্গ এই মেমর্ এক চুিক্ত করল:
দায়ূেদর শত্রুেদর প্রভু েযন শািস্ত েদন|

17 এই বেল েযানাথন দায়ুেদর কাছ েথেক আবার শুনেত চাইল ভালবাসার েসই অঙ্গীকার| েযানাথন
দায়ুদেক ভালবােস, েযমন েস িনেজেক ভালবােস|

18 েযানাথন দায়ুদেক বলল, “কাল অমাবসয্ার উৎসব| েতামার আসন ফঁাকা থাকেব| তাহেলই আমার
িপতা বুঝেব েয তুিম চেল েগছ| 19 তৃতীয় িদেন ঐ একই জায়গায় তুিম লুিকেয় থাকেব| েসিদন ঝােমলা
হেত পাের| পাহােড়র ধাের অেপক্ষা করেব| 20 ঐ িদন আিম পাহােড় উঠেবা| েদখাব েয আিম তীর ছঁুেড়
লক্ষয্েভদ করিছ| আিম কেয়কিট তীর ছঁুড়েবা| 21 তারপর িঠক্ঠাক্ চলেল আিম ওেক বলব, �তুই বহু দূের
চেল েগিছস, তীরগুেলা েতা আমার অেনক কােছই রেয়েছ| যা আবার িফের এেস ওগুেলা িনেয় আয়|�
যিদ তা বিল তেব তুিম আর লুিকেয় েথেকা না| প্রভুর িদবয্ েসেক্ষেত্র েতামার েকান িবপদ হেব না| 22 িকন্তু
িবপদ যিদ থােক তাহেল েছেলিটেক বলেবা, �তীরগুেলা আেরা দূের পেড় আেছ| যা ওগুেলা িনেয় আয়|�
তখন তুিম অবশয্ই চেল যােব| কারণ প্রভুই েতামােক দূের পাঠােচ্ছন| 23 েতামার ও আমার মেধয্ এই চুিক্ত
হল, তা মেন েরেখা| প্রভু িচরজীবন আমােদর মেধয্ সাক্ষী রইেলন|”

24 দায়ুদ মােঠ লুিকেয় পড়েলন|

উৎসেব েশৗেলর মেনাভাব
অমাবসয্ার উৎসেবর িদন এেল রাজা েখেত বসেলন| 25 েদওয়ােলর পােশই সচরাচর েয আসেনেত

বসেতন রাজা েসই আসেনই বসেলন| েযানাথন েশৗেলর মুেখামুিখ বেসিছল| েশৗেলর পােশ বেসিছল
অেব্নর| িকন্তু দায়ূেদর জায়গাটা খািল িছল| 26 েসিদন েশৗল িকছুই বলেলন না| ভাবেলন, “িনশ্চয়ই
দায়ুেদর িকছু হেয়েছ| তাই েস শুিচ হেত পাের িন|”

27 পরিদন মােসর েদাসরা| েসিদনও আবার দায়ুেদর জায়গা খািল রইল| েশৗল তঁার পুত্র েযানাথনেক
বলেলন, “িযশেয়র পুত্রেক কাল েদিখ িন, আজও েদখিছ না েকন? অমাবসয্ার উৎসেব েস আসেছ না
েকন?”

28 েযানাথন বলল, “দায়ুদ আমােক বেলিছল ও ৈবৎ েলহেম যােব| 29 েস বেলিছল, �আিম যাব, তুিম
অনুমিত দাও| ৈবৎ েলেহেম আমার বািড়র সকেল যেজ্ঞ বিল েদেব| আমার ভাই েযেত বেলেছ| আিম যিদ
েতামার বনু্ধ হই তাহেল আমােক তুিম েযেত দাও, ভাইেদর সেঙ্গ েদখা হেব|� তাই ও রাজার েটিবেল েখেত
আেস িন|”

30 েশৗল েযানাথেনর উপর খুব েরেগ েগেলন| িতিন তােক বলেলন, “িনেবর্াধ, হতভাগা ক্রীতদাসীর
পুত্র| আিম জািন তুিম দায়ূেদর পেক্ষ| তুিম, েতামার িনেজর কলঙ্ক, েতামার মােয়রও কলঙ্ক| 31 যতিদন
িযশেয়র পুত্র েবঁেচ থাকেব, ততিদন তুিম না হেব রাজা, না পােব রাজয্| যাও, একু্ষিন দায়ুদেক ধের িনেয়
এেসা কারণ েস মৃতুয্র সন্তান|”

32 েযানাথন বলল, “েকন দায়ুদেক মারেত হেব? েস িক কেরেছ?”
33 এই কথা শুেন েশৗল েযানাথেনর িদেক বল্লমটা ছঁুেড় মারেলন| উেদ্দশয্ তােকই েমের েফলা| এই

েথেক েযানাথন বুঝেত পারল, তার িপতা দায়ুদেক সিতয্ েমের েফলেত চান| 34 েযানাথন েরেগ েগল| েস
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েটিবল েছেড় উেঠ পড়ল| িপতার বয্াপাের েস এত মুষেড় পড়ল আর এত েরেগ েগল েয িদ্বতীয় িদেনর
েভাজ সভায় েস িকছু েখল না| তার রােগর কারণ, িপতা তােক অপমান কেরিছল এবং দায়ুদেক হতয্া
করেত চায়|

দায়ুদ ও েযানাথন পরস্পরেক িবদায় জানাল
35পরিদন সকােল দায়ুেদর সেঙ্গ েযমন বয্বস্থা হেয়িছল েসভােব েযানাথন মােঠ েগল| েযানাথন, একটা

বালকেক সেঙ্গ িনেয় িগেয়িছল| 36 েস বালকিটেক বলল, “যা, েয তীরগুেলা আিম ছঁুড়িছ েসগুেলা কুিড়েয়
িনেয়আয়|” বালকিট ছুটেত লাগল, আর েযানাথন তার মাথার উপর িদেয় তীর ছঁুড়ল| 37তীরগুেলা েযখােন
পেড়েছ েস িদেক বালকিট ছুেট েগল| িকন্তু েযানাথন বলল, “তীর েতা আরও দূের|” 38 েযানাথন েচঁিচেয়
বলল, “তাড়াতািড় কর| তীরগুেলা িনেয় আয়| ওখােন দঁািড়েয় থািকস না|” বালকিট তীরগুেলা কুিড়েয়
মিনেবর কােছ এেন িদল| 39 িক হেচ্ছ তার েস িকছুই বুঝল না|জানত শুধু েযানাথনআর দায়ুদ| 40 েযানাথন
তীরধনুক বালকিটর হােত িদল| তারপর ওেক বলল, “যা! শহের িফের যা|”

41 বালকিট চেল েগেল দায়ুদ পাহােড়র ওপােশ লুেকােনা জায়গা েথেক েবিরেয় এেলা| েযানাথেনর
কােছ এেস দায়ুদ মািটেত মাথা েনায়ােলন| এরকম িতনবার িতিন মাথা েনায়ােলন| তারপর দুজন দুজনেক
চুম্বন করল| দুজেনই খুব কান্নাকািট করল| তেব দায়ুদই কঁাদেলন েবশী|

42 েযানাথন দায়ুদেক বলল, “যাও শািন্তেত যাও| প্রভুর নাম িনেয় আমরা বনু্ধ হেয়িছলাম| বেলিছলাম,
িতিনই হেবন আমােদর দুজন ও পরবতীর্ উত্তরপুরুষেদর মেধয্ বনু্ধেদর িচরকােলর সাক্ষী|”

21
যাজক অহীেমলেকর সেঙ্গ দায়ুদ েদখা করেত েগেলন

1 দায়ুদ চেল েগেলন| েযানাথন শহের িফের এেলা| দায়ুদ েনাব শহের যাজক অহীেমলেকর সেঙ্গ েদখা
করেত েগেলন|
অহীেমলক দায়ূেদর সেঙ্গ েদখা করেত েবিরেয় এেলন| িতিন েতা ভেয় কঁাপিছেলন| িতিন দায়ুদেক

িজেজ্ঞস করেলন, “িক বয্াপার, তুিম একা েকন? েতামার সেঙ্গ কাউেক েদখিছ না েকন?”
2দায়ুদ বলেলন, “রাজাআমােক একিট িবেশষআেদশ িদেয়েছন| িতিনআমােক বেলেছন, �এইআসার

উেদ্দশয্ িনেয় তুিম কাউেক িকছু জানােব না| আিম েতামােক িক বলিছ েকউ েযন জানেত না পাের|� আমার
েলাকেদর বলিছ েকাথায় ওরা আমার সেঙ্গ েদখা করেব| 3 এখন বেলা, েতামার সেঙ্গ িক খাবার আেছ?
েতামার কােছ থাকেল পঁাচিট েগাটা রুিট আমােক দাও, না হেল অনয্ িকছু েখেত দাও|”

4যাজক বলেলন, “আমার কােছ েতা সাধারণ েকান রুিট েনই, িকন্তু পিবত্র রুিটআেছ| েতামার েলাকরা
তা েখেত পাের, অবশয্ যিদ েকান নারীর সেঙ্গ তােদর েযৗন সম্পকর্ না েথেক থােক|”

5 দায়ুদ যাজকেক বলেলন, “না, এরকম েকান বয্াপার েনই| যুেদ্ধ যাবার সময় এবং সাধারণ কােজর
সময়ও তারা তােদর েদহগুিলেক শুদ্ধ রােখ| তাছাড়া এখন আমরা একিট িবেশষ কােজ এেসিছ, সুতরাং
অশুদ্ধ থাকার প্রশ্নই ওেঠ না|”

6 পিবত্র রুিট ছাড়া েসখােন অনয্ েকান রুিট িছল না| যাজক দায়ুদেক তা-ই িদেলন| এই রুিটই তারা
প্রভুর সামেন পিবত্র েটিবেল েরেখ িদত| প্রিতিদন তারা এগুেলা বদেল টাটকা রুিট েরেখ িদত|

7 েসিদন েসখােন েশৗেলর একজন অনুচর উপিস্থত িছল| েস িছল ইেদাম বংশীয়, তার নাম েদােয়গ|
েস িছল েশৗেলর প্রধান েমষপালক| েদােয়গেক েসখােন প্রভুর সামেন রাখা হেয়িছল|

8 দায়ুদ অহীেমলকেক িজেজ্ঞস করেলন, “েতামার কােছ িক বল্লম বা তরবাির িকছু একটা আেছ| রাজার
কাজটা জরুির তাই তাড়াতািড়েত আিম সেঙ্গ েকােনা তরবাির বা অস্ত্রশস্ত্র আিন িন|”

9 যাজক বলেলন, “এখােন েতা মাত্র একটাই তরবাির আেছ, েসটা পেলষ্টীয় গিলয়ােতর তরবাির| তুিম
এলা উপতয্কায় তােক হতয্া করার সময় ওর হাত েথেকই এটা েকেড় িনেয়িছেল| ওটা কাপেড় মুেড়
এেফােদর েপছেন রাখা আেছ| ইচ্ছা হেল এটা তুিম িনেয় েযেত পােরা|”
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দায়ুদ বলেলন, “ওটাই তুিম আমােক দাও| গিলয়ােতর তরবািরর মেতা তরবাির আর েকাথাও পাওয়া
যােব না|”

দায়ুদ এক শত্রুর কাছ েথেক পািলেয় গােত েগেলন
10 েসিদন েশৗেলর কাছ েথেক দায়ুদ পািলেয় েগেলন| িতিন গােতর রাজা আখীেশর কােছ েগেলন|

11আখীেশর অনুচররা এটা ভাল মেন করেলা না| তারা বলল, “ইিন হেচ্ছন দায়ুদ, ইস্রােয়েলর রাজা| এঁেক
িনেয়ই ওেদর েলােকরা গান গায়| ওরা েনেচ েনেচ এই গানটা কের:

“দায়ুদ েমেরেছ শত্রু অযুেত অযুেত
েশৗল েতা েকবল হাজাের হাজাের|”

12তােদর কথাগুেলা দায়ুদ েবশ মন িদেয় শুনেলন| গােতর রাজা আখীশেক িতিন ভয় করেত লাগেলন|
13 েশেষ আখীশ ও তার অনুচরেদর সামেন দায়ুদ পাগেলর ভান করেলন| ওেদর কােছ িতিন ইেচ্ছ কের
পাগলািম করেত লাগেলন| িতিন দরজায় থুতু িছটােত লাগেলন| তঁার দািড় িদেয় থুতু গড়ােত িদেলন|

14 আখীশ তার অনুচরেদর বলল, “আের েলাকটােক েদেখা, সিতয্ মাথা খারাপ| এেক আমার কােছ
এেনছ েকন? 15আমার আশপােশ যেথষ্ট পাগল রেয়েছ| আমার কােছ ঐ জাতীয় েলাক আর েবশী আনার
দরকার েনই| এটােক আবার আমার বািড়েত ঢুিকও না|”

22
দায়ুদ িবিভন্ন জায়গায় েগেলন

1 দায়ুদ গাৎ  েথেক চেল েগেলন| িতিন পািলেয় অদুল্লেমর গুহায় েগেলন| দায়ূেদর ভাই আর
আত্মীয়স্বজনরা এই সংবাদ জানেত পারল| তারা েসখােন দায়ূেদর সেঙ্গ েদখা করেত েগল| 2 অেনক
েলাক দায়ূেদর সেঙ্গ যুক্ত হল| তােদর মেধয্ েকউ েকউ েকান িবপেদ পেড়িছল, েকউ অেনক টাকা ধার
কেরিছল, আবার েকউ জীবেন সুখ শািন্ত পািচ্ছল না| এরা সকেলই দায়ূেদর সেঙ্গ েযাগ িদল| দায়ুদ হেলন
তােদর েনতা| তঁার সেঙ্গ িছল এরকম 400 জন পুরুষ|

3 অদুল্লম েথেক দায়ুদ েগেলন িমস্পােত| িমস্পা েমায়ােবর একটা জায়গা| েমায়ােবর রাজােক দায়ুদ
বলেলন, “যতিদন না আিম জানেত পারিছ ঈশ্বরআমার জনয্ িক করেবন, ততিদন দয়া কেরআপিনআমার
িপতা-মাতােক আপনার কােছ থাকেত িদন|” 4 তারপর দায়ুদ েমায়ােবর রাজার কােছ তঁার িপতামাতােক
েরেখ চেল েগেলন| যতিদন দায়ুদ দুেগর্ েথেকিছেলন ততিদন তঁার িপতামাতা েমায়ােবর রাজার কােছ
রইেলন|

5 িকন্তু ভাববাদী গাদ দায়ুদেক বলেলন, “দুেগর্ েথেকা না| িযহূদা েদেশ চেল যাও|” দায়ুদ েসইমত দুগর্
েছেড় েহরৎ অরেণয্ চেল েগেলন|

েশৗল অহীেমলেকর পিরবার ধ্বংস করেলন
6 েশৗল শুনেত েপেলন েয দায়ুদ আর তঁার সঙ্গীেদর সম্বেন্ধ েলাকরা খবর েপেয়েছ| িগিবয়ার পাহােড়

একটা গােছর নীেচ েশৗল বল্লম হােত িনেয় বেসিছেলন| তঁার চারপােশ অনুচররা তঁােক িঘের দঁািড়েয়
িছল| 7 েশৗল তােদর বলেলন, “িবনয্ামীেনর েলাকরা েশান, েতামরা িক মেন কেরা িযশেয়র পুত্র (দায়ুদ)
েতামােদর েক্ষত এবং দ্রাক্ষা েক্ষতগুিল েদেব? েতামরা িক মেন কেরা দায়ুদ েতামােদর চাকিরর উন্নিত
কের েদেব এবং 1000 েলােকর উপর বা 100 েলােকর উপের েতামােদর িনযুক্ত করেব? 8 েতামরা
আমার িবরুেদ্ধ চক্রান্ত করেছা| েতামরা চুিপচুিপ আমার িবরুেদ্ধ েগাপেন মতলব আঁটছ| েতামােদর মেধয্
একজনও আমােক বলিন েয আমার পুত্র েযানাথন দায়ুদেক উৎসািহত কেরেছ| েতামরা েকউ আমােক
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গ্রাহয্ কেরা না| েতামরা েকউ বলিন আমার পুত্র েযানাথন দায়ুদেক উৎসাহ িদেয়েছ| েযানাথন আমার ভৃতয্
দায়ুদেক গা ঢাকা িদেত বেলিছল, যােত েস আমােক আক্রমণ করেত পাের| আর দায়ুদ এখন িঠক এটাই
কের যােচ্ছ|”

9 ইেদাম পিরবােরর েদােয়গ েসখােন েশৗেলর আিধকািরকেদর সেঙ্গ দঁািড়েয়িছল| েদােয়গ বলেলন,
“আিম িযশেয়র পুত্রেক েনােব েদেখিছলাম| েস অহীটুেবর পুত্র অহীেমলেকর সেঙ্গ েদখা করেত এেসিছল|
10অহীেমলক দায়ূেদর জনয্ প্রভুর কােছ প্রাথর্না কেরিছল| েস দায়ুদেক খাবারও িদেয়িছল| তাছাড়া পেলষ্টীয়
গিলয়ােতর তরবািরও িদেয়িছল|”

11 অতঃপর রাজা েশৗল যাজকেক েডেক আনেত কেয়কজনেক পাঠােলন| িতিন অহীটুেবর পুত্র
অহীেমলক এবং তার সকল আত্মীয়েদর েডেক পাঠােলন| তঁারা সকেলই েনােবর যাজক িছেলন| তঁারা
সকেলই রাজা েশৗেলর কােছ এেলন| 12 েশৗল অহীেমলকেক বলেলন, “েশােনা অহীটুেবর পুত্র|”
অহীেমলক বলেলন, “বলুন|”
13 েশৗল বলেলন, “েকন তুিম আর িযশেয়র পুত্র আমার িবরুেদ্ধ েগাপেন চক্রান্ত করছ? তুিম দায়ুদেক

রুিট িদেয়িছেল| শুধু তাই নয়, একা তরবািরও িদেয়িছেল| তুিম তার হেয় ঈশ্বেরর কােছ প্রাথর্না কেরিছেল|
আর এখন দায়ুদ আমােক আক্রমণ করার জনয্ সময় গুনেছ!”

14 অহীেমলক বলেলন, “দায়ুদ আপনার খুবই অনুগত| আপনার েকােনা অনুচরই দায়ূেদর মেতা প্রভু
ভক্ত নয়, েস আপনার জামাতা| আপনার রক্ষীেদর দলপিত| আপনােদর বাড়ীর সকেলই দায়ুদেক সম্মান
কের| 15 দায়ূেদর জনয্ আিম ঈশ্বেরর কােছ এই প্রথমবারই েয প্রাথর্না কেরিছ তা নয়| এর জনয্, আমায়
অথবা আমার েকান আত্মীয়েক আপিন েদাষী করেবন না| আমরা আপনার ভৃতয্| িক হেচ্ছ আিম তার িকছুই
জািন না|”

16 তবু রাজা বলেলন, “অহীেমলক, তুিম আর েতামার আত্মীয়স্বজন সকলেকই মরেত হেব|” 17 রাজা
প্রহরীেদর কােছ েডেক বলেলন, “যাও প্রভুর সমস্ত যাজকেদর হতয্া কের এেসা| তােদর হতয্া কেরা,
কারণ তারা দায়ূেদর দেল| তারা জানত দায়ুদ পািলেয় যােচ্ছ, তবুও তারা আমােক িকছু বেলিন|”
িকন্তু েকউই প্রভুর যাজকেদর আঘাত করেত রািজ হল না|
18 তখন রাজা েদােয়গেক আেদশ িদেলন| েশৗল বলেলন, “েদােয়গ, তুিম যাজকেদর হতয্া কেরা|”

েদােয়গ িগেয় যাজকেদর হতয্া করেলা| েসই িদন েস 85 জন যাজকেক হতয্া করল| 19 েনাব িছল
যাজকেদর শহর| শহেরর সকলেকই েদােয়গ হতয্া করল| পুরুষ, নারী, িশশু সকলেকই েস তরবািরর
েকােপ েশষ কের িদল| েসই সেঙ্গ েমের েফলল তােদর গরু, গাধা আর েমষগুেলােকও|

20শুধু েবঁেচ েগেলন অিবয়াথর| তার িপতা অহীেমলক| অহীেমলেকর িপতা অহীটুব| অিবয়াথর পািলেয়
িগেয় দায়ূেদর সেঙ্গ েযাগ িদেলন| 21 িতিন দায়ুদেক বলেলন েশৗল সমস্ত যাজকেদর হতয্া কেরেছ| 22দায়ুদ
বলেলন, “আিম েসিদন েনােব ইেদামীয় েদােয়গেক েদেখিছলাম| আিম জানতাম েশৗলেক েস সব বলেব|
েতামার িপতার পিরবােরর সকেলর মৃতুয্র জনয্ আিমই দায়ী| 23 েয েলাকটা েতামােক হতয্া করেত চায়,
েস আমােকও হতয্া করেত চায়| আমার সেঙ্গ থােকা, ভয় েপও না| তুিম িনরাপেদই থাকেব|”

23
িকয়ীলায় দায়ুদ

1 েলাকরা দায়ুদেক বলল, “েদখুন, পেলষ্টীয়রা িকয়ীলার িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেছ| তারা ফসল ঝাড়াইেয়র
জায়গা েথেক সব ফসল লুঠপাট কের িনেচ্ছ|”

2 দায়ুদ প্রভুেক িজজ্ঞাসা করেলন, “আিম িক পেলষ্টীয়েদর সেঙ্গ লড়াই করব?”
প্রভু উত্তর িদেলন, “হঁয্া, িকয়ীলােক বঁাচাও| পেলষ্টীয়েদর আক্রমণ কর|”
3 এিদেক দায়ুেদর েলাকরা দায়ুদেক বলল, “শুনুন, আমরা িযহূদায় থাকেতই েবশ ভয় পািচ্ছ| তাহেল

িচন্তা করুন পেলষ্টীয় ৈসনয্েদর সেঙ্গ মুেখামুিখ লড়াইেত আমরা আরও কতখািন ভয় েপেত পাির|”
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4 দায়ুদ আবার প্রভুেক িজেজ্ঞস করেলা| প্রভু বলেলন, “িকয়ীলায় চেল যাও| আিম েতামােক
পেলষ্টীয়েদর হারােত সাহাযয্ করব|” 5 তাই সঙ্গীেদর িনেয় দায়ুদ িকয়ীলায় েগেলন| তঁার সঙ্গীরা
পেলষ্টীয়েদর সেঙ্গ যুদ্ধ করল| যুেদ্ধ তারা পেলষ্টীয়েদর হািরেয় তােদর গরু, েমাষ সব দখল কের িনল|
এভােবই দায়ুদ িকয়ীলার েলাকেদর বঁাচােলন| 6 (যখন অিবয়াথর দায়ূেদর কােছ িগেয়িছেলন, তখন িতিন
তঁার সেঙ্গ একটা এেফাদ িনেয়িছেলন|)

7 েলাকরা েশৗলেক বলল, “দায়ুদ এখন িকয়ীলায় আেছ|” েশৗল বলেলন, “ঈশ্বর দায়ুদেক আমার
হােতই িদেয়েছন| দায়ুদ িনেজর জােলই িনেজেক জিড়েয়েছ| েস এমন একটা শহের েগল েযখােন অেনক
ফটক এবং ফটক বন্ধ করার অেনক িখল আেছ|” 8 েশৗল তঁার সব ৈসনয্েদর যুদ্ধ করার জনয্ ডাকেলন|
তারা দায়ুদ ও তঁার েলাকেদর আক্রমণ করার জনয্ িকয়ীলায় যাবার জনয্ প্রস্তুত হেলা|

9 েশৗেলর এই মতলব দায়ুদ জানেত পারেলন| িতিন যাজক অিবয়াথরেক বলেলন, “এইখােন েসই
এেফাদ আেনা|”

10 দায়ুদ প্রাথর্না করেলা, “েহ প্রভু ইস্রােয়েলর ঈশ্বর, আিম শুেনিছ েশৗল আমার জনয্ িকয়ীলায় এেস
শহর ধ্বংস করার মতলব কেরেছ| 11 েশৗল িক িকয়ীলায় আসেব? িকয়ীলায় েলাকরা িক ওর হােত আমায়
তুেল েদেব? েহ প্রভু ইস্রােয়েলর ঈশ্বর, আিম আপনার েসবক| দয়া কের আমায় বলুন!”
প্রভু বলেলন, “েশৗল আসেব|”
12আবার দায়ুদ িজেজ্ঞস করেলা, “িকয়ীলার েলাকরা িক আমায় এবং আমার েলাকেদর েশৗেলর হােত

ধিরেয় েদেব?”
প্রভু বলেলন, “হঁয্া, ধিরেয় েদেব|” 13তখন দায়ুদ সঙ্গীেদর িনেয় িকয়ীলা েছেড় চেল েগেলন| দায়ূেদর

সেঙ্গ িছল 600 জন পুরুষ| তারা িবিভন্ন জায়গায় চেল েগল| েশৗল জানেত পারেলন দায়ুদ িকয়ীলা েথেক
চেল েগেছন| তাই িতিন আর ওখােন েগেলন না|

েশৗল দ্বারা দায়ুেদর পশ্চাদ্ধাবন
14 দায়ুদ মরুভূিমেত িগেয় েসখানকার উঁচু পঁািচল েঘরা দুগর্ নগের িকছুকাল েথেক েগেলন| িতিন সীফ

মরুভূিমর পাহািড় েদেশও থাকেলন| প্রিতিদন েশৗল দায়ুদেদর েখঁাজ করেতন; িকন্তু প্রভু েশৗেলর হােত
দায়ুদেক সঁেপ িদেলন না|

15সীফ মরুভূিমর েহােরেশ দায়ুদ েগেলন| েশৗল তােক হতয্া করেতআসেছন বেল িতিন েবশ ভয় েপেয়
িগেয়িছেলন| 16 িকন্তু েশৗেলর পুত্র েযানাথন েহােরেশ দায়ূেদর সেঙ্গ েদখা করেত েগল| েযানাথন দায়ুদেক
ঈশ্বেরর ওপর িবশ্বাস রাখেত সাহাযয্ কেরিছেলা| 17 েযানাথন দায়ুদেক বলল, “ভয় েপও না| আমার িপতা
েশৗল েতামােক মারেব না| তুিম হেব ইস্রােয়েলর রাজা| আিম হব েতামার িদ্বতীয় জন| এমনিক আমার
িপতাও েসটা জােন|”

18 েযানাথন এবং দায়ুদ দুজেন প্রভুর সামেন এক চুিক্ত করেলা| তারপর েযানাথন ঘের িফের েগেলা|
দায়ুদ েহােরেশ েথেক েগেলন|

সীেফর বািসন্দারা েশৗলেক দায়ুেদর কথা বেল িদল
19 সীেফর বািসন্দারা েশৗেলর সেঙ্গ েদখা করেত িগবায়ায় এল| তারা েশৗলেক বলল, “দায়ুদ আমােদর

েদেশই লুিকেয় আেছ| দায়ুদ েযিশেমােনর দিক্ষেণ হখীলা পাহােড়র ওপর েহােরেশর দুেগর্ রেয়েছন|
20 সুতরাং েহ রাজন, েয েকান িদন আপিন আমােদর এখােন চেল আসুন| দায়ুদেক আপনার হােত ধিরেয়
েদওয়া আমােদর কতর্ বয্|”

21 েশৗল বলেলন, “েতামরা আমােক সাহাযয্ কেরছ| প্রভু েতামােদর মঙ্গল করুন| 22 যাও, দায়ুদ
সম্বেন্ধ আরও েখঁাজখবর কেরা| েদখ, েকাথায় েস রেয়েছ, েক েক দায়ুদেক েসখােন েদেখেছ| েশৗল
ভাবেলন, �দায়ুদ চালাক ও চতুর তাই হয়েতা আমার সেঙ্গ চালািক করেত চাইেছ|� 23 েশৗল বলেলন,
“দায়ুেদর লুেকােনার সমস্ত জায়গা খঁুেজ বার কেরা| তারপর িফের এেস আমােক সমস্ত জানাও| জানার
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পর আিম েতামােদর সেঙ্গ যাব| দায়ুদ এখােন থাকেল আিম তােক খঁুেজ বার করবই| িযহূদায় বাড়ী বাড়ী
েখঁাজ করেলও ওেক আিম েপেয় যাব|”

24 সীেফর বািসন্দারা সীেফ িফের েগল| পের েশৗল েসখােন েগেলন|
দায়ুদ আর তঁার েলাকরা থাকেতন মােয়ান মরুভূিমেত| জায়গাটা িছল েযিশেমােনর দিক্ষেণ| 25 েশৗল

তঁার েলাকেদর িনেয় দায়ূেদর েখঁাজ করেত লাগেলন| িকন্তু এখােন েলাকরা দায়ুদেক সাবধান কের িদল
েয েশৗল তঁােক খঁুজেছ| দায়ুদ যখন এটা শুনেলন িতিন মােয়ান মরুভূিমর “রক” অঞ্চেল চেল েগেলন|
এ খবর েশৗেলর কােছ েপৗেঁছ েগল| েসখােন দায়ুদেক ধরেত ছুটেলন|

26 একই পাহােড়র একিদেক েশৗল আর উেল্টািদেক দায়ুদ ও তঁার সঙ্গীরা| দায়ুদ েশৗেলর কােছ েথেক
পািলেয় যাবার জনয্ তীব্রেবেগ ছুটিছেলন| েশৗলও দায়ুদেক ধরবার জনয্ ৈসনয্েদর িনেয় পাহােড়র চািরিদক
িঘের েফলেলন|

27 েসই সময় েশৗেলর কােছ একজন দূত এেস বলল, “িশিগ্গর এেসা, পেলষ্টীয়রা আমােদর আক্রমণ
করেত আসেছ|”

28 তখন েশৗল দায়ূেদর িপছু েনওয়া বন্ধ করেলন| িতিন পেলষ্টীয়েদর সেঙ্গ লড়াই করেত েগেলন| েসই
কারেণ েলাকরা ঐ জায়গার নাম িদেয়িছল “িপছল িশলা|” 29 দায়ুদ মােয়ান মরুভূিম েথেক চেল েগেলন
সুরিক্ষত দুগর্ নগরগুেলায়| েসগুিল ঐন-গদীর কাছাকািছ অবিস্থত|

24
দায়ুদ েশৗলেক লজ্জায় েফলেলন

1 েশৗল পেলষ্টীয়েদর হািরেয় িদেলন| এরপর েলাকরা তঁােকজানাল, “দায়ুদ ঐন্-গদীর কাছাকািছ একটা
মরুভূিম অঞ্চেল রেয়েছ|”

2 তখন েশৗল ইস্রােয়ল েথক 3000 জন পুরুষ েবেছ িনেলন| েশৗল তােদর সেঙ্গ বুেনা ছাগেলর
িশলার কােছ দায়ুদ ও তঁার সঙ্গীেদর েখঁাজ করেত লাগেলন| 3 েশৗল রাস্তার ধাের একটা েমেষর েগায়ােল
এেস পড়েলন| কাছাকািছ একটা গুহা িছল| েশৗল হাল্কা হেত গুহািটর িভতর েগেলন| দায়ুদ এবং তঁার
েলাকরা গুহার িভতের অেনক দূের লুিকেয় িছল| 4 সঙ্গীরা দায়ুদেক বলল, “প্রভু আজেকর িদনটার কথাই
বেলিছেলন| িতিন আপনােক বেলিছেলন, �আিম আপনার কােছ আপনার শত্রুেক এেন েদব| তারপর
আপিন এেক িনেয় যা খুিশ তাই করুন|� ”
দায়ুদ হামাগুিড় িদেয় এেস ক্রেম েশৗেলর েবশ কােছ এেস পড়েলন| তারপর িতিন েশৗেলর জামার

একটা েকাণ েকেট েফলেলন| েশৗল দায়ুদেক েদখেত পান িন| 5 পের এর জনয্ দায়ূেদর মন খারাপ হেয়
েগল| 6 দায়ুদ তঁার সঙ্গীেদর বলেলন, “আিম আশা কির আমার মিনেবর িবরুেদ্ধ এই ধরেণর কাজ প্রভু
আর আমায় করেত েদেবন না| েশৗল হেচ্ছন প্রভুর মেনানীত রাজা| আিম তঁার িবরুেদ্ধ িকছু করব না|”
7 এই কথা বেল দায়ুদ তঁার সঙ্গীেদর থািমেয় িদেলন| েশৗলেক আঘাত করেত তােদর িনেষধ কের িদেলন|
েশৗল গুহা েছেড় িনজ রাস্তায় চলেলন| 8 দায়ুদ গুহা েথেক েবিরেয় এেস েচঁিচেয় েশৗলেক ডাকেলন,

“েহ রাজা, েহ মিনব|”
েশৗল েপছন িফের তাকােলন| দায়ুদ আভূিম মাথা েনায়ােলন| 9 িতিন েশৗলেক বলেলন, “েলাকরা যখন

বেল, �দায়ুদ আপনােক হতয্া করেত চায়, তখন েস কথায় আপিন কান েদন েকন?� 10আিম আপনােক
মারেত চাই না| আপিন িনেজর েচােখই েদেখ িনন| এই গুহােত আজ প্রভু আপনােক আমার হােত তুেল
িদেয়িছেলন| িকন্তু আিম আপনােক হতয্া করেত চাই না| আিম আপনার ওপর সদয় িছলাম| আিম বললাম,
�আিম আমার মিনবেক হতয্া করেত চাই না| েশৗল হেচ্ছন প্রভুর অিভিষক্ত রাজা|� 11 আমার হােতর
এই টুকেরা কাপড়টার িদেক েচেয় েদখুন| আপনার েপাশাক েথেক আিম এটা েকেট িনেয়িছলাম| আিম
আপনােক হতয্া করেত পারতাম, িকন্তু কিরিন| একটা বয্াপার আিম আপনােক েবাঝােত চাই| আপনার
িবরুেদ্ধ আিম েকান ষড়যন্ত্র কির িন| আপনার প্রিত আিম েকান অনয্ায় কির িন বরং আপিনই আমােক
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খঁুেজ েবড়ােচ্ছন, আমায় হতয্া করার জনয্| 12স্বয়ং প্রভুই এর িবচার করেবন| িতিনই আমার ওপর অিবচার
করার জনয্ আপনােক শািস্ত েদেবন| আিম িনেজ আপনার সেঙ্গ যুদ্ধ করব না| 13 একটা পুরােনা প্রবাদ
আেছ:

�মন্দ েলাকেদর কাছ েথেকই মন্দ িজিনসগুেলা আেস|�

“আিম আপনার ওপর েকােনা মন্দ কাজ কির িন, আিম আপনার ক্ষিত করেবা না| 14 কার েপছেন
আপিন ধাওয়া করেছন? কার সেঙ্গ ইস্রােয়েলর রাজা যুদ্ধ করেত চেলেছন? আপনােক আঘাত করেব
এমন কােরার েপছেন আপিন ছুটেছন না| মেন হেচ্ছ আপিন েযন একটা মৃত কুকুর অথবা একটা নীল
মািছর েপছেন তাড়া করেছন| 15 প্রভু এর সুিবচার করুন| িতিনই িঠক করুন আপনার এবং আমার মেধয্
েক ভাল, েক খারাপ| প্রভু আমােক সমথর্ন করেবন এবং প্রমাণ করেবন েয আিম িঠক কাজিট কেরিছ|
প্রভু আপনার হাত েথেক আমােক রক্ষা করেবন|”

16 দায়ুদ থামেলন| েশৗল িজেজ্ঞস করেলন, “দায়ুদ পুত্র আমার, এ িক েতামার স্বর? এ কার স্বর
শুনিছ?” এই বেল েশৗল কঁাদেত শুরু করেলন| িতিন খুব কঁাদেত লাগেলন| 17 েশৗল বলেলন, “তুিমই
িঠক, আিম ভুল কেরিছ| তুিম আমার সেঙ্গ ভাল বয্বহার করেলও আিম েতামার সেঙ্গ খারাপ বয্বহার
কেরিছ| 18 যা যা ভােলা তুিম কেরছ সবই আমােক বেলছ| প্রভু আমােক েতামার কােছ এেন িদেয়িছেলন,
িকন্তু তুিম আমােক হতয্া কেরা িন| 19এেতই প্রমাণ হয় েয আিম েতামার শত্রু নই| একবার শত্রুেক ধরেল
েকউ আবার তােক েছেড় েদয়? শত্রুর জনয্ েস কখনও ভােলা কাজ কের না| আজ তুিম আমায় েয
অনুগ্রহ করেল তার জনয্ প্রভু েতামায় পুরসৃ্কত করেবন| 20আিম জািন তুিম ইস্রােয়েলর রাজা হেব| আিম
জািন েয তুিম ইস্রােয়ল রােজয্র ওপর শাসন করেব| 21 আমােক তুিম কথা দাও, প্রভুর নােম এই শপথ
কেরা, কথা দাও আমার উত্তরপুরুষেদর কাউেক তুিম হতয্া করেব না| কথা দাও, আমার নাম আমােদর
বংশ েথেক তুিম মুেছ েদেব না|”

22 দায়ুদ েশৗলেক প্রিতশ্রুিত িদেলন| িতিন প্রিতশ্রুিত িদেলন িতিন েশৗেলর পিরবােরর কাউেক হতয্া
করেবন না| তারপর েশৗল িফের েগেলন| দায়ুদ এবং তঁার সঙ্গীরা দুেগর্ চেল েগেলা|

25
দায়ুদ ও িনষু্ঠর নাবল

1 শমূেয়ল মারা েগল| সমস্ত ইস্রােয়লবাসীরা একিত্রত হল এবং শমূেয়েলর মৃতুয্র জনয্ েশাক প্রকাশ
করল| তারা শমূেয়লেক রামায় তার বািড়েত কবর িদল|
তারপর দায়ুদ পারণ মরুভূিমর িদেক চেল েগেলন| 2 মােয়ান শহের এক মস্ত বড় ধনী বাস করত| তার

3000 েমষ আর 1000 ছাগল িছল| েস তার েমষেদর েথেক পশম ছঁাটবার জনয্ কিম্মর্েল িগেয়িছল|
3 েসই বয্িক্তর নাম নাবল, েস কােলব পিরবােরর েলাক| নাবেলর স্ত্রীর নাম অবীগল| েস েযমন জ্ঞানী
েতমিন সুন্দরী| িকন্তু নাবল িছল অতয্ন্ত নীচ প্রকৃিতর আর িনষু্ঠর ধরেণর বয্িক্ত|

4 দায়ুদ মরুভূিমেত থাকেত থাকেতই শুেনিছেলন নাবল েমেষর গা েথেক পশম ছঁাটেছ| 5 দায়ুদ
দশজন যুবকেক নাবেলর সেঙ্গ আেলাচনার জনয্ পািঠেয়িছেলন| িতিন বলেলন, “কিম্মর্েল িগেয় নাবলেক
খঁুেজ বার কেরা| তারপর তােক আমার হেয় অিভবাদন জািনও|” 6 দায়ুদ নাবেলর জনয্ এই বাতর্ া িদেলন,
“আশা করিছ তুিম ও েতামার পিরবােরর সকেল ভাল আেছা| েতামােদর যা যা আেছ সবই ভাল আেছ|
7শুনলাম, তুিম নািক েমেষর গা েথেক পশম েছঁেট িনচ্ছ| েতামার েমষপালকরা আমােদর কােছ িকছুিদন
িছল| আমরা তােদর েকান ক্ষিত কির িন| তারা যখন কিম্মর্েল িছল তখন তােদর কাছ েথেক আমরা িকছুই
িনইিন| 8 েতামার ভৃতয্েদর িজেজ্ঞস কের েদখেব কথাটা কতখািন সতয্| অনুগ্রহ কের আমার পাঠােনা
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যুবকেদর সেঙ্গ ভাল বয্বহার করেব| এই শুভ িদেন আমরা েতামার কােছ এেসিছ| এেদর যথাসাধয্ দান
কেরা| আশা কির আমার জনয্ এটুকু করেব| ইিত েতামার বনু্ধ* দায়ুদ|”

9 দায়ুেদর েলাকরা নাবেলর কােছ িগেয় বাতর্ াটা িদল| 10 িকন্তু নাবল তােদর সেঙ্গ জঘনয্ বয্বহার করল|
েস বলল, “েক দায়ুদ? িযশেয়র পুত্র েক? কত ক্রীতদাস েয মিনেবর কাছ েথেক আজকাল পািলেয়
যােচ্ছ| 11আমার কােছ রুিটআেছ, জলআেছ, মাংসও আেছ| আমার ভৃতয্েদর জনয্ পশু বিল িদেয় েসই
মাংেসর বয্বস্থা কেরিছ| তারা আমার েমষগুেলার গা েথেক পশম েকেট েনয়| িকন্তু যােদর আিম িচিন না,
তােদর িকছুেতই তা েদব না|”

12 দায়ুেদর েলাকরা িফের এেলা| যা যা হেয়েছ সব তারা দায়ুদেক বলল| 13 সব শুেন দায়ুদ বলেলন,
“এবার তরবাির নাও|” দায়ুদ ও তঁার েলাকরা েকামের তরবাির এঁেট িনল| প্রায় 400 জন দায়ূেদর সেঙ্গ
েগল| দ্রবয্সামগ্রী রক্ষার জেনয্ 200 জন রইল|

অবীগল িবপদ আটকাল
14 নাবেলর একজন ভৃতয্ নাবেলর স্ত্রী অবীগলেক বলল, “দায়ুদ মরুভূিম েথেক দূত পািঠেয়িছেলন

আমােদর মিনেবর (নাবেলর)কােছ| িকন্তু নাবল তােদর সেঙ্গ ভাল বয্বহার কেরিন| 15অথচ তারা আমােদর
সেঙ্গ যেথষ্ট ভাল বয্বহার কেরিছল| আমরা যখন মােঠ েমষ চরােত েযতাম তখন দায়ূেদর েলাকরা সবসময়
আমােদর সেঙ্গ সেঙ্গ থাকত| ওরা কখনও েকান অনয্ায় কের িন| আমােদর িকছু চুিরও যায় িন| 16 দায়ুেদর
েলাকরা আমােদর িদন রাত পাহারা িদত| আমােদর চারপােশ ওরা িছল প্রাচীেরর মেতা| আমরা যখন
েমষেদর েদখাশুনা করতাম তখন ওরা আমােদর রক্ষা করত| 17 এখন েভেব েদখুন, আপিন িক করেত
পােরন| নাবল এেতা পাষণ্ড েয তার সেঙ্গ কথা বেল তার মন পিরবতর্ ন করােনা অসম্ভব| আমােদর মিনব
আর তার সংসাের েঘার দুেযর্াগ ঘিনেয় আসেছ|”

18অবীগল এই শুেন আর িবনু্দমাত্র েদরী না কের 200 রুিট, দুেটা থেল ভির্ত্ত দ্রাক্ষারস, পঁাচটা েমেষর
রান্নাকরা মাংস, প্রায় এক বুেশল রান্না ডাল, 2 েকায়াটর্ িকিস্মস, 200 িট ডুমুেরর িপেঠ এই সব েজাগাড়
কের গাধার িপেঠ চািপেয় িদল| 19তারপর অবীগল ভৃতয্েদর বলল, “েতামরা এিগেয় যাও|আিম েতামােদর
েপছন েপছন আসিছ|” এ কথা েস তার স্বামীেক বলল না|

20অবীগল তার গাধার িপেঠ চড়ল এবং পবর্েতর অনয্ িদেক েনেম চেল েগল| অনয্িদক েথেক দায়ুদ
তঁার েলাকেদর সেঙ্গ িনেয় আসিছেলন|

21 অবীগেলর সেঙ্গ েদখা হবার আেগ দায়ুদ বলেলন, “মরুভূিমেত আিম নাবেলর সম্পিত্ত রক্ষা
কেরিছলাম| তার একটাও েমষ যােত হািরেয় না যায় েসই িদেক কড়া নজর েরেখিছলাম| িকন্তু এত উপকার
েকান কােজই লাগল না| আিম তার ভাল করেলও েসআমার সেঙ্গ খারাপ বয্বহার করল| 22এবার নাবেলর
বািড়র একজনেকও যিদ কাল সকাল পযর্ন্ত বঁািচেয় রািখ তাহেল ঈশ্বর েযন আমােক শািস্ত েদন|”

23 িঠক তখনই অবীগল তার কােছ এেস েগল| দায়ুদেক েদেখ মাথা নীচু কের দায়ুেদর পােয় পড়ল|
24 দায়ুেদর পােয় পেড় অবীগল বলল, “মহাশয়, দয়া কের আমােক িকছু বলেত অনুমিত িদন| আমার কথা
শুনুন| যা হেয়েছ তার জনয্ আপিন আমােক েদাষী করুন| 25আিম আপনার দূতেদর েদিখ িন| এ অপদাথর্
েলাকটােক আপিন েমােটই গ্রাহয্ করেবন না| তার েযমন নাম, েস েতমিন েলাক| তার নােমর অথর্ �দুষ্ট�
আর েস সিতয্ই মন্দ কাজ কের| 26 প্রভু আপনােক িনরীহ েলাকেদর হতয্া করেত েদন িন| জীবন্ত প্রভুর
িদবয্ এবং আপনার জীিবত প্রােণর িদবয্, যারা আপনার শত্রু, যারা আপনার ক্ষিত করেত চায় তারা সকেলই
নাবেলর মেতা েহাক্◌্| 27এখন আিম আপনার জনয্ এই উপহার এেনিছ| আপিন আপনার যুবকেদর এসব
দান করুন| 28আিম েয অনয্ায় কেরিছ তার জনয্ আপিন অনুগ্রহ কের আমােক ক্ষমা করুন| প্রভু আপনার
পিরবােরর সকলেক শিক্তশালী করেবন| আপনার পিরবার েথেকই আিবভর্ াব হেব অেনক রাজার| প্রভু
এটাই করেবন, কারণ আপিন তঁার হেয় যুদ্ধ কেরন| যতিদন আপিন েবঁেচ আেছন েলােক আপনার েকান
েদাষ খঁুেজ পােব না| 29 যিদ েকউ আপনােক হতয্া করেত আেস, প্রভু আপনার ঈশ্বরই, আপনােক রক্ষা
করেবন| আপনার শত্রুেদর িতিন গুলিতর িঢেলর মেতা ছঁুেড় েফেল েদেবন| 30প্রভু আপনার জনয্ অেনক
* 25:8: বনু্ধ আক্ষিরক অেথর্, “পুত্র|”
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ভাল িকছু করবার প্রিতশ্রুিত কেরেছন এবং িতিন অবশয্ই তঁার সকল প্রিতশ্রুিত রাখেবন| িতিন আপনােক
ইস্রােয়েলর েনতা করেবন| 31 িনরীহ মানুষেক হতয্া কের পােপর ভাগী আপিন হেবন না| েসই ফঁােদ আপিন
পা েদেবন না| প্রভু আপনােক যখন জয়যুক্ত করেবন তখন আপিন দয়া কের আমায় স্মরণ করেবন|”

32 দায়ুদ অবীগলেক বলেলন, “প্রভু ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর প্রশংসা কর| িতিন েতামােক আমার কােছ
পািঠেয়েছন বেল তঁার প্রশংসা কর| 33 েতামার সুিবচােরর জনয্ ঈশ্বর েতামায় আশীবর্াদ করুন| আজ তুিম
িনরীহ মানুষেদর হতয্া করার পাপ েথেক আমােক বঁাচােল| 34 প্রভু, ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর নােম আিম শপথ
করিছ, তুিম যিদ আমার সেঙ্গ তাড়াতািড় েদখা করেত না আসেত তাহেল নাবেলর বািড়র েলাকরা েকউ
কাল সকাল পযর্ন্ত েবঁেচ থাকত না|”

35 দায়ুদ অবীগেলর উপহার গ্রহণ করেলন| িতিন তােক বলেলন, “তুিম শািন্তেত বাড়ী যাও| আিম
েতামার অনুেরাধ শুেনিছ| তুিম যা িকছু েচেয়ছ আিম তা করব|”

নাবেলর মৃতুয্
36 অবীগল নাবেলর কােছ িফের এেলা| নাবল তখন বািড়েত রাজার মেতা তার খাবার খািচ্ছল| েস

মাতাল িছল এবং খুশী িছল| তাই সকাল না হওয়া পযর্ন্ত অবীগল তােক িকছু বলল না| 37 পরিদন সকােল
নাবেলর হঁুশ িফের এল| তখন অবীগল তােক সব কথা খুেল বলল| তখন নাবল হৃদেরােগ আক্রান্ত হল|
দশ িদন ধের েস পাথেরর মেতা অনড় হেয় রইল| 38 প্রায় দশ িদন পর প্রভু নাবেলর মৃতুয্ ঘটােলন|

39 নাবেলর মৃতুয্ সংবাদ শুেন দায়ুদ বলেলন, “প্রভুর প্রশংসা কেরা| নাবল আমার সম্পেকর্ খারাপ কথা
বেলিছল, িকন্তু প্রভু আমােক সমথর্ন করেলন| িতিন আমায় েকান অনয্ায় করেত েদন িন| নাবল অনয্ায়
কেরিছল বেলই িতিন তার মৃতুয্ ঘটােলন|”
তারপর দায়ুদ অবীগলেক একটা িচিঠ পাঠােলন| তােক তঁার স্ত্রী িহসােব পাবার জনয্ প্রস্তাব করেলন|

40 দায়ুেদর অনুচররা কিম্মর্েল িগেয় অবীগলেক বলল, “আপনােক িনেয় যাবার জনয্ দায়ুদ আমােদর
পািঠেয়েছন| িতিন আপনােক িববাহ করেত চান|”

41অবীগল মািটেত উপুড় হেয় প্রণাম কের বলল, “আিম েতামােদর দাসী| েতামােদর েসবা করেতআিম
প্রস্তুত| আমার মিনেবর (দায়ুেদর) েসবকেদর পা ধুেয় িদেত আিম প্রস্তুত|”

42অবীগল আর েদরী না কের দায়ুেদর অনুচরেদর সেঙ্গ একটা গাধার িপেঠ চেড় রওনা হল| তার সেঙ্গ
িছল পঁাচ দাসী| অবীগল, দায়ুেদর স্ত্রী হেলন| 43 দায়ুদ িযিষ্রেয়লীয় অহীেনায়মেকও িববাহ কেরিছেলন|
অবীগল আর অহীেনায়ম দুজেনই দায়ুেদর স্ত্রী হল| 44 দায়ুদ েশৗেলর কনয্া মীখলেকও িববাহ কেরিছেলন|
িকন্তু েশৗল দায়ুেদর কােছ েথেক তার কনয্ােক সিরেয় এেন তার সেঙ্গ পিল্টর িবেয় িদেলন| পিল্টর িপতার
নাম লািযশ| পিল্টর বািড় িছল গল্লীম শহের|

26
েশৗেলর িশিবের দায়ুদ ও অবীশেয়র প্রেবশ

1 সীেফর েলাকরা েশৗেলর সেঙ্গ েদখা করেত িগিবয়ায় েগল| তারা েশৗলেক বলল, “দায়ুদ হখীলার
পাহােড় লুিকেয় রেয়েছ| েযিশেমােনর িঠক অপর িদেকই েসই পাহাড়|”

2সীেফর মরুভূিমেত েশৗল েনেম এেলন| সমস্ত ইস্রােয়ল েথেক েশৗল 3000 ৈসনয্ েবেছ িনেয়িছেলন|
এেদর িনেয় েশৗল সীেফর মরু অঞ্চেল দায়ুদেক খঁুজেত লাগেলন| 3 হখীলা পাহােড় েশৗল তঁাবু বসােলন|
েযিশেমােনর রাস্তার ধােরই িছল েসই তঁাবু|
দায়ুদ মরুভূিমর মেধয্ বাস করেতন| িতিন জানেত পারেলন েয েশৗল েসখােনও তার িপছু িনেয়েছন|

4 তখন িতিন গুপ্তচর পাঠােলন| েশৗল েয হখীলায় এেসেছন েস খবর িতিন জানেতন| 5 দায়ুদ েশৗেলর
িশিবের উপিস্থত হেলন| িতিন েদখেলন েকাথায় েশৗল আর অেব্নর ঘুমািচ্ছেলন| (অেব্নর, েশৗেলর
েসনাপিত, েনেরর পুত্র|) েশৗল িশিবেরর মাঝখােন ঘুেমািচ্ছেলন| ৈসনয্রা তঁার চারপােশ িছল|
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6 দায়ুদ িহত্তীয় অহীেমলক আর সরূয়ার পুত্র অবীশেয়র সেঙ্গ কথা বলেলন| (অবীশয় েযায়ােবর ভাই|)
িতিন তােদর বলেলন, “েক আমার সেঙ্গ েশৗেলর িশিবের যােব?”
অবীশয় উত্তের বলল, “আিম েতামার সেঙ্গ যাব|”
7 রাত হেল দায়ুদ ও অবীশয় েশৗেলর িশিবের েগেলন| েশৗল িশিবেরর মাঝখােন ঘুেমািচ্ছেলন| তঁার

মাথার কােছ মািটেত তঁার বশর্া গঁাথা িছল|অেব্নর ওঅনয্ানয্ ৈসনয্রা েশৗেলর চারপােশ ঘুমািচ্ছল| 8অবীশয়
দায়ুদেক বলল, “আজঈশ্বেরর দয়ায়আপিন শত্রুজয় করেবন| েশৗেলর বশর্া িদেয় েশৗলেক মািটেত েগঁেথ
িদেত চাই| শুধু একবার আপিন এই কাজটা আমায় করেত িদন|”

9 দায়ুদ অবীশয়েক বলেলন, “েশৗলেক হতয্া েকােরা না| প্রভু যােক রাজা বেল মেনানীত কেরেছন
তােক েকউ েযন আঘাত না কের| আঘাত করেল েস অবশয্ই শািস্ত পােব| 10প্রভু যখন আেছন তখন িতিন
িনশ্চয়ই িনেজই েশৗলেক শািস্ত েদেবন| তাছাড়া েশৗেলর স্বাভািবক মৃতুয্ও হেত পাের| িকংবা এও হেত
পাের যুেদ্ধই েশৗল মারা যােবন| 11 েস যাই েহাক্◌্ আিম চাই না েয প্রভু তঁার িনবর্ািচত রাজােক আমার হাত
িদেয় হত হেত েদন| এখন েশৗেলর মাথার কােছ বশর্া আর জেলর জায়গাটা তুেল নাও| তারপর আমরা
চেল যাব|”

12 েসই মত দায়ুদ বশর্া আর কঁুেজা েনবার পর অবীশয়েক সেঙ্গ িনেয় তঁাবু েথেক বাইের এেলন| েকউ
িকছু জানেত পারল না| েকউ ঘুম েথেক েজেগও উঠল না| েশৗল আর ৈসনয্রা সকেলই গাঢ় ঘুেম ঢেল
পেড়িছল কারণ প্রভু তােদর গাঢ় ঘুেম আক্রান্ত কেরিছেলন|

দায়ুদ আবার েশৗলেক অপ্রস্তুেত েফলেলন
13 দায়ুদ উপতয্কা েপিরেয় পাহােড়র িশখের িগেয় দঁাড়ােলন| েসই জায়গা েথেক েশৗেলর িশিবর অেনক

দূের িছল| 14 দায়ুদ ৈসনয্সামন্ত আর েনেরর পুত্র অেব্নেরর িদেক িচৎকার কের বলেলন, “অেব্নর জবাব
দাও|”
অেব্নর উত্তর িদেলা, “েক তুিম? েকন তুিম রাজােক ডাকছ?”
15 দায়ুদ বলেলন, “তুিম েতা একজন মানুষ, তাই না? ইস্রােয়েলর আর পঁাচটা মানুেষর েচেয় তুিম

েসরা, িঠক িক না? তাহেল েকন তুিম েতামার মিনবেক পাহারা িদেল না? একজন সাধারণ মানুষ তঁাবুেত
ঢুেক েতামােদর মিনবেক খুন করেত এেসিছল| 16 তুিম মস্ত বড় ভুল কেরছ| আিম প্রভুর নােম শপথ কের
বলিছ, েতামােক আর েতামার েলাকেদর অবশয্ই মরেত হেব| তুিম িক জােনা েকন? কারণ তুিম প্রভুর
িনবর্ািচত রাজা অথর্াৎ েতামার মিনবেক রক্ষা কর িন| েশৗেলর মাথার কােছ েকাথায় রাজার বশর্া আর জেলর
কঁুেজা আেছ? খঁুেজ েদেখা, েকাথায়?”

17 েশৗল দায়ূেদর স্বর িচনেতন| িতিন বলেলন, “বৎস দায়ুদ, তুিমই িক কথা বলছ?”
দায়ুদ উত্তর িদেলন, “েহ প্রভু, েহ রাজন, আপিন আমারই কন্ঠস্বর শুনেছন|” 18 দায়ুদ আবার বলেলন,

“আপিন েকন আমার িপছু িনেয়েছন? আিম িক অনয্ায় কেরিছ? িক আমার েদাষ? 19 েহ আমার মিনব,
েহ রাজা, আমার কথা শুনুন| আপিন যিদ আমার ওপর রাগ কের থােকন এবং প্রভু যিদ এর কারণ হেয়
থােকন তাহেল তঁােক তঁার ৈনেবদয্ গ্রহণ করেত িদন| িকন্তু যিদ েলাকেদর কারেণ আপিন আমার ওপর
রাগ কের থােকন, তাহেল প্রভু েযন তােদর মন্দ কেরন| প্রভু আমায় েয েদশ দান কেরেছন েসই েদশ আিম
েলাকেদরই চােপ তয্াগ করেত বাধয্ হেয়িছ| তারা আমায় বেলেছ, যাও, িভনেদশীেদর সেঙ্গ বাস কেরা|
েসখােন িগেয় অনয্ মূির্ত্তর পূজা কেরা| 20 শুনুন, প্রভুর সািন্নধয্ েথেক দূের সিরেয় িনেয় আমায় মরেত
েদেবন না| ইস্রােয়েলর রাজা একটা নীল মািছ খঁুজেত েবিরেয় এেসেছন| েযমন েকউ পবর্েত উেঠ সামানয্
একটা িতিতর পাখীেক তাড়া কের িশকার কের|”

21তখন েশৗল বলেলন, “আিম পাপ কেরিছ| বৎস দায়ুদ, তুিম িফের এেসা|আজ তুিম েদখােল, েতামার
কােছ আমার জীবন কত প্রেয়াজনীয়| আিম েতামােক হতয্া করব না| আিম েবাকার মত কাজ কেরিছ| িক
ভুলই আিম কেরিছ!”

22 দায়ুদ বলেলন, “এই েদখুন রাজার বশর্া| আপনার একজন যুবকেক এখােন পািঠেয় িদন| েস এটা
িনেয় যাক্| 23 প্রভু প্রিতিট মানুষেক তার কেমর্র জনয্ প্রিতদান িদেয় থােকন| যিদ েস উিচৎ কাজ কের
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তাহেল িতিন তােক পুরস্কার েদন আর যিদ েস অনয্ায় কের তাহেল িতিন তােক শািস্ত েদন| আজ িতিন
আপনােক হারােনার জনয্আমােক পািঠেয়েছন| িকন্তুআিম তঁার মেনানীত রাজােক িকছুেতইআঘাত করেত
পাির না| 24আজ আপনােক আিম েদখালাম েয, আপনার জীবন আমার কােছ কত মূলয্বান| একইভােব
প্রভুও েদখােবন, তঁার কােছ আমার জীবনও কত মূলয্বান| প্রভু আমােক সব রকম িবপদ েথেক রক্ষা
করেবন|”

25 েশৗল দায়ুদেক বলেলন, “বৎস দায়ুদ, ঈশ্বর েতামার মঙ্গল করুন| তুিম অেনক মহৎ  কমর্ করেব
এবং তুিম সফল হেব|”
দায়ুদ িনেজর পেথ চেল েগেলন, আর েশৗল তঁার জায়গায় িফের েগেলন|

27

দায়ুদ পেলষ্টীয়েদর সেঙ্গ বসবাস করেলন
1 দায়ুদ মেন মেন বলেলন, “একিদন না একিদন েশৗল আমােক িনশ্চয়ই ধরেবন| সবেচেয় ভাল হয় যিদ

আিম পেলষ্টীয়েদর েদেশ চেল যাই| তাহেল েশৗল আমােক ইস্রােয়েল খঁুজেত খঁুজেত ক্লান্ত হেয় পড়েবন|
এভােব আিম েশৗেলর হাত েথেক েবিরেয় আসেত পারেবা|”

2 সুতরাং 600 জন পুরুষ িনেয় দায়ুদ ইস্রােয়ল েছেড় চেল েগেলন| তারা মােয়ােকর পুত্র আখীেশর
কােছ েগেলন| আখীশ তখন গােতর রাজা| 3 দায়ুদ সপিরবাের তঁার যুবকেদর সেঙ্গ গােতর আখীেশর সেঙ্গ
েথেক েগেলন| দায়ূেদর সেঙ্গ িছল তঁার দুই স্ত্রী| িযিষ্রেয়েলর অহীেনায়ম আর কিম্মর্লীয় অবীগল| অবীগল
নাবেলর িবধবা পত্নী| 4 সবাই েশৗলেক বলল, দায়ুদ গাৎ েদেশ পািলেয় েগেছ| তাই েশৗল আর দায়ুদেক
খঁুজেলন না|

5 দায়ুদ আখীশেক বলেলন, “আপিন যিদ আমার ওপর প্রসন্ন হন, তেব আপনার েয েকান একটা
শহের আমােক থাকেত িদন| আিম আপনার একজন ভৃতয্ মাত্র| েসখােনই আমার উপযুক্ত জায়গা| এই
রাজধানীেত আপনার কােছ থাকা আমার মানায় না|”

6 েসিদন আখীশ দায়ুদেক িসক্লগ শহের পাঠােলন| েসেহতু িসক্লগ আজ পযর্ন্ত িযহূদা রাজােদর শহর
হেয় আেছ| 7 এক বছর চার মাস দায়ুদ পেলষ্টীয়েদর সেঙ্গ িছেলন|

দায়ুদ আখীশেক েবাকা বানােলন
8 দায়ুদ এবং তঁার সঙ্গীরা অমােলকীয়, গশূরীয়, িগষীর্য় অিধবাসীেদর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেত েগেলন, যারা

েসই িমশর পযর্ন্ত শূেরর কােছ েটেলম অঞ্চেল বাস করত| দায়ুেদর কােছ তারা পরািজত হল| তােদর সব
ধনসম্পদ দায়ুেদর হােত েগেলা| 9 ঐ অঞ্চেলর সকলেক হািরেয় দায়ুদ তােদর েমষ, গরু, গাধা, উট,
বস্ত্র সবিকছু িনেয় আখীেশর কােছ তুেল িদেলন| িকন্তু দায়ুদ এই েলাকেদর মেধয্ একজনেকও জীিবত
রাখেলন না|

10 এরকম লড়াই দায়ুদ অেনকবার কেরিছেলন| প্রেতয্কবারই আখীশ দায়ুদেক িজজ্ঞাসা করেতন
েকাথায় েস যুদ্ধ কের এত সব িজিনস এেনেছ| দায়ুদ বলেতন, “আিম যুদ্ধ কেরিছ এবং িযহূদার দিক্ষণ
অঞ্চল িজেতিছ|” অথবা “আিম যুদ্ধ কের িযরহমীেলর দিক্ষণ িদক িজেতিছ,” অথবা বলেতন, “আিম
েকনীয়েদর দিক্ষেণ লড়াই কের িজেতিছ|” 11 দায়ুদ গােত কাউেকই জীিবত আনেতন না| িতিন ভাবেলন,
“যিদ আমরা কাউেক জীিবত রািখ তাহেল েস আখীশেক বেল েদেব আিম িক কেরিছ|”
পেলষ্টীয়েদর েদেশ থাকার সময় দায়ুদ সব সময় এই ধরেণর কাজ করেতন| 12আখীশ দায়ুদেক িবশ্বাস

করেত শুরু কেরিছেলন| আখীশ মেন মেন বলেতন, “িনেজর েলাকরাই এখন দায়ুদেক ঘৃণা করেছ|
ইস্রােয়লীয়রা তােক এেকবােরই েদখেত পাের না| এখন েথেক িচরিদন দায়ুদ আমার েসবা করেব|”
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পেলষ্টীয়রা যুেদ্ধর জনয্ ৈতরী হল

1 পের পেলষ্টীয়রা ইস্রােয়েলর িবরুেদ্ধ যুেদ্ধর জনয্ ৈসনয্ সংগ্রহ করেত লাগল| আখীশ দায়ুদেক
বলেলন, “েলাকেদর িনেয় তুিম আমার সেঙ্গ ইস্রােয়লীয়েদর িবরুেদ্ধ যােব, বুঝেত েপেরছ?”

2 দায়ুদ বলেলন, “িনশ্চয়ই, েদখেবন আিম িক কির|”
আখীশ বলেলন, “েবশ! তুিম হেব আমার েদহরক্ষী| সবসময় তুিম আমােক রক্ষা করেব|”

ঐন্-েদাের েশৗল এবং একজন স্ত্রীেলাক
3 শমূেয়ল মারা েগল| তার মৃতুয্েত ইস্রােয়লীয়রা সকেলই েশাক প্রকাশ করল| তারা তােক তার িনেজর

েদশ রামায় কবর িদল
যারা েপ্রতাত্মা নামায় আর ভিবষয্ৎ বলেত পাের তােদর সকলেক েশৗল বলপূবর্ক ইস্রােয়ল েথেক সিরেয়

িদেয়িছেলন|
4 পেলষ্টীয়রা যুেদ্ধর জনয্ ৈতরী হল| তারা শূেনেম তঁাবু খাটাল| ইস্রােয়লীয়েদর িনেয় েশৗল িগলেবায়

তঁাবু খাটােলন| 5 পেলষ্টীয় ৈসনয্েদর েদেখ েশৗল ভয় েপেয় েগেলন| ভেয় তঁার বুক কঁাপেত লাগেলা|
6 েশৗল, প্রভুর কােছ প্রাথর্না করেলন| িকন্তু প্রভু েস প্রাথর্নার েকান উত্তর িদেলন না| স্বেপ্নর মেধয্ও ঈশ্বর
েশৗলেক িকছু বলেলন না| ঊরীেমর দ্বারাও ঈশ্বর উত্তর িদেলন না| েকােনা ভাববাদীর মাধয্েমও ঈশ্বর
েশৗেলর উেদ্দেশয্ েকান বাণী েশানােলন না| 7অবেশেষ, েশৗল তঁার আিধকািরকেদর বলেলন, “একজন
স্ত্রীেলােকর েখঁাজ কর েয একজন েপ্রতাত্মার মাধয্ম| তােক িজেজ্ঞস করব যুেদ্ধ িক হেত পাের|” তারা
বলল, “ঐন্-েদাের এরকম একজন আেছ|”

8 েশৗল নানারকম েপাশােক সাজেলন যােত েকউ তঁােক িচনেত না পাের| েসই রােত্র েশৗল দুজন েলাক
িনেয় েসই স্ত্রীেলাকিটেক েদখেত েগেলন| তারপর তার েদখা েপেয় েশৗল বলেলন, “আিম চাই তুিম একা
আত্মােক উিঠেয় আন| েস আমায় ভিবষয্েত িক হেব না হেব তা বলেব| আিম যার নাম বলব তুিম তােক
েডেক আনেব|”

9 েসই স্ত্রীেলাকিট বলল, “েশৗল যা কেরেছন তার সবই আপিন জােনন| িতিন েতা ইস্রােয়েলর েথেক
সব েজয্ািতষী আর ভূত নামােনা মাধয্মেদর েজার কের তািড়েয় িদেয়েছন| আপিন আমায় আসেল ফঁােদ
েফেল েমের েফলেত চাইেছন|”

10 েশৗল প্রভুর নােম শপথ কের েসই স্ত্রীেলাকিটেক বলেলন, “প্রভুর িদবয্ িদেয় বলিছ েয তুিম এর
জনয্ শািস্ত েভাগ করেব না|”

11 স্ত্রীেলাকিট বলল, “আপনার জনয্ কােক এেন িদেত হেব?”
েশৗল বলেলন, “শমূেয়লেক উিঠেয় আন|”
12 তাই হল| স্ত্রীেলাকিট শমূেয়লেক েদখেত েপেয় িচৎকার কের উঠল| েস েশৗলেক বলল, “তুিম

আমােক প্রতারণা কেরছ, তুিমই েতা েশৗল|”
13 রাজা েসই স্ত্রীেলাকিটেক বলল, “ভয় েপও না| তুিম িক েদখছ?”
স্ত্রীেলাকিট বলল, “আিম েদখিছ একটা আত্মা ভূিম েথেক উেঠ আসেছ|”*
14 েশৗল বলল, “তােক কার মেতা েদখেত?” স্ত্রীেলাকিট বলল, “তােক েদখেত িবেশষ েপাশাক পরা

একজন বৃদ্ধেলােকর মেতা|”
েশৗল বুঝেত পারেলন উিন হেচ্ছন শমূেয়ল| েশৗল মাথা েনায়ােলন| মািটেত উপুড় হেয় শুেয় পড়েলন|

15 শমূেয়ল েশৗলেক বলল, “তুিম েকন আমােক িবরক্ত করছ? েকন আমােক তুেল আনেল?”
েশৗল বলেলন, “আিম িবপেদ পেড়িছ| পেলষ্টীয়রা আমার িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেত এেসেছ, িকন্তু ঈশ্বর

আমায় তয্াগ কেরেছন| িতিন আমার ডােক আর সাড়া িদেচ্ছন না| েকােনা ভাববাদী বা েকােনা স্বেপ্নর মেধয্
িদেয়ও িতিন উত্তর িদেচ্ছন না| তাই আিম আপনােক েডেকিছ| আপিন বলুন আমােক িক করেত হেব?”

* 28:13: ভূিম অথবা “িশওল, মৃতুয্র স্থান|”
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16শমূেয়ল বলেলন, “প্রভু েতামায় তয্াগ কেরেছন| িতিন এখন েতামার প্রিতেবশী (দায়ুেদর)কােছ| তেব
েকন আমায় জ্বালাতন করছ? 17আমার মাধয্েম প্রভু েতামােক জািনেয়েছন িতিন িক করেবন| এখন িতিন
তঁার কথা অনুযায়ী কাজ করেছন| িতিন েতামার হাত েথেক রাজত্ব েকেড় িনেচ্ছন| িতিন েতামার একজন
প্রিতেবশীেক েসই রাজয্ সমপর্ণ করেছন| েসই প্রিতেবশীর নাম দায়ুদ| 18 তুিম প্রভুর কথা মানয্ কেরা িন|
তুিম অমােলকীয়েদর ধ্বংস কেরা িন এবং তােদর েদখাও িন েয প্রভু তােদর ওপর কত কু্রদ্ধ িছেলন|
তাই িতিন েতামার সেঙ্গ এমন বয্বহার করেছন| 19 তঁার ইচ্ছােতই পেলষ্টীয়রা েতামােক আর ইস্রােয়লীয়
েযাদ্ধােদর পরািজত করেব| আগামীকাল তুিম আর েতামার পুত্ররা এখােন আমার কােছ আসেব|”

20 েশৗল সেঙ্গ সেঙ্গ মািটেত পেড় েগেলন| িতিন শুেয় রইেলন| শমূেয়েলর কথায় িতিন েবশ ভয়
েপেয়িছেলন| তাছাড়া সারািদন সারারাত িকছু না েখেয় িতিন খুব দুবর্ল হেয় পেড়িছেলন|

21 স্ত্রীেলাকিট েশৗেলর কােছ এেস েদখল েশৗল সিতয্ই েবশ ভয় েপেয় েগেছন| েস তােক বলল,
“শুনুন আিম আপনার দাসী| আপনার আেদশ আিম পালন কেরিছ| িনেজর জীবেনর ঝঁুিক িনেয় আপনার
কথা আিম শুেনিছ| 22এখন দয়া কের আমার কথা শুনুন| আিমআপনােক িকছু েখেত িদিচ্ছ| আপিন েখেয়
শিক্ত সঞ্চয় করুন যােত পেথ চলেত িফরেত পােরন|”

23 িকন্তু েশৗল কথা শুনেলন না| িতিন বলেলন, “আিম খাব না|”
এমনিক েশৗেলর আিধকািরকরাও স্ত্রীেলাকিটর সেঙ্গ যুক্ত হেয় েশৗলেক খাবার জেনয্ িমনিত করেত

লাগল| েশষ পযর্ন্ত েশৗল তােদর কথা শুনেলন| িতিন মািট েথেক উেঠ িবছানার ওপর বসেলন|
24 স্ত্রীেলাকিটর বািড়েত একিট েমাটােসাটা বাছুর িছল| েস চট্পট্ বাছুরিটেক জবাই করল| িকছু ময়দা
খািমর না িদেয় েমেখ হােত েলিচ ৈতরী কের েসঁেক েফলল| 25 েশৗল ও কমর্চারীেদর েস েখেত িদল| তারা
খাওয়া দাওয়া কের েসই রােত্র উেঠ েবিরেয় পড়ল|

29
“দায়ুদেক সেঙ্গ িনেত আপিত্ত”

1 পেলষ্টীয়রা অেফেক ৈসনয্ জেড়া করল| ইস্রােয়লীয়রা তঁাবু গাড়ল িযিষ্রেয়ল ঝণর্ার পােশ| 2 পেলষ্টীয়
শাসকরা 100 জন ৈসনয্ এবং 1000 জন ৈসেনয্র এক এক দল িনেয় কুচকাওয়াজ কের অগ্রসর হেলন|
েপছেন েপছেন আখীেশর সেঙ্গ রইল দায়ুদ ও তার েলাকরা| 3পেলষ্টীয় েসনাপিতরা িজজ্ঞাসা করল, “এই
ইব্রীয়রা এখােন িক করেছ?”
আখীশ বলেলন, “এ হেচ্ছ দায়ুদ, েশৗেলর একজন উচ্চপদস্থ আিধকািরক| আমার সেঙ্গ ও অেনকিদন

রেয়েছ| েশৗলেক েছেড় েদবার পর েথেক যতিদন দায়ুদ আমার কােছ রেয়েছ ততিদন ওর মেধয্ খারাপ
িকছু েদিখ িন|”

4তবুও পেলষ্টীয় েসনাপিতরা আখীেশর ওপর েরেগ েগল| তারা বলল, “দায়ুদেক েফরত পািঠেয় দাও|
ওেক েয শহের তুিম থাকেত িদেয়ছ, েসখােন ওেক িফের েযেতই হেব| আমােদর সেঙ্গ েস যুেদ্ধ যােব না|
ওেক রাখা মােন একজন শত্রুেকই রাখা| েস আমােদর ৈসনয্েদর েমের তার রাজা েশৗলেকই খুশী করেব|
5 দায়ুদেক িনেয় ইস্রােয়লীয়রা এই গান েগেয় নাচানািচ কের:

�েশৗল েমেরেছ শত্রু হাজাের হাজাের|
দায়ুদ েমেরেছ অযুেত অযুেত!� ”

6 তাই দায়ুদেক েডেক আখীশ বলেলন, “প্রভুর অিস্তেত্বর মেতাই িনিশ্চত েয তুিম আমার অনুগত|
েতামােক আমার ৈসনয্েদর মেধয্ রাখেল আিম খুিশ হতাম| েযিদন েথেক তুিম আমার কােছ, আিম েতামার
েকান অনয্ায় েদিখ িন| িকন্তু পেলষ্টীয় শাসকরা েতামােক সমথর্ন কের িন| 7 তুিম িফের যাও| পেলষ্টীয়
রাজােদর িবরুেদ্ধ তুিম িকছু কেরা না|”
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8 দায়ুদ বলেলন, “আিম িক এমন অনয্ায় কেরিছ? আজ পযর্ন্ত যতিদন আপনার সামেন আিছ, আপিন
িক এই দােসর েকান েদাষ েপেয়েছন? তেব েকন আমার মিনব মহারােজর শত্রুেদর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেত
েদেবন না?”

9আখীশ উত্তর িদেলন, “আিম েতামায় একজন ভােলা মানুষ িহসােব গণয্ কির| তুিম একজন ঈশ্বেরর
দূেতর মেতা| িকন্তু িক করব, পেলষ্টীয় েসনাপিতরা বলেছ, �দায়ুদ আমােদর সেঙ্গ যুদ্ধ করেত যােব না|�
10 খুব সকােল তুিম েলাকেদর িনেয় েয শহর আিম েতামােক িদেয়িছ েসই শহের িফের যাও| েসনাপিতরা
েতামার নােম েযসব িনন্দা কেরেছ েসসেব কান িদও না| তুিম ভাল েলাক| তাই সূযর্ ওঠার সেঙ্গ সেঙ্গ তুিম
চেল যােব|”

11 অবেশেষ দায়ুদ এবং তঁার সঙ্গীরা খুব সকােল পেলষ্টীয়েদর েদেশ িফের েগল এবং পেলষ্টীয়রা
িযিষ্রেয়ল পযর্ন্ত েগল|

30
অমােলকীয়রা িসক্লগ আক্রমণ করল

1 তৃতীয় িদেন দায়ুদ িসক্লেগ উপিস্থত হল| েসখােন িগেয় তারা েদখল অমােলকীয়রা িসক্লগ শহর
আক্রমণ কেরেছ| তারা েনেগভ অঞ্চেল হানা িদেয়িছল| িসক্লগ শহর তারা পুিড়েয় ছারখার কের িদেয়িছল|
2 িসক্লেগর স্ত্রীেলাকেদর তারা বন্দী িহসােব ধের িনেয় িগেয়িছল| যুবক বৃদ্ধ সকলেক ধের িনেয় িগেয়িছল,
িকন্তু তােদর কাউেক হতয্া কের িন|

3 দায়ুদ েলাকেদর সেঙ্গ িনেয় িসক্লেগ এেস েদখেলন শহরটা দাউ দাউ কের জ্বলেছ| তােদর স্ত্রীেদর,
েছেলেমেয় সকলেকই অমােলকীয়রা ধের িনেয় েগেছ| 4 দায়ুদ এবং তঁার েলাকরা িচৎকার কের কঁাদেত
কঁাদেত এেকবাের কািহল হেয় পড়ল| েশেষ দুবর্লতায় আর িচৎকার করেত পারল না| 5 অমােলকীয়রা
দায়ূেদর দুই স্ত্রীেকই, িযিষ্রেয়লীয় অহীেনায়ম আর নাবেলর িবধবা অবীগলেক, ধের িনেয় িগেয়িছল|

6 সব ৈসনয্রা দুঃেখ আর রােগ অধীর হেয় পেড়িছল, কারণ তােদর েছেল েমেয়েদর যুদ্ধ বন্দী িহসােব
িনেয় যাওয়া হেয়িছল| তাই তারা দায়ুদেক আক্রমণ করবার ও পাথর ছঁুেড় েমের েফলবার িসদ্ধান্ত িনল|
দায়ুদ এসব শুেন মুষেড় পড়েলন| িকন্তু প্রভু ঈশ্বেরই দায়ুদ তঁার শিক্ত খঁুেজ েপেলন| 7 দায়ুদ যাজক
অিবয়াথরেক বলেলন, “এেফাদিট এেন দাও” এবং অিবয়াথর দায়ুদেক েসটা এেন িদেলন|

8 তারপর দায়ুদ প্রভুর কােছ প্রাথর্না করেলন, “যারা আমােদর েছেলেমেয়েদর ধের িনেয় েগেছ, আিম
িক তােদর িপছু েনব? আিম িক তােদর ধরেত পারব?”
প্রভু বলেলন, “যাও ওেদর িপছু নাও| তুিম ওেদর ধরেত পারেব| তুিম েতামার সকল পিরবারগুিলেক

রক্ষা করেত পারেব|”

দায়ুদ একজন িমশরীয় ক্রীতদাসেক েদখেত েপেলন
9-10 দায়ুদ 600 জন েলাক িনেয় িবেষার েস্রােতর কােছ েপৗছঁেলন| েসখােন তঁার েলাকেদর প্রায় 200

জন থাকল| তারা খুব দুবর্ল আর ক্লান্ত হেয় পেড়িছল| তারা আর চলেত পারিছল না| তাই 400 জন পুরুষ
িনেয় দায়ুদ অমােলকীয়েদর তাড়া করেলন|

11 দায়ুেদর েলাকরা মােঠর মেধয্ একজন িমশরীয়েক েদখেত েপল| তারা তােক দায়ূেদর কােছ িনেয়
এেস জল আর িকছু খাবার িদল| 12 ডুমুেরর িপেঠ আর দুমুেঠা িকিস্মস্ ওেক েখেত িদল| খাওয়া দাওয়ার
পর েস একটু ভাল েবাধ করল| িতনিদন িতনরাত েস েকান িকছু েখেত পায় িন বা পান করেত পায় িন|

13 িমশরীয় েলাকটােক দায়ুদ িজজ্ঞাসা করেলন, “েক েতামার মিনব? েকাথা েথেক তুিম আসছ?”
েলাকিট বলল, “আিম একজন িমশরীয়| অমােলেকর ক্রীতদাস| িতনিদন আেগ আিম অসুস্থ হওয়ায়

আমার মিনব আমােক েছেড় িদেয় চেল যায়| 14আমরা েনেগভ আক্রমণ কেরিছলাম| ওখােন কেরথীয়রা
থােক| আমরা িযহূদা আর েনেগভ অঞ্চলআক্রমণ কেরিছলাম| েনেগেভ কােলেবর েলাকরা থােক| আমরা
িসক্লগও পুিড়েয় িদেয়িছলাম|”
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15 দায়ুদ তােক িজজ্ঞাসা করেলন, “যারা আমােদর পিরবারগুিলেক িনেয় িনেয়েছ তুিম িক তােদর কােছ
আমােদর িনেয় যােব?”
িমশরীয় েলাকিট বলল, “যিদ ঈশ্বেরর কােছ প্রিতশ্রুিত কেরা েয তুিম আমায় হতয্া করেব না বা আমােক

আমার মিনেবর কােছ িফিরেয় েদেব না, তাহেল আিম েতামােক সাহাযয্ করেবা|”

দায়ুদ অমােলকীয়েদর হািরেয় িদেলন
16 িমশরীয় েলাকিট দায়ুদেক অমােলকীয়েদর কােছ েপৗেঁছ িদল| েসই সময় তারা মািটেত চািরিদেক

ছিড়েয় গড়াগিড় িদিচ্ছল, খাওয়া দাওয়া ও পান করিছল| পেলষ্টীয়েদর েদশ আর িযহূদা েথেক যা লুঠপাট
কের এেনিছল েস সব িনেয় ওরা ফূির্ত করিছল| 17 দায়ুদ তােদর আক্রমণ কের হতয্া করেলন| সূেযর্াদয়
েথেক পরিদন সেন্ধয্ পযর্ন্ত তারা যুদ্ধ করেলা| 400 জন অমােলক যুবক ঝঁাপ িদেয়, উেট চেড় পািলেয়
েগল| বাকীরা সকেল িনহত হল|

18 অমােলকীয়রা যা যা িনেয়িছল দায়ুদ তার সব িফের েপেলন| িতিন তঁার দুই স্ত্রীও িফের েগেলন|
19 িকছুই েখায়া যায় িন| িশশু বৃদ্ধ সকলেকই িফের পাওয়া েগল| তারা তােদর সব েছেল েমেয়েদর এবং
তােদর দামী িজিনসপত্র সব িফের েপল| দায়ুদ সব িফিরেয় িনেয় এেলন| 20 দায়ুদ সমস্ত েমষপাল ও েগা-
পাল িনেলন| দায়ুেদর েলাকরা এইসব পশুেক আেগ আেগ চালাল| দায়ূেদর েলাকরা বলল, “এইসব হেচ্ছ
দায়ুেদর পুরস্কার|”

সকেল সমানভােব সব িকছু পােব
21 িবেষার েস্রােতর ধাের েয 200 জন েথেক িগেয়িছল তােদর কােছ দায়ুদ এেলন| এরা খুব ক্লান্ত

আর দুবর্ল বেল দায়ূেদর সেঙ্গ েযেত পাের িন| তারা দায়ুদ ও তঁার সঙ্গীেদর সেঙ্গ েদখা করেত এল| তারা
কােছ আসেতই িবেষার েস্রােতর ধােরর েলাকরা অিভবাদন জানাল| 22 িকন্তু দায়ূেদর েলাকেদর মেধয্ দুষ্ট
েলাকও িছল| তারা ঝােমলা বাধাত| তারা বলল, “এই 200 জন েলাক আমােদর সেঙ্গ আেস িন| তাই
এেদর আমরা যা এেনিছ তার ভাগ েদব না| এরা শুধু িনেজেদর স্ত্রী ও েছেলেমেয়েদর েফরত পােব|”

23 দায়ুদ বলেলন, “ভাইসব, এইরকম কাজ করা িঠক নয়| প্রভু আমােদর িক িদেয়েছন একবার েভেব
েদেখা| িতিন আমােদর িবরুেদ্ধ আসা শত্রুেদর হািরেয় িদেয়েছন| 24 েতামােদর কথা েকউ শুনেব না| যারা
দ্রবয্সামগ্রী আগেলিছল আর যারা যুেদ্ধ েযাগ িদেয়িছল সকেলই সমান দািবদার| প্রেতয্েকই সমান ভাগ
পােব|” 25 দায়ুদ ইস্রােয়েলর জনয্ এই িবিধ ও শাসন িস্থর করেলন| এই িবধান আজও চালু আেছ|

26 দায়ুদ িসক্লেগ এেস েপৗছঁােলন| অমােলকীয়েদর কাছ েথেক পাওয়া িকছু িজিনসপত্র তঁার বনু্ধেদর
কােছ পািঠেয় িদেলন| এরা সব িযহূদার দলপিত| দায়ুদ বলেলন, “েতামােদর জনয্ িকছু উপহার এেনিছ|
প্রভুর শত্রুেদর কাছ েথেক এইসব আমরা েপেয়িছ|”

27 দায়ুদ অমােলকীয়েদর কাছ েথেক েনওয়া িজিনসপত্র েথেক িকছু ৈবেথল, েনেগেভর রােমাৎ
এবং যত্তীেরর েনতােদর কােছ পাঠােলন| 28অেরােয়র, িশফেমাৎ, ইষ্টিেমায়, 29 রাখল, িযরহেমলীয়েদর
নগরগুিলেত, েকনীয়েদর নগরগুিলেত 30 হম্মর্া, েকার-আশন, অথাক, 31এবং িহেব্রাণ শহেরর েনতােদর
কােছ দায়ুদ উপহার পাঠােলন| তাছাড়া আর েয েয েদেশ দায়ুদ ও তঁার েলাকরা িছল, েসইসব েদেশর
েনতােদর কােছও িতিন উপহার পাঠােলন|

31
েশৗেলর মৃতুয্

1 ইস্রােয়েলর িবরুেদ্ধ যুেদ্ধ পেলষ্টীয়রা িজেত েগল| ইস্রােয়লীয়রা পেলষ্টীয়েদর কাছ েথেক পািলেয়
েগল| িগেল্বায় পবর্েতর চূড়ায় অেনক ইস্রােয়লীয় মারা েগল| 2 েশৗল আর তঁার পুত্রেদর িবরুেদ্ধ পেলষ্টীয়রা
একটা দুদর্ ান্ত যুদ্ধ চািলেয়িছল| েশৗেলর িতন পুত্র েযানাথন, অবীনাদব আর মল্কী-শূয়েক পেলষ্টীয়রা হতয্া
করল|
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3 যুেদ্ধর অবস্থা েশৗেলর পেক্ষ খারাপ েথেক আরও খারাপ হেত লাগল| তীরন্দাজরা তীর ছঁুেড় েশৗলেক
গুরুতরভােব আহত করল| 4 েশৗল তঁার বমর্বহনকারী ভৃতয্েক বলেলন, “আমায় েতামার তরবাির িদেয়
েমের েফল| তাহেল িবেদশীরা আর আমায় েমের মজা করেত পারেব না|” িকন্তু ভৃতয্ েস কথা শুনেলা না|
েস েবশ ভয় েপেয় িগেয়িছল| তাই েশৗল িনেজর তরবাির িদেয় িনেজেক হতয্া করেলন|

5 ভৃতয্িট যখন েদখল েশৗল মারা েগেছ, তখন েসও িনেজর তরবাির িদেয় আত্মহতয্া করল| েশৗেলর
সেঙ্গ েসও েসখােন পেড় রইল| 6 এই ভােব একই িদেন েশৗল ও তঁার িতন পুত্র আর বমর্ধারী ভৃতয্ একই
সেঙ্গ মারা েগল|

পেলষ্টীয়রা েশৗেলর মৃতুয্েত আনন্দ করল
7 উপতয্কার অনয্িদেক বসবাসকারী ইস্রােয়লীয়রা েদখেলা ইস্রােয়লীয় ৈসনয্রা েদৗেড় পালােচ্ছ| তারা

েদখল েশৗল আর তার িতন পুত্র মারা েগেছ| এবার তারাও শহর েছেড় পালাল| তারপর পেলষ্টীয়রা এেলা
এবং ঐ শহরগুিলেত বসবাস করল|

8 পরিদন পেলষ্টীয়রা মৃতেদর েদহ েথেক িজিনস লুঠ করেত চেল েগল| িগেল্বায় পবর্ত চূড়ায় েস তারা
েশৗল আর তঁার িতন পুেত্রর মৃতেদহ েদখেত েপল| 9 তারা েশৗেলর মাথাটা েকেট িনল| েশৗেলর বমর্ িনেয়
িনল| তারা পেলষ্টীয়েদর কােছ খবর িদেয় িদল| তােদর মূির্ত্তসমূেহর মিন্দেরও তারা এই খবর িনেয় েগল|
10 অষ্টােরাৎ মূির্ত্তর মিন্দের তারা েশৗেলর বমর্ েরেখ িদল| েশৗেলর েদহ তারা ঝুিলেয় রাখল েবথ শােনর
েদওয়ােল|

11 পেলষ্টীয়েদর েশৗেলর প্রিত কৃতকেমর্র কথা যােবশ িগিলয়েদর েলাকরা জানেত পারেলা|
12 েসখানকার ৈসনয্রা ৈবৎ -শােন েগল| তারা সারা রাত ধের দৃঢ় পদেক্ষেপ অগ্রসর হল| েসখানকার
েদওয়াল েথেক তারা েশৗেলর েদহ তুেল িনল| েশৗেলর পুত্রেদর েদহও তারা নািমেয় আনল| তারপর তারা
েদহগুেলা িনেয় যােবেশ েগল| যােবেশর েলাকরা এইসব েদহ দাহ করেলা| 13 এেদর অিস্থগুেলা যােবেশ
একটা িবশাল গােছর তলায় তারা কবর িদল| যােবেশর মানুষ সাতিদন উপবাস কের েশাক পালন করল|
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শমূেয়েলর িদ্বতীয় পুস্তক

দায়ুদ েশৗেলর মৃতুয্ সম্পেকর্ জানেলন
1 দায়ুদ অমােলকীয়েদর পরািজত কের িসক্লেগ িফের েগেলন| েশৗেলর মৃতুয্র িঠক পের দায়ুদ িসক্লেগ

দু�িদন থাকেলন| 2 তৃতীয় িদন একজন তরুণ ৈসিনক িসক্লেগ এেলা| েলাকিটর জামাকাপড় েছঁড়া, মাথায়
ধূেলাবািল ভির্ত্ত|* েস দায়ুেদর কােছ এেস মাথা নত কের তঁােক প্রণাম করেলা|

3 দায়ুদ তঁােক িজজ্ঞাসা করেলন, “তুিম েকাথা েথেক আসেছা?”
েলাকিট দায়ুদেক উত্তর িদেলা, “আিম এইমাত্র ইস্রােয়লীয় িশিবর েথেক আসিছ|”
4 দায়ুদ তােক িজজ্ঞাসা করেলন, “যুেদ্ধ কারা িজেতেছ বল?”
েলাকিট উত্তর িদেলা, “আমােদর েলাক যুদ্ধেক্ষত্র েথেক পািলেয় েগেছ| অেনক েলাক যুেদ্ধ মারা েগেছ|

এমনিক েশৗল এবং তার পুত্র েযানাথনও যুেদ্ধ মারা েগেছ|”
5 দায়ুদ ৈসিনকেক িজজ্ঞাসা করেলন, “তুিম েকমন কের জানেল েয েশৗল এবং তার পুত্র েযানাথন

মারা েগেছ?”
6 ৈসিনক উত্তর িদেলা, “আিম তখন িগলেবায় পবর্েত িছলাম| আিম েশৗলেক তার বশর্ার উপর ভর

িদেয় ঝঁুেক পড়েত েদেখিছ| তখন পেলষ্টীয় রথ ও অশ্বােরাহী ৈসিনকরা ক্রমশঃ েশৗেলর কাছাকািছ এিগেয়
আসিছেলা| 7 েশৗল িপছন িফের আমােক েদখেত েপেলন, আমােক ডাকেলন এবং আিম সাড়া িদলাম|
8 েশৗল িজজ্ঞাসা কেরিছেলন আিম েক| আিম বেলিছলাম েয আিম একজন অমােলকীয়| 9 তখন েশৗল
বেলিছেলন, �আমােক েমের েফল| আিম প্রচণ্ডভােব আহত এবং আিম প্রায় মরেত চেলিছ|� 10 িতিন
এমন মারাত্মকভােব আহত হেয়িছেলন েয আিম বুঝলাম িতিন আর বঁাচেবন না| সুতরাং আিম তঁােক হতয্া
করলাম| তারপর আিম তার মাথা েথেক রাজমুকুট, বাহু েথেক বালা খুেল িনেয়িছলাম| েহ আমার মিনব,
েসগুিল িনেয় এখন আিম আপনার কােছ এেসিছ|”

11তখন দায়ুদ িনেজর বস্ত্র িঁছেড় দুঃখ প্রকাশ করেলন এবং দায়ুেদর সেঙ্গ যারা িছল, তারাও েসই ভােব
দুঃখ প্রকাশ করল| 12 তারা দুঃেখ কঁাদেত লাগল ও সন্ধয্া পযর্ন্ত উপবাস কের রইল| তারা েশৗল এবং তার
পুত্র েযানাথেনর মৃতুয্র জনয্ েশাক প্রকাশ করেত লাগল| দায়ুদ এবং তঁার সঙ্গীরা, প্রভুর েয সমস্ত েলাকরা
িনহত হেয়েছ তােদর জনয্ এবং ইস্রােয়েলর জনয্ কঁাদেলন| কারণ েশৗল এবং তঁার পুত্র েযানাথন এবং বহু
ইস্রােয়লীয় যুেদ্ধ মারা িগেয়িছল|

দায়ুদ েসই অমােলকীয়েক হতয্ার আেদশ িদেলন
13 তখন দায়ুদ, েয ৈসিনক তােক েশৗেলর মৃতুয্র সংবাদ িদেয়িছল, তার সেঙ্গ কথা বলেলন| দায়ুদ

িজজ্ঞাসা করেলন, “তুিম েকাথা েথেক আসেছা?”
ৈসিনক উত্তর িদল, “আিম এক িবেদশীর েছেল| আিম একজন অমােলকীয়|”
14 দায়ুদ তােক িজজ্ঞাসা করেলন, “প্রভুর অিভিষক্ত রাজােক হতয্া করেত তুিম ভয় েপেল না েকন?”
15-16 তখন দায়ুদ েসই অমােলকীয়েক বলেলন, “তুিমই েতামার মৃতুয্র জনয্ দায়ী| তুিমই বেলিছেল

েয তুিম প্রভুর অিভিষক্ত রাজােক হতয্া কেরছ| সুতরাং েতামার িনেজর কথাই েতামার অপরােধর প্রমাণ
িদেচ্ছ|” এরপর দায়ুদ তঁার এক তরুণ ভৃতয্েক েডেক এই অমােলকীয়েক হতয্া করেত আেদশ িদেলন|
তখন েসই ইস্রােয়লীয় যুবক েসই অমােলকীয়েক হতয্া করল|

েশৗল এবং েযানাথেনর সম্বেন্ধ দায়ুেদর েশাক গীত
* 1:2: েলাকিটর � ভির্ত্ত এেত েবাঝায় েলাকিট খুবই দুঃখী িছল|
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17 েশৗল ও েযানাথন সম্পেকর্ দায়ুদ একিট েশাক গীত গাইেলন| 18 েসই গান িযহূদার অিধবাসীেদর
িশিখেয় েদবার জনয্ দায়ুদ তঁার অনুগামীেদর আেদশ িদেলন| এ গান “ধনু” নােম পিরিচত যা যােশর গ্রেন্থ
িলিপবদ্ধ আেছ|

19 “েহ ইস্রােয়ল, েতামার পাহােড় েতামার েসৗন্দযর্ িবনষ্ট হেয়িছল|
হায়! েসই বীরেদর েকমন কের পতন হল!

20 এ খবর গােত জািনও না|
অিস্কেলােনর পেথ পেথ এ খবর প্রচার কেরা না|

এেত পেলষ্টীয়রা উল্লাস করেব|
ঐ সব িবেদশীরা† আনিন্দত হেব|

21 “িগেল্বায় পবর্েত উৎসগর্ েক্ষত্রগুিলর‡ ওপের
েযন েকান বৃষ্টি বা িশিশর কণা না পেড়|

েসখােন বীরপুরুষেদর ঢালগুিলেত মরেচ পেড়েছ|
েশৗেলর ঢাল েতল িদেয় ঘষা হয় িন|

22 েযানাথেনর ধনুক তার শত্রুেদর হতয্া কেরেছ|
েশৗেলর তরবািরও শত্রুেদর হতয্া কেরেছ|

েযানাথন ও েশৗল পরাক্রান্ত শত্রু ৈসনয্েদর রক্তপাত ঘিটেয়েছ|
তঁারা শিক্তমান েলাকেদর েমদ মাংস িছন্নিভন্ন কেরেছন|

23 “েশৗল এবং েযানাথন এেক অপরেক ভােলাবাসেতন
এবং জীবনেভার এেক অপেরর সঙ্গ উপেভাগ কেরিছেলন|
মৃতুয্ও তঁােদর আলাদা করেত পাের িন|

তঁােদর গিত ঈগেলর েথেকও তীব্র িছেলা|
তঁারা িসংেহর েথেকও বলবান িছেলন|

24 েহ ইস্রােয়েলর কনয্াগণ, েশৗেলর জনয্ িবলাপ কর|
েশৗল েতামােদর সুন্দর লাল েপাষাক িদেয়েছন
এবং তা েসানার অলঙ্কাের েঢেক িদেয়েছন|

25 “বীরগণ যুেদ্ধ ভূপিতত হেলন|
েযানাথন িগলেবায় পবর্েত মৃতুয্বরণ করেলন|

26 েযানাথন, ভাই আমার, আিম েতামার জনয্ েশাকািভভূত|
তুিম আমার সেঙ্গ খুব ভাল বয্বহার কেরছ|

আমার প্রিত েতামার ভােলাবাসা
একজন নারীর ভােলাবাসার েথেকও অনুপম িছল|

27 বীরগণ যুেদ্ধ ভূপিতত হেলন|
যুেদ্ধর সকল অস্ত্র যুদ্ধেক্ষেত্র হািরেয় িগেয়িছল|”

† 1:20: িবেদশী আক্ষিরক অেথর্, “যােদর সুন্নত করা হয় িন|” এেত েবাঝায় েয ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর সেঙ্গ চুিক্তেত পেলষ্টীয়রা অংশ েনয়
িন| ‡ 1:21: উৎসগর্ েক্ষত্রগুিলর যুদ্ধেক্ষেত্র েযসব ৈসনয্ মারা েগেছ|
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দায়ুদ ও তঁার সঙ্গীরা িহেব্রােণ েগেলন

1পের দায়ুদ প্রভুর কাছ েথেক উপেদশ চাইেলন| দায়ুদ িজজ্ঞাসা করেলন, “আিম িক িযহূদার শহরগুিলর
েকান একিটর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করব?”
প্রভু দায়ুদেক বলেলন, “হঁয্া|”
দায়ুদ িজজ্ঞাসা করেলন, “আিম েকাথায় যাব?”
প্রভু বলেলন, “িহেব্রােণ|”
2 তখন দায়ুদ এবং তঁার দুই স্ত্রী িহেব্রােণ রওনা হেলন| (তঁার স্ত্রীরা িছেলন িযিষ্রেয়েলর অহীেনায়ম এবং

কিম্মর্েলর নাবেলর িবধবা পত্নী অবীগল|) 3 দায়ুদ তঁার সঙ্গীগণ এবং তােদর পিরবারেকও সেঙ্গ িনেলন|
তারা প্রেতয্েক িহেব্রাণ এবং িনকটবতীর্ শহরগুিলেত বসবাস করেত লাগল|

4 িযহূদার েলাকরা িহেব্রােণ এেস দায়ুদেক িযহূদার রাজারূেপ অিভিষক্ত করল| তারপর তারা দায়ুদেক
বলল, “যােবশ িগিলয়েদর েলাকরা েশৗলেক কবর িদেয়েছ|”

5 দায়ুদ যােবশ িগিলয়েদর েলাকেদর কােছ বাতর্ াবাহক পাঠােলন| বাতর্ াবাহকরা যােবেশর েলাকেদর
বলল, “প্রভু েতামােদর আশীবর্াদ করুন েকননা েতামরা েতামােদর গুরু েশৗেলর ছাই* কবর িদেয় তার
প্রিত দয়া েদিখেয়ছ| 6প্রভু েতামােদর প্রিত নয্াযসঙ্গতআচরণ করেবন এবং সদয় হেবন| আিমও েতামােদর
প্রিত সদয় হব| 7 এখন েতামরা শিক্তশালী ও সাহসী হও| েতামােদর মিনব েশৗল িনহত হেয়েছন| িকন্তু
িযহূদার পিরবারেগাষ্ঠী আমােক তােদর রাজারূেপ অিভিষক্ত কেরেছ|”

ঈশ্ েবাশত্ রাজা হেলন
8 েনেরর পুত্র অেব্নর েশৗেলর ৈসনয্বািহনীর েসনাপিত িছেলন| অেব্নর েশৗেলর পুত্র ঈশ্ েবাশত্ েক

মহনিয়েম িনেয় েগেলন এবং 9 তােক িগিলয়দ, অশূরীয়, িযিষেয়ল, ইফ্রিয়ম, িবনয্ামীন এবং সারা
ইস্রােয়েলর রাজা কের িদেলন|

10 ঈশ্ েবাশত্ েশৗেলর পুত্র িছেলন| যখন িতিন ইস্রােয়েলর শাসনভার েনন, তখন তঁার বয়স 40 বছর|
িতিন ইস্রােয়েল দুবছর রাজত্ব কেরিছেলন| িকন্তু িযহূদার পিরবারেগাষ্ঠী দায়ুদেক অনুসরণ করল| 11 দায়ুদ
িছেলন িহেব্রােণর রাজা| দায়ুদ িযহূদার পিরবারেগাষ্ঠীর ওপর সাত বছর ছ�মাস শাসনকাযর্ চািলেয়িছেলন|

একিট মারাত্মক লড়াই
12 েনেরর পুত্র অেব্নর এবং েশৗেলর পুত্র ইেশ্বাশেতর িকছু আিধকািরকগণ মহনিয়ম েথেক িগিবেয়ােন

েগল| 13 সরূয়ার পুত্র েযায়াব এবং দায়ুেদর আিধকািরকরাও িগিবেয়ােন েগল| িগিবেয়ােনর এক পুকুেরর
কােছ তােদর েদখা হল| পুকুেরর একিদেক অেব্নেরর দল এবং অনয্িদেক েযায়ােবর দল বসল|

14অেব্নর েযায়াবেক বলল, “আমােদর তরুণ েযাদ্ধারা উেঠ দঁাড়াক এবং তােদর মেধয্ একটা লড়াই
হেয় যাক|”
েযায়াব বলল, “িনশ্চয়ই, লড়াই েহাক্◌্|”
15 তখন তরুণ েযাদ্ধারা উেঠ দঁাড়াল| দুই েদশই, লড়াইেয়র জনয্ তােদর কত েলাকজন আেছ তা গুেন

িনল| তারা িবনয্ামীেনর পিরবারেগাষ্ঠী েথেক েশৗেলর পুত্র ঈেশ্বাশেতর পেক্ষ লড়াইেয়র জনয্ বােরা জনেক
েবেছ িনেলা| অনয্িদেক েযায়ােবর দল দায়ুেদর আিধকািরকেদর মেধয্ েথেক বােরা জনেক েবেছ িনল|
16 তােদর প্রেতয্েক প্রেতয্েকর প্রিত পেক্ষর মাথা আঁকেড় ধের তােদর তরবাির িদেয় পােশ ঢুিকেয় িদল,
তাই তারা একসেঙ্গ মািটেত পেড় েগল| এই জনয্ এই জায়গােক বলা হয় “ছুিরকা ভূিম|” এটা িগিবেয়ােনর
একটা জায়গা|

17 েসই লড়াই একটা ভয়ঙ্কর যুেদ্ধর রূপ িনেয়িছল এবং দায়ুেদর েলাকজন েসিদন অেব্নর এবং
ইস্রােয়লীয়েদর হািরেয় িদেয়িছল|

* 2:5: েশৗেলর ছাই েশৗল এবং েযানাথন উভেয়র শরীর পুেড় িগেয়িছল|
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অেব্নর আসােহলেক হতয্া করল
18 সরূয়ার িতন পুত্র িছল: েযায়াব, অবীশয় এবং অসােহল| অসােহল খুব দ্রুত েদৗড়ােত পারত| েস

বনয্ হিরেণর মতই দ্রুতগামী িছল. 19 অসােহল েসাজা অেব্নেরর িদেক েদৗেড় েগল এবং তােক তাড়া
করল| 20অেব্নর িপছেন তািকেয় তােক িজজ্ঞাসা করল, “তুিমই িক অসােহল?”
অসােহল বলেলন, “হঁয্া, আিমই অসােহল|”
21অেব্নর অসােহলেক আঘাত করেত চায় িন| তাই, অেব্নর অসােহলেক বলল, “আমােক তাড়া কর

না| বরং একজন তরুণ ৈসিনকেক তাড়া কর| খুব সহেজই তুিম তার বমর্িট েতামার জনয্ েপেয় েযেত
পােরা|” িকন্তু অসােহল অবেনরেক তাড়া করা েথেক ক্ষান্ত হল না|

22অেব্নর আবার অসােহলেক বলল, “দঁাড়াও; না হেল আিম েতামােক হতয্া করেত বাধয্ হব| তাহেল
েকমন কের আিম আবার েতামার ভাই েযায়ােবর মুেখর িদেক তাকােবা?”

23 িকন্তু অসােহল অেব্নরেক তাড়া করা েথেক ক্ষান্ত হল না| তখন অেব্নর তার বশর্ার েগাড়ার িদকটা
অসােহেলর েপেট ঢুিকেয় িদল| বশর্া তার েপেট ঢুেক এেফঁাড় ওেফঁাড় হেয় েগল এবং েসখােনই অসােহেলর
মৃতুয্ হল|

েযায়াব এবং অবীশয় অেব্নরেক তাড়া করেলা
অসােহেলর েদহ মািটেত পেড় রইেলা| েসই রাস্তা িদেয় যারা ছুেট যািচ্ছল তারা সবাই অসােহলেক েদখার

জনয্ দঁািড়েয় পড়েলা| 24 িকন্তু েযায়াব এবং অবীশয় অেব্নরেক তাড়া করেত লাগল| যখন তারা অম্মা
পাহােড়র কােছ এেলা তখন সূযর্ অস্ত েযেত বেসেছ| (িগিবেয়ান মরুভূিমর িদেক েযেত গীেহর সামেনই
িছল অম্মা পাহাড়|) 25 পবর্েতর চূড়ায়, িবনয্ামীেনর পিরবারেগাষ্ঠীর েলাকরা অেব্নেরর চারিদেক একিত্রত
হল|

26অেব্নর িচৎকার কের েযায়াবেক বলল, “আমরা িক িচরিদন লড়াই কের এেক অপরেক হতয্া কের
যােবা? তুিম খুব ভােলা কেরই জােনা েয এর পিরণাম হেব শুধুই দুঃখ| এই সব েলাকেদর বল তারা েযন
তােদর িনেজর ভাইেক তাড়া না কের|”

27তখন েযায়াব বলল, “এ কথা বেল তুিম খুব ভােলা করেল| যিদ তুিম িকছু না বলেত, এই সব েলাকরা
সকাল পযর্ন্ত তােদর ভাইেক তাড়া করেত থাকত| ঈশ্বর েযমন আেছন এ কথা েযমন সতয্ েতমিন এটাও
সতয্|” 28 তখন েযায়াব একিট িশঙা বাজাল এবং তার েলাকরা ইস্রােয়লীয়েদর েপছেন তাড়া করা বন্ধ
করল| তারা ইস্রােয়লীয়েদর িবরুেদ্ধ আর লড়াই করার েচষ্টাও করল না|

29অেব্নর এবং তার অনুগামীরা সারারাত ধের যদর্ ন উপতয্কায় েহঁেট যদর্ ন নদী পার হল এবং পরিদন
সারা িদন েহঁেট মহানিয়েম উপিস্থত হল|

30 েযায়াব অেব্নরেক তাড়া করা েথেক িবরত হল ও িফের েগল| েযায়াব তার েলাকেদর জেড়া
করল এবং জানেত পারল েয অসােহল সহ দায়ুেদর 19 জন আিধকািরকরা িনেখঁাজ| 31 িকন্তু দায়ুেদর
আিধকািরকরা, অেব্নেরর দল েথেক িবনয্ামীেনর পিরবােরর 360 জনেক হতয্া কেরিছল| 32 দায়ুেদর
আিধকািরকরা অসােহলেক িনেয় িগেয় ৈবৎ েলেহেম তার িপতার কবের কবর িদেলা|
েযায়াব এবং তার সঙ্গীরা সারারাত ধের েহঁেট চলল| যখন তারা িহেব্রােণ েপৗছঁােলা তখন সকােলর সূযর্

সেব উেঠেছ|

3
ইস্রােয়ল ও িযহূদার মেধয্ যুদ্ধ হল

1 েশৗেলর পিরবার ও দায়ুেদর পিরবােরর মেধয্ েবশ িকছুিদন ধের যুদ্ধ চলিছল| দায়ুদ ক্রমশঃই আেরা
শিক্তশালী হেয় উঠিছেলন এবং েশৗেলর পিরবার ক্রমশঃই দুবর্ল হেয় পড়িছল|

িহেব্রােণ দায়ুেদর ছয় সন্তােনর জন্ম হল
2 দায়ুেদর এইসব সন্তান িহেব্রােণ জন্মগ্রহণ কেরিছল|
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প্রথম সন্তান িছল অেম্নান| অেম্নােনর মা িছেলন িযিষ্রেয়েলর অহীেনায়ম|
3 িদ্বতীয় সন্তান িছল িকলাব| িকলােবর মা অবীগল িছেলন কিম্মর্লীয় নাবেলর িবধবা পত্নী|
তৃতীয় সন্তােনর নাম অবশােলাম| অবশােলােমর মা িছেলন গশূর রােজয্র রাজা তল্মেয়র কনয্া মাখা|
4 চতুথর্ সন্তান আেদািনয়| আেদািনয়র মা িছেলন হগীত|
পঞ্চম সন্তান শফিটয়| শফিটেয়র মােয়র নাম অবীটল|
5 ষষ্ঠ সন্তােনর নাম িযিত্রয়ম| িযিত্রয়েমর মা িছেলন দায়ুেদর স্ত্রী ইগ্লা|

দায়ুেদর এই কিট সন্তান িহেব্রােণ জেন্মিছেলা|

অেব্নর দায়ুেদর সেঙ্গ েযাগ েদবার িসদ্ধান্ত িনল
6 েশৗল এবং দায়ুেদর পিরবােরর মেধয্ যখন যুদ্ধ চলিছল তখন েশৗেলর ৈসনয্বািহনীেত অেব্নর

ক্রমশঃই শিক্তশালী হেয় উঠিছল| 7 িরস্পা নােম েশৗেলর এক দাসী িছল| িরস্পা িছল অয়ার কনয্া| ঈেশ্বাশত্ 
অেব্নরেক বলল, “আমার িপতার দাসীর সেঙ্গ তুিম েকন েযৗন সম্পকর্ করেল?”

8ঈেশ্বাশেতর কথা অেব্নর ভীষণভােব েরেগ েগেলন|অেব্নর বলল, “আিম েশৗল এবং তার পিরবােরর
প্রিত বরাবরই অনুগত| আিম েতামােক দায়ুেদর হােত তুেল িদই িন| দায়ুদেক েতামার উপর জয়ী হেত িদই
িন| িযহূদার অিধকারভুক্ত আিম িবশ্বাসঘাতক নই| িকন্তু এখন তুিম বলেছা েয আিম এই অপকমর্ কেরিছ|
9-10আিম প্রিতজ্ঞা করিছ ঈশ্বর যা বেলেছন তা িনিশ্চতভােব ঘটেব| প্রভু বেলেছন েশৗেলর পিরবার েথেক
রাজয্ িছিনেয় িনেয় িতিন দায়ুদেক েদেবন| প্রভু দায়ুদেকই িযহূদা এবং ইস্রােয়েলর রাজা করেবন| িতিন দান
েথেক েবর্-েশবা পযর্ন্ত* শাসন করেবন| আমার মেন হয় তা ঘটােত আিম যিদ তত্ পর না হই ঈশ্বর আমায়
শািস্ত েদেবন|” 11 ঈেশ্বাশত্ অেব্নরেক আর িকছু বলেত পারেলন না| ঈেশ্বাশত্ তােক খুব ভয় েপত|

12অেব্নর দায়ুদেক বাতর্ াবাহক পাঠাল| অেব্নর বলল, “এই েদশ কার শাসন করা উিচৎ বেল আপিন
মেন কেরন? আপিন আমার সেঙ্গ চুিক্ত করুন| আিম আপনােক ইস্রােয়েলর সমস্ত েলাকর শাসক হেত
সাহাযয্ করেবা|”

13 দায়ুদ উত্তের জানােলন, “েবশ! আিম আপনার সেঙ্গ চুিক্ত করব| িকন্তু আিম আপনােক একটা কথা
িজজ্ঞাসা করেত চাই; যতক্ষণ পযর্ন্ত আপিন েশৗেলর কনয্া মীখলেক আমার কােছ আনেত না পারেবন
ততক্ষণ পযর্ন্ত আিম আপনার সেঙ্গ েদখা করব না|”

14 দায়ুদ েশৗেলর পুত্র ইেশ্বাশেতর কােছ বাতর্ াবাহক পাঠােলন| দায়ুদ বলেলন, “আমার স্ত্রী মীখলেক
েফরত িদন| েস আমার কােছ স্ত্রী িহেসেব প্রিতশ্রুত| তােক পাবার জনয্ আিম 100 পেলষ্টীয় িশেশ্নর দাম
িদেয়িছ|”

15 তখন ঈেশ্বাশত্ েসই েলাকিটেক লিয়েশর পুত্র পিল্টেয়ল নামক এক েলাকর কাছ েথেক মীখলেক
িনেয় েযেত বলল| 16 মীখেলর স্বামী পিল্টেয়ল মীখেলর সেঙ্গ েগল| বহুরীেম যাবার সময় পিল্টেয়ল
মীখেলর িপছু িপছু যািচ্ছল এবং কঁাদিছল| িকন্তু অেব্নর পিল্টেয়লেক বলল, “বাড়ী িফের যাও|” তখন
পিল্টেয়ল বাড়ী িফের েগল|

17 অেব্নর ইস্রােয়েলর েনতােদর কােছ এই বাতর্ া িদল| েস বলল, “দীঘর্িদন ধের েতামরা দায়ুদেক
েতামােদর রাজা িহেসেব েচেয় আসছ| 18এখন তা সম্পাদন কর| প্রভু দায়ুদ সম্পেকর্ বলার সময় বলেলন,
�আিমআমার ইস্রােয়লীয় েলাকেদর পেলষ্টীয় এবং অনয্ানয্ শত্রুেদর হাত েথেক রক্ষা করব| আিম দায়ুেদর
মাধয্েম এটা করােবা|� ”

19 এসব কথা অেব্নর দায়ুদেক িহেব্রােণ বেলিছল| এসব কথা েস িবনয্ামীন পিরবারেগাষ্ঠীর েলাকেদর
কােছও বেলিছল| অেব্নর যা বেলিছল েসগুেলা িবনয্ামীন পিরবারেগাষ্ঠী এবং ইস্রােয়েলর সব েলাকেদর
কােছ ভাল েলেগিছল|

* 3:9-10: দান � পযর্ন্ত এর অথর্ সমগ্র ইস্রােয়ল জািত উত্তর ও দিক্ষণ| দান িছল ইস্রােয়েলর উত্তরাংেশর একিট শহর ও েবর-েশবা িছল
িযহুদার দিক্ষণ অংেশ|
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20তখন অেব্নর িহেব্রােণ দায়ুেদর কােছ চেল এল|অেব্নর তার সেঙ্গ 20জন েলাক এেনিছল|অেব্নর
এবং অেব্নেরর সেঙ্গ যারা এেসিছল তােদর জনয্ দায়ুদ একিট েভাজ িদেয়িছেলন|

21অেব্নর দায়ুদেক বলল, “েহ আমার মিনব এবং রাজা, আমােক েযেত িদন এবং সব ইস্রােয়লীয়েক
আপনার কােছ আনেত িদন| তারা আপনার সেঙ্গ চুিক্ত করেব| েযমনিট আপিন েচেয়িছেলন েয আপিন
সারা ইস্রােয়েলর উপর রাজত্ব করেবন|”
তখন দায়ুদ অেব্নরেক েযেত িদেলন| অেব্নর শািন্তেত চেল েগেলন|

অেব্নেরর মৃতুয্
22 েযায়াব এবং দায়ুেদর আিধকািরকরা যুদ্ধ েথেক িফের এল| তারা শত্রুেদর কাছ েথেক বহু মূলয্বান

িজিনসপত্র িছিনেয় এেনিছল| দায়ুদ সেবমাত্র অেব্নরেক শািন্তেত পািঠেয় িদেয়েছন, তাই অেব্নর দায়ুেদর
সেঙ্গ িহেব্রােণ িছেলন না| 23 েযায়াব তার ৈসনয্সামন্ত সহ িহেব্রােণ এেস েপৗছঁল| ৈসনয্রা েযায়াবেক বলল,
“েনেরর পুত্র অেব্নর রাজা দায়ুেদর কােছ এেসিছল| রাজা দায়ুদ অেব্নরেক শািন্তেত েযেত িদেয়েছন|”

24 েযায়াব রাজােক বলল, “এ আপিন িক কেরেছন? অেব্নর আপনার কােছ এেলা আর আপিন তােক
আঘাত না কেরই েছেড় িদেলন| েকন? 25 আপিন িক জােনন অেব্নর েনেরর পুত্র? েস আপনার সেঙ্গ
চালািক করেত এেসিছল এবং আপিন িক িক করেছন েসই সমস্ত িবষেয় েস িশখেত এেসিছল|”

26 েযায়াব দায়ুেদর কাছ েথেক িফের েগল এবং িসরা কুেয়ার কােছ অেব্নেরর কােছ বাতর্ াবাহকেদর
পাঠােলা| বাতর্ াবাহক অেব্নরেক িফিরেয় িনেয় এল| দায়ুদ এসেবর িকছুই জানেত পারেলন না| 27অেব্নর
যখন িহেব্রােণ এল, তখন েযায়াব তার সেঙ্গ কথা বলেত চায় এই ভােব তােক প্রেবশ পেথর মাঝখােন
একধাের িনেয় েগল| েসখােন অেব্নেরর েপেট ছুিরকাঘাত করল এবং অেব্নর মারা েগল| অেব্নর
েযায়ােবর ভাই অসােহলেক হতয্া কেরিছল তাই েযায়াব অেব্নরেক হতয্া করল|

দায়ুদ অেব্নেরর জনয্ কঁাদেলন
28 পের দায়ুদ এই খবর শুনেলন| দায়ুদ বলেলন, “েনেরর পুত্র অেব্নেরর মৃতুয্র বয্াপাের আিম এবং

আমার রাজয্ এেকবাের িনেদর্ াষ| প্রভু তা িনশ্চয়ই জােনন| 29 েযায়াব এবং তার পিরবার এর জনয্ দায়ী এবং
এই পিরবারগুিলেকই েদাষ েদওয়া হেব| তােদর পিরবােরর ওপর বহু সঙ্কট েনেম আসুক| এই পিরবােরর
েলাকরা কুষ্ঠেরােগ আক্রান্ত হেব, পঙু্গ হেব, যুেদ্ধ মারা যােব এবং ওেদর খাদয্াভাব হেব|”

30 েযায়াব এবং তার ভাই অবীশয় অেব্নরেক হতয্া করেলা কারণ অেব্নর তােদর ভাই অসােহলেক
িগিবেয়ােনর যুেদ্ধ হতয্া কেরিছল|

31-32 েযায়াব এবং তার েলাকেদর দায়ুদ বলেলন, “েতামােদর জামাকাপড় িঁছেড় েফল এবং েশাক
প্রকাশ পায় এমন জামাকাপড় পর| অেব্নেরর জনয্ কঁাদ|” তারা অেব্নরেক িহেব্রােণ কবর িদল| দায়ুদও
অেন্তয্ষ্টি িক্রয়ােত েগেলন| রাজা দায়ুদ এবং অনয্ানয্ সব েলাক অেব্নেরর অেন্তয্ষ্টিেত কঁাদেলন|

33 রাজা দায়ুদ অেব্নেরর অেন্তয্ষ্টি িক্রয়ােত এই েশাকগীত গাইেলন:

“অবেনর িক কেয়কজন দুষ্ট অপরাধীেদর মত মারা েগল?
34অেব্নর, েতামার হাত বঁাধা িছল না|
েতামার পােয় েকান িশকল িছল না|

না, অেব্নর, মন্দ েলাকরা েতামােক হতয্া কেরেছ|”

প্রেতয্েক আবার অেব্নেরর জনয্ কঁাদল| 35 সারািদন ধের েলাকরা এেস দায়ুদেক িকছু খাবার জনয্
উৎসাহ িদল| িকন্তু দায়ুদ একটা িবেশষ প্রিতজ্ঞা কেরিছেলন| িতিন বলেলন, “েহ আমার ঈশ্বর, যিদ আিম
সূযর্ েডাবার আেগ রুিট বা অনয্ িকছু খাই তেব তুিম আমােক শািস্ত িদও এবং বহু সমসয্ার মেধয্ েফেলা|”
36 এরপর িক ঘটেলা তা সব েলাকরা েদখল এবং রাজা দায়ুদ যা কেরিছেলন তােত সবাই খুব খুশী হল|
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37 িযহূদা এবং ইস্রােয়েলর সমস্ত েলাক বুঝেত পারেলা েয রাজা দায়ুদ েনেরর পুত্র অেব্নরেক হতয্ার
আেদশ েদন িন|

38 রাজা দায়ুদ তঁার আিধকািরকেদর বলেলন, “েতামরা িক জােনা েয একজন অতয্ন্ত গুরুত্বপূণর্ েনতা
আজ ইস্রােয়েল মারা েগেছ? 39 েয িদন আিম রাজা িহেসেব অিভিষক্ত হেয়িছ এ ঘটনা িঠক েসই িদনই
ঘেটেছ| সরূয়ার এই সব সন্তান আমােক বহু অসুিবধায় েফেলেছ| আিম আশা কির েয শািস্ত তােদর প্রাপয্,
প্রভু ওেদর তা েদেবন|”

4
েশৗেলর পিরবাের সমসয্া ঘিনেয় এেলা

1 েশৗেলর পুত্র ঈশ্ েবাশত্ শুনেলন েয িহেব্রােণ অেব্নর মারা েগেছন| ঈেশ্বাশত্ এবং তঁার েলাকরা
ভীষণ ভয় েপেয় েগল| 2 দুজন েলাক েশৗেলর পুত্র ঈেশ্বাশেতর সেঙ্গ েদখা করেত েগল| ঐ দুজন েলাক
ৈসনয্বািহনীর প্রধান িছল| তারা িছল েবেরাতীয় িরেম্মােণর পুত্র েরখব এবং বানা| (এরা িছল িবনয্ামীনীয়
েযেহতু েবেরাত শহর িবনয্ামীন পিরবারেগাষ্ঠীর িছল| 3 িকন্তু েবেরােতর সব েলাক িগত্তিয়েম পািলেয়
িগেয়িছল এবং এখনও পযর্ন্ত তারা েসখােনই বসবাস করেছ|)

4 েশৗেলর পুত্র েযানাথেনর মফীেবাশৎ নােম একিট পুত্র িছল| েশৗল এবং েযানাথন িনহত হেয়েছন এই
খবর যখন িযিষ্রেয়ল েথেক এল তখন মফীেবাশেতর বয়স পঁাচ বছর| মফীেবাশত্ েক েয মিহলা েদখােশানা
করেতা এই সংবােদ েস অতয্ন্ত ভীত হল এবং শত্রুরা আসেছ এই েভেব েস মফীেবাশত্ েক িনেয় পািলেয়
েগল| িকন্তু েদৗেড় পালাবার সময়, েস েছেলিটেক েফেল িদল, তাই তার দুেটা পা-ই পঙু্গ|

5 িরেম্মােণর পুত্ররা েরখব ও বানা িবেরাত েথেক দুপুর েবলায় ঈশ্ েবাশেতর বাড়ী িগেয়িছল| প্রচণ্ড
গরম িছল বেল ঈশ্ েবাশত্ িবশ্রাম করিছেলন| 6-7 েরখব ও বানা এমন ভােব বাড়ীেত এল েযন তারা িকছু
গম িনেত এেসেছ| ঈেশ্বাশত্ েশায়ার ঘের তঁার িবছানায় শুেয়িছেলন| েরখব ও বানা ছুির িবদ্ধ কের তঁােক
হতয্া করল| তারা তঁার মাথা েকেট সেঙ্গ িনেয় িনল| এরপর সারারাত তারা যদর্ ন উপতয্কার মধয্ িদেয় হঁাটল|
8 তারা িহেব্রােণ এেলা এবং মাথািট দায়ুদেক িদল|
েরখব এবং বানা রাজা দায়ুদেক বলল, “এই েয আপনার শত্রু েশৗেলর পুত্র ঈেশ্বাশেতর মাথা| েস

আপনােক হতয্ার েচষ্টা করিছল| আপনার জনয্, েশৗল এবং তার পিরবারেক প্রভু আজ শািস্ত িদেলন|”
9 িকন্তু দায়ুদ েরখব এবং তার ভাই বানােক বলেলন, “এ কথা জীিবত প্রভুর মতই সতয্ েয িতিন সব

সমসয্া েথেক আমােক রক্ষা কেরেছন| 10 এর আেগ একবার এক বয্িক্ত েভেবিছল েস আমার কােছ
সুসংবাদ আনেব| েস বেলিছল, �েদখুন েশৗল মারা েগেছ|� েস েভেবিছল েয আমার কােছ এই খবর
আনার জনয্ আিম তােক পুরস্কার েদব| িকন্তু আিম এই েলাকিটেক ধের েফেলিছলাম এবং তােক িসক্লেগ
হতয্া কির| 11 েসই মত আিম েতামােদর হতয্া কের এই েদশ েথেক সিরেয় েদব| েকন? কারণ একজন
সৎ েলাকেক তার বাড়ীেত, তার িবছানায় ঘুমন্ত অবস্থায়, েতামরা মন্দ েলাকরা হতয্া কেরছ|”

12 তখন দায়ুদ েরখব ও বানােক হতয্া করার জনয্ তরুণ েসনােদর আেদশ িদেলন| েসনারা েরখব ও
বানার হাত পা েকেট িনল এবং িহেব্রােণর একিট পুকুেরর পােড় তােদর েদহ ঝুিলেয় িদল| তারপর তারা
ঈেশ্বাশেতর মাথািট িনেয় িহেব্রােণ িঠক েসখােনই কবর িদল েযখােন অেব্নরেক কবর েদওয়া হেয়িছল|

5
ইস্রােয়লীয়রা দায়ুদেক রাজা মেনানীত করল

1 তারপর ইস্রােয়েলর সব কিট পিরবারেগাষ্ঠী িহেব্রােণ দায়ুেদর কােছ এল এবং তারা তঁােক বলল,
“েদখুন, আমরা একই পিরবারভুক্ত|* 2এমন িক েশৗল যখন আমােদর রাজা িছেলন, তখনও যুেদ্ধ আপিন
আমােদর েনতৃত্ব িদেয়েছন এবং আপিনই ইস্রােয়লেক যুদ্ধ েথেক িফিরেয় িনেয় এেসেছন| এমনিক প্রভু
* 5:1: একই পিরবারভুক্ত আক্ষিরক অেথর্, “েতামার মাংস এবং রক্ত|”
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স্বয়ং আপনােক বেলেছন �তুিমই আমার প্রজা সকেলর েমষপালক হেব| তুিমই ইস্রােয়েলর শাসনকতর্ া
হেব|� ”

3তাই ইস্রােয়েলর েনতারা রাজা দায়ুেদর সেঙ্গ েদখা করেত িহেব্রােণ এেলন| রাজা দায়ুদ প্রভুর সামেন,
েসই েনতােদর সেঙ্গ একটা চুিক্ত করেলন| তারপর ঐ েনতারা দায়ুদেক ইস্রােয়েলর রাজারূেপ অিভিষক্ত
করেলন|

4 দায়ুেদর যখন 30 বছর বয়স তখন িতিন শাসনকাযর্ শুরু কেরন এবং 40 বছর ধের িতিন রাজা িহেসেব
বহাল িছেলন| 5 িহেব্রােণ িতিন 7 বছর 6 মাস ধের িযহূদা শাসন কেরন এবং েজরুশােলেম থাকার সময়
ইস্রােয়ল ও িযহূদােক 33 বছর শাসন কেরন|

দায়ুদ েজরুশােলম শহর জয় করেলন
6 রাজা দায়ুদ এবং তঁার অনুচররা, েজরুশােলেম বসবাসকারী িযবূষীয়েদর িবরুেদ্ধ লড়াই করেত

েগেলন| িযবূষীয়রা দায়ুদেক বলল, “তুিম এই শহের ঢুকেতই পারেব না|† আমােদর অন্ধ ও পঙু্গ েলাকরাই
েতামােক আটেক েদেব|” (তারা এই কথা বেলিছল কারণ তারা েভেবিছল দায়ুদ তােদর শহের ঢুকেত
পারেবন না| 7 িকন্তু দায়ুদ িসেয়ান দুগর্ দখল করেলন| এই দুগর্িট দায়ুেদর শহর হল|)

8 েসইিদন দায়ুদ তঁার সঙ্গীেদর বলেলন, “যিদ েতামরা িযবুষীয়েদর হারােত চাও তেব জেলর সুড়ঙ্গ‡
পথ িদেয় েসই সব �পঙু্গ ও অন্ধ� শত্রুেদর কােছ েপৗেঁছ যাও|” এই জনয্ েলাক বেল, “অন্ধ ও পঙু্গরা
মিন্দের ঢুকেত পাের না|”

9 দায়ুদ েসই দুেগর্ বাস করেত লাগেলন এবং েসই শহরেক “দায়ুেদর শহর” বলেলন| দায়ুদ িমেল্লা নােম
একিট অঞ্চল িনমর্াণ করেলন| িতিন শহেরর মেধয্ আরও অেনক বাড়ী ৈতরী করেলন| 10 দায়ুদ ক্রমশঃই
শিক্তশালী হেয় উঠেলন কারণ সবর্শিক্তমান প্রভু তার সেঙ্গ িছেলন|

11 েসােরর রাজা হীরম দায়ুেদর কােছ বাতর্ াবাহক পাঠােলন| হীরম এরস গাছসমূহ, ছুেতার িমস্ত্রীগণ
এবং পাথর িদেয় বাড়ী ৈতরীর িমস্ত্রীও পাঠােলন| তারা দায়ুেদর জনয্ একটা বাড়ী ৈতরী করল| 12 তখন
দায়ুদ বুঝেত পারেলন, েয প্রভু সিতয্সিতয্ই তঁােক ইস্রােয়েলর রাজা কেরেছন এবং তঁার রাজয্েক (দায়ুেদর
রাজয্েক), তঁার েলাকেদর, ইস্রােয়লীয়েদর জনয্ উন্নীত কেরেছন|

13 দায়ুদ িহেব্রাণ েথেক েজরুশােলেম এেলন| েজরুশােলেম এেস দায়ুদ আরও স্ত্রী এবং দাসী েপেলন|
েজরুশােলেম দায়ুেদর আরও সন্তানািদ হল| 14 েজরুশােলেম দায়ুেদর েয সব পুত্র জেন্মিছল তােদর নাম:
সমূ্ময়, েশাবব, নাথন, শেলামন, 15 িযভর ইলীশূয়, েনফগ, যািফয়, 16 ইিলয়াদা, ইলীশামা এবং ইলীেফলট|

দায়ুদ পেলষ্টীয়েদর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেলন
17 পেলষ্টীয়রা শুনল েয ইস্রােয়লীয়রা দায়ুদেক তােদর রাজারূেপ অিভিষক্ত কেরেছ| েসইজনয্

পেলষ্টীয়রা দায়ুদেক হতয্া করবার জনয্ খঁুেজ েবড়ােত লাগল| দায়ুদ তা জানেত েপের েজরুশােলেমর
দুেগর্র মেধয্ চেল েগেলন| 18 পেলষ্টীয়রা এেস রফায়ীম উপতয্কায় তঁাবু গাড়েলা|

19 দায়ুদ প্রভুেক িজজ্ঞাসা করেলন, “আিম িক পেলষ্টীয়েদর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেত যাব? পেলষ্টীয়েদর
হারােত আপিন িক আমায় সাহাযয্ করেবন?”
প্রভু দায়ুদেক উত্তর িদেলন, “হঁয্া, পেলষ্টীয়েদর হারােত আিম িনশ্চয়ই েতামােক সাহাযয্ করব|”
20 তখন দায়ুদ বাল পরাসীেম িগেয় েসই জায়গায় পেলষ্টীয়েদর পরািজত করেলন| দায়ুদ বলেলন,

“প্রভু আমার শত্রুেদর িঠক েতমন ভােবই েভদ করেলন েযমন ভােব বনয্ার জল একিট বঁােধর মেধয্
িদেয় সবেল পথ কের েবিরেয় যায়|” এই কারেণ দায়ুদ এই জায়গার নাম “বাল পরাসীম” রাখেলন|
† 5:6: তুিম � পারেব না েজরুশােলম শহরিট একিট পাহােড়র উপের িনির্মত িছল এবং এই শহেরর চারিদেক উঁচু পঁািচল িছল| সুতরাং এিট
অিধকার করা খুব শক্ত িছল| ‡ 5:8: জেলর সুড়ঙ্গ একিট জলভরা নালা িছল েযটা প্রাচীন েজরুশােলম শহের েদওয়ােলর নীেচ িদেয়
েযত এবং তারপর একিট সরু নালা েসাজা শহর পযর্ন্ত েযত| শহেরর েলাকরা এিটেক কুেয়ার মত বয্বহার করত| দায়ুেদর একজন েলাক
সম্ভবতঃ এই নালা েবেয় শহেরর েভতের যাবার জনয্ উেঠিছল|
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21 পেলষ্টীয়রা বাল্-পরাসীেম তােদর েদবতােদর মূির্ত্ত েফেল িগেয়িছল| দায়ুদ এবং তঁার েলাকরা েসইসব
মূির্ত্ত িনেয় েগেলন|

22 পেলষ্টীয়রা আবার এেস রফায়ীম উপতয্কায় তঁাবু েগেড় বসল|
23 দায়ুদ প্রভুর কােছ প্রাথর্না করেলন| এবাের প্রভু দায়ুদেক বলেলন, “ওখােন েযও না| তুিম ওেদর

ৈসনয্বািহনীর িপছন িদেক যাও| তুিম বালসাম গােছর উেল্টা িদক েথেক ওেদর আক্রমণ কর| 24 বালসাম
গাছগুেলার ওপর েথেক েতামরা পেলষ্টীয়েদর যুদ্ধ েক্ষেত্র যাবার কুচকাওয়ােজর শব্দ শুনেত পােব| েসই
সময় েতামরা তাড়াতািড় করেব, কারণ েসই সময় েতামােদর জনয্ পেলষ্টীয়েদর পরািজত করেত প্রভু
েতামােদর সামেন সামেন যােবন|”

25 প্রভু যা যা করার আেদশ িদেলন, দায়ুদ েসইমত করেলন এবং িতিন পেলষ্টীয়েদর হািরেয় িদেলন|
িতিন েগবা েথেক েগষর পযর্ন্ত পেলষ্টীয়েদর তাড়া করেত করেত এবং হতয্া করেত করেত েগেলন|

6
ঈশ্বেরর পিবত্র িসনু্দক েজরুশােলেম িনেয় যাওয়া হল

1 দায়ুদ তার মেনানীত ৈসনয্েদর আবার ইস্রােয়েল জড় করেলন| তােদর সংখয্া িছল 30,000|
2তারপর দায়ুদ এবং তঁার ৈসনয্রা িযহূদার বালােত েগেলন| এরপর তারা ঈশ্বেরর পিবত্র িসনু্দকেক িযহূদার
বালা েথেক েজরুশােলেম িনেয় এেলন| েলাকরা প্রভুর উপাসনার জনয্ পিবত্র িসনু্দেকর কােছ েযত| পিবত্র
িসনু্দকিটপ্রভুর িসংহাসনস্বরূপ|এর মাথায় করূবদূতেদর মূির্ত্তগুিলআেছ|প্রভু এই দূতেদর মাঝখােন রাজার
মত বেসন| 3 দায়ুেদর েলাকরা পিবত্র িসনু্দকিটেক পাহােড়র উপিরিস্থত অবীনাদেবর বাড়ী েথেক বার কের
িনেয় এল| ঈশ্বেরর পিবত্র িসনু্দকিটেক তারা একিট নতুন শকেট রাখল| অবীনাদেবর দুই পুত্র উষ এবং
অিহেয়া েসই শকট চািলেয়িছল|

4 এই ভােব তারা পিবত্র িসনু্দক পাহােড়র ওপের অবীনাদেবর বাড়ী েথেক বার কের িনেয় এেসিছল|
উষ পিবত্র িসনু্দেকর সেঙ্গ েসই শকেট িছল এবং অিহেয়া পিবত্র িসনু্দেকর সামেন সামেন হঁাটিছল| 5 দায়ুদ
এবং সব ইস্রােয়লীয়, প্রভুর সামেন নাচিছল এবং নানা বাদয্যন্ত্র বাজািচ্ছল| এেদর মেধয্ বীণা, ঢাকেঢাল,
খঞ্জনী, ঝঁাঝ করতাল এবং েদবদারু কােঠর বাদয্য়ন্ত্রািদ িছল| 6 দায়ুেদর েলাকরা যখন নােখােনর শসয্
মাড়াইেয়র উঠােনর কােছ এল, তখন গরুগুেলা হুমিড় েখেয় পড়ল এবং ঈশ্বেরর পিবত্র িসনু্দক শকট
েথেক পেড় যাবার উপক্রম হল| উষ পিবত্র িসনু্দকিট ধের েফলল| 7 িকন্তু প্রভু উেষর প্রিত কু্রদ্ধ হেলন
এবং তােক হতয্া করেলন|* উষ যখন পিবত্র িসনু্দক ছঁুেয়িছেলা তখন েস পিবত্র িসনু্দেকর প্রিত যেথািচত
সম্মান েদখায় িন| ঈশ্বেরর পিবত্র িসনু্দেকর পােশ উষ মারা েগল| 8 প্রভু উষেক েমের েফেলিছেলন বেল
দায়ুদ কু্রদ্ধ হেয়িছেলন| দায়ুদ েসই জায়গার নাম রাখেলন “েপরস উষ|” েসই জায়গােক আজও েপরস
উষ বলা হয়|

9 দায়ুদ েসইিদন প্রভুেক ভীষণ ভয় েপেয়িছেলন| দায়ুদ বলেলন, “এখন আিম িক কের ঈশ্বেরর পিবত্র
িসনু্দক এখােন িনেয় আসব?” 10 দায়ুদ পিবত্র িসনু্দকিটেক েজরুশােলেম িনেয় েগেলন না| দায়ুদ পিবত্র
িসনু্দকিটেক গাত েথেক ওেবদ ইেদােমর বাড়ীেত রাখেলন| দায়ুদ পিবত্র িসনু্দকেক গাতীয় ওেবদ ইেদােমর
বাড়ীেত িনেয় এেলন| 11 ওেবদ ইেদােমর বাড়ীেত প্রভুর পিবত্র িসনু্দক িতন মাস িছল| প্রভু ওেবদ ইেদাম
এবং তার পিরবােরর সকলেক আশীবর্াদ করেলন|

12 পের েলাকরা দায়ুদেক বলল, “প্রভু ওেবদ ইেদােমর পিরবার এবং তার সব িকছুেকই আশীবর্াদ ধনয্
কেরেছন| কারণ পিবত্র িসনু্দকিট তার বাড়ীেত িছল|” তখন দায়ুদ েসখােন িগেয় ঈশ্বেরর পিবত্র িসনু্দক
িনেয় এেলন| েসই িদন দায়ুদ প্রচণ্ড আনিন্দত ও উেত্তিজত িছেলন| 13 যারা প্রভুর পিবত্র িসনু্দক বেয় িনেয়

* 6:7: প্রভু � করেলন েকবলমাত্র েলবীয়রা ঈশ্বেরর পিবত্র িসনু্দক অথবা পিবত্র তঁাবুর অনয্ানয্ আসবাবপত্র বহন করেত পারত| উষ
েলবীয় িছল না|
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যািচ্ছল তারা ছ-পা এিগেয় িগেয় েথেম েগল, তখন দায়ুদ একিট ষঁাড় ও স্বাস্থয্বান বাছুরেক বিল িদেলন|
14 দায়ুদ প্রভুর সামেন তঁার সবর্শিক্ত িদেয় নাচিছেলন| িতিন একিট েরশেমর এেফাদ পেরিছেলন|

15 দায়ুদ এবং সব ইস্রােয়লীয় েসিদন আনেন্দ উেত্তিজত িছেলন| তারা িচৎকার করেত করেত এবং
িশঙা বাজােত বাজােত প্রভুর পিবত্র িসনু্দক শহের এেনিছল| 16 েশৗেলর কনয্া মীখল জানালা িদেয় তা
েদখিছেলন| যখন প্রভুর পিবত্র িসনু্দক শহের আনা হিচ্ছল তখন দায়ুদ প্রভুর সামেন লাফািচ্ছেলন ও
নাচিছেলন| তা েদেখ মীখল দায়ুেদর প্রিত িবরক্ত হেলন| িতিন ভাবেলন দায়ুদ েবাকার মতআচরণ করেছন|

17পিবত্র িসনু্দেকর জনয্ দায়ুদ একটা তঁাবু েফলেলন| ইস্রােয়লীয়রা প্রভুর পিবত্র িসনু্দকেক তঁাবুর মেধয্
রাখল| তারপর দায়ুদ প্রভুর সামেন েহামবিল এবং মঙ্গল ৈনেবদয্ িনেবদন করেলন|

18 েহামবিল এবং মঙ্গল ৈনেবদয্ িনেবদন েশষ কের দায়ুদ সকলেক সবর্শিক্তমান প্রভুর নােম আশীবর্াদ
করেলন| 19 তারপর িতিন ইস্রােয়েলর প্রেতয্ক মিহলা এবং পুরুষেক একটা েগাটা রুিট, িকিস্মেসর িপেঠ
এবং েখজুর িপেঠ িবতরণ করেলন| তারপর সকেল বাড়ী িফের েগল|

মীখল দায়ুদেক িতরস্কার করেলন
20 এরপর দায়ুদ বাড়ীর সকলেক আশীবর্াদ করেত েগেলন| েশৗেলর কনয্া মীখল তঁার সামেন েবিরেয়

এেলন| মীখল বলেলন, “ইস্রােয়েলর রাজা আজ িনেজর প্রিত যেথািচত সম্মান েদখান িন|আপিনআপনার
দাসীেদর সামেনই িনেজর েপাশাক খুেল েফেলেছন| আপিন েসই েবাকােদর মত আচরণ করেলন যারা
িনলর্জ্জভােব িনেজর েপাশাক খুেল েফেল|”

21 তখন দায়ুদ মীখলেক বলেলন, “প্রভু স্বয়ং আমােক মেনানীত কেরেছন, েতামার িপতােক বা তঁার
পিরবােরর েকান বয্িক্তেক নয়| প্রভু ইস্রােয়েলর েলাকেদর জনয্ আমােক েনতারূেপ মেনানীত কেরেছন|
তাই আিম তঁার সামেন নাচ করব এবং উৎসব পালন করব| 22 আিম এমন কাজও করব যা আরও
িবড়ম্বনাদায়ক| হেত পাের তুিম আমায় সম্মান করেব না| িকন্তু েয েমেয়েদর কথা তুিম বলছ, তারা আমার
সম্পেকর্ গির্বত|”

23 েশৗেলর কনয্া মীখেলর েকান সন্তান িছল না| িতিন িনঃসন্তান অবস্থায় মারা েগেছন|

7
দায়ুদ একিট মিন্দর িনমর্াণ করেত চান

1 রাজা দায়ুদ নতুন প্রাসােদ স্থানান্তিরত হবার পর, প্রভু তঁােক তঁার সব শত্রুর েথেক মুিক্ত িদেলন| 2 রাজা
দায়ুদ ভাববাদী নাথনেক বলেলন, “েদখুন, আিম কােঠর একটা সুদৃশয্ ঘের বাস কির, আর ঈশ্বেরর পিবত্র
িসনু্দক একটা তঁাবুর মেধয্ পেড় রেয়েছ| আমরা পিবত্র িসনু্দকিটর জনয্ একটা সুন্দর মিন্দর িনমর্াণ করব|”

3 নাথন রাজা দায়ুদেক বলেলন, “আপনার েযমন মেন হয় েতমন করুন| প্রভু সবর্দা আপনার সেঙ্গ
থাকেবন|”

4 িকন্তু েসই রােত, নাথন প্রভুর কাছ েথেক বাতর্ া েপেলন|

5 প্রভু বলেলন, “যাও| আমার দাস দায়ুদেক বল, �প্রভু বেলেছন; তুিম আমার থাকার জনয্ মিন্দর
ৈতরী করবার েলাক নও| 6 ইস্রােয়লীয়েদর িমশর েথেক আনার সময় আিম মিন্দের িছলাম না| না, আিম
তঁাবুেত ঘুেরিছ| তঁাবুেকই আিম গৃহ িহসােব বয্বহার কেরিছ| 7 আিম আমার থাকার জনয্, ইস্রােয়েলর
েকান পিরবারেগাষ্ঠীেকই এরস কােঠর সুদৃশয্ ঘর ৈতরী করেত বিল িন|�

8 “তুিম অবশয্ই আমার দাস দায়ুদেক বলেব: �সবর্শিক্তমান প্রভু বেলন: যখন তুিম চারণভূিমেত
েমষেদর েদখাশুনা করিছেল তখন আিম েতামায় মেনানীত কেরিছ| েসখান েথেক তুেল এেন, আিম
েতামােকআমার সন্তান ইস্রােয়লীয়েদর রাজা কেরিছ| 9 েযখােন েযখােন তুিম িগেয়িছেল,আিম সবসময়
েতামার সেঙ্গ িছলাম| েতামার জনয্ আিম েতামার শত্রুেদর পরািজত কেরিছ| আিম েতামােক পৃিথবীর
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িবখয্াত েলাকেদর একজন ৈতরী করব| 10-11আিম আমার েলাক ইস্রােয়লীয়েদর জনয্ একটা জায়গা
েবেছ িনেয়িছ| আিম ইস্রােয়লীয়েদর প্রিতিষ্ঠত কেরিছ-আিম তােদর থাকার জনয্ একিট জায়গা িদেয়িছ|
আিম েসরকম কেরিছ যােত এক জায়গা েথেক আর এক জায়গায় তােদর ঘুরেত না হয়| অতীেত
ইস্রােয়লীয়েদর পথ েদখােনার জনয্ আিম িবচারকেদর পািঠেয়িছলাম| িকন্তু মন্দ েলাকরা তােদর েবশ
অসুিবধায় েফেলিছল| এখন আর তা হেব না| আিম েতামার সব শত্রু েথেক েতামােক শািন্ত িদলাম|
আিম শপথ করিছ, েতামার পিরবারেক আিম রাজার পিরবাের পিরণত করব|

12 “ �েতামার আয়ু েশষ হেল যখন তুিম মারা যােব, তখন েতামরা পূবর্পুরুষেদর মেধয্ েতামােক
কবর েদওয়া হেব| েতামার একিট পুত্রেক আিম রাজারূেপ িনযুক্ত করব এবং তার রাজয্ প্রিতিষ্ঠত কের
েদব| 13 েস আমার নােম একটা মিন্দর ৈতরী করেব এবং আিম তার রাজয্েক িচরিদেনর জনয্ শিক্তশালী
করব| 14 েস আমার পুত্র এবং আিম তার িপতা হব|* যখন েস পাপ করেব আিম অনয্ েলাকর মাধয্েম
তােক শািস্ত েদব| তারা আমার চাবুক হেব| 15 িকন্তু েস আমার ভালবাসা েথেক বিঞ্চত হেব না| আিম
তার প্রিত সবর্দা দয়াময় থাকব| েশৗেলর েথেক আিম আমার েপ্রম ও দয়া তুেল িনেয়িছ| যখন আিম
েতামার িদেক িফরলাম, তখন আিম েশৗলেক দূের সিরেয় িদেয়িছ| েতামার পিরবােরর প্রিত আিম তা
করেবা না| 16 েতামার রাজপিরবার িচরকাল থাকেব| েতামার জনয্ েতামার রাজত্ব িচরস্থায়ী হেব| েতামার
িসংহাসন িচরিদন অটুট থাকেব|� ”

17 নাথন দায়ুদেক এই দশর্েনর কথা বলেলন| ঈশ্বর যা যা বেলেছন দায়ুদেক িতিন সবই বলেলন|

দায়ুদ ঈশ্বেরর কােছ প্রাথর্না করেলন
18 তখন দায়ুদ প্রভুর সামেন িগেয় বসেলন এবং বলেলন,

“প্রভু আমার মিনব, েকন আিম আপনার কােছ এত গুরুত্বপূণর্? েকনই বা আমার পিরবার এত
গুরুত্বপূণর্? েকন আপিন আমােক এত গুরুত্বপূণর্ করেলন? 19 আিম আপনার দাস ছাড়া িকছুই নই|
আপিনআমার প্রিত সদয় িছেলন| িকন্তুআমার ভিবষয্ৎ পিরবােরর সম্পেকর্ ওআপিন এই দয়ার কথাগুিল
বেলেছন| প্রভু আমার প্রভু, এটােতা মানুেষর িবিধ নয়, তাই নয় িক? 20আিম িকভােব আপনার সেঙ্গ
কথাবাতর্ া চািলেয় যাব? প্রভু আমার প্রভু আপিন জােনন আিম একজন দাস| 21 এই সব িবস্ময়কর
িজিনস আপিন করেবন কারণ আপিন বেলেছন আপিন তা করেবন, কারণ আপিন তা করেত চান| এবং
আপিন িস্থর কেরেছন এই সব িবষয় আপিন আমােক জানােবন| 22 প্রভু, আমার প্রভু এইসব কারেণ
আপিন এত মহান! আপনার মত আর েকউ েনই| আপিন ছাড়া আর েকান ঈশ্বর েনই| আমরা তা জািন
কারণ েয সব কাজ আপিন কেরেছন, তা আমরা িনেজরাই শুেনিছ|

23 “পৃিথবীেত আপনার েলাক, ইস্রােয়লীয়েদর মত অনয্ েকান জািত েনই| তারা িবেশষ েলাক| তারা
ক্রীতদাস িছল| আপিন তােদর িমশর েথেক িনেয় এেস মুক্ত কেরেছন| আপিন তােদর আপনার সন্তান
কের িনেয়েছন| আপিন ইস্রােয়লীয়েদর জনয্ অেনক িবস্ময়কর এবং মহৎ  কাজ কেরেছন| আপনার
ভূখেণ্ডর জনয্ আপিন অেনক িবস্ময়কর কাজ কেরেছন| 24 ইস্রােয়েলর েলাকেদর আপিন িচরিদেনর
জনয্ আপনার খুব কােছর সন্তান কের িনেয়েছন| েহ প্রভু আপিন তােদর ঈশ্বর হেয়েছন|

25 “প্রভু ঈশ্বর, এখন আপিন আপনার দাস, আমার জনয্ এবং আমার পিরবােরর জনয্ িকছু করার
প্রিতজ্ঞা কেরেছন| আপিন যা প্রিতজ্ঞা কেরেছন এখন তা পালন করুন| আমার পিরবারেক িচরিদেনর
জনয্ রাজপিরবার বািনেয় িদন| 26তারপর আপনার নাম িচরিদেনর জনয্ সম্মািনত হেব| েলাকরা বলেব,
�সবর্শিক্তমান প্রভু ঈশ্বর ইস্রােয়ল শাসন কেরেছন| আপনার দাস দায়ুেদর পিরবার আপনার েসবায়
অবয্াহতভােব শিক্তশালী থাকুক|�

* 7:14: আিম � হব ঈশ্বর দায়ুেদর পিরবার েথেক রাজােক “দত্তক” িনেয়িছেলন এবং তারা তার “পুত্র|”
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27 “েহ সবর্শিক্তমান প্রভু, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর, আপিন আমার কােছ অেনক িকছু প্রকাশ কেরেছন|
আপিন বেলেছন, �আিম েতামার পিরবারেক মহান করব|� েসইজনয্ আিম, আপনার দাস, আপনার
কােছ এই প্রাথর্না জানােত মনিস্থর কেরিছ| 28 প্রভু, আমার সদাপ্রভু, আপিনই ঈশ্বর| আপিন যা বেলন
তা আিম িবশ্বাস কির| আপিন এও বেলেছন েয এইসব ভােলা িজিনসগুিল আপনার এই দােসর েক্ষেত্র
ফলপ্রসূ হেব| 29 এখন আমার পিরবারেক আশীবর্াদ করুন, তােদর আপনার সামেন এেস দঁাড়ােত িদন
এবং িচরিদন আপনার েসবা করার সুেযাগ কের িদন| প্রভু আমার, আপিন িনেজর মুেখই এসব কথা
বেলেছন| আপিন আমার পিরবারেক অনন্তকালীন শুেভচ্ছা িদেয় আশীবর্াদ কেরেছন|”

8
দায়ুদ বহু যুেদ্ধ জয়ী হেলন

1 পের, দায়ুদ যুেদ্ধ পেলষ্টীয়েদর পরািজত করেলন| পেলষ্টীয়েদর রাজধানী শহেরর অধীেন বহু জিম
জায়গা িছল| দায়ুদ েসইসব জিমজায়গা িনেজর অধীেন আনেলন| 2 দায়ুদ েমায়াবীয় েলাকেদরও পরািজত
করেলন| েসই সময় িতিন তােদর মািটেত শুেয় পড়েত বাধয্ কেরন| তারপর িতিন দিড়র সাহােযয্ তােদর
সািরবদ্ধভােব আলাদা কেরন| দুিট সািরর েলাকেদর হতয্া করা হয়| িকন্তু তৃতীয় সািরর েলাকেদর বঁাচেত
েদওয়া হয়| এই ভােব েমায়াবীয়রা দায়ুেদর দােস পিরণত হল| তারা তঁােক ৈনেবদয্ িদল|

3 েসাবার রাজা রেহােবর পুেত্রর নাম িছল হদেদষর| যখন দায়ুদ ফরাৎ নদীর িনকটবতীর্ অঞ্চল দখল
করেত েগেলন তখন িতিন হদেদষরেক পরািজত করেলন| 4 দায়ুদ হদেদষেরর কাছ েথেক 1,700
অশ্বােরাহী ৈসনয্ এবং 20,000 পদািতক ৈসনয্ িছিনেয় িনেলন| দায়ুদ 100িট রথ ছাড়া, বাকী সমস্ত রথগুিল
নষ্ট কের িদেলন|

5 েসাবার রাজা হদেদষরেক সাহাযয্ করার জনয্ দেম্মশেকর অরামীয়রা এল| িকন্তু দায়ুদ 22,000
অরামীয়েক পরািজত করেলন| 6তারপর দায়ুদ দেম্মশেকর অরােম িকছু ৈসনয্েক েরেখ িদেলন|অরামীয়রা
দায়ুেদর দােস পিরণত হল এবং তার জনয্ উপেঢৗকন িনেয় এল| দায়ুদ েয িদেক েগেলন, প্রভু েস িদেকই
তঁােক জয়ী করেলন|

7 হদেদষেরর দাসেদর কােছ েয সব েসানার ঢাল িছল, দায়ুদ েসগুিল িনেয় িনেলন| েসই ঢালগুিল
িনেয় দায়ুদ েজরুশােলেম এেলন| 8 এছাড়াও দায়ুদ, েবটহ ও েবেরাথা শহর েথেক বহু তামার িজিনসপত্র
এেনিছেলন| (েবটহ এবং েবেরাথা িছল হদেদষেরর অধীনস্থ দুিট নগরী|)

9 হমােতর রাজা তিয় খবর েপেলন েয দায়ুদ হদেদষেরর ৈসনয্দলেক পরািজত কেরেছন| 10 তখন
তিয় িনেজর পুত্র েযারামেক দায়ুেদর কােছ পাঠােলন| হদেদষেরর িবরুেদ্ধ দায়ুদ যুদ্ধ কেরেছন এবং
তােদর পরািজত কেরেছন বেল েযারাম দায়ুদেক অিভনন্দন জানােলন এবং আশীবর্াদ করেলন| (এরআেগ
হদেদষর েতািয়র িবরুেদ্ধ যুদ্ধ কেরিছল|) েযারাম রূেপা, েসানা এবং তামার ৈতরী িজিনসপত্র সেঙ্গ কের
এেনিছেলন| 11 দায়ুদ েসই সব িজিনসপত্র গ্রহণ করেলন এবং েসগুিল প্রভুর উেদ্দেশয্ িনেবদন করেলন|
প্রভুেক উৎসগর্ করা অনয্ানয্ িজিনেসর সেঙ্গ িতিন েসই িজিনসগুিল েরেখ িদেলন| িতিন েয সব জািতেক
পরািজত কেরিছেলন, েসই সব জািতর কাছ েথেক িতিন ঐ সব িজিনসপত্র এেনিছেলন| 12অরাম, েমায়াব,
অেম্মান, পেলষ্টীয় এবং অমােলক এইসব জািতেক দায়ুদ পরািজত কেরিছেলন| এছাড়াও িতিন েসাবার
রাজা, রেহােবর পুত্র হদেদষরেক পরািজত কেরিছেলন| 13 দায়ুদ 18,000 অরামীয়েক লবণ উপতয্কায়
পরািজত কেরন| যখন িতিন বাড়ী িফের এেলন তখন িতিন িবখয্াত হেয় েগেলন| 14 দায়ুদ কেয়ক দল
ৈসনয্েক ইেদােম রাখেলন| ইেদােমর সব েলাকরা দায়ুেদর দাস হেয় েগল| দায়ুদ েযখােন েযখােন েগেলন,
েসখােনই প্রভু তােক জয়ী হেত সাহাযয্ করেলন|

দায়ুেদর শাসনকাল
15 দায়ুদ সমগ্র ইস্রােয়েলর ওপর শাসন কেরিছেলন| িতিন তঁার েলাকেদর জনয্ ভাল এবং নয্াযয্ িসদ্ধান্ত

িদেয়িছেলন| 16 সরূয়ার পুত্র েযায়াব েসনাপ্রধান হেয়িছল| অহীলূেদর পুত্র িযেহাশাফট িছেলন ঐিতহািসক|
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17 অহীটুেবর পুত্র সােদাক এবং অবীয়াথেরর পুত্র অহীেমলক িছেলন যাজকগণ| সরায় িছেলন সিচব|
18 িযেহায়াদার পুত্র বনায় কেরথীয় এবং পেলথীয়েদর দািয়ত্বপ্রাপ্ত িছেলন| আর দায়ুেদর দুই পুত্র িছেলন
গুরুত্বপূণর্ েনতা|*

9
দায়ুদ েশৗেলর পিরবােরর প্রিত সদয় হেলন

1 দায়ুদ িজজ্ঞাসা করেলন, “েশৗেলর পিরবােরর েকান েলাক িক এখনও রেয় েগেছ? আিম তার প্রিত
দয়া েদখােত চাই| এটা আিম েযানাথেনর জনয্ করব|”

2 সীবঃ নােম েশৗেলর পিরবােরর এক দাস িছল| দায়ুেদর দাস সীবঃেক দায়ুেদর কােছ িনেয় এল| রাজা
দায়ুদ িজজ্ঞাসা করল, “তুিম িক সীবঃ?”
সীবঃ উত্তর িদল, “হঁয্া, আিম আপনার দাস সীবঃ|”
3 রাজা বলেলন, “েশৗেলর পিরবােরর েকান েলাক িক েবঁেচ আেছ? আিম তার প্রিত ঈশ্বেরর দয়া

েদখােত চাই|”
সীবঃ রাজা দায়ুদেক বলেলন, “েযানাথেনর একজন পুত্র এখনও েবঁেচ আেছ| তার দু পা-ই পঙু্গ|”
4 রাজা সীবঃেক িজজ্ঞাসা করেলন, “েসই েছেলিট েকাথায় আেছ?”
সীবঃ উত্তর িদল, “েস েলা-দবাের, অম্মীেয়েলর পুত্র মাখীেরর বাড়ীেত আেছ|”
5 তখন রাজা দায়ুদ তঁার কেয়কজন আিধকািরকেক েলা-দবাের অম্মীেয়েলর পুত্র মাখীেরর বাড়ীেত

পাঠােলন, েযানাথেনর পুত্রেক িনেয় আসার জনয্| 6 েযানাথেনর পুত্র মফীেবাশৎ দায়ুেদর কােছ এেলা
এবং মািটেত মাথা নত কের প্রণাম করল|
দায়ুদ িজজ্ঞাসা করল, “তুিম িক মফীেবাশৎ ?”
মফীেবাশৎ উত্তর িদল, “হঁয্া, আিম আপনার দাস মফীেবাশৎ |”
7 দায়ুদ মফীেবাশতেক বলল, “ভয় েপও না| আিম েতামার প্রিত সদয় হব| আিম েতামার িপতা

েযানাথেনর জনয্ই এটা করব| আিম েতামার িপতামহ েশৗেলর সব জিম েতামােক িফিরেয় েদব| তুিম
সবসমযই আমার সেঙ্গ একাসেন বেস আহার করেত পারেব|”

8 মফীেবাশৎ পুনরায় দায়ুদেক প্রণাম করল| মফীেবাশৎ বলল, “একটা মরা কুকুেরর েথেক আিম েকান
অংেশ ভাল নই, িকন্তু আপিন আমার প্রিত অতয্ন্ত সদয় হেয়েছন|”

9 তখন রাজা দায়ুদ েশৗেলর দাস সীবঃেক ডাকেলন| দায়ুদ সীবঃেক বলেলন, “আিম েতামার মিনেবর
নািত মফীেবাশতেক েশৗেলর পিরবােরর যা িকছু আমার কােছ িছল সব িফিরেয় িদেয়িছ| 10 মফীেবাশেতর
জনয্ তুিম েসই জিম চাষ করেব| মফীেবাশেতর জনয্ তুিম এবং েতামার পুত্ররা এটা করেব| েতামরা ফসল
ফলােব| তাহেল েতামার মিনেবর নািত মফীেবাশেতর অেন্নর জনয্ প্রচুর খাদয্শসয্ হেব| িকন্তু েতামার
মিনেবর নািত মফীেবাশৎ সবসমেয়ই আমার সেঙ্গ একাসেন বেস আহার করেত পারেব|”
সীবঃ এর 15 জন েছেল এবং 20 জন দাস িছল| 11 সীবঃ উত্তর িদল, “আিম আপনার দাস| আমার

মিনব যা যা আেদশ কেরন আিম তাই তাই করব|”
মফীেবাশৎ দায়ুেদর সেঙ্গ একাসেন বেস, রাজার একজন েছেলর মতই আহার করল| 12 মীখা নােম

মফীেবাশেতর একটা িকেশার েছেল িছল| সীবঃর পিরবােরর প্রেতয্েক মফীেবাশেতর দাস হেয় েগল|
13 মফীেবাশেতর দু পা-ই পঙু্গ িছল| মফীেবাশৎ েজরুশােলেম থাকত| প্রেতয্কিদন মফীেবাশৎ রাজার
সেঙ্গ একাসেন আহার করত|

10
হানূন দায়ুেদর েলাকেদর অপমান করল

* 8:18: গুরুত্বপূণর্ েনতা আক্ষিরক অেথর্, “যাজক|”
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1 পের অেম্মানীয়েদর রাজা নাহশ মারা েগেলন| তঁার পুত্র হানূন, তারপের নতুন রাজা হেলন| 2 দায়ুদ
বলেলন, “নাহশ আমার প্রিত সদয় িছেলন| আিমও তার পুত্র হানূেনর প্রিত সদয় হব|” অতএব দায়ুদ
হানূেনর িপতার মৃতুয্ সম্পেকর্ সান্ত্বনা জািনেয় তঁার আিধকািরকেদর পাঠােলন|
তাই দায়ুেদর আিধকািরকরা অেম্মানীয়েদর রােজয্ চেল েগল| 3 িকন্তু অেম্মানীয়েদর েনতারা তােদর

মিনব হানূনেক বলল, “আপিন িক মেন কেরন কেয়কজন েলাক পািঠেয় দায়ুদ আপনার িপতার প্রিত
সম্মান েদখােত ও আপনােক সান্ত্বনা িদেত চান? না! দায়ুদ এই েলাকগুেলােক পািঠেয়েছন আপনার শহর
সম্পেকর্ েগাপেন েজেন েযেত ও েখঁাজ খবর িনেত| তারা আপনার িবরুেদ্ধ যুেদ্ধর ফিন্দ আঁটেছ|”

4 তখন হানূন দায়ুেদর েলাকেদর ধের তােদর অেধর্ক দািড় কািমেয় িদল এবং তােদর জামাকাপড় পাছা
পযর্ন্ত েকেট িদল| তারপর তােদর পািঠেয় িদল|

5 েলাকরা যারা দায়ুদেক এই খবর িদল, িতিন েসই আিধকািরকেদর সেঙ্গ েদখা করার জনয্ বাতর্ াবাহক
পাঠােলন| িতিন এটা কেরিছেলন কারণ েসই েলাকগুিল খুবই লিজ্জত হেয়িছল| রাজা দায়ুদ বলেলন,
“যতিদন না েতামােদর দািড় গজায়, ততিদন িযরীেহােত অেপক্ষা কর, তারপর েজরুশােলেম িফের এেসা|”

অেম্মানীয়েদর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ
6অেম্মানীয়রা েদখল তারা দায়ুেদর শত্রুেত পিরণত হেয়েছ| তখন অেম্মানীয়রা ৈবৎ -রেহাব এবং েসাবা

েথেক অরামীয়েদর ভাড়া কের িনেয় এল| তােদর মেধয্ েমাট 20,000 পদািতক ৈসনয্ িছল| এছাড়া
অেম্মানীয়রা 1000 েলাক সহ মাখার রাজা এবং েটৗব েথেক 12,000 েলাকেক ভাড়া কেরিছল|

7 দায়ুদ এই সবই শুনেলন| তাই িতিন েযায়াব এবং শিক্তশালী েলাকজন সহ েগাটা ৈসনয্বািহনীেক
পাঠােলন| 8 অেম্মানীয়রা েবিরেয় এল এবং যুেদ্ধর জনয্ প্রস্তুত হল| তারা শহেরর প্রেবশদ্বােরর কােছ
দঁািড়েয়িছল| েসাব ও রেহােবর অরামীয় ৈসনয্রা এবং েটাব ও মাখার ৈসনয্রা শহেরর বাইেরর মােঠ সমেবত
হল|

9 েযায়াব েদখেলন তঁার সামেন িপছেন শত্রু| তখন েযায়াব েশ্রষ্ঠ ইস্রােয়লীয়েদর েবেছ িনেয়, তােদর
অরামীয়েদর িবরুেদ্ধ যুেদ্ধর জনয্ সািরবদ্ধভােব দঁাড় কিরেয় িদেলন| 10 অেম্মানীয়েদর িবরুেদ্ধ েনতৃত্ব
েদওয়ার জনয্ িতিন তঁার আর এক ভাই অবীশেয়র উপর দািয়ত্ব িদেলন| 11 েযায়াব অবীশয়েক বলেলন,
“যিদ অরামীয়রা আমােদর েথেক েবশী শিক্তশালী বেল মেন হয়, তুিম আমােক সাহাযয্ করেব| যিদ
অরামীয়রা েতামার কােছ েবশী শিক্তশালী হেয় ওেঠ�আিম এেস েতামােক সাহাযয্ করব| 12এেসা, আমরা
শিক্তশালী হই এবং সাহিসকতার সেঙ্গ আমােদর েলাকেদর জনয্ এবং আমােদর ঈশ্বেরর শহরগুিলর জনয্
লড়াই কির| প্রভু যা সিঠক িবেবচনা কেরন, তাই করেবন|”

13 তারপর েযায়াব এবং তঁার েলাকরা অরামীয়েদর আক্রমণ করেলন| অরামীয়রা েযায়াব এবং তঁার
েলাকেদর কাছ েথেক পািলেয় েগল| 14 অেম্মানীয়রা েদখল অরামীয়রা েদৗেড় পালােচ্ছ, তখন তারাও
অবীশেয়র েথেক েদৗেড় পালােলা এবং তােদর শহের িফের েগল|
তাই েযায়াব, যুদ্ধেক্ষত্র েথেক অেম্মানীয়েদর সেঙ্গ িফের এেলন এবং েজরুশােলেম িফের েগেলন|

অরামীয়রা আবার যুদ্ধ করার িসদ্ধান্ত িনল
15 অরামীয়রা েদখেলা ইস্রােয়লীয়রা তােদর পরািজত কেরেছ| তখন তারা একসেঙ্গ জমােয়ত হেয়

একটা ৈসনয্বািহনী গেড় তুলল| 16 ফরাৎ নদীর অপর পাের েয সব অরামীয় বাস করত, তােদর আনবার
জনয্ হদেদষর তার বাতর্ াবাহকেদর পাঠাল| েসই অরামীয়রা েহলেম এেলা| তােদর েনতা িছল েশাবক,
হদেদষেরর ৈসনয্বািহনীর েসনাপিত|

17 দায়ুদ সব শুনেলন| িতিন সব ইস্রােয়লীয়েদর জড় করেলন| তারা যদর্ ন নদী েপিরেয় েহলেম িগেয়
হািজর হল|
তখন অরামীয়রা যুেদ্ধর জনয্ প্রস্তুত িছল এবং আক্রমণ করল| 18 িকন্তু যুেদ্ধ অরামীয়রা পরািজত হল

এবং অরামীয়রা ইস্রােয়লীয়েদর েথেক দূের পািলেয় েগল| দায়ুদ 700 রথচালক, 40,000 অশ্বােরাহী
ৈসনয্েক হতয্া করেলন| দায়ুদ অরামীয় েসনাপিত েশাবকেকও হতয্া করেলন|
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19 হদেদষেরর অধীনস্থ রাজারা যখন েদখল, ইস্রােয়লীয়রা তােদর পরািজত কেরেছ তখন তারা
ইস্রােয়লীয়েদর সেঙ্গ শািন্ত চুিক্ত করল এবং তােদর দােস পিরণত হল| অরামীয়রা অেম্মানীয়েদর আবার
সাহাযয্ করেত ভয় েপল|

11
দায়ুদ বৎ েশবার সেঙ্গ িমিলত হেলন

1 বসেন্তর সময়, যখন রাজারা যুেদ্ধ যান, তখন দায়ুদ েযায়াব, তঁার আিধকািরকেদর এবং সমস্ত
ইস্রােয়লীয় ৈসনয্েদর অেম্মানীয়েদর ধ্বংস করেত পাঠােলন| েযায়ােবর ৈসনয্রা অেম্মানেদর রাজধানী
শহর রব্বাও আক্রমণ করল|
িকন্তু দায়ুদ েজরুশােলেমই রইেলন| 2 সন্ধয্ায়, িতিন িবছানা েছেড় উঠেলন এবং রাজবাড়ীর ছােদ

পায়চাির করেত লাগেলন| দায়ুদ যখন ছােদ পায়চাির করিছেলন, তখন িতিন এক মিহলােক স্নান করেত
েদখেলন| েসই মিহলা িছল পরমা সুন্দরী| 3 দায়ুদ তঁার আিধকািরকেক ঐ মিহলািটর সম্বেন্ধ েখঁাজ িনেত
পাঠােলন| এক আিধকািরক উত্তর িদল, “েমেয়িট ইিলয়ােমর কনয্া বৎ েশবা| েস িহত্তীয় ঊিরেয়র স্ত্রী|”

4 দায়ুদ েলাক পািঠেয় বৎ েশবােক তঁার কােছ আনেলন| যখন বৎ েশবা দায়ুেদর কােছ এল, দায়ুদ তার
সেঙ্গ শারীিরক সম্পেকর্ িলপ্ত হেলন| বৎ েশবা স্নান কের বাড়ী িফের েগল| 5 বৎ েশবা গভর্ বতী হল| েস
দায়ুদেক জানােলা, “আিম গভর্ বতী|”

দায়ুদ তার পাপ লুেকােত চাইেলন
6 দায়ুদ েযায়ােবর কােছ খবর পাঠােলন, “িহত্তীয় ঊিরয়েক আমার কােছ পািঠেয় দাও|”
েযায়াব ঊিরয়েক দায়ুেদর কােছ পািঠেয় িদল| 7 ঊিরয় দায়ুেদর কােছ এল| দায়ুদ ঊিরয়েক িজজ্ঞাসা

করেলন, “েযায়াব েকমন আেছ|” ৈসিনকরা েকমন আেছ এবং যুদ্ধ েকমন হল ইতয্ািদ| 8 তারপর দায়ুদ
ঊিরয়েক বলেলন, “বাড়ী িগেয় িবশ্রাম কর|”
ঊিরয় রাজার বাড়ী েথেক চেল েগল| রাজা (দায়ুদ) ঊিরেয়র জনয্ উপহার পাঠােলন| 9 িকন্তু ঊিরয়

বাড়ী েগল না| ঊিরয় রাজবাড়ীর দরজার সামেন ঘুিমেয় পড়েলা| রাজার ভৃেতয্র মতই েস েসখােন ঘুমােলা|
10 এক দাস দায়ুদেক খবর িদল, “ঊিরয় বাড়ী যায় িন|”
দায়ুদ ঊিরয়েক বলেলন, “তুিম দীঘর্ সফর েথেক িফের এেসছ| েকন তুিম বাড়ীেত েগেল না?”
11 ঊিরয় দায়ুদেক বলল, “পিবত্র িসনু্দকিট এবং ইস্রােয়ল ও িযহূদার ৈসনয্রা তঁাবুগুিলেত রেয়েছ|

আমার মিনব েযায়াব এবংআমার মিনেবর (রাজা দায়ুদ)আিধকািরকরা িশিবর েগেড় মােঠ তঁাবু েফেলেছন|
সুতরাং আমার পেক্ষ বাড়ী িগেয় পান আহার কের স্ত্রীর সেঙ্গ শয়ন করা িঠক নয়|”

12 দায়ুদ ঊিরয়েক বলেলন, “আজেকর িদনটা এখােন েথেক যাও| কাল আিম েতামােক যুেদ্ধ েফরৎ 
পাঠাব|” েসই িদন ঊিরয় েজরুশােলেম েথেক েগল| পরিদন সকাল পযর্ন্ত েস েজরুশােলেম থাকল|
13 দায়ুদ ঊিরয়েক তঁার সেঙ্গ েদখা করার জনয্ েডেক পাঠােলন| ঊিরয় দায়ুেদর সেঙ্গ পানাহার করল|
দায়ুদ ঊিরয়েক দ্রাক্ষারস পান করােলন| তবুও ঊিরয় বাড়ী েগল না| েসই সন্ধয্ায়, ঊিরয় রাজার ফটেকর
বাইের রাজার অনয্ ভৃতয্েদর সেঙ্গ ঘুিমেয়িছল|

দায়ুদ ঊিরেয়র মৃতুয্র পিরকল্পনা করেলন
14 পরিদন সকােল দায়ুদ েযায়াবেক একখানা িচিঠ িলখেলন| দায়ুদ িচিঠটােক ঊিরয়েক িদেয় পাঠাবার

বয্বস্থা করেলন| 15 িচিঠেত দায়ুদ িলেখিছেলন, “ঊিরয়েক প্রথম সািরর িঠক েসইখােন দঁাড় করােব েযখােন
লড়াইটা কিঠনতম| তারপর ওেক একা েফেল পািলেয় আসেব এবং ওেক যুদ্ধ েক্ষেত্রই মরেত েদেব|”

16পরিদন েযায়াব সারা শহর ঘুের েদখেলন েকাথায় সব েথেক সাহসী ও শিক্তশালী অেম্মানীয়রা রেয়েছ|
েসইখােন যাবার জনয্ িতিন ঊিরয়েক িনবর্াচন করেলন| 17 রব্বা শহেরর েলাকরা েযায়ােবর িবরুেদ্ধ লড়াই
করেত এল| দায়ুেদর িকছু েলাক মারা েগল| িহত্তীয় ঊিরয় তােদরই মেধয্ একজন|
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18 তারপর েযায়াব, যুেদ্ধ িক হেয়েছ েসই িবষেয় দায়ুদেক সংবাদ িদেলন| 19 যুেদ্ধ যা যা ঘেটেছ তা
দায়ুদেক বলার জনয্ েযায়াব এক বাতর্ াবাহকেক আেদশ করেলন| 20 “হয়েতা বা রাজা কু্রদ্ধ হেবন এবং
িজজ্ঞাসা করেবন, �লড়াইেয়র জনয্ েযায়ােবর েসনারা শহেরর অত কােছ েকন েগল? িতিন িনশ্চয়ই
জােনন েয শহেরর প্রাচীেরর ওপের ধনুধর্ররা আেছ যারা তার েলাকেদর শরাঘােত শুইেয় িদেত পাের?
21 তঁার িনশ্চয়ই স্মরেণ আেছ েয এক মিহলা িযরূেব্বশেতর পুত্র অবীেমলকেক হতয্া কেরিছল| ঘটনািট
েতেবেষ ঘেটিছল| মিহলািট নগরীর প্রাচীেরর ওপর েথেক অবীেমলেকর ওপর একটা চাকীর ওপেরর
পাথর েফেল িদেয়িছল| তাই েকন তারা প্রাচীেরর অত কােছ েগল?� যিদ রাজা দায়ুদ ওই ধরেণর িকছু
বেলন তুিম অবশয্ই তঁােক এই খবর েদেব: �আপনার েলাক িহত্তীয় ঊিরয় মারা েগেছ|� ”

22 বাতর্ াবাহক দায়ুেদর কােছ েগল এবং েযায়াব বাতর্ াবাহকেক যা যা বলেত বেলিছেলন েস সব িকছুই
দায়ুদেক বলল| 23 বাতর্ াবাহক দায়ুদেক বলল, “অেম্মানেদর েলাকরা যুদ্ধেক্ষেত্র আমােদর আক্রমণ কের|
আমরা লড়াই কের, তােদর শহেরর প্রেবশ দ্বার পযর্ন্ত তাড়া কির| 24 তখন নগর প্রাচীেরর ওপর েথেক
িবপেক্ষর েলাকরা আপনার েলাকেদর ওপর তীর চালায়| এেত আপনার িকছু েলাক মারা যায়| আপনার
আিধকািরক িহত্তীয় ঊিরয় তােদর মেধয্ একজন|”

25 দায়ুদ বাতর্ াবাহকেক বলেলন, “েযায়াবেক িগেয় বল, �এ িনেয় অিতিরক্ত িবমষর্ হেয়া না| একটা
তরবাির একজেনর পর আর একজনেক হতয্া করেত পাের| রাজােদর িবরুেদ্ধ আরও েজারদার আক্রমণ
চালাও�েতামােদর জয় হেবই|� এই কথাগুিল বেল েযায়াবেক উৎসািহত কর|”

দায়ুদ বৎ েশবােক িবেয় করেলন
26 বৎ েশবা তঁার স্বামীর মৃতুয্র খবর েপেলন এবং তার জনয্ কঁাদেলন| 27 তঁার দুঃেখর িদন অিতক্রান্ত

হেল, দায়ুদ তঁােক তঁার বাড়ীেত িনেয় যাবার জনয্ ভৃতয্ পাঠােলন| িতিন দায়ুেদর পত্নী হেলন এবং দায়ুেদর
জনয্ একটা সন্তােনর জন্ম িদেলন| িকন্তু দায়ুেদর এই পাপ প্রভু পছন্দ করেলন না|

12
নাথন দায়ুেদর সেঙ্গ কথা বলেলন

1 প্রভু নাথনেক দায়ুেদর কােছ পাঠােলন| নাথন দায়ুেদর কােছ েগেলন| নাথন বললেন, “এক শহের
দু�জন েলাক িছল| একজন িছল ধনী, অনয্জন দিরদ্র| 2 ধনী েলাকিটর অেনক েমষ ও গবািদ পশু িছল|
3 দিরদ্র েলাকিটর একটা স্ত্রী েমষ ছাড়া আর িকছুই িছল না| দিরদ্র েলাকিট েমষটােক খাওয়ােতা| েমষটা
ঐ দিরদ্র েলাক ও তার সন্তানসন্তিতেদর সেঙ্গই বড় হল| েমষটা গরীব েলাকটার েথেকই খাবার েখত এবং
তার েপয়ালা েথেকই পান করত| েমষটা ঐ েলাকিটর বুেকর ওপর ঘুমােতা| েমষটা েলাকিটর েমেয়র মতই
িছল|

4 “একিদন এক পিথক ধনী েলাকিটর সেঙ্গ েদখা করেত এেলা| ধনী েলাকিট পিথকেক িকছু খাবার িদেত
চাইেলা| িকন্তু পিথকেক েদবার জনয্ ধনী েলাকিট তার েমষ বা গবািদ পশুর েথেক িকছুই িনেত চাইল না|
ধনী েলাকিট, দিরদ্র েলাকিটর েমষটা িনেয় এেলা এবং তােক েকেট পিথেকর জনয্ রান্না করেলা|”

5 দায়ুদ ধনী েলাকিটর ওপর ভীষণ েরেগ েগেলন| িতিন নাথনেক বলেলন, “এ কথা জীবন্ত প্রভুর মতই
সতয্ েয, েয েলাক এ কাজ কেরেছ েস অবশয্ই মারা যােব| 6তােক ঐ েমেষর মূেলয্র চারগুণ েবশী িদেত
হেব কারণ েস এমন ভয়াবহ কাজ কেরেছ এবং তার েকান করুণা িছল না|”

নাথন দায়ুদেক তার পাপকেমর্র কথা বলেলন
7 নাথন দায়ুদেক বলেলন, “তুিমই েসই ধনী বয্িক্ত| প্রভু ইস্রােয়েলর ঈশ্বর এই কথাই বেলন, �আিম

েতামােক ইস্রােয়েলর রাজারূেপ মেনানীত কেরিছ| আিম েতামােক েশৗেলর হাত েথেক রক্ষা কেরিছ|
8আিমই েতামােক তার পিরবার এবং স্ত্রীগণেক িদেয়িছ| এবং আিম েতামােক ইস্রােয়ল এবং িযহূদার রাজা
কেরিছলাম| তাও েযন যেথষ্ট িছল না, আিম েতামােক আেরা আেরা অেনক িকছু িদেয়িছ| 9 িকন্তু েকন
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তুিম প্রভুর আেদশ অমানয্ করেল? েকন তুিম েসই কাজ করেল যা িতিন (ঈশ্বর) গির্হত বেল েঘাষণা
কেরেছন? তুিম িহত্তীয় ঊিরয়েক অেম্মানেদর দ্বারা হতয্া করােল এবং তার স্ত্রীেক িছিনেয় িনেল| এই ভােব
তুিম তরবািরর দ্বারা ঊিরয়েক হতয্া করােল| 10 এই কারেণ েতামার পিরবারও তরবাির েথেক রক্ষা পােব
না| তুিম ঊিরয় িহত্তীেয়র স্ত্রীেক েতামার স্ত্রী করার জনয্ িনেয় এেসছ| এই ভােব তুিম বুিঝেয় িদেয়ছ েয তুিম
আমায় ঘৃণা কেরছ|�

11 “প্রভু এ কথাই বেলন: �আিম েতামােক সমসয্ায় েফলব| এই সমসয্া েতামার িনেজর পিরবার েথেকই
আসেব| আিম েতামার স্ত্রীেদর েতামার কাছ েথেক িছিনেয় িনেয় যােবা এবং েতামারই ঘিনষ্ঠ বনু্ধেদর
একজনেক িদেয় েদব| েস তােদর সেঙ্গ শয়ন করেব এবং প্রেতয্েক তা িদেনর আেলার মত জানেত
পারেব| 12 তুিম বৎ েশবার সেঙ্গ েগাপেন শয়ন কেরিছেল| িকন্তু আিম েতামােক এমন শািস্ত েদব যােত সব
ইস্রােয়লীয় তা জানেত পাের|� ”*

13 তখন দায়ুদ নাথনেক বলেলন, “আিম প্রভুর িবরুেদ্ধ পাপ কেরিছ|”
নাথন দায়ুদেক বলেলন, “এই পােপর জনয্ও প্রভু েতামায় ক্ষমা কের েদেবন| তুিম মরেব না| 14 িকন্তু

তুিম এমন কাজ কেরছ যােত প্রভুর িবেরাধীরা তঁার ওপর েথেক শ্রদ্ধা হািরেয়েছ| তাই েতামার িশশু সন্তান
মারা যােব|”

দায়ুদ ও বৎ েশবার সন্তান মারা েগল
15 তারপর নাথন বাড়ী চেল েগেলন| দায়ুদ এবং বৎ েশবার েয িশশুপুত্র জেন্মিছল, প্রভু তােক অসুস্থ

করেলন| 16 িশশু সন্তানিটর জনয্ দায়ুদ ঈশ্বেরর কােছ প্রাথর্না করেলন| দায়ুদ খাওয়া দাওয়া তয্াগ করেলন|
িতিন ঘেরর িভতের িগেয় সারারাত েসখােন থাকেলন| সারারাত িতিন েমেঝেত শুেয় কাটােলন|

17 দায়ুেদর পিরবােরর েলাকরা এেস তােক েমেঝ েথেক ওঠােনার েচষ্টা করল| িতিন েসই সব েনতােদর
সেঙ্গ খাবার েখেত অস্বীকার করেলন| 18 সপ্তম িদেন, িশশুিট মারা েগল| িশশুিট েয মারা েগেছ এ কথা
দায়ুেদর ভৃতয্রা দায়ুদেক বলেত ভয় েপল| তারা বলল, “েদখ, িশশুিট যখন েবঁেচিছল তখনআমরা দায়ুেদর
সেঙ্গ কথা বলার েচষ্টা কেরিছলাম| িতিন িকন্তু আমােদর কথা শুনেত চান িন| যিদ আমরা বিল েয িশশুিট
মারা েগেছ, হয়েতা িতিন িনেজর ক্ষিত করেবন|”

19 দায়ুদ তঁার ভৃতয্েদর িফসিফস কের কথা বলেত েদখেলন| তখন িতিন বুঝেত পারেলন িশশুিট মারা
েগেছ| দায়ুদ তঁার ভৃতয্েদর িজজ্ঞাসা করল, “িশশুিট িক মারা েগেছ?”
ভৃতয্রা উত্তর িদল, “হঁয্া, েস মারা েগেছ|”
20 তখন দায়ুদ েমেঝ েথেক উেঠ পড়েলন| িতিন স্নান করেলন| জামাকাপড় বদল কের, অনয্ কাপড়

পরেলন| প্রভুর উপাসনার জনয্ িতিন প্রভুর ঘের েগেলন| তারপর িতিন বাড়ী েগেলন এবং িকছু খাবার
চাইেলন| তঁার ভৃতয্রা তঁােক িকছু খাবার এেন িদল এবং িতিন েখেলন|

21 দায়ুেদর দাসরা তঁােক বলল, “েকন আপিন এই সব কাজ করেছন? িশশুিট যখন েবঁেচিছল তখন
আপিন িকছু েখেলন না| আপিন কঁাদেলন| িকন্তু িশশুিট মারা েযেত আপিন উঠেলন এবং খাবার েখেলন|”

22 দায়ুদ বলল, “িশশুিট যখন েবঁেচিছল তখন আিম আহার তয্াগ কেরিছলাম এবং েকঁেদিছলাম কারণ
আিম েভেবিছলাম, �েক বলেত পাের? হয়েতা প্রভু আমার প্রিত করুণা করেবন এবং িশশুিটেক বঁাচেত
েদেবন|� 23 িকন্তু এখন েতা িশশুিট মৃত| তাই আিম িক আহার তয্াগ করব? আিম িক িশশুিটেক আর
িফের পােবা? না! একিদন আিম তার সেঙ্গ িমিলত হব, িকন্তু েস আমার কােছ িফের আসেত পাের না|”

শেলামেনর জন্ম হল
24 দায়ুদ তঁার স্ত্রী বৎ েশবােক সান্ত্বনা িদেলন| িতিন তঁার সেঙ্গ শুেলন এবং িমিলত হেলন| বৎ েশবা

পুনবর্ার গভর্ বতী হেলন| তঁার আর একিট সন্তান হল| দায়ুদ তার নাম রাখেলন শেলামন| 25 প্রভু ভাববাদী
নাথেনর মারফৎ তঁার বাতর্ া পাঠােলন| নাথন শেলামেনর নাম রাখেলন িযদীদীয়| প্রভুর জেনয্ই নাথন এই
কাজ করেলন|
* 12:12: আিম � পাের আক্ষিরক অেথর্, “ইস্রােয়েলর সকেলর সামেন এবং সূেযর্র সামেন|”
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দায়ুদ রব্বা অিধকার করেলন
26 রব্বা অেম্মানেদর রাজধানী শহর িছল| েযায়াব রব্বার িবরুেদ্ধ যুদ্ধ কের তা দখল কেরন| 27 েযায়াব

দায়ুেদর কােছ বাতর্ াবাহক পাঠােলন এবং বলেলন, “আিম রব্বার জেলর শহরিট যুদ্ধ কের জয় কেরিছ|
28 এখন অনয্ানয্ েলাকেদর পািঠেয় এই শহর আক্রমণ করুন| আিম অিধকার করবার আেগই আপনােক
এই শহর দখল করেত হেব| যিদ আিম এই শহর দখল কির তেব এই শহর আমার নােম পিরিচত হেব|”

29তখন দায়ুদ সব েলাকেদর একসেঙ্গ জেড়া করেলন এবং রব্বার উেদ্দেশয্ রওনা হেলন| িতিন রব্বার
িবরুেদ্ধ লড়াই করেলন এবং রব্বা শহর দখল করেলন| 30 দায়ুদ তােদর রাজার মাথা† েথেক মুকুট েকেড়
িনেলন| মুকুটিটেত প্রায় 75 পাউণ্ড েসানা িছল| মুকুটিটেত অেনক মূলয্বান মিনমুেক্তা িছল| তারা েসই
মুকুট দায়ুেদর মাথায় পিরেয় িদল| েসই শহর েথেক দায়ুদ অেনক মূলয্বান িজিনসপত্র িনেয় এেসিছেলন|

31 দায়ুদ রব্বার েলাকেদরও বার কের আেনন এবং তােদর করাত, গঁাইিত ও কুড়ুল িদেয় কাজ
কিরেয়িছেলন| িতিন তােদর ইঁট িদেয় গঁাথুিনর কাজ করােত বাধয্ কেরিছেলন| অেম্মানেদর শহরগুেলার
সকেলর প্রিত দায়ুদ এই একই রকম কাজ কেরিছেলন| তারপর দায়ুদ এবং তঁার সব ৈসনয্সামন্ত
েজরুশােলেম িফের িগেয়িছল|

13
অেম্নান এবং তামর

1অবশােলাম নােম দায়ুেদর এক পুত্র িছল| অবশােলােমর েবান িছল তামর| তামর িছল অতয্ন্ত সুন্দরী|
দায়ুেদর আর এক পুত্র অেম্নান 2 তামরেক ভােলােবেসিছল| তামর িছল কুমারী| অেম্নান কখনও ভােব িন
েয েস তামেরর প্রিত েকান খারাপ বয্বহার করেব| িকন্তু অেম্নান তােক প্রচণ্ডভােব চাইত| অেম্নান তামর
সম্পেকর্  খুব িচন্তা করত এবং একসময় েস ভান কের িনেজেক অসুস্থ কের তুলল|

3 িশিমেয়র পুত্র েযানাদব অেম্নােনর বনু্ধ িছল| (িশিময় িছল দায়ুেদর ভাই|) েযানাদব প্রচণ্ড চালাক িছল|
4 েযানাদব তােক বলল, “প্রিতিদনই তুিম েরাগা হেয় যাচ্ছ! তুিম েতা রাজার পুত্র| েতামার েতা খাওয়ার
অভাব েনই, তাহেল েকন েতামার স্বাস্থয্ খারাপ হেচ্ছ? আমােক বল!”
অেম্নান েযানাদবেক বলল, “আিম তামরেক ভােলাবািস| িকন্তু েস আমার ভাই অবশােলােমর েবান|”
5 েযানাদব অেম্নানেক বলল, “যাও, িবছানায় শুেয় অসুস্থতার ভান কর| যখন েতামার িপতা েতামােক

েদখেতআসেবন তখন তােক বলেব, �তামরেকআমার কােছ আসেত িদন| েসআমার জনয্ খাবার আনুক|
েস আমার সামেন আহার প্রস্তুত করুক| আিম তার রান্না করা েদখব এবং তার হােত খাব|� ”

6এরপর অেম্নান িবছানায় শুেয় পেড় অসুস্থতার ভান করল| রাজা দায়ুদ তােক েদখেত এেলন| অেম্নান
রাজা দায়ুদেক বলল, “আমার েবান তামরেক আমার কােছ আসেত িদন| আমার সামেন তােক দুেটা িপেঠ
বানােত িদন| তারপর আিম ওর হােতই িপেঠ খাব|”

7 দায়ুদ তামেরর বাড়ীেত বাতর্ াবাহক পাঠােলন| বাতর্ াবাহক িগেয় তামরেক বলল, “েতামার ভাই
অেম্নােনর বাড়ী যাও এবং তার জনয্ খাবার ৈতরী কর|”

8 তখন তামর তার ভাই অেম্নােনর বাড়ী েগল| অেম্নান িবছানায় শুেয় িছল| তামর এক তাল ময়দা িনেয়
দু হােত েমেখ িপেঠ ৈতরী করল| েস যখন এই সব করিছল তখন অেম্নান েদখিছল| 9 তারপর তামর চাটু
েথেক িপেঠগুিলেক অেম্নােনর জনয্ উিঠেয় আনেলা| িকন্তু অেম্নান তা েখল না| অেম্নান তার ভৃতয্েদর
বলল, “এখান েথেক েবিরেয় যাও| আমােক একা থাকেত দাও|” তখন তার সব ভৃতয্ ঘর েথেক েবিরেয়
েগল|

অেম্নান তামরেক ধষর্ণ করল
10 তখন অেম্নান তামরেক বলল, “খাবারগুিল আমার েশাবার ঘের িনেয় এেসা এবং আমােক িনেজ

হােত খাইেয দাও|”
† 12:30: তােদর রাজার মাথা অথবা “িমল্কেমর মাথা|” অেম্মানীয়রা িমল্কেমর মূির্ত্তর পূজা করত|
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তখন তামর তার ৈতরী করা িপেঠগুিল িনেয় তার ভাইেয়র েশাবার ঘের েগল| 11 েস যখন অেম্নানেক
খাওয়ােত শুরু কেরেছ তখন অেম্নান তার হাত েচেপ ধরল| েস তােক বলল, “েবান, এেসা আমার সেঙ্গ
েশাও|”

12 তামর অেম্নানেক বলল, “না ভাই! আমােক এই সব করেত বাধয্ কেরা না| এই ধরেণর লজ্জাজনক
কাজকেরা না| এই ধরেণর ভয়াবহ কাজ ইস্রােয়েল হওয়া উিচৎ নয়| 13আিমআমার লজ্জা েথেক েকানিদন
মুিক্ত পাব না| েলাকরা ভাবেব েয তুিম অপরাধীেদর একজন| রাজার সেঙ্গ কথা বল, িতিন েতামােক আমায়
িবেয় করেত অনুমিত েদেবন|”

14 িকন্তু অেম্নান তামেরর কথা শুনল না| েস তামেরর েথেক শিক্তশালী িছল| েস তােক িনেজর সেঙ্গ
শারীিরক সম্পেকর্ িলপ্ত হেত বাধয্ করল| 15 তারপর অেম্নান তামরেক ঘৃণা করেত শুরু করল| অেম্নান
আেগ তামরেক যতখািন ভােলােবেসিছল এখন তার েথেক েবশী ঘৃণা করেত লাগল| অেম্নান তামরেক
বলল, “ওেঠা এবং এখান েথেক েবিরেয় যাও|”

16 তামর অেম্নানেক বলল, “না! আমােক এইভােব তািড়েয় িদও না| এমনিক আমার সেঙ্গ একটু আেগ
যা করেল তার েথেকও েসটা খারাপ কাজ হেব|”
অেম্নান তার কথা শুনল না| 17অেম্নান তার ভৃতয্েদর েডেক বলল, “এই েমেয়টােক এখুিন আমার ঘর

েথেক দূর কের দাও এবং দরজা বন্ধ কের দাও|”
18 তখন অেম্মােনর ভৃতয্রা তামরেক ঘর েথেক দূর কের িদেয় দরজা বন্ধ কের িদল|
তামর বহু রেঙ রিঙন একটা বড় কাপড় পেরিছল| রাজার কুমারী েমেয়রা এই ধরেণর কাপড় পরেতা|

19 তামর েসই কাপড় িঁছেড় েফলল এবং মাথায় িকছুটা ছাই িদল| তারপর েস িনেজর মাথায় হাত িদেয়
কঁাদেত লাগল|

20তখন তামেরর ভাই অবশােলাম তােক িজজ্ঞাসা করল, “তুিম িক েতামার ভাই অেম্নােনর কােছ িছেল?
েস িক েতামায় আঘাত িদেয়েছ? েবান আমার, এখন শান্ত হও|* অেম্নান েতামার ভাই, তাই এই বয্াপারটা
আমরা েভেব েদখব| তুিম িকছু িচন্তা কর না|” তাই তামর িকছু না বেল চুপচাপ তার ভাই অবশােলােমর
বাড়ী েগল এবং েসই খােনই থাকল|

21 এই সংবাদ শুেন রাজা দায়ুদ প্রচণ্ড েরেগ েগেলন| 22 অবশােলাম অেম্নানেক ঘৃণা করেত শুরু
করল| অবশােলাম অেম্নানেক ভােলা বা মন্দ েকান কথাই বলল না| অবশােলাম অেম্নানেক ঘৃণা করেত
লাগল কারণ অেম্নান তার েবান তামরেক ধষর্ণ কেরিছল|

অবশােলােমর প্রিতেশাধ
23 দু বছর পের, অবশােলােমর েলাকরা তােদর েমেষর গা েথেক পশম কাটেত বাল্-হাৎেসাের এেলা|

অবশােলাম তা পযর্েবক্ষণ করার জনয্ রাজার সব সন্তানেদর ডাকল| 24 অবশােলাম রাজার কােছ িগেয়
বলল, “আমার িকছু েলাকরা আমার েমষগুিলর গা েথেক েলাম কাটেত আসেছ| দয়া কের আপনার
ভৃতয্েদর সেঙ্গ িনেয় এেস েদখুন|”

25 রাজা দায়ুদ অবশােলামেক বলল, “না, পুত্র| আমরা যাব না| তােত েতামার সমসয্াই বাড়েব|”
অবশােলাম, দায়ুদেক যাওয়ার জনয্ অেনক অনুনয় িবনয় করেলা| িকন্তু দায়ুদ েগেলন না, িতিন তােক

তঁার আশীবর্াদ িদেলন|
26 অবশােলাম বলল, “যিদ আপিন েযেত না চান তাহেল আমার ভাই অেম্নানেক আমার সেঙ্গ েযেত

িদন|”
রাজা দায়ুদ অবশােলামেক িজজ্ঞাসা করেলন, “েকন েস েতামার সেঙ্গ যােব?”
27 অবশােলাম দায়ুেদর কােছ অনুনয় কেরই চলল| সব েশেষ দায়ুদ, অেম্নান এবং রাজার অনয্ানয্

সন্তানেদর অবশােলােমর সেঙ্গ েযেত িদেত রাজী হেলন|

অেম্নান িনহত হল
* 13:20: েবান � হও অবশােলাম তােক এই কথা সকেলর সামেন প্রকাশ করেত না বলল| সম্ভবতঃ িতিন িনেজর পিরবােরর সদসয্েদর
মেধয্ সমাধােনর েচষ্টা করেলন যােত েলাকেদর গুজব এবং লজ্জা এড়ােনা যায়|
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28 তারপর অবশােলাম তার ভৃতয্েদর এই িনেদর্ শ িদল, “অেম্নানেক নজের রাখ| যখন েদখেব েস
দ্রাক্ষারস পান কের েমজােজ আেছ তখন আিম েতামােদর িনেদর্ শ েদব| েতামরা অবশয্ই অেম্নানেক
আক্রমণ করেব এবং হতয্া করেব| েতামরা েকউ শািস্ত পাবার ভয় কেরা না| সেবর্াপির েতামরা েতা েকবল
আমার আেদশ পালন করেব| বীেরর মত সাহসী হও|”

29 অতএব অবশােলােমর ৈসনয্রা তাই করল যা েস তােদর করেত বেলিছল| তারা অেম্নানেক হতয্া
করল| িকন্তু দায়ুেদর অনয্ানয্ পুত্ররা পািলেয় েগল| প্রিতিট পুত্র তােদর খচ্চের চেড় পালাল|

দায়ুদ অেম্নােনর মৃতুয্র খবর শুনেলন
30 রাজার েছেলরা তখনও নগরীর পেথই রেয়েছ| িকন্তু িক ঘেটেছ তা রাজা দায়ুদ সংবাদ েপেয় েগেছন|

িকন্তু িতিন এ রকম ভুল সংবাদ েপেয়িছেলন: “অবশােলাম রাজার সব েছেলেদরই হতয্া কেরেছ এবং
একটা েছেলও েবঁেচ েনই|”

31 রাজা দায়ুদ েশােক দুঃেখ িনেজর জামাকাপড় িঁছেড় েফলেলন এবং মািটেত শুেয় পড়েলন| দায়ুেদর
েয সব আিধকািরক তঁার কােছ দঁািড়েয়িছল তারাও িনেজেদর জামাকাপড় িঁছেড় েফলল|

32 িকন্তু, তখন েযানাদব, িশিময়র পুত্র েয দায়ুেদর একজন ভাই িছল, েস বলল, “একথা ভাবেবন না
েয রাজার সব েছেলই মারা েগেছ| একমাত্র অেম্নানই মারা েগেছ| েয িদন অেম্নান তামরেক ধষর্ণ কের
েসিদন েথেকই অবশােলাম এই ঘটনা ঘটােনার জনয্ ফিন্দ আঁটিছেলা| 33 েহ আমার মিনব এবং রাজা,
আপিন ভাবেবন না েয আপনার সব েছেল মারা েগেছ, শুধুমাত্র অেম্নানই মারা েগেছ|”

34অবশােলাম েদৗেড় পািলেয় েগল|
নগরীর প্রাচীের একজন প্রহরী দঁািড়েয়িছল| েস েদখল পাহােড়র ওিদক েথেক বহু েলাকজন আসেছ|

35 তখন েযানাদব রাজা দায়ুদেক বলল, “েদখুন, আিম িক বেলিছ! রাজার পুত্ররা আসেছ|”
36 েযানাদব এই কথা বলার প্রায় সেঙ্গ সেঙ্গই রাজার পুত্ররা এেস পড়ল| তারা উচ্চস্বের কঁাদিছল| দায়ুদ

এবং তঁার সব আিধকািরকরাও কঁাদেত শুরু কের িদল| তারা সকেল উথািল পাথািল হেয় কঁাদল| 37 দায়ুদ
প্রিতিদনই তঁার পুত্র অেম্নােনর জনয্ কঁাদেতন|

অবশােলাম গশূের পালােলন
অবশােলাম গশূেরর রাজা, অম্মীহূেরর পুত্র তল্মেয়র কােছ পািলেয় েগল| 38 গশূের পািলেয় যাবার পর

অবশােলাম েসখােন িতন বছর িছল| 39 অেম্মােনর মৃতুয্েত রাজা দায়ুদেক সান্ত্বনা েদওয়া হেয়িছল িকন্তু
িতিন অবশােলােমর অভাব প্রচণ্ডভােব অনুভব কেরিছেলন|

14
েযায়াব দায়ুেদর কােছ একজন জ্ঞানী মিহলােক পাঠােলন

1 সরূয়ার পুত্র েযায়াব জানেতন েয রাজা দায়ুদ প্রচণ্ডভােব অবশােলােমর অভাব েবাধ করেছন|
2 েযায়াব তেকােয়েত েসখান েথেক একজন জ্ঞানী মিহলােক আনেত আেদশ িদেয় বাতর্ াবাহকেদর
পাঠােলন| েযায়াব েসই জ্ঞানী মিহলােক বলেলন, “প্রচণ্ড দুঃেখর ভান কর এবং িবমষর্ লােগ এমন
জামাকাপড় পর| একদম সাজ-েগাজ কেরা না| এমন িনপুণ অিভনয় করেব েযন েদেখ মেন হয়, তুিম
দীঘর্িদন ধের কঁাদছ| 3 রাজার কােছ যাও এবং তােক িঠক এ কথাগুেলাই বলেব যা আিম েতামায় িশিখেয়
িদিচ্ছ|” তারপর েযায়াব, েসই জ্ঞানী মিহলািটেক িক িক বলেত হেব তা বেল িদেলন|

4 তখন তেকােয়র েসই মিহলা রাজার সেঙ্গ কথা বলল| মািটর িদেক মাথা নত কের েস বলল, “রাজা,
দয়া কের আমায় বঁাচান|”

5 রাজা দায়ুদ তােক বলেলন, “েতামার সমসয্া িক?”
মিহলা বলল, “আিম একজন িবধবা| আমার স্বামী মারা েগেছ| 6 আমার দুিট পুত্র িছল| তারা মােঠ

লড়াই করিছল| তােদর বাধা েদবার মত েকউ িছল না| আমার এক পুত্র আর এক পুত্রেক হতয্া কেরেছ|
7 এখন েগাটা পিরবার আমার িবরুেদ্ধ| তারা আমােক বলল, �েসই পুত্রেক িনেয় এেসা েয তার ভাইেক
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েমেরেছ�আমরাও তােক েমের েফলেবা| েকন? কারণ েস তার ভাইেক হতয্া কেরেছ|� আমার আগুেনর
েশষ সু্ফিলেঙ্গর মত যিদ ওরা আমার পুত্রেক েমের েফেল তাহেল েসই আগুন জ্বেল েশষ হেয় যােব| েসই
একমাত্র জীিবত সন্তান েয তার িপতার সম্পিত্তর উত্তরািধকারী হেব| অনয্াথায়, আমার স্বামীর সম্পিত্ত ভুল
হােত পড়েব এবং তার নাম েসই জিম েথেক মুেছ যােব|”

8 তখন রাজা েসই মিহলােক বলেলন, “বাড়ী চেল যাও, আিম েতামার িবষয়গুিল েদখব|”
9 তেকােয়র মিহলা রাজােক বলল, “আমার মিনব এবং রাজা, সব েদাষ আমার ওপর এবং আমার

পিরবােরর ওপর আসুক| আপিন এবং আপনার রাজত্ব িনেদর্ াষ েহাক্|”
10 রাজা দায়ুদ বলেলন, “েকউ যিদ েতামােক খারাপ িকছু বেল, তােক আমার কােছ িনেয় এেসা| েস

িদ্বতীয়বার েতামােক জ্বালাতন করেব না|”
11 মিহলা বলল, “আপনার প্রভু ঈশ্বেরর নােম শপথ কের বলুন েয আপিন েসই সব েলাকেদর বাধা

েদেবন| তারা আমার পুত্রেক তার ভাইেক হতয্া করার জনয্ শািস্ত িদেত চাইেছ| আপিন শপথ করুন েয ঐ
েলাকেদর আপিন আমার পুত্রেক হতয্া করেত েদেবন না|”
দায়ুদ বলেলন, “অিস্তত্বময় প্রভুর নােম শপথ িনেয় বলিছ, েকউ েতামার পুেত্রর ক্ষিত করেত পারেব

না| এমনিক তার মাথার একটা চুলও মািটেত পড়েব না|”
12 মিহলা বলল, “েহ আমার মিনব এবং রাজা, আপনােক আর কেয়কটা কথা বলেত িদন|”
রাজা বলেলন, “বল|”
13 তারপর েসই মিহলা বলল, “েকন আপিন ঈশ্বেরর েলাকেদর িবরুেদ্ধ ষড়যন্ত্র কেরিছেলন? হঁয্া,

যখন আপিন এই ধরেণর কথাবাতর্ া বেলন তখন আপিন বুিঝেয় েদন েয আপিন অপরাধী| েকন? কারণ
েয সন্তানেক আপিন ঘর েথেক েবিরেয় েযেত বাধয্ কেরেছন, তােক আপিন ঘের িফিরেয় আেনন িন|
14 আমরা প্রেতয্েকই একিদন না একিদন মরব| আমরা প্রেতয্েকই মািটেত েফেল েদওয়া জেলর মত
হব| েসই জলেক েকউই পুনরায় মািট েথেক তুেল আনেত পাের না| আপিন জােনন ঈশ্বর মানুষেক ক্ষমা
কেরন| যারা িনরাপত্তার জনয্ পািলেয় েযেত বাধয্ হয়, ঈশ্বর তােদর জনয্ পিরকল্পনা কেরিছেলন| ঈশ্বর
তঁার কাছ েথেক পািলেয় যাবার জনয্ কাউেক বাধয্ কেরন না| 15 েহ আমার মিনব এবং রাজা এই কথাই
আিম আপনােক বলেত এেসিছ| েকন? কারণ েলাকরা আমােক ভয় পাইেয় িদেয়েছ| আিম িনেজেকই
বললাম, �আিম রাজার সেঙ্গ কথা বলব| হয়েতা রাজা আমােক সাহাযয্ করেত পারেবন| 16 রাজা আমার
কথা শুনেবন এবং যারা আমােক ওআমার পুত্রেক েমের েফলেত চাইেছ তােদর হাত েথেকআমােদর রক্ষা
করেবন| ঈশ্বর আমােদর যা িদেয়িছেলন, েসই েলাকিট তা পাওয়া েথেক আমােদর বিঞ্চত করেত চায়|�
17আিম জািন আমার মিনব রাজার কথা আমােক স্বিস্ত েদেব, কারণ আপিন ঈশ্বেরর দূেতর মত| আপিন
ভাল এবং মন্দ দুেটা িবষেয়ই অবগত আেছন এবং প্রভু, আপনার ঈশ্বর আপনার সেঙ্গই উপিস্থত আেছন|”

18 রাজা দায়ুদ প্রতুয্ত্তের েসই মিহলােক বলেলন, “আিম েয প্রশ্ন করব তুিম অবশয্ই তার উত্তর েদেব|”
মিহলািট বলল, “েহ গুরু, আমার রাজা, আপনার প্রশ্ন করুন|”
19 রাজা দায়ুদ িজজ্ঞাসা করেলন, “েযায়াব িক েতামােক এই সব কথা বলেত বেলেছ?”
মিহলা উত্তর িদল, “আপনার িদিবয্, েহ আমার মিনব রাজা, আপিন িঠকই বেলেছন| আপনার

আিধকািরক েযায়াবই আমােক এই সব কথা আপনােক বলেত বেলেছ| 20 েযায়াব এই কাজগুিল কেরেছ
যােত আপিন এই ঘটনাগুিলেক অনয্ভােব েদখেত পান| েহ আমার মিনব, আপিন ঈশ্বেরর দূেতর মতই
জ্ঞানী| এই পৃিথবীেত যা যা ঘেট আপিন তার সবই জােনন|”

অবশােলাম েজরুশােলেম িফের এল
21 রাজা েযায়াবেক বলেলন, “েদখ, আিম যা প্রিতজ্ঞা কেরিছ, আিম তাই করব| তরুণ অবশােলামেক

িফিরেয় িনেয় এস|”
22 েযায়াব নত হেলন এবং রাজা দায়ুদেক আশীবর্াদ করেলন| িতিন রাজােক বলেলন, “আজ আিম

জানেত পারলাম আপিন আমার প্রিত প্রসন্ন, কারণ আিম যা েচেয়িছলাম আপিন তাই কেরেছন|”
23তারপর েযায়াব উেঠ পড়েলন এবং গশূের িগেয় অবশােলামেক েজরুশােলেম িনেয় এেলন| 24 িকন্তু

রাজা দায়ুদ বলেলন, “অবশােলাম তার িনেজর বাড়ীেত িফের েযেত পাের| েস আমার সেঙ্গ েদখা করেত
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পারেব না|” তখন অবশােলাম িনেজর বাড়ীেত িফের েগল| অবশােলাম রাজার কােছ েদখা করেত েযেত
পারল না|

25 েলাক অবশােলােমর েসৗন্দেযর্য্র প্রশংসা করত| অবশােলােমর মত সুদশর্ন েগাটা ইস্রােয়েল েকউ
িছল না| পা েথেক মাথা পযর্ন্ত অবশােলােমর েকাথাও েকান খঁুত িছল না| 26 বছেরর েশেষ অবশােলাম
তার মাথা েথেক চুল েকেট েফলত এবং েসই চুল ওজন করত| েসই চুল ওজেন প্রায় আড়াই েসেরর মত
হত| 27অবশােলােমর িতনিট পুত্র এবং একিট কনয্া িছল| তার কনয্ার নাম িছল তামর| তামর অতীব সুন্দরী
িছল|

অবশােলাম েযায়াবেক তার সেঙ্গ েদখা করেত বাধয্ করল
28অবশােলাম পুেরা দু বছর েজরুশােলেম িছল|এই সমেয় রাজা দায়ুেদর সেঙ্গ তার েদখা করার অনুমিত

িছল না| 29অবশােলাম েযায়ােবর কােছ বাতর্ াবাহক পাঠােলা| বাতর্ াবাহক েযায়াবেক বলল অবশােলামেক
রাজার কােছ পাঠােত| িকন্তু েযায়াব অবশােলােমর কােছ এেলন না| িদ্বতীয়বার অবশােলাম খবর পাঠাল|
এবারও েযায়াব এেলন না|

30তখন অবশােলাম তার ভৃতয্েদর বলল, “েদখ, আমার জিমর পােশই েযায়ােবর জিম| েস তার েক্ষেত
যব ফিলেয়েছ| েতামরা িগেয় আগুন ধিরেয় দাও|”
তখন অবশােলােমর ভৃতয্রা িগেয় েযায়ােবর জিমেতআগুন ধিরেয় িদল| 31 েযায়াব অবশােলােমর বাড়ী

এেলন| েযায়াব অবশােলামেক বলেলন, “েকন েতামার ভৃতয্রা আমার জিমেত আগুন িদেয়েছ?”
32 অবশােলাম েযায়াবেক বলল, “আিম েতামােক একটা খবর পািঠেয়িছলাম, এখােন আসেত

বেলিছলাম| আিম েতামােক রাজার কােছ পাঠােত েচেয়িছলাম| আিম েচেয়িছলাম তুিম তঁােক িজজ্ঞাসা
কর েকন িতিন আমােক গশূর েথেক ঘের িফের আসেত বেলিছেলন| েযেহতু আমার তঁার সেঙ্গ েদখা
করার অনুমিত েনই, কােজই আমার পেক্ষ েসখােন েথেক যাওয়াই ভাল হত| এখন আমােক রাজার সেঙ্গ
েদখা করেত দাও| যিদ আিম েকান অনয্ায় কের থািক, তেব িতিন আমায় হতয্া করেত পােরন|”

রাজা দায়ুেদর সেঙ্গ অবশােলাম েদখা করেলন
33 েযায়াব রাজার কােছ এেস অবশােলােমর সব কথা বলেলন| রাজা অবশােলামেক েডেক পাঠােলন|

অবশােলাম রাজার কােছ এেলা| রাজার সামেন এেস অবশােলাম মািটেত নত হেয় রাজােক প্রণাম করল
এবং রাজা অবশােলামেক চুম্বন করেলন|

15
অবশােলাম অেনকেক বনু্ধ কের িনল

1এরপর অবশােলাম িনেজর জনয্ একটা রথ এবং অেনকগুেলা েঘাড়া িনল| যখন েস রথ চািলেয় েযত
তখন তার রেথর সামেন েদৗড়াবার জনয্ 50জন েলাকও থাকত| 2অবশােলাম প্রিতিদন সকােল খুব েভাের
উেঠ ফটেকর কােছ* এেস দঁাড়াত| অবশােলাম এমন একজনেক খঁুজত েয তার সমসয্া িনেয় িবচােরর
জনয্ রাজা দায়ুেদর কােছ যােচ্ছ| অবশােলাম তার সেঙ্গ কথা বলত| অবশােলাম বলত, “েকান শহর েথেক
তুিম আসছ?” েলাকটা হয়েতা বলত, “আিম ইস্রােয়েলর অমূক পিরবারেগাষ্ঠীর অমূক পিরবােরর েলাক|”
3 তখন অবশােলাম তােক বলত, “েদখ, তুিম িঠক বেলছ িকন্তু রাজা েতা েতামার কথা শুনেবন না|”

4অবশােলাম বলত, “আহা, আমার ইচ্ছা হয় েকউ েবশআমােক এই েদেশর িবচারক কের িদত| তাহেল
যারা সমসয্া িনেয় আমার কােছ আসত তােদর প্রেতয্কেক আিম সাহাযয্ করেত পারতাম| তার সমসয্ার
সুষ্ঠ সমাধান েপেত আিম তােক সাহাযয্ করেত পারতাম|”

5 যিদ েকান বয্িক্ত অবশােলােমর কােছ এেস মাথা নীচু কের, তাহেল েস তার সেঙ্গ তার সবেচেয় ভাল
বনু্ধর মতই বয্বহার করত| আবশােলাম িগেয় তােক হাত বািড়েয় জিড়েয় ধরত এবং চুম্বন করত| 6 সমস্ত

* 15:2: ফটেকর কােছ এিট েসই জায়গা েযখােন েলাকরা বয্বসার জনয্ আসত এবং িকছু মামলা সমাপ্ত করত|
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ইস্রােয়লীয়রা, যারা রাজা দায়ুেদর কােছ নয্ােয়র জনয্ আসত তােদর প্রেতয্েকর সেঙ্গই অবশােলাম এক
রকম আচরণ করত| এই ভােব অবশােলাম ইস্রােয়েলর েলাকেদর মন জয় কেরিছল|

অবশােলাম দায়ুেদর রাজয্ অিধকার করার পিরকল্পনা করল
7 চার বছর† পর অবশােলাম রাজা দায়ুদেক বলল, “িহেব্রােণ থাকার সময় প্রভুর কােছ েয িবেশষ

প্রিতজ্ঞা কেরিছলাম তা পূরণ করার জনয্ আমােক েযেত িদন| 8 অরােমর গশূের থাকার সমেয়ও আিম
েসই একই প্রিতশ্রুিত কেরিছলাম| আিম বেলিছলাম, �প্রভু যিদ আমােক েজরুশােলেম িফিরেয় আেনন,
আিম প্রভুর েসবা করব|� ”

9 রাজা দায়ুদ বেলন, “শািন্তেত যাও|”
অবশােলাম িহেব্রােণ চেল েগেলন| 10 িকন্তু অবশােলাম ইস্রােয়েলর প্রেতয্কটা পিরবারেগাষ্ঠীর কােছ

গুপ্তচর পাঠাল| চররা েলাকেদর বলেত লাগল, “যখন েতামরা িশঙার রব শুনেব তখন বলেব �অবশােলাম
িহেব্রােণর রাজা হেয়েছ|� ”

11অবশােলাম তার সেঙ্গ যাবার জনয্ 200 জন েলাকেক ডাকল| তারা তার সেঙ্গ েজরুশােলম েথেক
চেল েগল িকন্তু তারা জােন না, েস িক পিরকল্পনা কেরেছ| 12 অহীেথাফল দায়ুেদর অনয্তম একজন
পরামশর্দাতা িছল|অহীেথাফল িছল গীেলা শহেরর েলাক|অবশােলাম যখন উৎসগর্ িনেবদন কেরিছল তখন
েস অহীেথাফলেক তার শহর গীেলা েথেক েডেক পাঠাল| অবশােলােমর ফিন্দ খুব ভালভােবই কাযর্করী
হেয়িছল এবং বহু েলাক তােক সমথর্ন কেরিছল|

দায়ুদ অবশােলােমর পিরকল্পনা জানেত পারেলন
13 দায়ুদেক সংবাদ িদেত একজন েলাক এেলা| েস বলল, “ইস্রােয়েলর েলাকরা অবশােলামেক

অনুসরণ করেত শুরু কেরেছ|”
14 তারপর দায়ুদ েজরুশােলেম বসবাসকারী তঁার সব আিধকািরকেদর বলেলন, “আমরা পািলেয় যাব|

আমরা যিদ পািলেয় না যাই, অবশােলাম আমােদর েযেত েদেব না| তাড়াতািড় কর, েযন অবশােলাম
আমােদর ধরেত না পাের| েস আমােদর এবং েজরুশােলেমর সব েলাকেক েমের েফলেব|”

15 রাজার আিধকািরকরা তঁােক বলল, “আপিন আমােদর যা বলেবন, আমরা তাই করব|”

দায়ুদ এবং তঁার েলাকরা পািলেয় েগল
16 রাজা দায়ুদ েলাকজন সহ পািলেয় েগেলন| রাজা তঁার বাড়ী েদখােশানা করার জনয্ তঁার দশজন

উপপত্নীেক েরেখ েগেলন| 17 রাজা চেল েযেত সব েলাকরাও তঁােক অনুসরণ করল| েশষ বাড়ীেত িগেয়
তারা থামল| 18 তঁার সমস্ত আিধকািরক তঁার সামেন িদেয় েহঁেট সবেল েগল| কেরথীয়, পেলথীয় এবং
(গােতর 600 পুরুষ) রাজার সামেন দঁাড়াল|

19 রাজা গােতর ইত্তয়েক বলেলন, “েকন তুিমও আমােদর সেঙ্গ যাচ্ছ? িফের যাও| নতুন রাজা
অবশােলােমর সেঙ্গ েযাগ দাও| তুিম একজন িভেন্দশী| এটা েতামার েদশ নয়| 20 েকবলমাত্র গতকাল
তুিম আমােদর সেঙ্গ েযাগ িদেয়ছ| তুিম িনশ্চয়ই আমার সেঙ্গ এক জায়গা েথেক আর এক জায়গায় ঘুের
েবড়ােব না? তুিম েতামার ভাইেদর নাও এবং যাও| েতামার প্রিত দয়া ও আনুগতয্ প্রদির্শত েহাক্◌্|”

21 িকন্তু ইত্তয় রাজােক উত্তর িদল, “আিম প্রভুর নােম শপথ িনেয় বলিছ, আপিন যতিদন েবঁেচ থাকেবন
ততিদন আিম আপনার সেঙ্গই থাকব!”

22 দায়ুদ ইত্তয়েক বলেলন, “এেসা, আমরা িকেদ্রাণ েস্রাত পার হেয় যাই|”
তখন গােতর ইত্তয় এবং তার সব েলাক তােদর েছেল-েমেয়সহ িকেদ্রাণ েস্রাত পার হেয় েগল| 23 সব

েলাকরা উৈচ্চস্বের কঁাদিছল| রাজা দায়ুদ িকেদ্রাণ েস্রাত পার হেয় েগেলন| তারপর সব েলাক মরুভূিমর
পেথ পা বাড়াল| 24 সােদাক এবং তার সেঙ্গ অনয্ানয্ েলবীয়রা ঈশ্বেরর পিবত্র িসনু্দক বেয় িনেয় যািচ্ছল|
তারা ঈশ্বেরর পিবত্র িসনু্দক নািমেয় রাখল| যতক্ষণ পযর্ন্ত না সব েলাক েজরুশােলম তয্াগ করল, ততক্ষণ
পযর্ন্ত অিবয়াথর পিবত্র িসনু্দেকর পােশ দঁািড়েয় রইেলন এবং প্রাথর্না করেলন|
† 15:7: চার বছর িকছু প্রাচীন েলখায় আেছ “40 বছর|”
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25 রাজা দায়ুদ সােদাকেক বলেলন, “ঈশ্বেরর পিবত্র িসনু্দক েজরুশােলেম িনেয় যাও| প্রভু যিদ আমার
প্রিত প্রসন্ন হন, িতিন আবার আমায় েজরুশােলেম িফিরেয় আনেবন এবং আমােক েজরুশােলম ও তঁার
আবাস স্থান েদখেত েদেবন| 26আর যিদ প্রভু আমার প্রিত প্রসন্ন না হন, িতিন আমার প্রিত তঁার যা ইচ্ছা
তাই করেত পােরন|”

27 রাজা যাজক সােদাকেক বলেলন, “তুিমও একজন ভাববাদী| তুিম শািন্তেত নগরীেত িফের যাও|
েতামার পুত্র অহীমাস এবং অবীয়াথেরর পুত্র েযানাথনেক সেঙ্গ িনেয় এস| 28 মরুভূিমেত যাবার জনয্ েয
জায়গায় সবাই নদী পার হয়, েসখােন আিম েতামার কাছ েথেক েকান খবর না পাওয়া পযর্ন্ত অেপক্ষা
করব|”

29 েসই মত, সােদাক এবং অবীয়াথর ঈশ্বেরর পিবত্র িসনু্দক েজরুশােলেম িনেয় িগেয় েরেখ িদল|

দায়ুদ অহীেথাফেলর িবরুেদ্ধ প্রাথর্না করেলন
30 দায়ুদ ৈজতুন পবর্েত উঠেলন| িতিন কঁাদিছেলন| িতিন মাথা েঢেক খািল পােয় েগেলন| অনয্ানয্

সকেল মাথা েঢেক দায়ুেদর সেঙ্গ েগল| তারাও কঁাদেত কঁাদেত দায়ুেদর সেঙ্গ েগল|
31 একজন েলাক দায়ুদেক বলল, “যারা অবশােলােমর সেঙ্গ ফিন্দ আঁটেছ অহীেথাফল তােদর মেধয্

একজন|” তখন দায়ুদ প্রাথর্না করেলন, “প্রভু আমরা েতামার কােছ প্রাথর্না কির তুিম অহীেথাফেলর চক্রান্ত
বয্থর্ কর|” 32 দায়ুদ পবর্েতর িশখের এেলন| এখান েথেক িতিন মােঝ মােঝ ঈশ্বেরর উপাসনা করেতন|
েসই সময় অকীর্য় হূশয় তঁার কােছ এল| তার মাথায় ধূেলাবািল এবং পরেণ িছন্নবস্ত্র|

33 দায়ুদ হূশয়েক বলেলন, “যিদ তুিম আমার সেঙ্গ যাও তাহেল আমােক েদখােশানা করবার জনয্ তুিম
হেব আর একজন বয্িক্ত| 34 িকন্তু যিদ তুিম েজরুশােলেম িফের যাও তেব তুিম অহীেথাফেলর চক্রান্তেক
বয্থর্ করেত পারেব| অবশােলামেক িগেয় বল, �েহ রাজা আিম আপনার দাস| আিম আপনার িপতার েসবা
কেরিছ| এখন আিম আপনার েসবা করব|� 35 সােদাক এবং অিবয়াথর যাজকগণ েতামার সেঙ্গ থাকেবন|
রাজার বাড়ীেত তুিম যা যা শুেনছ, তুিম অবশয্ই তােদর সবই বেল েদেব| 36 সােদােকর পুত্র অহীমাস এবং
অিবয়াথেরর পুত্র েযানাথন তােদর সেঙ্গ থাকেব| তুিম রাজার প্রাসােদ যা িকছু শুনেব, তা ওেদর মাধয্েম
আমােক জানােত থাকেব|”

37 তারপর দায়ুেদর বনু্ধ হূশয় েসই শহের চেল েগল| অবশােলামও েজরুশােলেম এল|

16
সীবঃ দায়ুেদর সেঙ্গ েদখা করল

1 দায়ুদ ৈজতুন পবর্েতর চূড়ার িদেক যখন িকছুটা উেঠেছন, তখন মফীেবাশেতর ভৃতয্ সীবঃর সেঙ্গ
দায়ুেদর েদখা হল| সীবঃর গাধা দুিট তােদর িপেঠ বস্তাভরা িজিনস বেয় িনেয় যািচ্ছল| তােত 200টা রুিট,
100 েথাকা িকিস্মস্, 100টা গ্রীেষ্মর মরশুমী ফলসহ এক কূপা দ্রাক্ষারস িছল| 2 রাজা দায়ুদ সীবঃেক
িজজ্ঞাসা করেলন, “এই িজিনসগুেলা িক কােজ লাগেব?”
সীবঃ উত্তর িদল, “গাধাগুিল রাজপিরবােরর েলাকেদর চড়ার জনয্| রুিট এবং গ্রীেষ্মর ফলগুেলা রাজার

আিধকািরকেদর খাওয়ার জনয্| মরুভূিমর পেথ েকউ যিদ দুবর্ল হেয় পেড় েস এই দ্রাক্ষারস পান করেত
পাের|”

3 তখন রাজা িজজ্ঞাসা করেলন, “মফীেবাশৎ েকাথায়?”
সীবঃ উত্তর িদল, “মফীেবাশৎ এখন েজরুশােলেম রেয়েছ| েস ভাবেছ, �ইস্রােয়লীয়রা আজ আমার

দাদুর রাজত্ব আমায় িফিরেয় েদেব|� ”
4তখন রাজা সীবঃেক বলেলন, “েসই কারেণ মফীেবাশেতর যা িকছু আেছ তা আিম েতামােক িদলাম|”
সীবঃ বলল, “আিমআপনােক প্রণাম কির|আমার িবশ্বাস,আিম সবর্দাইআপনােক সন্তুষ্ট রাখেত পারব|”

িশিমিয় দায়ুদেক অিভশাপ িদল
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5 দায়ুদ বহুরীেম এেলন| েশৗেলর পিরবােরর একজন েলাক বহুরীম েথেক এল| েলাকটার নাম িশিমিয়�
েস েগরার পুত্র| িশিমিয় দায়ুেদর উেদ্দেশয্ অিহতকর কথা বলেত বলেত েবিরেয় এল| এবং বার বার েস
খারাপ কথাই বলেত থাকল|

6 িশিমিয় দায়ুদ এবং তঁার আিধকািরকেদর িদেক পাথর ছঁুড়িছল| িকন্তু সব েলাক এবং ৈসনয্রা দায়ুদেক
িঘের দঁাড়াল এবং তঁার চারিদেক জেড়া হল| 7 িশিমিয় দায়ুদেক এই বেল অিভশাপ িদল: “েবিরেয় যাও,
েবিরেয় যাও, তুিম একজন জঘনয্ খুনী! 8 প্রভু েতামার শািস্ত িদেচ্ছন| েকন? কারণ তুিম েশৗেলর
পিরবােরর েলাকেদর েমের েফেলছ| তুিম চুির কের েশৗেলর জায়গায় রাজা হেয় বেসছ| এখন েসরকমই
খারাপ িকছু েতামার িনেজর েক্ষেত্র ঘটেছ| প্রভু েতামার রাজত্ব েতামার পুত্র অবশােলামেক িদেয়েছন|
েকন? কারণ তুিম একজন খুনী|”

9 সরূয়ার পুত্র অবীশয় রাজােক বলল, “এই মরা কুকুরটা েকন আপনােক অিভশাপ করেব? েহ রাজা,
প্রভু আমার, আমােক েযেত িদন, আিম িগেয় িশিমিয়র মুণু্ড েকেট উিড়েয় িদই|”

10 িকন্তু রাজা উত্তর িদেলন, “ওেহ সরূয়ার পুত্র, এটা েতামার েকান বয্াপার নয়| েস প্রকৃতই আমােক
অিভশাপ িদেচ্ছ| িকন্তু প্রভু তােক বেলেছন আমােক অিভশাপ িদেত| প্রভু যা কেরন েস িবষেয় েক তঁােক
প্রশ্ন করেত পাের?”

11 দায়ুদ অবীশয় এবং তঁার ভৃতয্েদর আরও বলেলন, “েদখ, আমার িনেজর পুত্র অবশােলাম আমােক
হতয্া করেত চাইেছ| িবনয্ামীন পিরবারেগাষ্ঠীর এই বয্িক্তর (িশিমিয়) আমােক হতয্া করার অেনক েবশী
অিধকার আেছ| ওেক একা েছেড় দাও| ওেক আমায় অিভশাপ িদেয় েযেত দাও| প্রভু ওেক এই কাজ
করেত বেলেছন| 12 হয়েতা আমার প্রিত যা িকছু ভুল করা হেয়েছ প্রভু তা েদখেবন| তাহেল িশিমিয় আজ
আমার িবরুেদ্ধ যা যা খারাপ কথা বেলেছ, প্রভু হয়েতা তার জনয্ আমােক ভাল িকছু েদেবন|”

13অতএব দায়ুদ এবং তঁার েলাকরা রাস্তা িদেয় পুনরায় চলেত লাগল| িকন্তু িশিমিয় দায়ুদেক অনুসরণ
করেত থাকেলা| রাস্তার অনয্িদক িদেয় েস পাহােড়র ধাের ধাের চলেত থাকেলা| পেথ েযেত েযেত িশিমিয়
দায়ুেদর উেদ্দেশয্ খারাপ খারাপ কথা বলেত থাকেলা| িশিমিয় দায়ুেদর উেদ্দেশয্ পাথর এবং কাদা ছঁুড়েত
লাগল|

14 রাজা দায়ুদ এবং তঁার সব েলাকরা যদর্ ন নদীর কােছ এেস েপৗছঁেলন| রাজা এবং তঁার েলাকরা খুব
ক্লান্ত িছেলন| তঁারা েসখােন িবশ্রাম িনেয় িনেজেদর খািনকটা চাঙ্গা কের িনেলন|

15 অবশােলাম, অহীেথাফল এবং ইস্রােয়েলর সব েলাক েজরুশােলেম এল| 16 দায়ুেদর বনু্ধ অকীর্য়
হূশয় অবশােলােমর কােছ এল| হূশয় অবশােলামেক বলল, “রাজা দীঘর্জীবী েহাক্◌্! রাজা দীঘর্জীবী
েহাক্◌্!”

17 অবশােলাম উত্তর িদল, “তুিম েতামার বনু্ধ দায়ুেদর প্রিত একিনষ্ঠ নও েকন? তুিম েতামার বনু্ধর
সেঙ্গ েজরুশােলম েথেক চেল েগেল না েকন?”

18 হূশয় বলল, “প্রভু যােক েবেছ েননআিম েতা তারই| েলাকরা এবং ইস্রােয়েলর সব েলাকরাআপনােক
েবেছ িনেয়েছ|আিমআপনার সেঙ্গঅবশয্ই থাকব| 19অতীেতআিমআপনার িপতার েসবা কেরিছ|অতএব
এখন আিম দায়ুেদর পুেত্রর েসবা করব| আিম আপনারই েসবা করব|”

অবশােলাম অহীেথাফেলর কাছ েথেক উপেদশ চাইল
20অবশােলাম অহীেথাফলেক িজজ্ঞাসা করল, “বল, এখন িক করা উিচৎ |”
21 অহীেথাফল অবশােলামেক বলল, “েতামার িপতা এখােন ঘর-বাড়ী েদখােশানা করার জনয্ তঁার

কেয়কজন উপপত্নীেদর েরেখ েগেছন| যাও এবং তােদর সেঙ্গ শারীিরক সম্পকর্ স্থাপন কর| তখন সব
ইস্রােয়লী জানেব েতামার িপতা েতামােক ঘৃণা কের| েতামার সব েলাকরা েতামােক সমথর্ন করেত উৎসািহত
হেব এবং েতামােক তােদর পূণর্ সমথর্ন েদেব|”

22তখন তারা বাড়ীর ছােদ অবশােলােমর জনয্ একটা তঁাবু েফলল| অবশােলাম তার িপতার উপপত্নীেদর
সেঙ্গ েযৗন সম্পকর্ করল| সব ইস্রােয়লীয়ই তা েদখল| 23 েসই সময় েথেক অহীেথাফেলর উপেদশ
অবশােলাম এবং দায়ুদ উভেয়র কােছ গুরুত্বপূণর্ িছল| তা িছল মানুেষর কােছ ঈশ্বেরর বােকয্র মতই
গুরুত্বপূণর্|
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17
দায়ুদ সম্পেকর্ অহীেথাফেলর উপেদশ

1 অহীেথাফল অবশােলামেক বলল, “আমােক 12,000 েলাক েবেছ িনেত দাও| আজ রােতই আিম
দায়ুদেক তাড়া করব| 2 যখন েস ক্লান্ত ও দুবর্ল হেয় যােব তখন আিম তােক ধরব| আিম তােক ভীত ও
আতিঙ্কত কের তুলব| তার সব েলাকরা েদৗেড় পািলেয় যােব| িকন্তু আিম শুধু রাজা দায়ুদেকই হতয্া করব|
3তারপর আিম সব েলাকেক েতামার কােছ িফিরেয় িনেয় আসব| যিদ দায়ুদ মারা যায়, তাহেল সব েলাকরা
শািন্তেত িফের আসেব|”

4অবশােলাম এবং ইস্রােয়েলর সব েনতার কােছই এই প্রস্তাব ভাল বেল মেন হল| 5 িকন্তু অবশােলাম
বলল, “এখন আিম অকীর্য় হূশয়েক ডািক| েস িক বেল তাও আিম শুনেত চাই|”

হূশয় অহীেথাফেলর প্রস্তাব পণ্ড কের িদল
6 হূশয় অবশােলােমর কােছ এল| অবশােলাম হূশয়েক বলল, “অহীেথাফল এই পরামশর্ িদেয়েছ| আমরা

িক এটাই অনুসরণ করব? তা যিদ না হয় তাহেল বল িক করা উিচৎ ?”
7 হূশয় অবশােলামেক বলল, “অহীেথাফেলর উপেদশ এই সমেয় উপেযাগী নয়|” 8 হূশয় আরও বলল,

“তুিম জােনা েয েতামার িপতা এবং তার েলাকরা খুবই শিক্তশালী| বাচ্চা েকেড় িনেল বুেনা ভালু্লক েযমন
িহংস্র হেয় ওেঠ ওরাও েতমিনই ভয়ঙ্কর| েতামার িপতা একজন দক্ষ েযাদ্ধা| িতিন কখনও সারারাত ওই
েলাকেদর সেঙ্গ থাকেবন না| 9 সম্ভবতঃ িতিন েকান গুহা বা অনয্ েকাথাও ইিতমেধয্ লুিকেয় পেড়েছন|
যিদ েতামার িপতা েতামার েলাকেদর আেগ আক্রমণ কের, েলাক এই সংবাদ জানেত পারেব| এবং তারা
ভাবেব, �অবশােলােমর েলাকরা েহের যােচ্ছ!� 10 তখন িসংেহর মত সাহসী েযাদ্ধারাও ভীত ও আতিঙ্কত
হেব| েকন? কারণ েগাটা ইস্রােয়ল এই কথা জােন েয েতামার িপতা শিক্তশালী েযাদ্ধা এবং তঁার েলাকরা
অতয্ন্ত সাহসী|

11 “আমার প্রস্তাব হল এই; তুিম অবশয্ই দান েথেক েবর্-েশবা পযর্ন্ত সব ইস্রােয়লীয়েদর একসেঙ্গ
জেড়া করেব| সমুেদ্র েযমন অগুনিত বািল থােক েসরকমই েসখােন অেনক েলাক হেব| তারপর, তুিম
িনেজ অবশয্ই যুেদ্ধ যােব| 12 দায়ুদ েযখােন লুিকেয় আেছ েসখােনই আমরা তােক ধরব| অগিণত ৈসনয্সহ
আমরা দায়ুদেক আক্রমণ করব| ভূিমেক েঢেক েদওয়া অসংখয্ িশিশর কণার মত আমরা ওেদর েঢেক
েদব| আমরা দায়ুদ এবং তঁার েলাকেদর হতয্া করব| কাউেক জীিবত ছাড়া হেব না| 13 যিদ দায়ুদ নগেরর
িভতের পািলেয় যান সকল ইস্রােয়লীয় িমেল দিড় িদেয় আমরা নগেরর প্রাচীর েভেঙ্গ েদব| তােদর সবাইেক
আমরা উপতয্কায় েটেন নামাব| নগেরর একটা েছাট্ট পাথর পযর্ন্ত আমরা রাখেত েদব না|”

14 অবশােলাম এবং সকল ইস্রােয়লীয় বলল, “অকীর্য় হূশেয়র উপেদশ অহীেথাফেলর উপেদেশর
েচেয় ভাল|” তারা একথা বলল কারণ তা িছল প্রভুর পিরকল্পনা| অবশােলামেক শািস্ত েদবার জনয্ প্রভু
অহীেথাফেলর সৎ উপেদশেক িবফল করার ফিন্দ এঁেটিছেলন|

হূশয় দায়ুদেক একিট সাবধানবাণী পাঠাল
15ঐ সব কথা হূশয় সােদাক এবং অবীযাথর এই দুই যাজকেদর বলল| অহীেথাফল অবশােলাম এবং

ইস্রােয়েলর েনতােদর েয পরামশর্ িদেয়েছ হূশয় তাও বলল| হূশয় িনেজ যা যা পরামশর্ িদেয়িছল তাও
তােদর বলল| হূশয় বেলিছল, 16 “খুব শীঘ্র দায়ুদেক এই খবর দাও| তঁােক বল, েযখান িদেয় নদী পার
হেয় েলােক মরুভূিমেত েঢােক িতিন েযন েসখােন আজ রােত না থােকন| তঁােক এখুিন যদর্ ন নদী পার হেয়
েযেত বল| যিদ িতিন নদী পার হেয় চেল যান তেব রাজা এবং তঁার েলাকরা ধরা পড়েব না|”

17 যাজেকর দুই পুত্র েযানাথন এবং অহীমাস ঐন্-েরােগেল অেপক্ষা করিছল| তারা চাইত না েকউ
তােদর শহের প্রেবশ করেত েদখুক| শুধুমাত্র এক দাসী এেস তােদর সব খবরাখবর িদেয় েযত| তারপর
েযানাথন এবং অহীমাস রাজা দায়ুেদর কােছ িগেয় সব কথা বলত|

18 িকন্তু এক বালক েযানাথন এবং অহীমাসেক েদেখ েফলল| এই ঘটনা অবশােলামেক বলার জনয্
বালকিট ছুেট চেল েগল| েযানাথন এবং অহীমাসও তাড়াতািড় েদৗেড় পালাল এবং বহুরীেম এক েলাকর
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বাড়ীেত এেস উপিস্থত হল| েলাকটার বাড়ীর বাইেরর প্রাঙ্গেণ একটা কুেয়া িছল| েযানাথন এবং অহীমাস
েসই কুেয়ােত েনেম েগল| 19 েসই েলাকিটর স্ত্রী কুেয়ার ওপর একটা আচ্ছাদন েরেখ িদল| তারপর েস
েসই কুেয়ার ওপর গেমর বীজ িবিছেয় িদল, তাই েসিট শেসয্র স্তুেপর মতই েদখেত লাগিছল| তাই েলাকরা
জানেত পারল না েয েযানাথন এবং অহীমাস তার মেধয্ লুিকেয় রেয়েছ| 20 অবশােলােমর ভৃতয্রা েসই
বাড়ীেত এেস েসই মিহলােক িজজ্ঞাসা করল, “অহীমাস এবং েযানাথন েকাথায়?”
মিহলা অবশােলােমর ভৃতয্েদর বলল, “ইিতমেধয্ই তারা নদী পার হেয় েগেছ|”
তখন অবশােলােমর ভৃতয্রা েযানাথন ও অহীমােসর সন্ধােন চেল েগল| িকন্তু তারা তােক খঁুেজ েপল

না| অতঃপর অবশােলােমর ভৃতয্রা েজরুশােলেম িফের এল|
21 অবশােলােমর ভৃতয্রা চেল যাওয়ার পর, েযানাথন ও অহীমাস কুেয়া েথেক বাইের েবিরেয় এল|

তারা রাজা দায়ুেদর কােছ েগল এবং দায়ুদেক বলল, “খুব তাড়াতািড় নদী পার হেয় চেল যান| অহীেথাফল
আপনার িবরুেদ্ধ এই সব ষড়যন্ত্র কেরেছ|”

22 তখন দায়ুদ এবং তঁার েলাকরা যদর্ ন নদী পার হেয় েগল| সূেযর্াদেয়র আেগই দায়ুেদর সব েলাকরা
যদর্ ন নদী পার হেয় েগল|

অহীেথাফল আত্মহতয্া করল
23অহীেথাফল েদখল েয তার উপেদশ ইস্রােয়লীয়রা গ্রহণ কের িন| েস তার গাধার িপেঠ িজন চিড়েয়

তার িনেজর নগের িফের এল| তার পিরবােরর যথািবিহত বয্বস্থা কের েস গলায় দিড় িদল| অহীেথাফল
মারা েগেল েলাকরা তােক তার িপতার কবেরই কবর িদল|

অবশােলাম যদর্ ন নদী পার হল
24 দায়ুদ মহনিয়েম এেলন|
অবশােলাম এবং তার সেঙ্গ েয সব ইস্রােয়লীয়রা িছল তারা যদর্ ন নদী পার হেয় েগল| 25 অবশােলাম

অমাসােক তার ৈসনয্দেলর অিধনায়করূেপ িনযুক্ত করল|অমাসা েযায়ােবর জায়গা িনল|অমাসা িছল িযথ্র,
একজন ইশ্মােলয়ীয়* েছেল| অমাসার মােয়র নাম অবীগল| েস সরূয়ার েবান নাহেশর েমেয়| সরূয়া িছল
েযায়ােবর মা|

26অবশােলাম এবং ইস্রােয়লীয়রা িগিলয়েদ তঁাবু েফেল অবস্থান করল|

েশািব, মাখীর এবং বির্সল্লয়
27দায়ুদ মহনিয়েম এেলন| েশািব, মাখীর এবং বির্সল্লয় েসইখােনই িছল| েশািব অেম্মানেদর রব্বা শহেরর

নাহেশর পুত্র| মাখীর হল েলাদবার িনবাসী অম্মীেয়েলর পুত্র| আর বির্সল্লয় িগিলয়েদর, েরাগলীেমর েথেক
এেসিছল| 28-29 েসই িতনজন েলাক বলল, “মরুভূিমেত েয েলাকরা রেয়েছ তারা ক্লান্ত, কু্ষধাতর্ এবং
তৃষ্ণাতর্ |” তাই তারা দায়ুেদর জনয্ এবং তঁার সেঙ্গ েয েলাকরা িছল তােদর জনয্ অেনক িকছু িজিনস
এেনিছল| তারা িবছানা এবং অনয্ানয্ পাত্রািদ এেনিছল| এছাড়াও তারা গম, যব, ময়দা, ভাজা শসয্, বীন,
শাক, শুকেনা বীজ, মধু, মাখন, েমষ এবং পনীর এেনিছল|

18
দায়ুদ যুেদ্ধর প্রস্তুিত করেলন

1 দায়ুদ তঁার েলাকেদর একবার গুেন িনেলন| িতিন 1000 জন এবং 100 জন কের েলাক ভাগ কের
প্রিতিট দেলর জনয্ একজন অিধনায়ক িনযুক্ত করেলন| 2 দায়ুদ তঁার েলাকেদর িতনেট দেল ভাগ কের
িদেলন এবং তারপর তােদর পািঠেয় িদেলন| েযায়াব এক তৃতীয়াংশ েলােকর েনতৃেত্ব িছল| েযায়ােবর ভাই
সরূয়ার পুত্র অবীশয় অপর একভাগ েলাকেক েনতৃত্ব িদেয়িছল| এবং গােতর ইত্তয় বাকী অংেশর েনতৃেত্ব
িছল|

* 17:25: ইশ্মােয়লীয় িহব্রুেত আেছ “ইস্রােয়লীয়|” িকন্তু 1ম বংশাবিল 2:17 এবং প্রাচীন গ্রীক অনুবােদ আেছ “ইশ্মােয়লীয়|”
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রাজা দায়ুদ তঁােদর বলেলন, “আিমও েতামােদর সেঙ্গ যাব|”
3 িকন্তু েলাকরা বেল উঠল, “না! আপিন আমােদর সেঙ্গ একদম আসেবন না| েকন? কারণ আমরা

যিদ যুদ্ধেক্ষত্র েথেক পািলেয় যাই, তাহেল অবশােলােমর েলাকরা ধতর্ েবয্র মেধয্ই আনেব না| এমনিক,
আমােদর অেধর্ক েলাক যিদ মারাও যায় তােতও অবশােলােমর েলাকেদর িকছু এেস যােব না, িকন্তুআপিন
আমােদর 10,000 েলাকর সমান| তাই আপনার পেক্ষ শহের থাকাই ভাল| তখন আমরা সাহাযয্ চাইেল
আপিন আমােদর সাহাযয্ করেত পারেবন|”

4 রাজা তােদর বলেলন, “েতামরা যা ভাল েবাঝ আিম তাই করব|”
তখন রাজা ফটেকর একিদেক দঁাড়ােলন| ৈসনয্বািহনী েবিরেয় েগল| শ�েয় শ�েয় এবং হাজাের হাজাের

েসনাবািহনী েবিরেয় এল|
5 েযায়াব, অবীশয় এবং ইত্তয়েক রাজা আেদশ িদেলন| িতিন বলেলন, “আমার মুখ েচেয় েতামরা

এই কাজ কর| তরুণ অবশােলােমর সেঙ্গ সংযত ও ভাল আচরণ কর|” সব েলাক দঁািড়েয় শুনল েয
অিধনায়েকর প্রিত অবশােলাম সম্পেকর্ রাজা আেদশ িদেলন|

দায়ুেদর ৈসনয্ অবশােলােমর ৈসনয্েদর হািরেয় িদল
6 অবশােলােমর পেক্ষর ইস্রােয়লীয়েদর িবরুেদ্ধ লড়াই করার জনয্ দায়ুেদর ৈসনয্রা যুদ্ধেক্ষেত্র রওনা

হল| তারা ইফ্রিয়েমর অরেণয্ যুদ্ধ করল| 7 দায়ুেদর েলাকরা ইস্রােয়লীয়েদর পরািজত করল| েসিদন
20,000 ৈসনয্েক হতয্া করা হেয়িছল| 8 সারা েদেশ েসই যুদ্ধ ছিড়েয় পেড়িছল| িকন্তু েস িদন যুদ্ধেক্ষেত্রর
েচেয় অরেণয্ই েবশী েলাক মারা িগেয়িছল|

9 এমন হল েয অবশােলাম দায়ুেদর আিধকািরকেদর মুেখামুিখ হল| অবশােলাম তার খচ্চেরর ওপর
লািফেয় পেড় পালােত েচষ্টা করল| খচ্চরটা একটা বড় ওক গােছর ডােলর তলা িদেয় েযেত েচষ্টা করল|
অবশােলােমর মাথাটা গােছর ডােল আটেক েগল| খচ্চরটা তলা িদেয় পািলেয় েগল| আবশােলাম গােছর
ডােল ঝুেল রইল|*

10 একজন বয্িক্ত এই ঘটনা ঘটেত েদখল| েস েযায়াবেক বলল, “আিম অবশােলামেক একটা ওক
গােছ ঝুলেত েদেখিছ|”

11 েযায়াব তােক িজজ্ঞাসা করল: “েকন তুিম তােক হতয্া করেল না এবং তােক মািটেত েফেল িদেল
না? তাহেল আিম েতামােক একটা েকামরবন্ধ ও দশটা েরৗপয্ মুদ্রা িদতাম|”

12 বয্িক্তিট েযায়াবেক বলল, “তুিম আমােক 1000 রজত মুদ্রা িদেলও আিম রাজার পুত্রেক আঘাত
করার েচষ্টা করতাম না| েকন? কারণ েতামার প্রিত অবীশয় এবং ইত্তেয়র প্রিত রাজার আেদশ শুেনিছ|
রাজা বেলেছন, �েদেখা, তরুণ অবশােলামেক আঘাত কেরা না|� 13 যিদ আিম অবশােলামেক হতয্া
করতাম রাজা িনেজই আমােক খঁুেজ েবর করেতন এবং তুিম আমােক শািস্ত িদেত|”

14 েযায়াব বলল, “েতামার সেঙ্গ এখােন আিম সময় নষ্ট করব না|”
অবশােলাম তখনও েদবদারু গােছ ঝুেল িছল এবং তখনও েবঁেচিছল| েযায়াব িতনেট বশর্া িনেয়

অবশােলােমর িদেক ছঁুেড় িদল| বশর্াগুিল অবশােলােমর বুক িবদীণর্ কের িদল| 15 দশজন তরুণ ৈসনয্
েযায়াবেক যুেদ্ধ সাহাযয্ করত| তারা দশজেন িমেল অবশােলামেক িঘের দঁাড়াল ও তােক হতয্া করল|

16 েযায়াব তূয়র্ বাজাল এবং তার েলাকেদর ইস্রােয়লীয়েদর তাড়া না করেত আেদশ িদল| 17 তারপর
েযায়ােবর েলাকরা অবশােলােমর েদহিট জঙ্গেলর খােদ েফেল িদল| েসই খাদিট তারা বড় বড় পাথর িদেয়
বুিজেয় িদল|
সব ইস্রােয়লীয় যারা অবশােলামেক অনুসরণ করিছল তারা পািলেয় িগেয় েয যার বাড়ী চেল েগল|
18 অবশােলােমর জীবনকােল রাজার উপতয্কায় েস একটা স্তম্ভ ৈতরী কেরিছল এবং েসটা িনেজর

নােম নাম িদেয়িছল কারণ েস েভেবিছল: “আমার নাম রক্ষা করার জনয্ আমার েকান সন্তানািদ েনই|”
আজও স্তম্ভিটেক “অবশােলােমর স্তম্ভ” বলা হয়|
* 18:9: আবশােলাম � রইল আক্ষিরক অেথর্, “স্বগর্ ও মেতর্ য্র মাঝখােন|”
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েযায়াব দায়ুদেক এই সংবাদ পািঠেয় িদল
19 সােদােকর পুত্র অহীমাস েযায়াবেক বলল, “আমােক েদৗেড় িগেয় রাজা দায়ুদেক এই খবর জানােত

দাও| আিম তঁােক বলব আপনার জনয্ প্রভু আপনার শত্রুেক হতয্া কেরেছন|”
20 েযায়াব অহীমাসেক উত্তর িদল, “না, আজ এই খবর তুিম রাজা দায়ুদেক েদেব না| অনয্িদেন তুিম

এই খবর িদেত পার িকন্তু আজ নয়| েকন? কারণ রাজার েছেল মারা েগেছ|”
21 তখন েযায়াব কূশীয়েক বলল, “যাও এবং তুিম যা যা েদেখছ তা রাজােক বল|”
তখন েসই কূশীয় েযায়াবেক প্রণাম কের রাজা দায়ুেদর উেদ্দেশয্ রওনা হল|
22 িকন্তু সােদােকর পুত্র অহীমাস আবার েযায়ােবর কােছ অনুেরাধ করল, “যা ঘেট েগেছ তা িনেয়

িচিন্তত হেয়া না, আমােকও ঐ কূশীয়র িপছেন ছুেট েযেত দাও!”
েযায়াব িজজ্ঞাসা করল, “পুত্র, েকন তুিম এই সংবাদ িনেয় েযেত চাইছ? এই সংবােদর জনয্ তুিম েকান

পুরস্কার পােব না|”
23অহীমাস উত্তর িদল, “যাই ঘটুক না েকন তা িনেয় িচন্তা কির না| আিম দায়ুেদর কােছ েদৗেড় যাব|”
েযায়াব অহীমাসেক বলল, “ভাল, দায়ুেদর কােছ েদৗেড় যাও|”
তখন অহীমাস যদর্ ন উপতয্কার মেধয্ িদেয় েদৗড়েলা এবং কূশীয় বাতর্ াবাহকেক অিতক্রম কের েগল|

দায়ুদ এই সংবাদ শুনেলন
24শহেরর দুই িসংহদ্বােরর মাঝামািঝ দায়ুদ বেসিছেলন| একজন প্রহরী িসংহদ্বার সংলগ্ন প্রাচীেরর ওপর

উেঠ েদখল একজন েলাক একা েদৗেড়ােচ্ছ| 25 প্রহরী িচৎকার কের দায়ুদেক েস কথা বলল|
রাজা দায়ুদ বলেলন, “যিদ েলাকটা একা হয় তা হেল েস সংবাদ িনেয় আসেছ|”
েলাকটা ক্রেম নগেরর কােছ এেস েগল| 26 তখন প্রহরী েদখল আরও একজন েদৗেড় আসেছ| প্রহরী

দ্বাররক্ষীেক েডেক বলল, “েদখ আরও একজন েলাক একা ছুেট আসেছ|”
রাজা বলেলন, “ওই েলাকিটও সংবাদ িনেয় আসেছ|”
27 প্রহরী বলল, “আমার মেন হয় প্রথম েলাকিট সােদােকর পুত্র অহীমােসর মত েদৗেড়ায়|”
রাজা বলল, “েস একজন ভাল েলাক| েস িনশ্চয়ই শুভ সংবাদ িনেয় আসেছ|”
28অহীমাস রাজােক বলল, “সবই কুশল!” অহীমাস রাজােক প্রণাম করল এবং তঁােক বলল, “আপনার

প্রভু, ঈশ্বেরর প্রশংসা করুন! েহআমার মিনব, যারা আপনার িবেরাধী িছল প্রভু তােদর পরািজত কেরেছন|”
29 রাজা িজজ্ঞাসা করেলন, “অবশােলাম েকমন আেছ?”
অহীমাস উত্তর িদল, “েযায়াব যখন আমােক পািঠেয়িছল, আিম একদল েলাকেক েদেখিছলাম এবং

তারা িবভ্রান্ত িছল| িকন্তু িক বয্াপাের েস উেত্তিজত তা আিম জািন না|”
30তখন রাজা বলেলন, “তুিম একটু সের দঁাড়াও এবং অেপক্ষা কর|” অহীমাস সের েগল এবং দঁািড়েয়

অেপক্ষা করল|
31 েসই কূশীয় এল| েস বলল, “েহ আমার প্রভু এবং রাজা, আপনার জনয্ সংবাদ আেছ| যারা আপনার

িবরুেদ্ধ িছল প্রভু তােদর আজ শািস্ত িদেয়েছন|”
32 রাজা েসই কূশীয়েক িজজ্ঞাসা করেলন, “অবশােলাম ভােলা আেছ েতা?”
কূশীয়িট উত্তর িদল, “আপনার শত্রুরা এবং েসইসব েলাকরা যারা আপনােক আঘাত করবার েচষ্টা

করেছ তােদর েযন শািস্ত হয় এবং তােদর ভাগয্ েযন অবশােলােমর মত হয় আিম এই কামনা কির|”
33 তখন রাজা জানেত পারেলন অবশােলাম মারা েগেছ| রাজা ভীষণভােব েভেঙ্গ পড়েলন| শহের

িসংহদ্বােরর ওপর ঘের িগেয় কঁাদেলন| েসই সবেচেয় ওপর তলায় েযেত েযেত িতিন িবলাপ কের কঁাদেত
লাগেলন, “হায় অবশােলাম! হায় আমার পুত্র অবশােলাম! েতামার বদেল যিদ আিম মরতাম! হায়ের
অবশােলাম! হায় আমার পুত্র!”

19
েযায়াব দায়ুদেক ভত্র্  সনা করল



2 শমূেয়ল 19:1 452 2 শমূেয়ল 19:17

1 েলাকরা েযায়াবেক এেস সংবাদ িদেয় বলল, “রাজা দায়ুদ অবশােলােমর জনয্ দুঃেখ েভেঙ্গ পেড়েছন
এবং কঁাদেছন|” 2 েসিদন দায়ুেদর ৈসনয্রা যুেদ্ধ জয়ী হেয়িছল| িকন্তু েসই জয় তােদর সকেলর কােছ একটা
িবষােদর িদন হেয় উেঠিছল| তা িবষন্নতার িদন িছল কারণ েলাকরা জানেত পারল, “রাজা তঁার পুেত্রর জনয্
েশাকমগ্ন|”

3 েলাকরা িবমষর্ হেয় েসই শহের এল| তারা যুেদ্ধ যারা পরািজত হেয়েছ এবং লজ্জায় যারা ছুেট পািলেয়
েগেছ েসই েলাকেদর মত বয্বহার করল| 4 রাজা তঁার মুখ েঢেক েরেখিছেলন| িতিন উচ্চস্বের কঁাদিছেলন,
“অবশােলাম, অবশােলাম, হায় পুত্র, পুত্র আমার!”

5 েযায়াব রাজার প্রাসােদ েগল| েস রাজােক বলল, “আপিন আপনার প্রেতয্কিট আিধকািরকেদর
অবমাননা করেছন| েদখুন ঐ আিধকািরকরা আজ আপনার প্রাণ বঁািচেয়েছ| তারা আপনার েছেল-েমেয়,
স্ত্রী এবং দাসীেদরও প্রাণ বঁািচেয়েছ| 6 যারা আপনােক ঘৃণা কের তােদর আপিন ভােলাবােসন এবং যারা
আপনােক ভােলাবােস তােদর আপিন ঘৃণা কেরন| আপিন আজ পিরষ্কার কের বুিঝেয় িদেলন েয আপনার
আিধকািরক এবং অনয্ানয্ েলাকরা আপনার কােছ একান্তই অথর্হীন| আিম বুঝেত পারিছ আমরা সকেল
মারা িগেয় অবশােলাম েবঁেচ থাকেল আপিন প্রকৃতই সুখী হেতন| 7এখন উঠুন, আপনার আিধকািরকেদর
সেঙ্গ কথা বলুন| ওেদর উৎসািহত করুন| আিম প্রভুর নােম শপথ কের বলিছ, যিদ আপিন এখনই বাইের
িগেয় এই কাজ না কেরন, আজ রােত আপনার সেঙ্গ একজন েলাকেকও পােবন না| এবং তা যিদ হয়
তাহেল ৈশশবকাল েথেক আপিন েয সব সমসয্ায় পেড়েছন, এটা হেব তােদর তুলনায় কিঠনতম সমসয্া|”

8তখন রাজা িগেয় নগরীর প্রেবশ পেথ বসেলন| রাজা েয নগরদ্বােরর বাইের এেসেছন এই খবর ছিড়েয়
পড়ল| তাই েলাকরা তঁার সেঙ্গ েদখা করেত এল| ইস্রােয়লীয়রা যারা অবশােলামেক অনুসরণ করিছল তারা
সকেল েদৗেড় পািলেয় েয যার বাড়ী চেল েগল|

দায়ুদ পুনরায় রাজা হেলন
9 প্রেতয্ক পিরবারেগাষ্ঠীর প্রেতয্কিট েলাক িনেজেদর মেধয্ কলহ শুরু কের িদল| তারা বলল, “রাজা

দায়ুদ আমােদর পেলষ্টীয় এবং অনয্ানয্ শত্রুেদর েথেক বঁািচেয়েছন| দায়ুদ অবশােলােমর হাত েথেক
পািলেয় েগেছন| 10 তাই আমরা অবশােলামেক আমােদর শাসকরূেপ েবেছ িনেয়িছলাম| িকন্তু এখন
অবশােলাম মারা েগেছ| েস যুেদ্ধ হত হেয়েছ| তাই দায়ুদেক আমরা আবার রাজা িহেসেব গ্রহণ করব|”

11 রাজা দায়ুদ সােদাক এবং অিবয়াথর এই দুই যাজকেক বাতর্ া পাঠােলন| দায়ুদ বলেলন, “িযহূদার
েনতােদর সেঙ্গ কথা বল| তােদর বল, �রাজা দায়ুদেক তঁার প্রাসােদ িফিরেয় আনার বয্াপাের েতামরা
সব েচেয় েশষ পিরবারেগাষ্ঠী েকন? েদখ, সারা ইস্রােয়েলর েলাক রাজা দায়ুদেক তঁার স্বস্থােন িফিরেয়
আনার বয্াপাের বলাবিল করেছ| 12 েতামরা আমার ভাই, েতামরাই আমার পিরবার| তেব রাজােক স্বস্থােন
িফিরেয় আনার বয্াপাের েকন েতামরা িপিছেয় থাকা পিরবার হেব?� 13অমাসােক িগেয় বল, �তুিম আমার
পিরবােরর একজন| যিদ আিম েতামােক েযায়ােবর জায়গায় আমার ৈসিনকেদর েসনাপিত না কির, তেব
ঈশ্বর েযন আমায় শািস্ত েদন|� ”

14 দায়ুদ িযহূদার সব েলাকর হৃদয়স্পশর্ করেলন এবং তারা সকেল একাত্ম হেয় সম্মিত জানাল| িযহূদার
েলাকরা রাজার কােছ বাতর্ া পাঠাল| তারা বলল, “আপিন এবং আপনার সব আিধকািরকরা িফের আসুন|”

15 রাজা দায়ুদ যদর্ ন নদীর কােছ এেলন| িযহূদার েলাকরা রাজার সেঙ্গ েদখা করার জনয্ এবং তঁােক
যদর্ ন নদী পার কের িনেয় যাবার জনয্ িগল্গেল এেস উপিস্থত হল|

িশিমিয় দায়ুেদর কােছ ক্ষমা চাইল
16 েগরার পুত্র িশিমিয় িবনয্ামীেনর পিরবােরর একজন| েস বহুরীেম বাস করত| দায়ুেদর সেঙ্গ

েদখা করার জনয্ েস তাড়াতািড় এল| েস িযহূদার েলাকেদর সেঙ্গ এল| 17 িশিমিয়র সেঙ্গ িবনয্ামীেনর
পিরবারেগাষ্ঠী েথেক আরও 1000 জন েলাক এেসিছল, েশৗেলর পিরবােরর দাস সীবঃও এেসিছেলা|
সীবঃ তার 15 জন পুত্র এবং 20 জন ভৃতয্েক সেঙ্গ এেনিছল| এই সব েলাক রাজা দায়ুেদর সেঙ্গ েদখা
করার জনয্ তাড়াতািড় যদর্ ন নদীর তীের এেস উপিস্থত হল|
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18 রাজার পিরবারেক িযহূদায় িফিরেয় আনার জনয্ েলাকরা সাহাযয্ করেত নদীর ওপাের চেল েগল|
রাজা যা যা বলেলন েলাকরা তাই করল| যখন রাজা নদী পার হেচ্ছন তখন েগরার পুত্র িশিমিয় তার সেঙ্গ
েদখা করেত এল| িশিমিয় এেস রাজােক প্রণাম করল| 19 িশিমিয় রাজােক বলল, “েহ আমার প্রভু, আিম
যা ভুল কেরিছ তা িনেয় ভাবেবন না| েহ রাজা, যখন আপিন েজরুশােলম েছেড় চেল িগেয়িছেলন তখন
আপনার সেঙ্গ েয েয খারাপ আচরণ কেরিছ তা আর মেন রাখেবন না| 20 আপিন জােনন আিম পাপ
কেরিছ| েসই জনয্ই েযােষেফর পিরবার েথেক আিমই প্রথম আপনার সেঙ্গ েদখা করেত এেসিছ|”

21 িকন্তু সরূয়ার পুত্র অবীশয় বলল, “আমরা িশিমিয়েক অবশয্ই হতয্া করব কারণ প্রভুর দ্বারা অিভিষক্ত
রাজােক েস অিভশাপ িদেয়িছল|”

22 দায়ুদ বলেলন, “সরূয়ার পুত্র, েতামার িক বয্াপার বলত, েয তুিম আমার িবরুদ্ধাচরণ করছ?
ইস্রােয়েল কাউেক মৃতুয্দণ্ড েদওয়া হেব না| আজ আিম জািন েয আিম সমগ্র ইস্রােয়েলর রাজা|”

23তখন রাজা িশিমিয়েক বলেলন, “েতামােক হতয্া করা হেব না|” রাজা িশিমিয়র কােছ প্রিতজ্ঞা করেলন
েয িতিন িনেজ িশিমিয়েক হতয্া করেবন না|*

মফীেবাশৎ দায়ুেদর সেঙ্গ েদখা করেত েগল
24 েশৗেলর বড় নািত মফীেবাশৎ রাজা দায়ুেদর সেঙ্গ েদখা করেত এল| রাজা েজরুশােলম তয্াগ করা

েথেক িনিশ্চেন্ত িফের আসা পযর্ন্ত মফীেবাশৎ তার পােয়র যত্ন েনয় িন, দািড় কামায িন, এমনিক কাপড়ও
েধায িন| 25 মফীেবাশৎ যখন েজরুশােলেম রাজার সেঙ্গ েদখা করল তখন রাজা বলেলন, “যখন আিম
েজরুশােলম েথেক চেল েগলাম তখন তুিম আমার সেঙ্গ েগেল না েকন?”

26 মফীেবাশৎ উত্তর িদল, “েহ আমার মিনব, আমার দাস আমার সেঙ্গ প্রতারণা কেরেছ| আিম পঙু্গ
তাই আিম আমার দাস সীবঃেক বেলিছলাম, �আমার গাধার িপেঠ একটা িজন পিরেয় দাও| আিম তােত
চেড় রাজার সেঙ্গ যাব|� 27 িকন্তু আমার দাস আমার সেঙ্গ প্রতারণা কেরেছ| েস একাই আপনার কােছ
এেসেছ এবংআমার সম্পেকর্ আপনার কােছ িনন্দাবাদ কেরেছ| েহআমার প্রভু, আপিন ঈশ্বেরর দূেতর মত|
যা ভােলা মেন হয় আপিন তাই করুন| 28 আপিন আমার দাদুর পিরবােরর সব েলাকেকই েমের েফলেত
পারেতন| িকন্তু আপিন তা কেরন িন| বরং আপিন আমােক তােদর সেঙ্গ স্থান িদেয়েছন যারা আপনার সেঙ্গ
একাসেন বেস আহার কের| অতএব েকান িবষেয়ই রাজার কােছ েকান অিভেযাগ করার অিধকার আমার
েনই|”

29 রাজা মফীেবাশতেক বলেলন, “েতামার সমসয্া সম্পেকর্ আর েবশী িকছু বেলা না| আিম িস্থর কেরিছ;
তুিম এবং সীবঃ জিম ভাগ কের েনেব|”

30 মফীেবাশৎ রাজােক বলেলন, “েহ আমার রাজা, েহ প্রভু, আপিন েয িনির্বেঘ্ন ঘের িফের এেসেছন
এই আমার কােছ যেথষ্ট| জিম সীবঃেকই িনেত িদন|”

দায়ুদ বির্সল্লয়েক তঁার সেঙ্গ েযেত বলেলন
31 বির্সল্লয় িগিলয়দীয় েরাগলীম েথেক িফের এল| েস দায়ুেদর সেঙ্গ যদর্ ন নদীর ধার পযর্ন্ত এল| েস

নদীর অপর পার পযর্ন্ত রাজােক পাহারা িদেয় িনেয় যােব| 32 বির্সল্লয় অতয্ন্ত বৃদ্ধ িছল| তার বয়স 80
বছর| দায়ুদ যখন মহনিয়েম িছেলন তখন েস তােক খাবার এবং অনয্ানয্ দ্রবয্ািদ িদেয়িছল| বির্সল্লয় এই
সব করেত েপেরিছল কারণ েস েবশ ধনী বয্িক্ত িছল| 33 দায়ুদ বির্সল্লয়েক বলেলন, “আমার সেঙ্গ নদীর
অনয্ পােড় এস| যিদ তুিম আমার সেঙ্গ েজরুশােলেম থাক আিম েতামার িবষেয় যত্ন েনব|”

34 িকন্তু বির্সল্লয় রাজােক বলল, “আপিন িক জােনন আমার বয়স কত? 35 আমার বয়স 80 বছর|
আিম যেথষ্ট বৃদ্ধ, তাই ভাল মন্দ েকানটাই বলা আমার পেক্ষ সম্ভব নয়| এমনিক আমার পান-আহােরর স্বাদ
িক তা বলাও আমার পেক্ষ অসম্ভব| নারী বা পুরুেষর গােনর সুরও আিম আর শুনেত পাই না| েকন আপিন
আমােক সেঙ্গ িনেয় িগেয় সমসয্ায় পড়েত চাইেছন? 36 আপিন আমােক যা যা িদেত চান তার িকছুরই
আমার প্রেয়াজন েনই| আিম আপনার সেঙ্গ যদর্ ন নদী পার হেয় যাব| 37 দয়া কের আমােক বাড়ী িফের
* 19:23: রাজা � না দায়ুদ িশিমিয়েক হতয্া কের িন| িকন্তু কেয়ক বছর পের দায়ুেদর পুত্র শেলামন িশিমিয়েক হতয্া করার আেদশ
িদেয়িছল|
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েযেত িদন| তাহেল আিম আমার িনেজর শহের মরেত পারব এবং আমার মাতা-িপতার কবেরই সমািধপ্রাপ্ত
হেত পারব| েহ আমার মিনব এবং রাজা, িকম্হম আপনার ভৃতয্ হেত পাের| তােক আপনার সেঙ্গ েযেত
িদন| তার সেঙ্গ আপিন েযমন খুিশ বয্বহার করেবন|”

38 রাজা উত্তর িদেলন, “িকম্হম আমার সেঙ্গ িফের যােব| েতামার জনয্ আিম ওর প্রিত সদয় হব| তুিম
যা বলেব েতামার জনয্ আিম তাই করব|”

দায়ুদ ঘের িফের েগেলন
39 রাজা বির্সল্লয়েক চুমু েখেলন এবং আশীবর্াদ করেলন| বির্সল্লয় ঘের িফের েগল| রাজা এবং তঁার সব

েলাক নদী পার হেয় েগল|
40 রাজা নদী পার হেয় িগল্গেল েগেলন| িকম্হম তঁার সেঙ্গ েগল| িযহূদার সব েলাক এবং ইস্রােয়েলর

অেধর্ক েলাক দায়ুদেক নদী পার কের িনেয় েগল|

ইস্রােয়লীয়েদর সেঙ্গ িযহূদার েলাকরা তকর্ করল
41সব ইস্রােয়লীয় রাজার কােছ এল| তারা রাজােক বলল, “আমােদর িযহূদাবাসী ভাইরা েকনআপনােক

চুির কের আনল এবং আপনার েলাকজন সহ আপনার পিরবােরর সকলেক যদর্ ন নদী পার কিরেয় িনেয়
এল?”

42 িযহূদার সব েলাক ইস্রােয়লীয়েদর উত্তর িদল, “কারণ রাজাআমােদর িনকটআত্মীয়| রাজার বয্াপাের
েকন েতামরা আমােদর প্রিত কু্রদ্ধ হচ্ছ? আমরা রাজার পয়সায় িকছু খাই িন| রাজা আমােদর েকান
উপহারও েদন িন|”

43 ইস্রােয়লীয়রা উত্তর িদেলা, “রাজার ওপর আমােদর এক দশমাংেশর অিধকার আেছ| তাই রাজার
প্রিত েতামােদর েথেক আমােদর দাবী েবশী| িকন্তু েতামরা আমােদর দাবী উেপক্ষা করছ| েকন? আমরাই
তারা যারা প্রথম আমােদর রাজােক িফিরেয় আনবার কথা িজজ্ঞাসা কেরিছলাম|”
িকন্তু িযহূদার েলাকরা ইস্রােয়লীয়েদর খুব ককর্ শভােব উত্তর িদল| তারা, ইস্রােয়লীয়রা যা বেলিছল তার

েচেয়ও েবশী ককর্ শ িছল।

20
েশবঃ ইস্রােয়লেক দায়ুেদর কাছ েথেক িবিচ্ছন্ন করল

1 েসই খােন িবিখ্রেয়র পুত্র েশবঃ নােম একিট েলাক িছল| েশবঃ িবনয্ামীেনর পিরবারেগাষ্ঠীর একঅকাল
কুষ্মাণ্ড| শুধু অনয্েদর জনয্ সমসয্া সৃষ্টি করত| েশবঃ সকলেক একসেঙ্গ জেড়া করার জনয্ িশঙা বাজাল
এবং বলল,

“দায়ুেদর ওপর আমােদর েকান অিধকার েনই|
িযশেয়র পুেত্রর ওপেরও আমােদর েকান অিধকার েনই|

েহ ইস্রােয়লবাসী, চল আমরা িনেজেদর তঁাবুেত িফের যাই|”

2-3 তখন ইস্রােয়লীয়রা* দায়ুদেক েছেড় েশবঃেক অনুসরণ করল| িকন্তু িযহূদার েলাকরা সকেলই
যদর্ ন নদী েথেক েজরুশােলেমর সারা পথ দায়ুেদর সেঙ্গ িছল| দায়ুদ তার েজরুশােলেমর বাড়ীেত িফের
েগেলন| দায়ুদ তঁার বাড়ী েদখােশানা করার জনয্ দশজন উপপত্নী েরেখিছেলন| দায়ুদ েসই মিহলােদর এক
িবেশষ বাড়ীেত েরেখ এেসিছেলন| েসই বাড়ীর চারিদেক িতিন প্রহরী েমাতােয়ন কেরিছেলন| মৃতুয্র আেগ
পযর্ন্ত েসই মিহলারা েসই বাড়ীেতই িছল| দায়ুদ েসই মিহলােদর প্রিত েখয়াল রাখেতন| িতিন তােদর খাবার

* 20:2-3: ইস্রােয়লীয়রা এখােন ইহার অথর্ িযহূদার সেঙ্গ যুক্ত নয় এমন পিরবারেগাষ্ঠী|
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পাঠােতন, িকন্তু তােদর সেঙ্গ েকান েযৗন সম্পকর্ কেরন িন| মৃতুয্র আেগ পযর্ন্ত তারা েসখােন িবধবার মতই
থাকত|

4 রাজা অমাসােক বলেলন, “িযহূদার েলাকেদর বল তারা েযন িতন িদেনর মেধয্ আমার সেঙ্গ েদখা
কের এবং তুিমও তােদর সেঙ্গ থাকেব|”

5 তখন অমাসা িযহূদার েলাকেদর একসেঙ্গ জমােয়ত করেত চেল েগল| িকন্তু রাজা েয সময় তােক
িদেয়িছেলন েস তার েথেকও েবশী সময় িনল|

দায়ুদ অবীশয়েক েশবঃেক হতয্া করেত বলেলন
6 দায়ুদ অবীশয়েক বলেলন, “িবিখ্রেয়র পুত্র েশবঃ আমােদর পেক্ষ অবশােলােমর েচেয়ও ভয়ঙ্কর| তাই

আমার আিধকািরকেদর সেঙ্গ নাও এবং েশবঃেক তাড়া কর| েকান প্রাচীর েঘরা শহের েস প্রেবশ করার
আেগই এই কাজ কর| যিদ েস েকান সুরিক্ষত শহের ঢুেক পেড় আমরা তােক আর ধরেত পারব না|”

7 সুতরাং িবিখ্রেয়র পুত্র েশবঃেক তাড়া করার জনয্ েযায়াব েজরুশােলম তয্াগ করল| েযায়াব তার
িনেজর েলাক ছাড়াও কেরথীয়, পেলথীয় ও অনয্ানয্ ৈসনয্েদর তার সেঙ্গ িনল|

েযায়াব অমাসােক হতয্া করল
8 েযায়াব এবং তার ৈসনয্রা যখন িগিবেয়ান প্রান্তেরর কােছ েপৗছঁল, অমাসা তােদর সেঙ্গ েদখা করেত

এল| েযায়াব তখন ৈসিনেকর েপাশাক পেরিছল| েযায়াব একটা কিটবন্ধ পরল এবং একটা খােপ তার
তরবাির কিটবেন্ধআটকােনা িছেলা| েযায়াব যখন অমাসার সেঙ্গ েদখা করার জনয্ যািচ্ছল, তখন েযায়ােবর
তরবাির খাপ েথেক পেড় েগল| েযায়াব তরবািরিট তুেল িনেয় তার হােত ধের রইেলা| 9 েযায়াব অমাসােক
িজজ্ঞাসা করল, “েকমন আেছা ভাই?” তারপর েযায়াব ডান হাত িদেয় চুম্বন করার ভঙ্গীেত অমাসার গলা
জিড়েয় ধরল| 10 েযায়ােবর বঁা হােত েয তরবাির রেয়েছ েস িদেক অমাসা েকান নজরই েদয় িন| িকন্তু
েযায়াব অমাসার েপেট তরবাির বিসেয় িদল| অমাসার নািড়ভঁুিড় েবিরেয় মািটেত পেড় েগল| েযায়াবেক
িদ্বতীয়বার আর তরবাির চালােত হল না�ইিতমেধয্ই েস মারা েগেছ|

দায়ুেদর েলাকজন েশবঃেক খঁুজেত থাকল
তারপর েযায়াব এবং তার ভাই অবীশয়আবার িবিখ্রেয়র পুত্র েশবঃেক তাড়া করেত থাকল| 11 েযায়ােবর

এক তরুণ ৈসনয্ অমাসার েদেহর পােশ দঁািড়েয়িছল| েস বলল, “েতামরা সকেল যারা দায়ুদ এবং েযায়াবেক
সমথর্ন কর তারা সবাই এস, আমরা েযায়াবেক অনুসরণ কির|”

12 অমাসা রক্তাক্ত হেয় রাস্তার মাঝখােন পেড়িছল| তরুণ ৈসনয্িট লক্ষয্ করিছল েয সমস্ত েলাকই
েদখার জনয্ েথেম যােচ্ছ| তখন েস েদহিটেক রাস্তার ধাের মােঠর িদেক গিড়েয় িদল এবং একটা কাপড়
িদেয় েদহিট েঢেক িদল| 13অমাসার েদহ রাস্তা েথেক সিরেয় েনওয়ার পর, েলাকরা েযায়াবেক অনুসরণ
কের, িবিখ্রেয়র পুত্র েশবঃর িপছেন তাড়া করেত চেল েগল|

েশবঃ আেবল ও ৈবৎ মাখায় পািলেয় েগল
14 িবিখ্রেয়র পুত্র েশবঃ আেবল ও ৈবৎ মাখায় যাবার সময় ইস্রােয়েলর সব পিরবারেগাষ্ঠীর মেধয্ িদেয়ই

েগল| সব েবরীয় এক সেঙ্গ জড় হেয় েশবঃেক অনুসরণ করল|
15 েযায়াব এবং তার েলাকরা আেবল ৈবৎ মাখায় উপিস্থত হল| েযায়ােবর ৈসনয্ শহরেক িঘের েফলল|

শহেরর প্রাচীেরর পােশ তারা উঁচু কের মযলা জেড়া করল যােত তারা শহেরর প্রাচীের উঠেত পাের|
েযায়ােবর েলাকরা প্রাচীরটােক েফেল েদবার জনয্ প্রাচীেরর ইঁট পাথর ভাঙ্গা শুরু করল|

16 িকন্তু েসই শহের একজন প্রচণ্ড বুিদ্ধমতী স্ত্রীেলাক িছল| েস শহর েথেক িচৎকার কের বলল, “আমার
কথা েশান! েযায়াবেক এখােন আসেত বল| আিম তার সেঙ্গ কথা বলেত চাই|”

17 েযায়াব েসই স্ত্রীেলাকিটর সেঙ্গ কথা বলেত েগল| স্ত্রীেলাকিট তােক িজজ্ঞাসা করল, “তুিমই িক
েযায়াব?”
েযায়াব বলল, “হঁয্া, আিমই েযায়াব|”
স্ত্রীেলাকিট বলল, “আমার কথা েশান|”
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েযায়াব বলল, “আিম শুনিছ|”
18 তখন েসই স্ত্রীেলাকিট বলল, “অতীেত েলাকরা বলত �সাহােযয্র জনয্ আেবল যাও, েতামার যা

দরকার তা পােব|� 19 আিম এই শহেরর বহু শািন্তিপ্রয় ও িনষ্ঠাবান েলাকেদর একজন| তুিম ইস্রােয়েলর
এক গুরুত্বপূণর্ শহর ধ্বংস করেত েচষ্টা করছ| েকন তুিম প্রভুর সম্পিত্ত নষ্ট করেত চাইছ?”

20 েযায়াব উত্তর িদল, “না, আিম েকান িকছু ধ্বংস করেত চাই িন| 21 িকন্তু ইফ্রিয়েমর একজন েলাক
এই শহের আেছ, েস িবিখ্রেয়র পুত্র, নাম েশবঃ| েস রাজা দায়ুেদর িবরুেদ্ধ িবেদ্রাহ কেরেছ| তােক আমার
কােছ এেন দাও| আিম এই শহর েছেড় চেল যাব|”
েসই স্ত্রীেলাকিট েযায়াবেক বলল, “িঠক আেছ| তার মাথা েদওয়ােলর ওপাের েতামােদর ছঁুেড় েদওয়া

হেব|”
22তখন েসই স্ত্রীেলাকিট খুব িবচক্ষণতা সহকাের শহেরর সব েলাকর সেঙ্গ কথা বলল| েলাকরা িবিখ্রেয়র

পুত্র েশবঃর মাথা েকেট েফলল| তারপর েলাকজন েসই কাটা মাথা শহেরর েদওয়ােলর ওপােশ েযায়ােবর
িদেক ছঁুেড় িদল|
তখন েযায়াব িশঙা বাজােলা এবং ৈসনয্রা শহর েছেড় চেল েগল| ৈসনয্রা বাড়ী িফের েগল এবং েযায়াব

েজরুশােলেম রাজার কােছ িফের এল|

দায়ুেদর সহকারীগণ
23 েযায়াব ইস্রােয়েলর ৈসনয্বািহনীর প্রধান িছল| িযেহায়াদার পুত্র বনায় কেরথীয় ও পেলথীয়েদর েনতৃত্ব

িদেয়িছল| 24 যােদর কেঠার পিরশ্রম করেত বাধয্ করা হেয়িছল, অেদারাম তােদর েনতৃেত্ব িছল| অহীলূেদর
পুত্র িযেহাশাফট িছল ঐিতহািসক| 25 শবা িছল সিচব| সােদাক এবং অিবয়াথর িছল যাজক| 26 যায়ীরীয
ঈরা দায়ুেদর প্রধান ভৃতয্† িছল|

21
েশৗেলর পিরবার শািস্ত েপল

1 দায়ুদ যখন রাজা িছেলন তখন একটা দুির্ভক্ষ হেয়িছল| েসই দুির্ভক্ষ কবিলত অনাহােরর িদন টানা িতন
বছর চেলিছল| দায়ুদ প্রভুর কােছ প্রাথর্না করেলন এবং প্রভু তার উত্তর িদেলন| প্রভু বলেলন, “েশৗল এবং
তার খুনী পিরবারই এই দুির্ভেক্ষর কারণ| েশৗল িগিবেয়ানীয়েদর েমের েফেলেছ বেল এই দুির্ভক্ষ এেসেছ|”
2 িগিবেয়ানীয়রা ইস্রােয়লী িছল না| তারা ইেমারীয়েদর একিট েগাষ্ঠী| ইস্রােয়লীয়রা শপথ কেরিছল েয তারা
িগিবেয়ানীয়েদর আঘাত করেব না| িকন্তু েশৗল িগিবেয়ানীয়েদর হতয্া করার েচষ্টা কেরিছল| েশৗল এ কাজ
কেরিছল কারণ ইস্রােয়ল এবং িযহূদার েলাকেদর সম্পেকর্ তার ভাবানুভূিত অতয্ন্ত তীব্র িছল|
রাজা দায়ুদ িগিবেয়ানীয়েদর একসেঙ্গ েডেক তােদর সেঙ্গ কথা বলেলন| 3 দায়ুদ িগিবেয়ানীয়েদর

বলেলন, “েতামােদর জনয্ আিম িক করেত পাির? ইস্রােয়েলর পাপ খণ্ডেনর জনয্ আিম িক করেল
েতামরা প্রভুর সন্তানেদর আশীবর্াদ করেব?”

4 িগিবেয়ানীয়রা দায়ুদেক বলল, “েশৗেলর পিরবােরর েলাকরা যা কেরেছ তার মূলয্ েদওয়ার জনয্
তােদর পিরবােরর যেথষ্ট েসানা ও রূেপা েনই| িকন্তু আমােদর েকান অিধকার েনই েয ইস্রােয়েলর েকান
েলাকেক হতয্া কির|”
দায়ুদ বলল, “েবশ, তা হেল আিম েতামােদর জনয্ িক করব?”
5 িগিবেয়ানীয়রা উত্তর িদল, “েশৗল আমােদর িবরুেদ্ধ ষড়যন্ত্র কেরেছ| আমােদর যত েলাক ইস্রােয়েল

বাস কের তােদর সকলেক েস হতয্া করেত েচেয়িছল| 6 েশৗেলর েছেল-েমেয়েদর মেধয্ েথেক সাতিট
পুত্র আমােদর দাও| েশৗল প্রভুর মেনানীত রাজা িছল| তাই আমরা েশৗেলর িগিবয়া পবর্েত, প্রভুর সামেন
তার েছেলেদর ফঁািস েদব|”
† 20:26: প্রধান ভৃতয্ অথবা “উপেদষ্টা|” আক্ষিরক অেথর্, “যাজক|”
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রাজা দায়ুদ বলেলন, “উত্তম, তােদর আিম েতামােদর হােত সঁেপ েদব|” 7 িকন্তু েযানাথেনর পুত্র
মফীেবাশতেক রাজা িনরাপত্তা িদেলন| েযানাথনও েশৗেলর পুত্র, িকন্তু রাজা েযানাথেনর কােছ প্রভুর নােম
একিট শপথ গ্রহণ কেরিছেলন|* 8 দায়ুদ অেমর্ািণ এবং মফীেবাশতেক† তােদর হােত তুেল িদেলন| এরা
িছল েশৗল এবং তার স্ত্রী িরস্পার পুত্র| েমরাব নােম েশৗেলর এক কনয্াও িছল| মেহালাতীয় বির্সল্লেয়র পুত্র
অদ্রীেয়েলর সেঙ্গ তার িবেয় হেয়িছল| দায়ুদ েমরাব এবং অদ্রীেয়েলর পঁাচ েছেলেক িনেলন| 9 দায়ুদ এই
সাতজন পুরুষেক িগিবেয়ানীয়েদর িদেয় িদেলন যারা তােদর িগিবয়া পবর্েত িনেয় িগেয়িছল এবং প্রভুর
সামেন ফঁািস িদেয়িছল| এই সাতজন পুরুষ একই সেঙ্গ মারা েগল| ফসল েতালার প্রথম িদেকই তােদর
হতয্া করা হল| সময়টা িছল বসন্তকাল এবং এটা িছল যেবর ফসল েতালার েগাড়ার িদেক|

দায়ুদ এবং িরস্পা
10 অয়ার কনয্া িরস্পা দুঃেখর েপাশাক গ্রহণ করল এবং িশলার উপের তা রাখল| চাষবােসর শুরুর

সময় েথেক বৃষ্টি আসা পযর্ন্ত েসই দুঃেখর েপাশাক েসই পাথেরই পেড় রইল| িরস্পা িদনরাত েসই েদহগুিল
পাহারা িদত| িদেনর েবলায় েকান িহংস্র পাখী বা রােতর েবলায় েকান িহংস্র প্রাণীেক েস েদহগুিলর কােছ
আসেত িদত না|

11 েশৗেলর দাসী িরস্পা যা করেছ, েস সম্পেকর্ েলাকরা রাজা দায়ুদেক বলল| 12তখন রাজা দায়ুদ েশৗল
ও েযানাথেনর হাড়গুেলা যােবশ িগিলয়েদর কােছ েথেক িনেয় িনেলন| (েশৗল ও েযানাথেনর িগেল্বায়ােত
মৃতুয্র পর যােবশ িগিলয়দরা েসই হাড়গুিল এেনিছল| পেলষ্টীয়রা েশৗল ও েযানাথেনর েদহ দুিট ৈবৎ শােনর
(িনকটস্থ) েদওয়ােল ঝুিলেয় েরেখিছল| িকন্তু ৈবৎ শােনর েলাকরা েসখােন িগেয় েদহগুিল চুির কেরআেন|)
13 যােবশ িগিলয়েদর কাছ েথেক দায়ুদ েশৗল এবং তার পুত্র েযানাথেনর হাড়গুিল িনেয় আেসন| েসই সাত
জন যােদর ফঁািস িদেয় হতয্া করা হেয়িছল, তােদর েদহও তারা িনেয় িগেয়িছল| 14 েশৗল এবং েযানাথেনর
হাড় তারা িবনয্ামীন েদেশ কবরস্থ করল| েশৗেলর িপতা কীেশর কবেরর মেধয্ তারা তােদর কবর িদল|
রাজা যা যা বেলিছেলন, েলাকরা িঠক তাই তাই করল| তাই ঈশ্বর েসই েদেশর েলােকর প্রাথর্না শুনেলন|

পেলষ্টীয়েদর সেঙ্গ যুদ্ধ
15 পেলষ্টীয়রা ইস্রােয়লীয়েদর সেঙ্গ আর একিট যুেদ্ধ িলপ্ত হল| দায়ুদ এবং তার েলাকরা পেলষ্টীয়েদর

সেঙ্গ লড়াই করেত েগেলন| িকন্তু দায়ুদ প্রচণ্ড ক্লান্ত ও দুবর্ল হেয় পড়েলন| 16 িযশ্বী-বেনাব একজন ৈদতয্
িছল| তার বশর্ার ওজন িছল প্রায় 7.5 পাউণ্ড িপতল| তার একটা নতুন তরবাির িছল| েস দায়ুদেক হতয্া
করার েচষ্টা করল| 17 িকন্তু সরূয়ার পুত্র অবীশয় েসই পেলষ্টীয়েক হতয্া কের দায়ুদেক বঁািচেয় িদল|
তখন দায়ুেদর েলাকরা দায়ুেদর কােছ একটা শপথ করল| তারা তঁােক বলল, “আপিন আর েকানভােবই

আমােদর সেঙ্গ যুেদ্ধ েযেত পারেবন না| যিদ যান তাহেল ইস্রােয়ল হয়েতা তার মহান েনতােক হারােব|”
18 পের েগাব নামক স্থােন পেলষ্টীয়েদর সেঙ্গ আর একিট যুদ্ধ হল| হূশাতীয িসব্বখয় ৈদতয্েদর মেধয্

সফ নােম আর একজনেক হতয্া করল|
19 পের পেলষ্টীয়েদর িবরুেদ্ধ েগাব নামক স্থােন আর একটা যুদ্ধ হয়| েসই যুদ্ধ ৈবৎ েলহমবাসী

যােরওরগীেমর পুত্র ইলহানন, গাতীয় গিলয়াতেক হতয্া করল| তার বশর্া তঁািতর তঁােতর দেণ্ডর মতই বড়
িছল|

20গােত আরও একটা যুদ্ধ হয়| একজন খুব লম্বা েচহারার েলাক িছল যার প্রেতয্কিট হােত এবং পােয়র
পাতায় ছটা কের, েমাট 24টা আঙু্গল িছল| এই েলাকটাও একজন রাফার সন্তান| 21ঐ েলাকটা ইস্রােয়লেক
িবদ্রূপ করল (িকন্তু েযানাথন, িশিমিয়র পুত্র েয িছল দায়ুেদর ভাই, তােক হতয্া করল|)

22 এই চারজন প্রেতয্েকই ৈদতয্েদর সন্তান এবং এরা গাত েথেক এেসিছল| তারা দায়ুদ এবং তার
েলাকেদর দ্বারা িনহত হেয়িছল|

* 21:7: িকন্তু � কেরিছেলন দায়ুদ এবং েযানাথন পরস্পেরর কােছ প্রিতশ্রুিত কেরিছল েয তারা এেক অেনয্র পিরবােরর ক্ষিত করেব না|
† 21:8: মফীেবাশৎ এ আর একজন েলাক যার নাম মফীেবাশৎ | েযানাথেনর পুত্র নয়|
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22
প্রভুর উেদ্দেশয্ দায়ুেদর প্রশংসা গীত

1 প্রভু যখন দায়ুদেক েশৗল এবং অনয্ানয্ শত্রুেদর হাত েথেক রক্ষা করেলন তখন দায়ুদ এই গীত
গাইেলন:

2 প্রভু আমার িশলা, আমার দুগর্, আমার িনরাপদ আশ্রয়|
3আমার ঈশ্বর হেচ্ছন আমার িশলা যার কােছ আিম িনরাপত্তার জনয্ ছুেট যাই|

ঈশ্বর আমার ঢাল, তঁার ক্ষমতা আমায় রক্ষা কের|
প্রভু আমার লুিকেয় থাকার জায়গা|

উঁচু পাহােড়, িতিন আমার িনরাপদ স্থান|
নৃশংস শত্রুর েথেক িতিন আমায় রক্ষা কেরন|

4 প্রভু প্রশংসার েযাগয্|
আিম প্রভুর কােছ সাহাযয্ েচেয়িছ
এবং িতিন আমােক আমার শত্রুর কাছ েথেক রক্ষা কেরেছন|

5আমার শত্রুরা আমায় হতয্া করেত চাইিছল|
আমার চারপােশ মৃতুয্র তরঙ্গ মালার উচ্ছিসত েকালাহল অদময্ েস্রােত আিম মৃতুয্র িদেক েভেস
যািচ্ছলাম|

6আমার সামেন মৃতুয্র ফঁাদ,
আমার চারপােশ কবেরর দিড়|

7 বদ্ধ আিম, আমার প্রভুর কােছ সাহােযয্র জনয্ প্রাথর্না করলাম,
হঁয্া, আমার ঈশ্বরেক ডাকলাম|

ঈশ্বর তঁার মিন্দের িছেলন| িতিন আমার ডাক শুনেলন|
আমার সাহােযয্র জনয্ প্রাথর্না তঁার কােন েগল|

8 তখন মািট েকঁেপ উঠল|
অন্তরীেক্ষর িভত নেড় উঠল|
েকন? কারণ, প্রভু েক্রাধািন্বত হেলন|

9 ঈশ্বেরর নাক েথেক েধঁায়া েবিরেয় এল|
তঁার মুখ েথেক অিগ্নিশখা
এবং সু্ফিলঙ্গ িবচু্ছিরত হেত লাগল|

10 প্রভু গগনমণ্ডল িবদীণর্ কের নীেচ েনেম এেলন|
একিট গাঢ় কৃষ্ণবণর্ েমেঘর ওপর িতিন দঁাড়ােলন|

11 িতিন করূব দূতগেণর িপেঠ চেড়
এবং বাতােস ভর িদেয় উেড় েবড়ািচ্ছেলন|

12 তঁার চারপােশ, একটা তঁাবুর মত গাঢ় কাল েমঘ িদেয় প্রভু িনেজেক িঘের েরেখিছেলন|
েসই বজ্র িবদুয্ৎময েমেঘ, িতিন জলরািশ জমা কেরিছেলন|

13 তঁার চারপাশ েথেক জ্বলন্ত কয়লার মত
আেলাকমালা িবকীণর্ হেত লাগল|

14 প্রভু আকাশ েথেক বজ্রপাত করেলন|
পরাৎ  পর তঁার কন্ঠস্বর শ্রুিতেগাচর করেলন|

15 প্রভু শত্রুেদর িছন্ন িভন্ন করবার জনয্ তঁার শর িনেক্ষপ করেলন|
প্রভু িবদুয্ৎ েপ্ররণ করেলন এবং েলাকরা িবভ্রান্ত হেয় ছিড়েয় পড়েলা|
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16 েহ প্রভু, আপিন দৃঢ়কেণ্ঠ কথা বেলিছেলন|
তঁার মুখ েথেক তীব্রগিত বাতাস বেয় িগেয়িছল এবং জলেক িপছেন েঠেল িদেয়িছেলন|

েসিদন আমরা সমুেদ্রর তলেদশ েদেখিছলাম|
আমরা েসিদন পৃিথবীর িভিত্তভূিমও েদেখিছলাম|

17 েসইভােব প্রভু আমােকও সাহাযয্ কেরিছেলন| প্রভু ওপর েথেক আমার কােছ েনেম এেসিছেলন|
প্রভু তঁার দুিট হাত িদেয় আমায় জিড়েয় ধের িবপদ েথেক েটেন উদ্ধার কেরিছেলন|

18আমার শত্রুরা আমার েচেয় শিক্তশালী িছল| েসই েলাকরা আমায় ঘৃণা করত|
আমার শত্রুরা আমার পেক্ষ একটু েবশী শিক্তশালীই িছল, তাই ঈশ্বর আমায় রক্ষা করেলন|

19 যখন আিম সমসয্ায় জজর্ িরত তখন শত্রুরা আমায় আক্রমণ কের|
িকন্তু, একমাত্র প্রভুই আমার পােশ িছেলন|

20 প্রভু আমায় ভােলাবােসন, িতিন আমায় উদ্ধার কেরেছন|
িতিন আমায় িনরাপদ আশ্রেয় িনেয় েগেছন|

21 প্রভু আমােক আমার পুরস্কার েদেবন| কারণ যা সতয্ আিম তাই কেরিছ|
তাই িতিন আমার ভাল করেবন|

22 েকন? কারণ আিম প্রভুেক মানয্ কের চেলিছ|
আমার প্রভুর িবরুেদ্ধ আিম েকান পাপ কির িন|

23আিম সবর্দাই প্রভুর িসদ্ধান্তসকল স্মরেণ রািখ
ও তঁার িবিধগুিল অনুসরণ কির|

24 তঁার সামেন আিম িনেজেক সবর্দাই
শুিচ এবং িনেদর্ াষ রািখ|

25 এই জনয্ প্রভু আমােক আমার পুরস্কার েদেবন| েকন? কারণ যা সতয্ আিম তাই কেরিছ|
আিম েকান অনয্ায় কির িন, তাই িতিন আমার মঙ্গল করেবন|

26 যিদ েকান বয্িক্ত আপনােক প্রকৃতই ভালবােস, তাহেল তার প্রিত আপিন প্রকৃত ভােলাবাসা েদখােবন|
যিদ েকান বয্িক্ত আপনার প্রিত িনষ্ঠাবান হন তাহেল তার প্রিত আপিনও িনষ্ঠাবান হন|

27 েহ প্রভু, যারা শুিচ এবং ভাল আপিনও তােদর প্রিত শুিচ ও ভাল|
িকন্তু আপিন চতুর ও কুচক্রী বয্িক্তেক পরাস্ত করেত সক্ষম|

28 েহ প্রভু, সরল সৎ েলাকেদর আপিন সাহাযয্ কেরন|
িকন্তু অহঙ্কারীেদর আপিন লিজ্জত কেরন|

29 েহ প্রভু, আপিন আমার জ্বলন্ত দ্বীপ,
প্রভু আমার চারপােশর অন্ধকারেক আেলািকত কেরন|

30 েহ প্রভু, আপনার সহায়তায় আিম ৈসনয্েদর সেঙ্গ েদৗড়েত পাির|
ঈশ্বেরর সহায়তায় আিম শত্রু পেক্ষর েদওয়াল অিতক্রম করেত পাির|

31 ঈশ্বেরর পথই পিরপূণর্|
প্রভুর বাকয্ পরীিক্ষত সতয্|
যারা তঁােক িবশ্বাস কের, িতিন তােদর রক্ষা কেরন|

32 প্রভু ছাড়া িদ্বতীয় েকান ঈশ্বর েনই|
আমােদর ঈশ্বর বয্তীত অনয্ েকান িশলা েনই|

33 ঈশ্বরই আমার দূগর্|
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িতিন সৎ মানুষেক জীবেনর সিঠক পথ েদখান|
34 প্রভু আমােক হিরেণর মত দ্রুত েদৗড়ােত সাহাযয্ কেরন|

উচ্চস্থােন িতিন আমায় অিবচল রােখন|
35 প্রভু আমােক যুদ্ধ িবদয্া িশিখেয়িছেলন|

েসই কারেণ আমার বাহু একিট শিক্তশালী শর িনেক্ষপ করেত পাের|

36 েহ প্রভু! আপিন আমায় রক্ষা কেরেছন| আপিন আমােক জয়ী হেত সাহাযয্ কেরেছন|
আপিন আমার শত্রুেক পরািজত করেত সাহাযয্ কেরেছন|

37আমার হঁাটু এবং পা দুিটেক সবল কের িদন
েযন না খঁুিড়েয দ্রুত েদৗড়ােত পাির|

38আমার শত্রুেদর িনধন না করা পযর্ন্ত আিম তােদর তাড়া করেত চাই|
তারা ধ্বংস প্রাপ্ত না হওয়া পযর্ন্ত আিম িফের আসেত চাই না|

39আিম আমার শত্রুেদর ধ্বংস কেরিছ
আিম তােদর পরািজত কেরিছ|

তারা আর উেঠ দঁাড়ােব না|
হঁয্া, আমার শত্রুরা আমার পােয়র কােছ লুিটেয় পেড়েছ|

40 েহ ঈশ্বর, আপিনই আমায় যুেদ্ধ শিক্তশালী কেরেছন,
আপিনই আমার শত্রুেদর আমার পােয়র কােছ লুিটেয় িদেয়েছন|

41আমার শত্রুর গলা েকেট তােদর লুিটেয় েফলার সুেযাগ
আপিনই আমােক িদেয়েছন|

42আমার শত্রুরা সাহাযয্ েচেয়িছল িকন্তু তােদর সাহাযয্ করার েকউ িছল না|
এমনিক তারা প্রভুর কােছও সাহাযয্ েচেয়িছল িকন্তু প্রভু তার েকান উত্তর েদন িন|

43আিম শত্রুেদর িছন্ন িভন্ন কের
তােদর ধূেলায় পিরণত কেরিছ|

তােদর আিম চূণর্িবচূণর্ কেরিছ|
রাস্তার কাদার মত আিম তােদর মািড়েয় িগেয়িছ|

44আমার িবরুেদ্ধ আমার িনেজর েলাক যারা লড়াই কেরেছ, েহ প্রভু, আপিন তােদর হাত েথেক আমায়
রক্ষা কেরেছন|

আপিন আমােক জািতর শাসক কেরেছন|
েয েলাকেদর আিম জানতাম না, তারা এখন আমার েসবা কের|

45 অনয্ েদেশর েলাকরাও আমায় মানয্ কেরেছ| যখন তারা আমার িনেদর্ শ শুেনেছ, তৎ ক্ষনাৎ তারা তা
পালন কেরেছ|

েসই সব িবেদশীরা আমােক ভয় কেরেছ|
46 েসই সব িবেদশীরা ভেয় শুিকেয় েগেছ|

ভেয় ভীত হেয় তারা েগাপন আস্তানা েথেক েবিরেয় এেসেছ|

47 প্রভু জীিবত!
আিম আমার িশলােক প্রশংসা কির!
ঈশ্বর মহান! িতিনই েসই িশলা িযিন আমােক রক্ষা কেরন|

48 িতিন েসই ঈশ্বর িযিন আমার জনয্ আমার শত্রুেদর শািস্ত িদেয়েছন|
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েলাকেদর িতিন আমার শাসেনর অন্তভুর্ ক্ত কেরেছন|
49 েহ ঈশ্বর, আপিন আমায় শত্রুেদর েথেক রক্ষা কেরেছন|

যারা আমার িবেরািধতা কেরিছল তােদর পরািজত করেত আপিন আমায় সাহাযয্ কেরেছন|
শত্রুেদর হাত েথেক আপিন আমায় রক্ষা কেরেছন|

50 তাই েহ প্রভু, আিম জািতগুিলর মেধয্ আপনার প্রশংসা কির!
এই কারেণ আিম আপনার নােম গান গাই|

51 প্রভু তঁার মেনানীত রাজােক েয েকান যুেদ্ধ জয়ী হেত সাহাযয্ কেরন|
তঁার মেনানীত রাজার জনয্ প্রভু তঁার করুণা বষর্ণ কেরন|
িতিন দায়ুেদর প্রিত এবং তঁার উত্তরসূরীেদর প্রিত সবর্দা িবশ্বস্ত থাকেবন|

23
দায়ুেদর েশষ বাকয্

1 এইগুিল হল িযশেয়র পুত্র দায়ুেদর েশষ বাকয্|

“এই বাতর্ া এেসেছ েসই েলাকিটর কাছ েথেক
যােক ঈশ্বর মহান কেরেছন|

িযিন যােকােবর ঈশ্বেরর মেনানীত রাজা,
ইস্রােয়েলর সুমধুর গায়ক, এইগুিল তঁার বাণী|

2 প্রভুর আত্মা আমার মধয্ িদেয় কথা বেলেছন|
আমার মুখ িদেয় তঁার বাকয্ উচ্চািরত হেয়েছ|

3 ইস্রােয়েলর ঈশ্বর কথা বেলেছন|
ইস্রােয়েলর ঈশ্বর আমায় বেলেছন,

�েসই বয্িক্ত িযিন সৎ ভােব শাসন কেরন|
4 েসই বয্িক্ত েয ঈশ্বের শ্রদ্ধা েরেখ শাসন কের|

েসই বয্িক্ত ঊষাকােলর প্রভাত িকরেণর মত,
পিরষ্কার আকােশর মত, বৃষ্টির পর সূযর্ িকরেণর মত,

েসই বৃষ্টির মত যার েছঁায়ায় মািটর ওপর নতুন ঘাস জন্ম েনয়|�

5 “ঈশ্বর আমার পিরবারেক শিক্তশালী এবং সুরিক্ষত কেরেছন|
আমার সেঙ্গ িতিন িচরিদেনর জনয্ একিট চুিক্ত কেরেছন|

এই চুিক্তেক ঈশ্বর সবিদক েথেক
সুরিক্ষত ও সুিনিশ্চত কেরেছন|

তাই, িনিশ্চতভােব িতিন আমায় সকল জয় ও সাফলয্ েদেবন|
আিম যা চাই তার সবই িতিন আমায় েদেবন|

6 “িকন্তু মন্দ েলাকরা কঁাটার মত|
েলাক কঁাটা রােখ না;
তারা কঁাটাগুেলা ছঁুেড় েফেল েদয়|
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7 েলাক যখন েসই কঁাটাগুিল স্পশর্ কের,
তারা কােঠর বশর্ার মত অথবা েলাহার ডাণ্ডার মত িনেজেদর আহত কের|

হঁয্া, েসইসব েলাক কঁাটার মত|
তােদর আগুেন িনেক্ষপ করা হেব,
তারা সমূ্পণর্রূেপ ভস্মীভূত হেব|”

িতনজন বীর েযাদ্ধা
8 এইগুিল হল দায়ুেদর বীর ৈসিনেকর নাম:
তখেমানীয় েযােশব-বেশবৎ  | েযােশব-বেশবৎ  িতনজন েশৗযর্য্পূণর্ েসনার অিধনায়ক িছল| তােক ইস্নীয

আদীেনা বেল ডাকা হত| েযােশব-বেশবৎ  একসেঙ্গ 800 েলাকেক হতয্া কেরিছল|
9 পরবত্তীর্ বীর হল, অেহাহীেয়র অিধবাসী, েদাদেয়র পুত্র ইিলয়াসর| ইিলয়াসর েসই িতনজন েযাদ্ধােদর

একজন যারা পেলষ্টীয়েদর িবরুেদ্ধ যুেদ্ধর সময় দায়ুেদর সেঙ্গ িছল| তারা যুেদ্ধর জনয্ জমােয়ত হেয়িছল
িকন্তু ইস্রােয়লীয় েসনারা েদৗেড় পািলেয় িগেয়িছল| 10 ইিলয়াসর প্রচণ্ড অবসন্ন হওয়ার আেগ পযর্ন্ত
পেলষ্টীয়েদর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ কেরিছল| েস দৃঢ়ভােব তরবাির ধের যুদ্ধ চািলেয় িগেয়িছল| েসই িদন প্রভু
ইস্রােয়লেক একটা বড় জয় এেন িদেলন| ইিলয়াসর যুেদ্ধ জয়ী হেল েলাকরা সকেল িফের এল| িকন্তু তারা
শুধুমাত্র মৃত শত্রুেদর েথেক িজিনসপত্র িনেত এেসিছল|

11 পরবতীর্ বীর শম্ম| েস হরারীয় আিগর সন্তান| পেলষ্টীয়রা একসেঙ্গ যুদ্ধ করেত এল| একিট মুসুর
েক্ষেত তােদর লড়াই হল| পেলষ্টীয়েদর কাছ েথেক েলাকরা ছুেট পািলেয় েগল| 12 িকন্তু শম্ম যুদ্ধেক্ষেত্রর
মােঝ দঁািড়েয় প্রিতেরাধ করল| েস পেলষ্টীয়েদর পরািজত করল| েসই িদন, প্রভু ইস্রােয়লেক এক মহান
িবজয় এেন িদেলন|

13 একিদন, দায়ুদ অদুল্লম গুহােত অবস্থান করিছেলন এবং পেলষ্টীয়রা রফায়ীম উপতয্কায় িছল|
দায়ুেদর খুব ঘিনষ্ঠ িত্রশজন বীর েযাদ্ধার* মধয্ েথেক এই িতন জন মািটেত লম্বা হেয় শুেয় পেড় সরীসৃেপর
মত বুেক ভর িদেয় দায়ুেদর গুহায় েপৗেঁছ িগেয়িছল এবং দায়ুেদর সেঙ্গ েযাগ িদেয়িছল|

14 অনয্ আর এক সময়, দায়ুদ এক দুেগর্র মেধয্ িছেলন এবং েসই সময় একদল পেলষ্টীয় েসনা
ৈবৎ েলহেম িছল| 15 একটু জেলর জনয্ দায়ুদ তৃষ্ণাতর্ িছেলন| িতিন বলেলন, “আমার ইচ্ছা, ৈবৎ েলহেমর
নগরদ্বােরর কুেয়া েথেক েকউ আমায় খািনকটা জল এেন িদক!” আসেল দায়ুদ প্রকৃতই জল চান িন, িতিন
এমিন েস কথা বেলিছেলন|

16 িকন্তু েসই িতনজন েশৗযর্য্পূণর্ েযাদ্ধা পেলষ্টীয় েসনােদর মেধয্ িদেয় যুদ্ধ করল এবং িগেয় ৈবৎ েলহম
শহেরর ফটেকর কােছ কুেয়া েথেক জল এেনিছল| তারা েসই জল দায়ুেদর কােছ েপৗেঁছ িদেয়িছল| িকন্তু
দায়ুদ েসই জল পান করেত অস্বীকার করেলন| িতিন েসই জল মািটেত েঢেল িদেয় তা প্রভুর কােছ উৎসগর্
করেলন| 17 দায়ুদ বলেলন, “েহ প্রভু, এই জল আিম পান করেত পাির না| যিদ আিম এই জল পান কির,
তাহেল তা তােদর রক্ত পান করার মতই অনয্ায় কাজ হেব, যারা আমার জনয্ জীবেনর ঝঁুিক িনেয় এই জল
এেনেছ|” এই কারেণ দায়ুদ েসই জল পান করেত অস্বীকার কেরন| এই িতন জন বীর এই রকম আরও
অেনক সাহিসকতার পিরচয় িদেয়েছ|

অনয্ানয্ বীর ৈসনয্েদর কথা
18 েযায়ােবর ভাই এবং সরূয়ার পুেত্রর নাম অবীশয়| অবীশয় এই িতনজন েযাদ্ধার েনতা িছল| অবীশয়

300 শত্রুর িবরুেদ্ধ তার বশর্ােক বয্বহার কেরেছ এবং তােদর হতয্া কেরেছ| েসও এই িতন জন বীর
েযাদ্ধার মতই িবখয্াত হেয়িছল| 19অবীশয় ঐ িতন জন বীেরর মতই িবখয্াত হেয়িছল| যিদও েস ঐ িতন
জন বীেরর একজনও নয় তবু েস ঐ িতন বীেরর েনতা হেয় িগেয়িছল|

20 এছাড়া িযেহায়াদার পুত্র বনায় িছল আর এক বীর| েস এক পরাক্রমশালী িপতার সন্তান| েস কেব্সল
েথেক এেসিছল| বনায় অেনকগুিল দুঃসাহেসর কাজ কেরিছল| েমায়াবীয় অরীেয়েলর দুই পুত্রেক েস হতয্া
কেরিছল| একিদন যখন তুষারপাত হেচ্ছ, বনায় মািটর একটা গেতর্ র মেধয্ ঢুেক এক িসংহেক বধ কের|
* 23:13: িত্রশ � েযাদ্ধার এই েলাকরা দায়ুদ েগাষ্ঠীর িবখয্াত বীর েযাদ্ধা|
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21 বনায় এক িমশরীয় ৈসনয্েকও হতয্া কের| িমশরীয় ৈসনয্িটর হােত একটা বশর্া িছল| িকন্তু বনােয়র হােত
একিট মাত্র মুগুর িছল| বনায় িমশরীয় ৈসনয্িটর বশর্াটা মুেঠা কের েচেপ ধের এবং তার কাছ েথেক তা
িছিনেয় েনয়| তারপর তার িনেজর বশর্া িদেয় েসই িমশরীয় ৈসনয্েক হতয্া কের| 22 িযেহায়াদার পুত্র বনায়
এই রকম নানা দুঃসাহিসক কাজ কেরিছল| েস েসই িতন বীরপুরুেষর মতই িবখয্াত িছল| 23 বনায় েসই িত্রশ
জন বীেরর েথেকও িবখয্াত িছল, িকন্তু েস েসই িতন জন বীরপুরুেষর একজন িছল না| দায়ুদ বনায়েক
তার েদহরক্ষীেদর েনতা রূেপ মেনানীত কেরন|

িতিরশ জন বীেরর কথা
24 িত্রশ জন েযাদ্ধার অনয্ানয্ বীররা হল:

েযায়ােবর ভাই অসােহল;
ৈবৎ েলহেমর েদাদেয়র পুত্র ইল্হানন;
25 হেরাদীয় শম্ম;
সহেরাদীয় ইলীকা;
26 পল্টীয় েহলস্;
তেকায়ীয় ইেক্কেশর পুত্র ঈরা;
27অনােথাতীয় অবীেয়ষর;
হূশাতীয় মবুন্নয়;
28অেহাহীয় সেল্মান;
নেটাফাতীয় মহরয়;
29 নেটাফত্ েথেক বানা এর পুত্র েহলব;
িগিবয়ার িবনয্ামীেনর রীবেয়র পুত্র ইত্তয়;
30 িপিরয়ােথানীয় বনায়;
গাশ উপতয্কা িনবাসী িহদ্দয়;
31অবর্তীয় অিব-যলেবান;
বরহূমীয় অস্মাবৎ;
32 শােল্বানীয় ইিলয়হবা;
যােশেনর পুত্ররা;
33 হরার েথেক শেম্মর পুত্র েযানাথন;
হরার েথেক সারেরর পুত্র অহীয়াম;
34 মাখাথীয় অহসবেয়র পুত্র ইলীেফলট;
গীেলানীয় অহীেথাফেলর পুত্র ইলীয়াম;
35কির্মলীয় িহষ্রয়;
অব্বীয় পারয়;
36 েসাবা িনবাসী নাথেনর পুত্র িযগাল;
গাদীয় বানী;
37অেম্মানীয় েসলক;
েবেরাতীয় নহরয় (েয সরূয়ার পুত্র েযায়ােবর বমর্ বহন কেরিছল|)
38 িযত্রীয় ঈরা;
িযত্রীয় গােরব;
39 এবং িহত্তীয় ঊিরয়|

েসই দেল েমাট 37জন িছল|
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24
দায়ুদ তঁার ৈসনয্ গণনার িসদ্ধান্ত িনেলন

1প্রভু ইস্রােয়েলর িবরুেদ্ধআবার কু্রদ্ধ হেলন| প্রভু দায়ুদেক ইস্রােয়লীয়েদর িবরুেদ্ধ প্রেরািচত করেলন|
দায়ুদ বলেলন, “যাও, িগেয় ইস্রােয়ল এবং িযহূদার েলাকসংখয্া গণনা কর|”

2 রাজা দায়ুদ তঁার েসনাপিত েযায়াবেক বলেলন, “যাও, দান েথেক েবর-েশবা পযর্ন্ত েলাকসংখয্া গণনা
কের এেসা| তাহেল আিম জানেত পারব েসখােন কত েলাকজন আেছ|”

3 েযায়াব রাজােক বলেলন, “িঠক কত সংখয্ক েলাক আেছ তােত িকছু এেস যায় না| প্রভু, আপনার
ঈশ্বর েযন তার 100 গুণ েবশী েলাকজন আপনােক েদন| এই ঘটনাগুিল েযন আপিন িনেজর েচােখ
ঘটেত েদেখন| িকন্তু েকন আপিন এই গণনার কাজ করেত চাইেছন?”

4 রাজা দায়ুদ েবশ দৃঢ়তার সেঙ্গ তঁার েসনাপিতেদর এবং েযায়াবেক েলাকগণনার হুকুম িদেলন| তখন
েযায়াব এবং েসনাপিত রাজার কাছ েথেক চেল েগল এবং েলাকগণনার কাজ করেত লাগল| 5 তারা যদর্ ন
নদী পার হেয় েগল| অেরােয়র নামক স্থােন তারা ঘঁািট গাড়েলা| তােদর ঘঁািট শহেরর ডানিদেক অবিস্থত
িছল| (এই শহরিট যােসেরর পেথ েযেত গাদ উপতয্কার মেধয্ অবিস্থত িছল|)

6 তারপর তারা পূবর্িদেক িগেয় তহতীম-হিদ্শ েদেশর িদেক িগিলয়েদ এল| তারপর তারা উত্তরিদেক
দান-যান হেয় সীেদান পযর্ন্ত েগল| 7 তারা েসার দূেগর্ও িগেয়িছল| তারা িহব্বীয় ও কনানীয়েদর প্রেতয্কিট
শহের িগেয়িছল| দিক্ষণ িদেক তারা িযহূদার দিক্ষণস্থ েবর্-েশবা পযর্ন্ত িগেয়িছল| 8 েগাটা েদেশ েযেত
তােদর 9 মাস 20 িদন সময় েলেগিছল| তারা 9 মাস 20 িদন পের েজরুশােলেম িফের এেসিছল|

9 েযায়াব রাজার হােত েলাকসংখয্ার তািলকা তুেল িদল| তরবাির বয্বহার করেত পাের এমন েলাকর
সংখয্া ইস্রােয়েল িছল 800,000 এবং িযহূদার েলাকসংখয্া িছল 500,000 জন|

প্রভু দায়ুদেক শািস্ত িদেলন
10 েলাকসংখয্া গণনার পর দায়ুদ লিজ্জত হেলন| দায়ুদ প্রভুেক বলেলন, “আিম যা কেরিছ তােতআমার

মস্ত বড় পাপ হেয়েছ| েহ প্রভু, িমনিত কির, আপিন আমার পাপ ক্ষমা কের িদন| আিম সিতয্ েবাকার মত
কাজ কেরিছ|”

11 দায়ুদ যখন সকােল ঘুম েথেক উঠেলন, তখন দায়ুেদর ভাববাদী গােদর কােছ প্রভুর বাকয্ েনেম
এল| 12প্রভু গাদেক বলেলন, “যাও িগেয় দায়ুদেক বল, �প্রভু এই কথাই বলেলন: আিম েতামােক িতনিট
িবষয় িদিচ্ছ| তুিম পছন্দ কর েকানটা আিম েতামার প্রিত বরাদ্দ করব|� ”

13গাদ দায়ুেদর কােছ এেস বলল, “িতনিট িবষেয়র মেধয্ েথেক একটা েবেছ নাও: েতামার রােজয্ সাত
বছেরর দুির্ভক্ষ| েতামার শত্রুরা িতন মাস ধের েতামায় তাড়া করেব| েতামার েদেশ িতন িদেনর মহামারী
আসেব| এ িবষেয় িচন্তা কের, িতনেটর মেধয্ একটা িবষয় েবেছ নাও| েতামার েকানটা পছন্দ হল েস
সম্পেকর্ আিম প্রভুেক বলব| প্রভু আমােক েতামার কােছ পািঠেয়েছন|”

14 দায়ুদ গাদেক বলল, “আিম সিতয্ই খুব সমসয্ায় পেড়িছ| িকন্তু প্রভু সিতয্ বড় ক্ষমাশীল| সুতরাং প্রভুই
আমােদর শািস্ত িদন| আমার শািস্ত েযন েলাকেদর কাছ েথেক না আেস|”

15 অতএব প্রভু ইস্রােয়েল একিট মহামারী পাঠােলন| এই মহামারী সকােল শুরু হল এবং মেনানীত
সময় পযর্ন্ত চলল| দান েথেক েবর্-েশবা পযর্ন্ত সারা ইস্রােয়েলর 70,000 েলাক মারা েগল| 16 েদবদূত
েজরুশােলমেক ধ্বংস করার জনয্ তঁার বাহু ওপের ওঠােলন| ঈশ্বর শািস্তর বয্াপাের তঁার মন পিরবতর্ ন
করেলন| েয দূত ধ্বংস করিছেলন, প্রভু তঁােক বলেলন, “অেনক হেয়েছ| েতামােদর হাত গুিটেয় নাও|”
েসই সময় তঁারা িযবূষীয় অেরৗনার খামােরর কােছ িছেলন|

দায়ুদ অেরৗণার শসয্ মাড়ােনার জিম িকনেলন
17 েয দূত েলাকেদর হতয্া করিছল দায়ুদ তােক েদখেলন| দায়ুদ প্রভুর সেঙ্গ কথা বলেলন| দায়ুদ

বলেলন, “আিম পাপ কেরিছ| আিম গির্হত কাজ কেরিছ| আিম ওেদর যা করেত বেলিছ এই সব েলাক
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তাই কেরেছ| তারা বাধয্ েমেষর মত আমায় অনুসরণ কেরেছ| তারা েকান ভুল কের িন| দয়া কের আপনার
শািস্ত আমােক এবং আমার িপতার পিরবারেক িদন|”

18 েসই িদন গাদ দায়ুেদর কােছ এল| গাদ দায়ুদেক বলল, “যাও, িযবূষীয় অেরৗণার শসয্ মাড়ােনার
জিমেত প্রভুর জনয্ একিট েবদী ৈতরী কর|” 19 েযমন গাদ তােক বলল েসইমত দায়ুদ করল| প্রভু যা চান
দায়ুদ িঠক তাই করল| দায়ুদ অেরৗণার সেঙ্গ েদখা করেত েগেলন| 20অেরৗণা েদখল েয রাজা দায়ুদ এবং
তঁার আিধকািরকরা তার সেঙ্গ েদখা করেত আসেছ| অেরৗণা বাইের েবিরেয় িগেয় মাথা নত কের প্রণাম
করল| 21অেরৗণা বলল, “আমার গুরু এবং রাজা েকন আমার কােছ এেসেছন?”
দায়ুদ উত্তর িদেলন, “আিম েতামার কাছ েথেক খামার বাড়ীিট িকনেত এেসিছ| তারপর আিম প্রভুর

জনয্ একটা েবদী বানাব| তাহেল এই মহামারী বন্ধ হেয় যােব|”
22অেরৗণা দায়ুদেক বলল, “েহ আমার গুরু এবং রাজা, ঈশ্বেরর উেদ্দেশয্ উৎসগর্ িহেসেব আপিন যা

খুশী তাই িনেত পােরন| এখােন েহামবিলর জনয্ িকছু গরু এবং কােঠর জনয্ এই ধান ঝাড়াইেয়র পাটাতন
এবং বঁাকগুেলাও িদেয় িদিচ্ছ| 23 েহ রাজা, এইসব আিম আপনােক িদেয় িদিচ্ছ!” অেরৗণা রাজােক আরও
বলল, “প্রভু, আপনার ঈশ্বর, েযন আপনার প্রিত প্রসন্ন হন|”

24 িকন্তু রাজা অেরৗণােক বলেলন, “না! আিম েতামােক এই জিমর দাম িদেয় েদব| আিম আমার প্রভু
ঈশ্বরেক েহামবিল উৎসগর্ করব না যার জনয্ আিম েকান অথর্ িদইিন|”
তখন দায়ুদ 50 েশকল রূেপার িবিনমেয় েসই েঢঁিক এবং গরুগুেলা িকেন িনেলন| 25 তারপর দায়ুদ

প্রভুর উেদ্দেশয্ েসখােন এক েবদী িনমর্াণ করেলন| িতিন তার ওপের েহামবিল এবং মঙ্গলাথর্ক বিল উৎসগর্
করেলন|
সারা েদেশর জনয্ দায়ুেদর প্রাথর্নায় প্রভু সাড়া িদেলন| প্রভু েসই মহামারীেক ইস্রােয়েল থািমেয় িদেলন|
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রাজাবিলর প্রথম খণ্ড

আেদািনয় রাজা হবার ইচ্ছা প্রকাশ করেলন
1 রাজা দায়ুদ বৃদ্ধ হেয় িগেয়িছেলন| তঁার এেতা বয়স হেয়িছল েয েকােনা মেতইআর তঁার শরীর উষ্ণ হয়

না| এমন িক ভৃতয্রা তঁার শরীর কম্বল িদেয় ঢাকা সেত্ত্বও তঁার শীত আর কােট না| 2 তখন ভৃতয্রা রাজােক
বলল, “আমরা তেব আপনার যত্ন করার জনয্ একিট যুবতী েমেয়েক খঁুেজ আিন| েস আপনার পােশ শয়ন
করেব এবং আপনােক উষ্ণ রাখেব|” 3 তখন রাজকমর্চারীরা রাজােক উষ্ণ রাখার জনয্ ইস্রােয়েলর সবর্ত্র
সুন্দরী যুবতী েমেয় খঁুেজ েবড়ােত লাগল| এমিন কের খঁুজেত খঁুজেত শূেনম শহের সুন্দরী অবীশেগর
েখঁাজ িমলল| তারা তখন ঐ েমেয়িটেক রাজার কােছ িনেয় এেলা| 4অবীশগ সিতয্ সিতয্ই অপরূপ সুন্দরী
িছল| েস রাজার সব রকম যত্ন বা পিরচযর্া করেলও তার সেঙ্গ রাজা দায়ুেদর েকােনা শারীিরক সম্পকর্ িছল
না|

5-6 রাজা দায়ুদ ও রাণী হগীেতর পুেত্রর নাম আেদািনয়| এই আেদানীয খুবই সুপুরুষ িছেলন| রাজা
দায়ুদ কখনও তঁােক েশাধরাবার েচষ্টা কেরন িন| িতিন তঁােক কখনও িজেজ্ঞস কেরন িন, “েকন তুিম
এসব করছ?” যিদও অবশােলাম নােম তঁার এক ভাই িছেলন, উচ্চাকাঙ্খী ও ক্ষমতািভলাষী| আেদািনয়
মেন মেন িঠক করেলন েয এরপর িতিনই রাজা হেবন; আর একথা িস্থর কের িতিন িনেজর সুিবেধর জনয্
তাড়াতািড় একটা রথ, িকছু েঘাড়া ও তঁার রেথর সামেন েদৗেড়ােনার জনয্ প্রায় 50 জন েলাক েজাগাড়
কের েফলেলন|

7 রাজা হবার িবষয়টা িনেয় িতিন সরূয়ার পুত্র েযায়াব ও যাজক অিবয়াথেরর সেঙ্গ পরামশর্ও েসের
েফলেলন| তারা তঁােক নতুন রাজা হেত সাহাযয্ করার িসদ্ধান্ত িনল| 8 িকন্তু রাজা দায়ুেদর প্রিত অনুগত
িকছু বয্িক্তর আেদািনয়র এই উচ্চািভলাষ পছন্দ হয় িন| এরা হল যাজক সােদাক, িযেহায়াদার পুত্র বনায়,
ভাববাদী নাথন, িশিমিয়, েরিয় ও রাজা দায়ুেদর িবেশষ রক্ষীদল| এরা েকউই আেদািনয়র সেঙ্গ েযাগ েদয়
িন|

9 এক িদন আেদািনয় ঐন্-েরােগেলর কােছ েসােহলত্ পাথের েবশ িকছু েমষ, ষঁাড় ও বাছুর মঙ্গল
ৈনেবদয্ িহেসেব বিল িদেয় তঁার ভাইেদর (রাজা দায়ুেদর অনয্ানয্ পুত্রেদর)ও িযহূদার সমস্তআিধকািরকেদর
িনমন্ত্রণ করেলন| 10 িকন্তু আেদািনয় তঁার িপতার িবেশষ রক্ষীেদর, তঁার ভাই শেলামন, বনায় ও যাজক
নাথনেক এিদন িনমন্ত্রণ কেরন িন|

শেলামেনর হেয় নাথন ও বৎ েশবা কথা বলল
11 নাথন একথা জানেত েপের শেলামেনর মা বৎ েশবার কােছ িগেয় িজেজ্ঞস করল, “হগীেতর পুত্র

আেদািনয় িক করেছ আপিন িক িকছু জােনন? িতিন রাজা হবার প্রস্তুিত করেছন| এিদেক রাজা দায়ুদ
এসেবর িবনু্দ-িবসগর্ জােনন না| 12এেক্ষেত্র আপনার ও আপনার পুত্র শেলামেনর প্রােণর আশঙ্কা থাকেত
পাের বেলই আমার ধারণা| তেব িচন্তার েকান কারণ েনই, আিম আপনােক আত্মরক্ষার একটা উপায় বেল
িদিচ্ছ| 13 রাজা দায়ুেদর কােছ যান এবং তঁােক বলুন, �েহ রাজািধরাজ, আপিন আমার কােছ প্রিতশ্রুিত
িদেয়িছেলন েয আপনার পের আমার পুত্র শেলামনই পরবতীর্ রাজা হেব| তাহেল আেদািনয় েকন পরবতীর্
রাজা হেচ্ছ?� 14আপিন যখন রাজার সেঙ্গ কথাবাতর্ া বলেত থাকেবন, আিম তখন েসখােন িগেয় উপিস্থত
হব এবং তখন আিম রাজােক সমস্ত িকছু জানাব, তােত আপনার কথার সতয্তাও প্রমাণ হেব|”

15 বৎ েশবা তখন রাজার সেঙ্গ েদখা করেত তঁার শয়ন কেক্ষ েযখােন শূেনমীয়া অবীশগ বৃদ্ধ রাজার
পিরচযর্া করিছল, েসখােন িগেয় উপিস্থত হল| 16 বৎ েশবা রাজার সামেন আনত হবার পর রাজা িজেজ্ঞস
করেলন, “আিম েতামার জনয্ িক করেত পাির বল?”
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17 বৎ েশবা বলেলন, “মহাশয়, আপিন আপনার প্রভু, ঈশ্বেরর নােম শপথ কের আমার কােছ প্রিতশ্রুিত
িদেয়িছেলন েয, আপনার পর আমার পুত্র শেলামনই রাজা হেব| েস আপনার িসংহাসেন বসেব| 18 িকন্তু
আপিন েবাধ হয় জােনন না আেদািনয় ইিতমেধয্ই রাজা হবার েতাড়েজাড় শুরু কের িদেয়েছ| 19 েস মঙ্গল
ৈনেবদয্ িহেসেব বহু গরু ও েমষ বিল িদেয় বড়সড় একটা েভাজসভার আেয়াজন কের েসখােন আপনার
অনয্ানয্ সমস্ত পুত্রেদর িনমন্ত্রণ কেরিছল| েস যাজক অিবয়াথর, েযায়াব, আপনার েসনাবািহনীর প্রধানেক
এই েভাজসভায় িনমন্ত্রণ করেলও আপনার অনুগত পুত্র শেলামনেক িনমন্ত্রণ কের িন| 20 রাজা, এখন
ইস্রােয়েলর সমস্ত েলাকরা আপনার গিতিবিধ লক্ষয্ করেছ| আপনার পর েক রাজা হেব, েস িবষেয় তারা
আপনার িসদ্ধান্ত জানেত চায়| 21 আপনার মৃতুয্র আেগই এিবষেয় আপনােক অিত অবশয্ই িকছু একটা
করেত হেব| তা না হেল, আপনার পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ আপনােক সমািধস্থ করার সেঙ্গ সেঙ্গ এই সমস্ত
েলাকরা শেলামন ও আমােক অপরাধী বলেব|”

22 বৎ েশবা যখন রাজার সেঙ্গ এ িনেয় কথাবাতর্ া বলেছন, তখন ভাববাদী নাথন রাজার সেঙ্গ েদখা
করেত এেলা| 23 রাজার ভৃতয্রা তঁােক বলল, “ভাববাদী নাথন আপনার কােছ এেসেছন|” নাথন রাজার
সামেন আনত হেয় রাজােক সম্মান েদিখেয় বলল, 24 “মহারাজ আপিন িক আেদািনয়েক আপনার পরবতীর্
রাজা িহেসেব েঘাষণা কেরেছন? আপিন িক িঠক কেরেছন এখন েথেক েসই রাজয্ শাসন করেব?
25 আিম একথা বলিছ কারণ আেদািনয় আজ উপতয্কায় িগেয় মঙ্গল ৈনেবদয্ িহেসেব বহু গরু ও েমষ
বিল িদেয়েছ| তারপর যাজক অিবয়াথর, আপনার অনয্ানয্ পুত্রেদর ও েসনাপিতেদর সবাইেক েভাজসভায়
িনমন্ত্রণ কেরেছ| ওরা সবাই িমেল এখনআেদািনয়র জয়ধ্বিন িদেয় বলেছ, �মহারাজআেদািনয় দীঘর্ জীবন
লাভ করুন|� 26 িকন্তু আেদািনয় েভাজসভায় আপনার পুত্র শেলামন, যাজক সােদাক, িযেহায়াদার পুত্র
বনায় বা আমােক িনমন্ত্রণ কের িন| 27 মহারাজ আপিন িক আমােদর িকছু না জািনেয়ই সব িঠক কের
েফলেলন? দয়া কের বলুন, আপনার পর েক রাজা হেব|”

28 তখন রাজা দায়ুদ বলেলন, “বৎ েশবােক েভতের আসেত বেলা|” বৎ েশবা এেস রাজার সামেন
দঁাড়ােলন|

29এরপর রাজা দায়ুদ ঈশ্বরেক সাক্ষী কের বলেলন, “প্রভু আমােক জীবেনর সমস্ত িবপদ আপেদর হাত
েথেক রক্ষা কেরেছন| আিম েসই সবর্শিক্তমান ঈশ্বেরর নােম েয কথা আেগ শপথ কেরিছলাম েস কথাই
আবার বলিছ| 30আিম প্রিতশ্রুিত কেরিছলাম েয আমার পর েতামার পুত্র শেলামন রাজা হেব| আিম েসই
প্রিতশ্রুিত ভঙ্গ করব না| তাই আজও বলিছ, আমার পের শেলামনই আমার িসংহাসেন বসেব|”

31 তখন বৎ েশবা রাজার সামেন ভূিমষ্ঠ হেয় বলেলন, “রাজা দায়ুদ দীঘর্জীবী েহান|”

শেলামন নতুন রাজা িহেসেব মেনানীত হেলন
32 এরপর রাজা দায়ুদ যাজক সােদাক, ভাববাদী নাথন ও িযেহায়াদার পুত্র বনায়েক েডেক পাঠােলন|

তারা িতন জন রাজার সেঙ্গ েদখা করেত এেলা| 33 রাজা তােদর বলেলন, “শেলামনেক আমার িনেজর
খচ্চের চিড়েয়, আমার সমস্ত আিধকািরকবগর্েক িনেয় গীেহান ঝণর্ার কােছ যাও| 34 েসখােন পিবত্র েতল
িছিটেয় যাজক সােদাক ও ভাববাদী নাথন তােক নতুন রাজা িহেসেব অিভিষক্ত করেব|আর তারপর েতামরা
িশঙা বািজেয় শেলামেনর রাজপেদ অিভিষক্ত হবার কথা েঘাষণা কের তােক আমার কােছ িনেয় আসেব|
35এরপর শেলামনইআমার িসংহাসেন বসেব এবংআমার জায়গায় রাজা হেব|আিম শেলামনেক ইস্রােয়ল
ও িযহূদার শাসক িহেসেব িনবর্াচন করলাম|”

36 িযেহায়াদার পুত্র বনায় রাজার কথার উত্তের বলল, “আেমন! ধনয্ মহারাজ! প্রভু ঈশ্বর স্বয়ং েযন
আপনার মুখ িদেয় একথা বলেলন| 37 েহ মহারাজ, মহান প্রভু ঈশ্বর বরাবর আপনার সহায় িছেলন| আমরা
আশা করব িতিন একই ভােব শেলামেনর পােশ থাকেবন এবং শেলামেনর রাজয্ আপনার রাজয্ েথেক
অেনক বড় ও শিক্তশালী হেব|”

38 সােদাক, নাথন, বনায় ও রাজার আিধকািরকবগর্ রাজা দায়ুেদর কথা পালন করল এবং শেলামনেক
রাজা দায়ুেদর খচ্চের চিড়েয় গীেহান ঝণর্ায় িনেয় েগল| 39 যাজক সােদাক পিবত্র তঁাবুর েথেক ৈতলাধারিট
িনেজ বহন কের িনেয় িগেয় শেলামেনর মাথায় প্রথামেতা খািনক েতল িছিটেয় তােক রাজা িহেসেব
অিভিষক্ত করল| তখন চতুির্দেক িশঙা েবেজ উঠল এবং চারপাশ েথেক সমস্ত েলাকরা িচৎকার কের
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উঠল, “মহারাজ শেলামন দীঘর্জীিব েহান!” 40আনিন্দত ও উেত্তিজত জনতা শেলামেনর েপছন েপছন
শহের এল| খুশী হেয়, বঁাশী বাজােত বাজােত তারা সকেল এেতা শব্দ করিছল েয মািটও কঁাপিছল|

41 এিদেক আেদািনয় ও তঁার অিতিথরা তখন সেবমাত্র েভাজনপবর্ েশষ কেরেছ| হঠাৎ তারা সবাই
িশঙার শব্দ শুনেত েপল| েযায়াব বলল, “িকেসর শব্দ হেচ্ছ? শহের এেতা ৈহ ৈচ িকেসর?”

42 েযায়াব যখন কথা বলেছ তখন যাজক অিবয়াথেরর পুত্র েযানাথন এেস উপিস্থত হল| আেদািনয়
তােক বলল, “এেসা, এেসা, এখােন এেসা! তুিম একজন ভাল ও িবশ্বাসী মানুষ| তুিম িনশ্চয়ই আমার জনয্
েকােনা সুখবর এেনেছা?”

43 েযানাথন বলল, “আপনার পেক্ষ সুখবর িকনা জািন না, তেব রাজা দায়ুদ শেলামনেক নতুন রাজা বেল
েঘাষণা কেরেছন| 44-45 রাজা িনেজর খচ্চের শেলামনেক চিড়েয় যাজক সােদাক, ভাববাদী নাথন ও রাজ
আিধকািরকবগর্েক িদেয় তঁােক গীেহান ঝণর্ায় পািঠেয়িছেলন| েসখােন যাজক সােদাক ও ভাববাদী নাথন
তঁােক রাজপেদ অিভিষক্ত কের| তারপর তারা সকেল এক সেঙ্গ শহের িফের যায়| েলাকরাও সব তােদর
েপছন েপছন যায়| এখােন সকেল দারুণ খুিশ ও সবাইআনন্দকরেছ|আপনারা েসই শব্দইশুনেত পােচ্ছন|
46-47 এমনিক শেলামন রাজ িসংহাসেনও বেসেছন! রাজার সমস্ত আিধকািরকবগর্ রাজা দায়ুদেক এ
কােজর জনয্ অিভনন্দন জািনেয় বলেছ, �মহারাজ দায়ুদ, আপিন একজন মহান রাজা এবং আমরা প্রাথর্না
কির ঈশ্বর শেলামনেক একজন মহান রাজা করেবন| আমােদর িবশ্বাস প্রভু শেলামনেক আপনার েচেয়ও
খয্ািতমান করেবন এবং তঁার রাজয্ আপনার রােজয্র েথেকও বড় হেব|� রাজা দায়ুদও স্বয়ং েসখােন
উপিস্থত িছেলন| িতিন িবছানা েথেকই শেলামেনর সামেন মাথা ঝঁুিকেয় বেলেছন, 48 �ইস্রােয়েলর প্রভু
ঈশ্বর ধনয্ হেলন! মিহমাময় প্রভু আমারই এক সন্তানেক আমার িসংহাসেন স্থাপন করেলন| এই শুভক্ষণ
েদখার জনয্ িতিন আমায় যেথষ্ট িদন বঁাচেত িদেয়েছন|� ”

49 তখন আেদািনয়র সমস্ত অিতিথরা ভেয় পাংশু হেয় তাড়াতািড় েভাজসভা েছেড় চেল েগল| 50এমন
িকআেদািনয় শেলামেনর ভেয় ভীত হেয় েবদীর কােছ িগেয় েবদীর েকাণগুিলেক ধরেলন|* 51শেলামনেক
িগেয় একজন খবর িদল, “মহারাজ, আপনার ভেয় ভীত হেয় আেদািনয় এখন পিবত্র তঁাবুেত যজ্ঞেবদীর
েকাণগুেলােক ধের আেছ| আর েসখান েথেক িকছুেতই েবেরােত চাইেছ না| েস বলেছ, �আেগ রাজা
শেলামনেক প্রিতশ্রুিত করেত বেলা েয িতিন আমােক হতয্া করেবন না|� ”

52 তখন শেলামন বলেলন, “যিদ আেদািনয়র আচার আচরেণ প্রমাণ হয় েয েস একজন সৎ বয্িক্ত,
আিম প্রিতশ্রুিত করিছ আিম ওর মাথার একগািছ চুল পযর্ন্ত েছঁাব না| িকন্তু ও যিদ েগালমাল সৃষ্টি
কের তাহেল ওেক মরেত হেব|” 53 তারপর রাজা শেলামন আেদািনয়েক িনেয় আসার জনয্ একজনেক
পাঠােলন| েস আেদািনয়েক রাজা শেলামেনর কােছ িনেয় এেল, আেদািনয় রাজার সামেন অবনত হেলন|
শেলামন তঁােক বলেলন, “যাও, বািড় যাও|”

2
রাজা দায়ুদ মারা েগেলন

1 ইিতমেধয্ দায়ুেদর মৃতুয্র সময় ঘিনেয় এল| িতিন তখন শেলামনেক েডেক বলেলন, 2 “আমার আর
েবশী িদন েনই, সব েলােকর মেতাই আিমও মারা যাব| িকন্তু তুিম এখন বলবান ও পূণর্বয়স্ক হেয় উেঠছ|
3 এখন িনষ্ঠার সেঙ্গ েতামার প্রভু ঈশ্বেরর আজ্ঞা েমেন চল| েমািশর িবিধপুস্তেক েযমন েলখা আেছ িবিভন্ন
িবষেয় তঁার িবিধ এবং আেদশ এবং িসদ্ধান্ত ও চুিক্ত সতকর্ ভােব েমেন চলেব| যিদ তুিম েমেন চেলা
তাহেল তুিম েতামার সব কােজ প্রিতিট েক্ষেত্র সফল হেব| 4 শেলামন, তুিম যিদ ঈশ্বেরর আজ্ঞাবহ হেয়
তঁার িনেদর্ িশত পেথ জীবনযাপন কেরা, িতিনও তঁার এই প্রিতশ্রুিতর কথা মেন রাখেবন| প্রভু আমােক
বেলিছেলন, �যিদ েতামার সন্তানসন্তিতরা সমস্ত হৃদয় িদেয় এবং িনষ্ঠা সহকাের আমার িনেদর্ শ অনুযায়ী
জীবনযাপন কের তাহেল সদাসবর্দা েতামারই বংেশর েকউ না েকউ ইস্রােয়েলর রাজ িসংহাসেন আসীন
হেব|� ”
* 1:50: েবদীর � ধরেলন এটা প্রমাণ কের েয িতিন করুণা িভক্ষা করিছেলন| িবিধ বেল যিদ েকান বয্িক্ত পিবত্র স্থােন িগেয় েবদীর
েকাণগুেলা ধের তাহেল তােক শািস্ত েদওয়া চলেব না|
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5 দায়ুদ আরও বলেলন, “েতামার িনশ্চয়ই মেন আেছ, সরূয়ার পুত্র েযায়াব আমার সেঙ্গ িক কেরিছল?
েস ইস্রােয়েলর েসনাবািহনীর দুই েসনাপিতেক হতয্া কেরিছল| েস েনেরর পুত্র অবেনরেক আর েযথেরর
পুত্র অমাসােক হতয্া কেরিছল| মেন েরেখা, শািন্তর সমেয় েস এই দুজনেক হতয্া কেরিছল এবং তােদর
রেক্ত তার পােয়র জুেতা রিঞ্জত কেরিছল| তােক শািস্ত েদওয়া আমার কতর্ বয্| 6 িকন্তু এখন তুিম রাজা|
েতামার যা িবেবচনায় সঙ্গত বেল মেন হয়, েস ভােবই ওেক শািস্ত িদও ও েস েয হত হেয়েছ তা িনিশ্চত
কর| বাদ্ধর্ েকয্র সুস্থ স্বাভািবক মৃতুয্ েযন ও েভাগ করেত না পাের|

7 “িগিলয়েদর বির্সল্লেয়র সন্তানেদর সেঙ্গ ভাল বয্বহার কেরা| তােদর সেঙ্গ বনু্ধত্ব কেরা ও তােদর
িনমন্ত্রণ কের এক সেঙ্গ খাওয়া দাওয়া কেরা| কারণ আিম যখন েতামার ভাই অবশােলােমর েথেক পািলেয়
েবড়ািচ্ছলাম, আমার েসই িবপেদর িদেন ওরা আমায় সাহাযয্ কেরিছল|

8 “আর মেন েরেখা িবনয্ামীন পিরবারেগাষ্ঠীর বহুরীম িনবাসী েগরার পুত্র িশিমিয় এখনও কােছ িপেঠই
েকাথাওআেছ|আিম যখন মহনিয়েম পািলেয় যাই েসআমােক িনদারুণ অিভশাপ িদেয় অিভশপ্ত কেরিছল|
পের যখন যদর্ ন নদীর তীের েস আমার সেঙ্গ েদখা করেত আেস আিম প্রভুর শপথ কের বেলিছলাম, আিম
িশিমিয়েক হতয্া করব না| 9 িকন্তু েদেখা, ওেক েযন শািস্ত না িদেয় েছেড় িদও না| তুিম যেথষ্টই িবচক্ষণ
হেয়ছ, িক করা দরকার তা তুিম িনেজই বুঝেত পারেব, িকন্তু েদেখা ওেক বাদ্ধর্ েকয্র শান্ত মৃতুয্ েভাগ
করেত িদও না|”

10এরপর রাজা দায়ুেদর মৃতুয্ হেল, দায়ুদ শহের তঁােক সমািধস্থ করা হল| 11 দায়ুদ 40 বছর ইস্রােয়েল
শাসন কেরিছেলন| িতিন িহেব্রােণ 7 বছর ও েজরুশােলেম 33 বছর শাসন কেরিছেলন|

শেলামন তঁার রােজয্র িনয়ন্ত্রণভার িনেলন
12 অতঃপর শেলামন রাজা হেয় তঁার িপতার িসংহাসেন বেস রাজা দায়ুেদর রাজয্ পুেরাপুির িনেজর

দখেল আনেলন|
13 হগীেতর পুত্র আেদািনয় এসমেয় এক িদন শেলামেনর মা বৎ েশবার সেঙ্গ েদখা করেত এেলন|

বৎ েশবা তখন তঁােক িজেজ্ঞস করেলন, “তুিম িক বনু্ধত্ব ও প্রীিতর সম্পকর্ বজায় রাখেত চাও?”
আেদািনয় তঁােক েস িবষেয় িনিশ্চত কের বলেলন, “এ বয্াপাের আপনার িচন্তার েকান কারণ েনই|

14 তেব আপনার কােছ আমার িকছু বক্তবয্ আেছ|”
বৎ েশবা বলল, “বেলা িক বয্াপার?”
15আেদািনয় বলল, “আপনার মেন রাখা দরকার েয, এক সমেয় এ রাজয্ আমারই িছল| ইস্রােয়েলর

েলাকরা েভেবিছল আিমই তােদর রাজা| িকন্তু ঈশ্বর এই অবস্থার পিরবতর্ ন কেরিছেলন এবং শেলামনেক
রাজা িহেসেব মেনানীত কেরিছেলন| প্রভুর ইচ্ছায় আমার ভাই এখন তােদর রাজা| 16 আমার আপনার
কােছ একিট প্রাথর্না আেছ, দয়া কের আমায় িনরাশ করেবন না|”
বৎ েশবা জানেত চাইেলন, “বেলা িক েতামার ইচ্ছা?”
17আেদািনয় বলল, “আিম জািন, রাজা শেলামন কখনও আপনার আেদশ অমানয্ করেবন না| আপিন

অনুগ্রহ কের তঁােক আমায় শূেনেমর অবীশগেক িবেয় করার সম্মিত িদেত বলেবন|”
18 বৎ েশবা বলল, “এ িবষেয় আেগ তঁােক রাজার সেঙ্গ কথা বলেত হেব|”
19 কথা মেতা বৎ েশবা িবষয়িট িনেয় রাজা শেলামেনর সেঙ্গ কথা বলেত েগেলন| শেলামন তঁােক

আসেত েদেখ তাড়াতািড় িনেজর জায়গা েছেড় উেঠ দঁািড়েয় মাথা ঝঁুিকেয় সম্মান জানােলন| তারপর
িসংহাসেন বেস ভৃতয্েদর তঁার মােয়র জনয্ আেরকিট িসংহাসন আনেত হুকুম িদেলন| বৎ েশবা িগেয় তঁার
পুেত্রর ডানপােশ বসেলন|

20 তারপর বলেলন, “েতামার কােছ একটা েছাট িজিনস চাইেত এেসিছ, আমােক িনরাশ কেরা না|”
রাজা বলেলন, “মা, তুিম আমার কােছ যা খুিশ তাই চাইেত পােরা, আিম আপিত্ত করেবা না|”
21 বৎ েশবা তখন বলেলন, “তাহেল েতামার ভাই আেদািনয়েক শূেনেমর অবীশগ বেল েসই েমেয়িটেক

িবেয় করেত অনুমিত দাও|”
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22 একথা শুেন শেলামন তঁার মােক বলেলন, “তুিম শুধু অবীশগেকই আেদািনয়র হােত তুেল িদেত
বলছ েকন? তার েচেয় বেলা না েকন, ওেকই এবার রাজা কের িদই| হাজার েহাক্ ও আমার বড় ভাই,
যাজক অিবয়াথর ও েযায়াবও ওেক সমথর্ন করেব|”

23 এরপর কু্রদ্ধ শেলামন প্রভুর নােম প্রিতশ্রুিত কের বলেলন, “আিম প্রিতশ্রুিত করিছ, এর মূলয্
আেদািনয়েক িদেত হেব| এজনয্ ওেক প্রাণ িদেত হেব| 24 প্রভু তঁার প্রিতশ্রুিত মেতা আমােক ইস্রােয়েলর
রাজা কেরেছন, আমার িপতা দায়ুেদর রাজ িসংহাসেন আমােক বিসেয়েছন| তঁার প্রিতশ্রুিত অনুযায়ী এ
রাজয্ আমার ও আমার পিরবােরর| এখন প্রভুর জীিবত থাকাটা েযমন িস্থর িনিশ্চত, েতমিন আিম শপথ
িনেয় বলিছ েয আেদািনয় আজই মারা যােব|”

25 এরপর শেলামন, েযমন ভােব িযেহায়াদার পুত্র বনায়েক িনেদর্ শ িদেলন, েতমিন বনায় েগেলন এবং
আেদািনয়েক হতয্া করেলন|

26 তারপর রাজা শেলামন যাজক অিবয়াথরেক েডেক বলেলন, “েতামােক আমার হতয্া করা উিচৎ ,
িকন্তু আিম এখন েতামােক হতয্া করব না, সুতরাং তুিম েতামার বািড় অনােথােত েযেত পােরা, কারণ
তুিম আমার িপতা দায়ুেদর সেঙ্গ পদযাত্রার সময় প্রভুর পিবত্র িসনু্দকিট বেয় িনেয় িগেয়িছেল| আর আিম
একথাও জািন, আমার িপতার দুঃসমেয়, তুিমও তঁার পােশ দঁািড়েয় কষ্ট েভাগ কেরিছেল|” 27 শেলামন
অিবয়াথরেক একথাও বলেলন েয েস আর যাজক িহেসেব প্রভুর েসবা কাজ করেত পারেব না| প্রভু যা
বেলিছেলন েসই অনুযায়ী এই ঘটনািট ঘেটিছল| যাজক এিল ও তার পিরবার সম্পেকর্ ঈশ্বর একথা শীেলােত
বেলিছেলন| এবং অিবয়াথর এিলরই উত্তরপুরুষ িছেলন|

28এখবর েপেয় েযায়াব খুব ভয় েপেয় েগেলন| েযায়াব অবশােলামেক সমথর্ন না করেলওআেদািনয়র
পেক্ষ িছেলন| তাই েযায়াব তাড়াতািড় প্রভুর তঁাবুেত িগেয় প্রাণ বঁাচােনার জনয্ েবদীর শরণ িনেলন| 29পের
রাজা শেলামেনর কােছ সংবাদ এল েয েযায়াব প্রভুর তঁাবুর েবদীর কােছআেছন, সুতরাং শেলামন বনায়েক
েযায়াবেক হতয্া করার িনেদর্ শ িদেলন|

30 বনায় তখন প্রভুর তঁাবুর সামেন িগেয় বলেলন, “রাজার িনেদর্ শ েমেন তুিম ভােলায ভােলায েবিরেয়
এেসা|”
িকন্তু েযায়াব বলেলন, “না আিম এখােনই মরেত চাই|”
বনায় তখন িফের িগেয় রাজােক েযায়াব যা বেলেছন তা জানাল| 31 অতঃপর রাজা িনেদর্ শ িদেলন,

“তাহেল ও যা বেলেছ তাই েহাক্◌্| ওেক ওখােনই হতয্া কেরা আর তারপর ওেক কবর দাও| একমাত্র
তারপরইআিম ওআমার পিরবােরর সকেল েযায়ােবর েদাষ েথেক মুিক্ত পাব, েযটা েস িনরপরাধ েলাকেদর
হতয্া করার ফেল হেয়িছল| 32 েযায়াব, যারা ওর েথেক অেনক ভােলা েলাক িছল দুই বয্িক্ত, ইস্রােয়েলর
েসনানায়ক েনেরর পুত্র অবেনর ও েযথেরর পুত্র িযহূদার েসনাবািহনীর প্রধান অমাসােক হতয্া কেরিছল|
আমার িপতা দায়ুদ েস সময় েযায়ােবর এই অপকেমর্র কথা জানেতন না বেল ও েরহাই েপেয় িগেয়িছল|
তাই প্রভু ঐ েলাকেদর হতয্ার জনয্ েযায়াবেক শািস্ত েদেবন| 33তােক এবং তার পিরবােরর সকলেকই এই
কমর্ফল েভাগ করেত হেব| িকন্তু ঈশ্বর িনশ্চয়ই দায়ুদ ও তঁার রাজ পিরবােরর উত্তরপুরুষেদর ও তঁােদর
রাজেত্ব শািন্ত আনেবন|”

34 তখন িযেহায়াদার পুত্র বনায় িগেয় েযায়াবেক হতয্া করল| েযায়াবেক মরুভূিমেত তঁার বািড়র কােছ
কবর েদওয়া হল| 35 এরপর শেলামন বনায়েক েযায়ােবর জায়গায় েসনাবািহনীর প্রধান িনযুক্ত করেলন|
এছাড়াও িতিন অিবয়াথেরর জায়গায় সােদাকেক নতুন প্রধান যাজক িহেসেব িনেয়াগ করেলন| 36 তারপর
রাজা িশিমিয়েক েডেক পািঠেয় তােক েজরুশােলেম িনেজর জনয্ একটা বািড় বািনেয় েসখােনই থাকেত
িনেদর্ শ িদেলন| িতিন বলেলন িশিমিয় েযন েকান মেতই শহর েছেড় অনয্ েকাথাও না যায়| 37 রাজা শেলামন
তােক সাবধানও কের িদেয়িছেলন| “যিদ তুিম েজরুশােলম তয্াগ কর এবং িকেদ্রােণর খােলর ওপােশ পা
বাড়াও তেব েতামােক মরেত হেব এবং তার জনয্ তুিম দায়ী|”

38 িশিমিয় একথায় সম্মিত জািনেয় বলল, “িঠকআেছ মহারাজ, আিমআপনার িনেদর্ শ েমেনই চলেবা|”
তঁার কথা মেতা এরপর দীঘর্িদন িশিমিয় েজরুশােলেমই বাস কেরিছল| 39 িকন্তু িতন বছর পের িশিমিয়র
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দুই ক্রীতদাস পািলেয় িগেয় মাখার পুত্র গাতীয় রাজা আখীেশর রােজয্ আশ্রয় িনেয়িছল| 40একথা জানেত
েপের িশিমিয় তার গাধায় চেড় গাতীয় রাজা আখীেশর কাছ েথেক তােদর িফিরেয় এেনিছল|

41 িকন্তু েকউ একজন িগেয় একথা শেলামেনর কােন তুলেল, 42 শেলামন িশিমিয়েক েডেক পািঠেয়
বলেলন, “আিম ঈশ্বেরর নােম শপথ কের েতামায় বেলিছলাম েয তুিম েজরুশােলম শহেরর বাইের পা
িদেল েতামার মৃতুয্দণ্ড হেব| আিম েতামােক সাবধান কের িদেয়িছলাম েয েতামার িনেজর ভুেলর জনয্
েতামার মৃতুয্ হেব এবং তুিম আমার কথা েমেন চলেত রাজী হেয়িছেল| 43 তুিম আমার িনেদর্ শ েমেন চলেব
বেলও েকন তা অমানয্ করেল? েকন িনেজর প্রিতশ্রুিত ভঙ্গ করেল বেলা? 44 তুিম ভােলা কেরই জােনা
িবিভন্ন সমেয় তুিম আমার িপতা দায়ুেদরও িবরুদ্ধাচরণ কেরছ| এখন েসই সব পাপাচরেণর জনয্ প্রভু
েতামায় শািস্ত েদেবন| 45 িকন্তু প্রভু আমায় আশীবর্াদ করেবন এবং রাজা দায়ুেদর রাজয্ বাধামুক্ত হেব|”

46একথা বেল রাজা িশিমিয়েক হতয্ার আেদশ িদেলন বনায়েক| বনায় িশিমিয়েক হতয্া করল| অবেশেষ
শেলামন তঁার রােজয্র পূণর্ কতৃ্তর্ ত্ব লাভ করেলন|

3
প্রজ্ঞার জনয্ শেলামেনর প্রাথর্না

1 শেলামন িমশেরর ফেরৗেণর কনয্ােক িবেয় করেলন এবং তঁার কনয্ােক দায়ুদ শহের িনেয় এেস,
িমশেরর রাজা ফেরৗেণর সেঙ্গ একিট চুিক্ত স্থাপন করেলন| তখনও পযর্ন্ত শেলামেনর িনেজর রাজপ্রাসাদ
ও প্রভুর মিন্দর বানােনার কাজ েশষ হয় িন| শেলামন েস সমেয় েজরুশােলেমর চার পােশ একিট েদওয়াল
িনমর্াণ করািচ্ছেলন| 2 েযেহতু মিন্দেরর কাজ তখনও েশষ হয়িন, েলাকরা উচ্চস্থােনর েবদীেত পশু বিল
িদত| 3 শেলামন তঁার িপতা দায়ুেদর সমস্ত িবিধ-িনেদর্ শ পালন কের প্রমাণ কেরিছেলন েয সিতয্ সিতয্ই
প্রভুর প্রিত তঁার অটুট ভিক্ত ও ভােলাবাসা আেছ| িকন্তু এছাড়া শেলামন একিট কাজ করেতন যা তঁােক
তঁার িপতা রাজা দায়ুদ করেত বেলন িন| েসিট হল উচ্চস্থােন বিলদান ও ধূপধূেনা েদওয়া|

4 রাজা শেলামন িগিবেয়ােন বিল িদেত চাইিছেলন| েস সময় িগিবেয়ান িছল বিলদােনর উচ্চস্থানগুিলর
মেধয্ সব েচেয় গুরুত্বপূণর্| শেলামন িগিবেয়ােনর েবদীেত 1000 েহামবিল উৎসগর্ করেলন| 5 যখন
শেলামন িগিবেয়ােন িছেলন তখন রােতর েবলা প্রভু তঁােক স্বেপ্ন দশর্ন িদেলন এবং তােক একিট বর
চাইেত বলেলন|

6 তখন শেলামন তঁােক বলেলন, “েহ প্রভু আিম আপনার েসবক, আমার িপতা দায়ুেদর প্রিত আপিন
অসীম করুণা প্রদশর্ন কেরেছন| িতিন সৎ ও সতয্ পেথ আপনার িনেদর্ শ েমেন চেলিছেলন, তাই আপিন
তঁার িনেজর পুত্রেক তঁারই িসংহাসেন বেস রাজয্ শাসন করেত িদেয়, তঁার প্রিত আপনার করুণা ও দয়া
প্রদশর্ন কেরেছন| 7 েহ প্রভু, আমার িপতার জায়গায় আপিন আমােক রাজা কেরেছন, িকন্তু আিম এখনও
প্রায় িশশুর মেতাই অজ্ঞ| এ বয্াপাের আমার মেধয্ প্রেয়াজনীয় অন্তদৃর্ ষ্টি ও বুিদ্ধমৎতার অভার রেয়েছ|
8 আিম আপনার দাস, আপনার িনবর্ািচত েলােকর অনয্তম েসবক| আর এই অসংখয্ ভক্ত ও েসবেকর
শাসনভার আজ আমারই ওপর নয্স্ত| 9 তাই আপনার কােছ আমার অনুনয় ও প্রাথর্না আমােক আপিন
প্রজ্ঞা িদন যােত আিম রাজার কতর্ বয্ পালন করেত পাির ও েলাকেদর িবচার করেত পাির| যিদ আমার এই
মহৎ  জ্ঞান থােক তাহেল আিম ভাল ও মেন্দর মেধয্ পাথর্কয্ করেত পারব| এই প্রজ্ঞা বয্তীত আপনার এই
অগিণত েলাকেদর শাসন করা আমার পেক্ষ অসম্ভব|”

10 শেলামেনর এই প্রাথর্না শুেন প্রভু তঁার প্রিত খুবই সন্তুষ্ট হেলন| 11 তাই িতিন শেলামনেক বলেলন,
“তুিম িনেজর জনয্ দীঘর্ জীবন বা ধনসম্পদ চাও িন| এমনিক েতামার শত্রুেদর মৃতুয্ কামনাও কেরা িন|
তুিম শুধু সিঠক িসদ্ধান্ত েনবার জনয্ অন্তদৃর্ ষ্টি প্রাথর্না কেরছ| 12 তাই আিম অিত অবশয্ই তুিম যা প্রাথর্না
কেরছ তা েতামায় েদব| আিম েতামােক িবচক্ষণ ও বুিদ্ধমান কের তুলব| আিম েতামােক এত িবচক্ষণতা
েদব যা আজ পযর্ন্ত েকউ কখনও পায় িন এবং ভিবষয্েতও পােব না| 13এছাড়াও েতামােক পুরসৃ্কত করার
জনয্ আিম েতামােক েসসব িজিনসও েদব যা তুিম প্রাথর্না কেরা িন| সারা জীবন তুিম অসীম সম্পদ ও
সম্মােনর ভাগীদার হেব| েতামার মেতা বড় রাজা আর পৃিথবীেত আর েকউ হেব না| 14 শুধু তুিম আমার
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প্রিত আস্থা েরেখা আর েতামার িপতা দায়ুেদর মেতা আমার আেদশ ও িবিধগুিল েমেন চেলা| আর তা যিদ
কেরা আিম েতামােক দীঘর্ জীবনও েদব|”

15 শেলামেনর ঘুম েভেঙ্গ েগল| িতিন বুঝেত পারেলন, স্বেপ্নর মেধয্ িদেয় ঈশ্বর স্বয়ং তঁার সেঙ্গ কথা
বেলেছন| তখন শেলামন েজরুশােলেম িফের েগেলন, ঈশ্বেরর আেদশ সম্বিলত পিবত্র িসনু্দকিটর সামেন
দঁাড়ােলন এবং েহামবিল ও মঙ্গল ৈনেবদয্ িনেবদন করেলন| এরপর েয সমস্ত েনতা ও রাজকমর্চারীরা
রাজয্ শাসেনর কােজ তঁােক সহায়তা কেরিছেলন তঁােদর সবাইেক িনেয় একিট েভাজসভার আেয়াজন
করেলন|

শেলামেনর বুিদ্ধমৎতার প্রমাণ
16 একিদন দুিট গিণকা শেলামেনর কােছ এেস উপিস্থত হল| 17 তােদর মেধয্ একজন শেলামনেক

বলল, “মহারাজ আমরা দুজেন একই ঘের বাস কির| আমরা দুজেনই সন্তানসম্ভবা িছলাম এবং সন্তান
জন্ম েদওয়ার সময় উপিস্থত হয়| ঐ েমেয়িটর উপিস্থিতেতই আিম আমার সন্তােনর জন্ম িদই| 18 এর িঠক
িতনিদন পের এই েমেয়িট তার িশশুর জন্ম েদয়| িকন্তু আমরা দুজন ছাড়া আমােদর বাড়ীেত অনয্ েকােনা
তৃতীয় বয্িক্ত িছল না| 19 এক িদন রােত ওর িশশুিট মারা যায় কারণ ও িশশুর ওপর শুেয়িছল| েস সময়
ওর িশশুিট মারা যায়| 20 রােতর অন্ধকাের তখন ও আমার ঘুমন্ত অবস্থার সুেযাগ িনেয় আমার িশশুিটেক
ওর খােট িনেয় যায়| আর তারপর মৃত িশশুিটেক আমার পােশ শুইেয় েদয়| 21 পরিদন সকােল আিম
িশশুেক খাওয়ােত উেঠ েদিখ আমার পােশ একিট মৃত িশশু েশায়ােনা আেছ| তখন আিম খঁুিটেয় লক্ষয্
কের েদিখ েয েসিট েমােটই আমার িশশু নয়|”

22অনয্ েমেয়িট তৎ ক্ষনাৎ এর প্রিতবাদ কের বেল, “েমােটই না! জীবন্ত িশশুিটইআমার| মৃতটা েতার!”
প্রথম েমেয়িট এর উত্তের বলল, “িমেথয্ কথা| মৃত িশশুিট েতার, এটা আমার!” এই ভােব দুজেন

রাজার সামেন ঝগড়া করেত থােক|
23 তখন রাজা শেলামন বলল, “েতামরা দুজেনই বলেছা জীিবত িশশুিট েতামার আর মৃত িশশুিট অনয্

জেনর|” 24তখন রাজা শেলামান প্রহরীেক একটা তরবাির িনেয়আসেতআেদশ িদেলন| 25 রাজা শেলামন
বলেলন, “এবার ঐ িশশুিটেক েকেট দু-আধখানা কেরা এবং ওেদর দুজনেক একটা কেরআধখানা টুকেরা
িদেয় দাও|”

26 একথা শুেন েয মিহলািটর িশশু মারা িগেয়িছল েস বলল, “িঠক আেছ তাই েহাক্◌্, তাহেল আমরা
েকউই আর ওেক পাব না|” িকন্তু অনয্ মিহলািট, েয িশশুিটর আসল মা, যার িশশুিটর প্রিত পূণর্ ভালবাসা
ও সহানুভূিত িছল, েস রাজােক বলল, “মহারাজ দয়া কের িশশুিটেক মারেবন না| ওেকই িশশুিট িদেয়
িদন|”

27 তখন রাজা শেলামন বলেলন, “থােমা, িশশুিটেক েকেটা না| প্রথম জেনর হােতই িশশুিটেক তুেল
দাও, কারণ, ঐ হেচ্ছ ওর আসল মা|”

28 ইস্রােয়েলর সকেল শেলামেনর এই িবচােরর কথা শুনেলা| তারা সকেলই শেলামেনর অন্তদৃর্ ষ্টি ও
বুিদ্ধমৎতার জনয্ তঁােক গভীরভােব শ্রদ্ধা করত| তারা বুঝেত েপেরিছল সিঠক িসদ্ধান্ত েনবার বয্াপাের
রাজা শেলামেনর অন্তদৃর্ ষ্টি প্রায় ঈশ্বেরর মেতাই কাজ কের|

4
শেলামেনর রাজত্ব

1সমগ্র ইস্রােয়েলর েলােকর শাসনকতর্ া িছেলন রাজা শেলামন| 2শাসনকাযর্ পিরচালনা করেত েয সমস্ত
রাজকমর্চারী তঁােক সাহাযয্ করেতন তারা হল:

সােদােকর পুত্র যাজক অসিরয়|
3শীশার দুই পুত্র ইলীেহারফ ও অিহয়| এঁরা দুজেন রাজদরবাের সমস্ত ঘটনার িববরণ নিথভুক্ত করেতন|
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অহীলূেদর পুত্র িযেহাশাফট েলাকেদর ইিতহাস িবষয়ক টীকা রচনা করেতন|
4 িযেহায়াদার পুত্র বনায় িছল েসনাবািহনীর প্রধান|
সােদাক ও অিবয়াথর যাজেকর কাজ করেতন|
5 নাথেনর পুত্র অসিরয় েজলা শাসকেদর তত্ত্বাবধান করেতন|
নাথেনর আেরক পুত্র যাজক সাবুদ রাজা শেলামেনর পরামশর্দাতা িছেলন|
6অহীশােরর ওপর রাজপ্রাসােদর সব িকছুর তত্ত্বাবধান করবার দািয়ত্ব িছল|
অেব্দর পুত্র অেদানীরােমর কাজ িছল শ্রিমকেদর খবরদাির করা|

7 সমগ্র ইস্রােয়লেক 12িট েজলায় ভাগ করা হেয়িছল| এই েজলাগুিলর প্রেতয্কিটর শাসন কাজ
পিরচালনার জনয্ শেলামন িনেজ প্রােদিশক শাসনকতর্ া বা েজলা শাসকেদর েবেছ িনেয়িছেলন| এই সমস্ত
প্রােদিশক শাসনকতর্ ােদর ওপর তােদর িনেজেদর প্রেদশ েথেক খাদয্ সংগ্রহ কের রাজা ও তঁার পিরবারেক
েসই খাদয্ সরবরাহ করার িনেদর্ শ িছল| বছেরর 12 মােসর এক একিটেত এই 12 জন প্রেদশকতর্ ার এক
একজেনর দািয়ত্ব িছল রাজােক খাবার পাঠােনা| 8 এই 12 জন প্রােদিশক শাসনকতর্ ার নাম নীেচ েদওয়া
হল:

ইফ্রিয়েমর পাবর্তয্ প্রেদেশর শাসক িছেলন িবন্-হূর|
9 মাকস, শালবীম, ৈবৎ -েশমশ ও এেলান ৈবৎ -হানেনর শাসক িছেলন িবন্-েদকর|
10 িবন্-েহষদ িছেলন অরুেব্বাত, েসােখা ও েহফর প্রেদেশর শাসনকতর্ া|
11 েদার উপিগির অঞ্চেলর শাসনভার িছল িবন্-অবীনাদেবর ওপর| িতিন রাজা শেলামেনর কনয্া
টাফত্ েক িবেয় কেরিছেলন|

12 িযিষ্রেয়েলর িনম্নবতীর্ অঞ্চেল অবিস্থত অঞ্চল অথর্াৎ ৈবৎ -শান েথেক আেবল-মেহালা হেয় যিক্ময়াম
পযর্ন্ত িবসৃ্তত তানক, মিগেদ্দার শাসক িছেলন অহীলূেদর পুত্র বানা|

13 িবন্-েগবর িছেলন রােমাৎ-িগিলয়েদর শাসক| িগিলয়েদর মনঃিশর পুত্র যায়ীর সমস্ত শহর ও
গ্রামগুিলর শাসন কাযর্ পিরচালনা করেতন| িতিন অেগর্াব েজলার বাশন অঞ্চেলরও শাসনকতর্ া
িছেলন| এই অঞ্চেল বড় েদওয়ােল েঘরা 60িট শহর িছল| শহেরর দরজা বড় করার জনয্ িপতেলর
কব্জা বয্বহার হেতা|

14 ইেদ্দােরর পুত্র অহীনাদব িছেলন মহনিয়েমর শাসক|
15 নপ্তািলর প্রােদিশক কতর্ া অহীমাস িবেয় কেরিছেলন শেলামেনর আেরক কনয্া বাসমৎ েক|
16 হূশেয়র পুত্র বানা িছেলন আেশর ও বােলােতর শাসক|
17 ইষাখেরর প্রেদশকতর্ া িছেলন পারূেহর পুত্র িযেহাশাফট|
18 এলার পুত্র িশিমিয়র ওপর িবনয্ামীন প্রেদেশর দািয়ত্ব িছল|
19ঊিরর পুত্র েগবর িগিলয়েদর রাজয্পাল িছল| িগিলয়দ, েযখােন ইেমারীয়েদর রাজা সীেহান ও বাশেনর
রাজা ওগ বাস করেতন| িকন্তু েগবর িছল ঐ েদেশর রাজয্পাল|

20 সমুদ্রতীের ছিড়েয় থাকা রািশ রািশ বািলর মেতাই িযহূদা ও ইস্রােয়েল অসংখয্ মানুষ বাস করত|
েখেয় পের, মহাফূির্তেত ও আনেন্দ তারা সকেল িদন কাটােতা|

21 রাজা শেলামন ফরাৎ নদী েথেক পেলষ্টীয়েদর েদশ ও িমশেরর সীমা পযর্ন্ত সমস্ত অঞ্চেল তঁার রাজয্
িবস্তার কেরিছেলন| শেলামন যতিদন েবঁেচিছেলন ততিদন এই অঞ্চেলর সমস্ত রাজয্গুিল বশয্তা স্বীকার
কেরিছল এবং তারা শেলামেনর জনয্ উপহার পাঠাত|

22-23প্রিতিদন শেলামেনর িনেজর জনয্ ও তঁার সেঙ্গ যারা এক সেঙ্গ বেস খাওয়া দাওয়া করেতা তােদর
সকেলর জনয্ সব িমিলেয় প্রায় 150 েক.িজ ময়দা, 300 েক.িজ আটা, 10িট হৃষ্টপুষ্ট গরু, 20িট সাধারণ
গরু, 100িট েমষ, হিরণ, খরেগাশ, নানান পাখপাখািলর মাংস প্রেয়াজন হত|
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24 ঘসা েথেক িতপ্সহ পযর্ন্ত ফরাৎ নদীর পিশ্চমভােগর সমস্ত অঞ্চল শেলামেনর অধীনস্থ িছল| পাশ্বর্বতীর্
প্রিতেবশী েদশগুিলর সেঙ্গও রাজা শেলামেনর ৈমত্রী ও শািন্তর সম্পকর্ বজায় িছল| 25 শেলামেনর
রাজত্বকােল দান েথেক েবর্-েশবা পযর্ন্ত িযহূদা ও ইস্রােয়েলর সমস্ত বািসন্দা সুেখ ও শািন্তেত জীবনযাপন
করেতা| তারা িনিশ্চন্ত মেন িনেজেদর দ্রাক্ষােক্ষত বা ডুমুর বাগােন বেস সময় কাটােত পারত|

26শেলামেনর আস্তাবেল রথ টানার জনয্ 4000 েঘাড়া রাখার বয্বস্থা েতা িছলই, এছাড়াও তঁার অধীেন
িছল 12,000 অশ্বােরাহী ৈসিনক| 27 বছেরর প্রেতয্কিট মােস 12জন প্রােদিশক শাসনকতর্ ার একজন
শেলামন এবং রাজার েটিবেল েভাজনকারী প্রেতয্েকর জনয্ িনতয্ প্রেয়াজনীয় খাবার সামগ্রী পাঠােতন|
তােদর সকেলর জনয্ তা প্রচুর পিরমাণ হত| 28 এই সমস্ত প্রােদিশক শাসনকতর্ ারা রাজা শেলামেনর
েঘাড়াগুিলর জনয্ প্রচুর পিরমােণ খড় ও বািলর্ পাঠােতন| েলাকরা এই সমস্ত খড় ও বািলর্ আনত|

শেলামেনর প্রজ্ঞা
29 ঈশ্বর শেলামনেক প্রভূত জ্ঞানী কের তুেলিছেলন| শেলামেনর বুিদ্ধমৎতা সাধারণ মানুেষর পেক্ষ

েবাঝা প্রায় অসম্ভব িছল| িতিন বহু িবষেয় পারদশীর্ িছেলন ও অেনক িকছু গভীর ভােব বুঝেত পারেতন|
30 প্রােচয্র সমস্ত মানুষেদর জ্ঞােনর েচেয়ও শেলামেনর জ্ঞান েবশী িছল| এমনিক তা িমশেরর সমস্ত
বািসন্দােদর েচেয়ও েবশী িছল| 31 পৃিথবীর েয েকান বয্িক্তর েচেয়ও িতিন েবশী জ্ঞানী ও বুিদ্ধমান িছেলন|
ইষ্রাহীর এথন বা মােহােলর পুত্র েহমন, কেল্কাল ও দদর্ ার েচেয়ও তঁার বুিদ্ধ ও িবচক্ষণতা েবশী িছল| ইস্রােয়ল
ও িযহূদার চাির িদেকর সমস্ত েদশগুিলেত রাজা শেলামেনর খয্ািত ছিড়েয় পেড়িছল| 32 তঁার জীবদ্দশায়
িতিন 1005িট গান ও 3000 প্রবাদ বাকয্ িলিপবদ্ধ কেরিছেলন|

33প্রকৃিত সম্পেকর্ ও মহারাজ শেলামেনর গভীর জ্ঞান িছল| শেলামন িবিভন্ন গাছপালা েথেক শুরু কের
িলবােনােনর সুিবশাল মহীরূহ, দ্রাক্ষাকুঞ্জ, পশু, পাখী, সাপেখাপ, সব িবষেয়ই িশক্ষাদান কেরন| 34 সমস্ত
েদেশর েলাকরা রাজা শেলামেনর জ্ঞােনর কথা শুনেত আসত| সমস্ত েদেশর রাজারা তঁােদর রােজয্র
জ্ঞানী বয্িক্তেদর শেলামেনর কােছ তঁার জ্ঞানগভর্ কথা েশানবার জনয্ পাঠােতন|

5

শেলামেনর মিন্দর িনমর্াণ
1 েসােরর রাজা হীরম িছেলন রাজা শেলামেনর িপতা দায়ুেদর বনু্ধ| হীরম যখন খবর েপেলন দায়ুেদর

পের শেলামন নতুন রাজা হেয়েছন, িতিন তঁার দাসেদর শেলামেনর কােছ পাঠােলন| 2 শেলামন রাজা
হীরমেক জানােলন:

3 “আপনার িনশ্চয়ই মেন আেছ, আমার িপতা রাজা দায়ুদেক তঁার চারপােশ অেনক যুদ্ধ করেত
হেয়িছল যত িদন পযর্ন্ত না প্রভু তঁােক তােদর উপর িবজয়ী হেত েদন, েয কারেণ প্রভু, তঁার ঈশ্বেরর
সম্মােন েকােনা মিন্দর বানােনার সময় পানিন| 4 িকন্তু এখন প্রভু, আমার ঈশ্বেরর ইচ্ছায় আমার রােজয্র
সবর্ত্র শািন্ত িবরাজ করেছ| আমার েকান শত্রু েনই| আমার প্রজােদরও েকান িবপেদর সম্ভাবনা েনই|

5 “প্রভু আমার িপতােক প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলন, �েতামার পের আিম েতামার পুত্রেকই রাজা করেবা,
আর েস আমার জনয্ একটা মিন্দর বানােব|� তাই আমার আন্তিরক ইচ্ছা প্রভুর প্রিত শ্রদ্ধা জানােত
আিম এবার েসই মিন্দর িনমর্ােণর কাজ শুরু করব| 6 আর একােজ আিম আপনার সাহাযয্ চাই| এর
জনয্ আপিন দয়া কের িলবােনােন আপনার েলাকজন পাঠান| তারা েসখােন এেস আমার এই কােজর
জনয্ এরস গাছ কাটেব| আমার িনেজর ভৃতয্রাও আপনার েলাকেদর সেঙ্গ হাত লাগােব| একােজর
জনয্ আপনার ভৃতয্েদর েয পািরশ্রিমক েদওয়া উিচৎ বেল আপিন মেন করেবন আিম তাই েদব, িকন্তু
আপনার সাহাযয্ অবশয্ই চাই| আমােদর এখানকার ছুেতাররা সীেদােনর ছুেতারেদর মেতা দক্ষ নয়|”
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7 হীরম শেলামেনর এই অনুেরাধ শুেন খুবই খুিশ হেলন| িতিন আনিন্দত হেয় বলেলন, “প্রভুেক আিম
আমার অেশষ ধনয্বাদ জানাই, কারণ এই মহান সাম্রাজয্ শাসেনর জনয্ িতিন রাজা দায়ুদেক একজন
বুিদ্ধমান পুত্র উপহার িদেয়েছন|” 8 এরপর হীরম শেলামনেক খবর পাঠােলন,

“েতামার অনুেরােধর কথা জানলাম| েতামার যতগুিল এরস গাছ ও েদবদারু গােছর প্রেয়াজন আিম
েতামায় েদব| 9আমার ভৃতয্রা েসগুেলা িলবােনান েথেক সমুেদ্রর ধার পযর্ন্ত আনার পর একসেঙ্গ েবঁেধ
তুিম েযখােন চাও েসখােনই েভলা কের সমুেদ্রর িকনারা েবেয় ভািসেয় েদব| তারপর আিম েভলাগুেলা
সিরেয় েনবার পর তুিম গাছগুেলা িনেয় িনেত পার| এবং আমার পিরবারেক খাদয্সামগ্রী সরবরাহ করাই
হেব আমার প্রিত েতামার অনুগ্রহ|”

10-11একােজর জনয্ শেলামন প্রিত বছর হীরম ও তঁার পিরবারবেগর্র জনয্ প্রায় 120,000 বুেশল গম,
120,000 গয্ালন খঁািট েতল পাঠােতন|

12প্রিতশ্রুিত মেতা প্রভু শেলামনেক অন্তদৃর্ ষ্টি ও জ্ঞান িদেয়িছেলন এবং রাজা হীরম ও শেলামেনর মেধয্
শািন্ত বজায় িছল| তঁারা দুজেন িনেজেদর মেধয্ একিট চুিক্ত কেরন|

13 রাজা শেলামন ইস্রােয়েলর 30,000 বয্িক্তেক তঁার কােজ সহায়তার জনয্ িনেয়াগ করেলন| 14 িতিন
এই সমস্ত েলাকেদর খবরদাির করার জনয্ অেদানীরাম নােম এক বয্িক্তেক প্রধান িহেসেব িনবর্ািচত কেরন|
শেলামন এই 30,000 েলাকেক 10,000 েলােকর িতনিট দেল ভাগ কের িদেয়িছেলন| িলবােনােন এক
মাস কাজ করবার পর প্রেতয্কিট দেলর েলাকরা বাড়ী েযত এবং দু মাস িবশ্রাম িনত| 15এছাড়াও শেলামন
পাবর্তয্ অঞ্চেলর 80,000 েলাকেক এই কােজ েযাগ িদেত বাধয্ কেরন| এেদর কাজ িছল পাথর কাটা|আর
আেরা 70,000 েলাক েসই পাথর বেয় িনেয় েযত| 16 এেদর সকেলর তদারিকর জনয্ িনযুক্ত হেয়িছল
আেরা 3300 জন| 17 রাজা শেলামন শ্রিমকেদর মিন্দেরর িভত বানােনার জনয্ বড় দামী পাথর কাটার
িনেদর্ শ িদেয়িছেলন| এই সমস্ত পাথরগুিল খুব সাবধােন কাটা হত| 18 তারপর শেলামন ও হীরেমর িমিস্ত্ররা
আর িবব্লেসর েলাকরা এইসব পাথর েখাদাই করত| তারা মিন্দেরর জনয্ প্রেয়াজনীয় তক্তা ও পাথর বানাত|

6
শেলামন মিন্দর িনমর্াণ করেলন

1 ইস্রােয়েলর েলাকরা িমশর েথেক চেল আসার 480 বছর* পের এবং তঁার রাজেত্বর চার বছেরর
মাথায়, রাজা শেলামন ঈশ্বেরর মিন্দর িনমর্ােণর কাজ শুরু কেরন| এিট িছল ঐ বছেরর িদ্বতীয় মাস বা িসব
মাস| 2মিন্দরিট ৈদেঘর্য্ িছল 60 হাত, প্রেস্থ 20 হাত এবং উচ্চতায় 30 হাত| 3মিন্দেরর সামেনই 20 হাত দীঘর্
ও 10 হাত চওড়া একিট বারান্দা িছল| 4 মিন্দেরর গােয় কেয়কটা জানালা িছল, েযগুেলার েভতেরর অংশ
বাইেরর তুলনায় চওড়া| 5অতঃপর শেলামন মূল মিন্দেরর চারপাশ িঘের একটার ওপরআর একটা একসাির
ঘর ৈতরী করেলন| এগুেলা প্রায় িতনতলা পযর্ন্ত উঁচু িছল| 6 ঘরগুেলা মিন্দেরর েদওয়াল সংলগ্ন হেলও
ঘেরর কিড়-বরগাগুেলা মিন্দেরর েদওয়ােলর েথেক িবিচ্ছন্ন িছল| মিন্দেরর েদওয়ালিট ওপেরর িদেক
ক্রমশঃ সরু হেয় উেঠিছল, অতএব এই ঘরগুেলার এক িদেকর েদওয়াল িঠক নীেচর ঘেরর েদওয়ােলর
েথেক সরু হেয় িগেয়িছল| একদম নীেচর তলার ঘেরর প্রস্থ িছল 5 হাত, মােঝর ঘেরর প্রস্থ িছল প্রায় 6
হাত এবং এেকবাের ওপেরর ঘেরর প্রস্থ িছল প্রায় 7 হাত| 7 েদওয়ালগুেলা বানােনার জনয্ িমিস্ত্ররা বড়
পাথর বয্বহার কেরিছল| এই সব পাথর েযখান েথেক আনা েসখােনই েকেট আনা হেয়িছল বেল মিন্দর
প্রাঙ্গেণ হাতুিড়, কুড়ুল বা েকান রকেমর আওয়াজ পাওয়া েযত না|

8 নীেচর ঘরগুেলায়় প্রেবশদ্বার িছল মিন্দেরর দিক্ষণ িদক েথেক| তারপর েভতের েঢাকার পর িঁসিড়
ওপরিদেক উেঠ িগেয়িছল একতলা ও েদাতলা পযর্ন্ত এবং েসখান েথেক িতনতলা পযর্ন্ত|
* 6:1: 480 বছর এটা িছল সম্ভবতঃ যীশু খ্রীেষ্টর জেন্মর 960 বছর আেগ|
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9 শেলামেনর মিন্দর িনমর্ােণর কাজ েশষ হল| মিন্দেরর প্রিতিট অংশ এরস গােছর তক্তা িদেয় ঢাকা
িছল| 10 মিন্দেরর চার পােশর ঘর বানােনার কাজও েশষ হল| এই ঘরগুেলা প্রায় 5হাত উঁচু িছল| এই সব
ঘেরর এরস কােঠর কিড় মিন্দরেক ছঁুেয় থাকত|

11 প্রভু শেলামনেক বেলিছেলন, 12 “যিদ তুিম আমার িবিধ এবং িনেদর্ শগুিল েমেন চেলা তাহেল আিম
েতামার যা যা করব বেল েতামার িপতা দায়ুদেক প্রিতশ্রুিত িদেয়িছলাম তা পালন করব| 13 এছাড়াও তুিম
েয মিন্দর ৈতরী করছ েসখােন ইস্রােয়েলর সন্তান সন্তিতেদর মেধয্ বাস করব| ইস্রােয়েলর বািসন্দােদর
কখনও েছেড় যাব না|”

14শেলামন মিন্দর িনমর্ােণর কাজ েশষ করেলন| 15 মিন্দেরর েভতেরর পাথেরর েদওয়াল ও ছাদ এরস
কােঠ েঢেক েদওয়া হেয়িছল| মিন্দেরর েমেঝ ঢাকা হেয়িছল েদবদারু গােছর তক্তা িদেয়| 16 মিন্দেরর
েপছন িদেক 20 হাত দীঘর্ একিট ঘর বানােনা হেয়িছল| এই ঘরিট িছল মিন্দেরর পিবত্রতম স্থান| এই ঘেরর
েদওয়াল েমেঝর েথেক ছাদ পযর্ন্ত এরস কােঠ মুেড় েদওয়া হেয়িছল| 17 পিবত্রতম স্থােনর সামেন িছল
মিন্দেরর মূল অংশ বা ঘরিট, যার ৈদঘর্য্ প্রায় েপৗেন 40 হাত| 18 এখানকার েদওয়াল এবং ছাদও একই
ভােব এরসকােঠ ঢাকা িছল| েদওয়ােলর েকান পাথরই েদখা েযত না| েদওয়ােল এরস কােঠর নানা ধরেণর
ফুল ও লতাপাতার ছিব েখাদাই করা িছল|

19প্রভুর সাক্ষয্িসনু্দকিট রাখার জনয্ শেলামন মিন্দেরর এেকবাের েপছনিদেক িবেশষ ভােব ঘরিট িনমর্াণ
কেরিছেলন| 20এই ঘেরর ৈদঘর্য্, প্রস্থ ও উচ্চতা িছল 20 হাত| 21শেলামন ঘরিটআগােগাড়া িবশুদ্ধ েসানার
পাত িদেয় মুেড় িদেয়িছেলন| িতিন ঘেরর সামেন ধূপধূেনা েদবার জনয্ একিট েবদী ৈতরী কেরিছেলন|
িতিন েবদীিট েসানা িদেয় মুেড় িদেয়িছেলন এবং তার চারপােশ েসানার হার জিড়েয় িদেয়িছেলন| এছাড়াও
ঘরিটেত েসানায় েমাড়া দুই করূব দূেতর মূির্ত্ত িছল| 22 বস্তুত েগাটা মিন্দরটাই েসানায় েমাড়া িছল| পিবত্রতম
স্থােনর সামেনর েবদীিটও িছল েসানায় ঢাকা|

23 মিন্দর িনমর্াতারা 10 হাত দীঘর্ করূব দূেতর ডানাওযালা মূির্ত্ত দুেটা প্রথেম িবেশষ এক ধরেণর গােছর
কােঠ বািনেয় তারপর েসানা িদেয় মুেড় িদেয়িছল| 24-27 মূির্ত্ত দুেটার প্রেতয্কিট ডানার ৈদঘর্য্ প্রায় 5 হাত
কের অথর্াৎ ডানার এক প্রান্ত েথেক অনয্ প্রান্ত পযর্ন্ত মূির্ত্তদুেটা িছল প্রায় 10 হাত চওড়া| গভর্ গৃেহর
পাশাপািশ, সম ৈদেঘর্য্র এই মূির্ত্ত দুেটা দঁাড় করােনা থাকত| 28 দুেটা করূব দূত েসানা িদেয় মুেড় িদেয়িছল|

29 মিন্দেরর মূল ঘরিটর েদওয়ােলর ওপর এবং মিন্দেরর অন্তবত্তীর্ ঘরিটর েদওয়ােলর ওপর তালগাছ
িবিভন্ন ফুল, লতাপাতা ও করূব দূেতর ছিব েখাদাই করা িছল| 30 দুেটা ঘেরর েমেঝই েসানায় ঢাকা িছল|

31 কমীর্রা িজতগােছর কাঠ িদেয় দুেটা দরজা বািনেয়িছল এবং েস দুিট পিবত্রতম স্থােনর প্রেবশ পেথ
বিসেয় িদেয়িছল| দরজার পেথ চারপােশর কাঠােমা 1/5 হাত চওড়া িছল| 32 তারা ৈজতুন গােছর কাঠ
েথেক দুেটা দরজা ৈতরী করল| িমিস্ত্রর েসানার পােত েমাড়া দরজা দুেটায েখাদাই করা িছল তালগাছ িবিভন্ন
লতাপাতা ও করূব দূেতর ছিব|

33 মূল ঘরিটেত প্রেবশ করবার জনয্ও তারা দরজা বািনেয়িছল| একিট চার েকাণা দরজার কাঠােমা
বানােনার জনয্ তারা িজতগােছর কাঠ বয্বহার কেরিছল, যা চওড়ায় িছল চার ভােগর এক ভাগ| 34-35 েসই
কাঠােমায় েদবদারু কােঠর দুিট দরজা বসােনা হয়| এই প্রেতয্কিট দরজা আবার দুভােগ মুেড় ভঁাজ হেতা|
এগুেলার ওপেরও একই রকম করূব দূেতর ছিব েখাদাই কের েসানায় েমাড়া িছল|

36 এরপর িতনসাির কাটা পাথেরর েদওয়াল ও একসাির এরস কােঠর েদওয়াল িদেয় িঘের মিন্দেরর
েভতেরর অংশ ৈতরী করা হল|

37 িসব মােস শেলামেনর চতুথর্ বছেরর রাজেত্বর িদ্বতীয় মােস শুরু কের বুল মােস, 38 অথর্াৎ তঁার
একাদশ বছেরর অষ্টম মােসর রাজেত্বর সময় মিন্দরিটর িনমর্াণ কাযর্ েশষ হয়| েয ভােব পিরকল্পনা করা
হেয়িছল সাত বছর সময় িনেয় িঠক েস ভােব মিন্দরিট বানােনা হেয়িছল|

7
শেলামেনর রাজপ্রাসাদ
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1 রাজা শেলামন তঁার িনেজর জনয্ একিট রাজপ্রাসাদও বািনেয়িছেলন| প্রাসাদিট বানােত 13 বছর সময়
েলেগিছল| 2 এছাড়াও িতিন “িলবােনােনর বাগান” নােম একিট বািড় বািনেয়িছেলন| এই বাড়ীিটর ৈদঘর্য্
িছল 100 হাত, প্রস্থ 50 হাত ও উচ্চতা 30 হাত| বাড়ীটায় এরস কােঠর চারসাির স্তম্ভ িছল| স্তম্ভগুিলর
মাথায় কােঠর আচ্ছাদন িছল| 3 স্তেম্ভর শীষর্ভােগ িছল সাির সাির কিড় বগর্া| আর তার ওপর ছােদর জনয্
এরস তক্তা বসােনা হেয়িছল| এেককিট স্তেম্ভর ওপর 15িট কিড় িমিলেয় েমাট 45িট কিড় বসােনা িছল|
4 প্রেতয্কিট ধােরর েদওয়ােল িতন সাির কের মুেখামুিখ জানালা বসােনা িছল| 5 প্রেতয্ক সািরর েশেষ
দরজা িছল| দরজাগুেলার মুখ এবং কাঠােমা িছল চার েকাণা|

6 এছাড়া শেলামন 50 হাত লম্বা ও 30 হাত চওড়া একিট “ঝুলন্ত বারান্দা” বািনেয়িছেলন| বারান্দার
সামেন একটা ছাদ িছল েযটা অেনক থাম বা িখলানেক অবলম্বন কেরিছল|

7 েলােকর িবচার করার জনয্ শেলামন একিট “িবচার কক্ষও” বািনেয়িছেলন| এই ঘেরর আগােগাড়া
এরস কােঠ েমাড়া িছল.

8 শেলামেনর িনেজর বাসগৃহিট এই িবচারকেক্ষর েভতের িছল| এই গৃহিট িবচারকেক্ষর মেতাই িছল|
িতিন তঁার স্ত্রী, িমশেরর রাজার েমেয়র জনয্ও একই রকম একটা গৃহ বািনেয় িদেয়িছেলন|

9 প্রেতয্কিট বাড়ী মূলয্বান পাথের ৈতরী হেয়িছল| িবেশষ এক ধরেণর করােতর সাহােযয্ প্রথেম
পাথরগুেলােক সিঠক মােপ সামেন ও েপছেন েকেট েনওয়া হত| এেকবাের বািড়র িভত েথেক েদওয়ােলর
মাথা পযর্ন্ত এইসব দামী পাথর বসােনা হত| এমনিক উেঠােনর চারপােশর েদওয়ালগুেলাও এই সমস্ত দামী
পাথের বানােনা হেয়িছল| 10 বািড়র িভতগুেলা েয সমস্ত বড় বড় দামী পাথের বানােনা হত েসগুেলার ৈদঘর্য্
িছল 10 হাত এবং কেয়কিট িছল 8 হাত| 11ঐসব পাথেরর ওপর িছল অনয্ানয্ মূলয্বান পাথর এবং এরস
গােছর ৈতরী থাম| 12 রাজপ্রাসােদর আিঙ্গনা েথেক শুরু কের মিন্দর প্রাঙ্গণ, মিন্দেরর বারান্দা, ঘেরর
চারপােশ িতন সাির পাথর ও এক সাির এরস কােঠর েদওয়াল িছল|

13 রাজা শেলামন খবর পািঠেয় েসার েথেক হীরম নােম এক বয্িক্তেক েজরুশােলেম িনেয় আেসন|
14 হীরেমর মা িছেলন নপ্তািলর এক ইস্রােয়লীয় পিরবারেগাষ্ঠীর মিহলা| তঁার মৃত িপতা িছেলন েসােরর
বািসন্দা| হীরম িছল িপতেলর িজিনসপেত্রর দক্ষ কািরগর| এ কারেণই শেলামন হীরমেক েডেক পািঠেয়
িপতেলর কােজর দািয়ত্ব িদেয়িছেলন| যা িকছু িপতেলর কাজ েস সবই হীরম কেরিছল|

15 হীরম প্রায় 18 হাত দীঘর্, 12 হাত পিরিধযুক্ত এবং 3 ইিঞ্চ পুরু িপতেলর দুেটা ফঁাপা স্তম্ভ বািনেয়িছল|
16এছাড়া হীরম মিন্দেরর জনয্ 5 হাত উচ্চ খঁািট িপতেলর দুিট রাজস্তম্ভ বািনেয়িছল এবং তােদর স্তম্ভগুিলর
মাথায় বিসেয়িছল| 17 এরপর হীরম এই স্তম্ভগুিল ঢাকার জনয্ দুেটা িশকেলর জাল বানায়| 18 তারপর
েস ডািলেমর মত েদখেত িপতেলর দুসাির ফুল বানায়| এগুিল প্রিতিট স্তেম্ভর জােলর ওপর এমন ভােব
রাখা হয় েয স্তম্ভগুিলর চূড়া ঢাকা পেড় যায়| 19 ফলতঃ স্তম্ভগুিলর সওয়া হাত েথেক 5 হাত পযর্ন্ত লম্বা
িশখরগুিল ফুেলর মত েদখেত লাগল| 20 স্তম্ভ চূড়াগুেলা স্তেম্ভর উপর বািটর মত েদখেত জােল বসােনা
হেয়িছল| ওখােন স্তম্ভ চূড়াগুেলার চার পােশ 200টা ডািলম সািরবদ্ধভােব বসােনা িছল| 21 হীরম িপতল
িনির্মত মিন্দেরর বারান্দােত দুিট স্তম্ভ স্থাপন করল| দিক্ষণ িদেকর স্তম্ভিটেক বলা হত যাখীন| উত্তর িদেকর
স্তম্ভিটেক বলা হত েবায়স| 22 পুষ্পাকৃিত স্তম্ভ চূড়া দুেটােক স্তেম্ভর মাথায় বিসেয় স্তেম্ভর কাজ েশষ করা
হয়|

23অতঃপর হীরম িপতল িদেয় েগালাকার একটা জলাধার বানােলা, যার নাম েদওয়া হল “সমুদ্র|” এিটর
পিরিধ িছল 30 হাত, বয্াস িছল 10 হাত ও গভীরতা িছল 5 হাত|

24জলাধারিট িঘের িপতেলর একিট ফািল বসােনা িছল| এই ফািলিটর তলায় জলাধােরর গােয় দুসাির
িপতেলর লতাপাতার নকশা কাটা িছল| 25আর েগাটা জলাধারিট বসােনা িছল 12িট িপতেলর ৈতরী ষঁােড়র
িপেঠ। 12িট ষঁােড়র িতনিটর মুখ িছল উত্তরমুখী, িতনিটর দিক্ষণমুখী, িতনিটর পূবর্মুখী ও বাকী িতনিটর
পিশ্চমমুখী| 26জলাধারিটর চািরধার 3 ইিঞ্চ পুরু| জলাধােরর কাণা পানপােত্রর কাণার সদৃশ অথবা ফুেলর
পাপিড়র মেতা িছল| জলাধারিটেত প্রায় 11,000 গয্ালন জল ধরত|

27 এরপর হীরম 10িট িপতেলর েঠলা বানােলা| প্রেতয্কিট েঠলা িছল 4 হাত লম্বা, 4 হাত চওড়া আর
উচ্চতায় 3 হাত| 28 েঠলাগুিল কাঠােমায় বসােনা েচৗেকাণা তক্তা িদেয় বানােনা হেয়িছল, 29 যার ওপর
িপতেলর িসংহ, ষঁাড় ও করূব দূেতর প্রিতকৃিত েখাদাই করা িছল| এইসব প্রিতকৃিতর ওপের ও নীেচ নানান
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ফুেলর নকশা কাটা হেয়িছল| 30প্রিতিট েঠলায় 4িট কের িপতেলর চাকা িছল| েকাণায় িছল একিট বড় পাত্র
রাখার মেতা িপতেলর কেয়কিট পায়া, েযগুেলার গােয় নানা ধরেণর ফুল লাগােনা হেয়িছল| 31 বািটগুিলর
প্রায় 1 হাত ওপের একিট নকশা েখাদাই করা কাঠােমা িছল| বািটগুিলর মুখ িছল েগাল, বয্াস 1.5 হাত|
কাঠােমািট িছল েচৗেকাণা, েগাল নয়| 32 কাঠােমার নীেচর িদেক চারিট চাকা িছল| চাকাগুিলর বয্াস 1.5
হাত| চাকার মেধয্র দণ্ডগুিল েঠলা গাড়ীর সেঙ্গ একসেঙ্গই যুক্ত িছল| 33এই চাকাগুেলা িছল রেথর চাকার
মেতা এবং চাকার সব িকছুই িছল িপতেল বানােনা|

34 পাত্র ধের রাখার পায়া চারিট প্রেতয্কটা েঠলার চারেকাণায় বসােনা িছল| এগুেলাও েঠলার সেঙ্গ
একই ছঁােচ বসােনা হয়| 35প্রেতয্কটা েঠলার ওপেরর িদেক িপতেলর একটা কের ফািল বসােনা িছল| এই
ফািলটাও িছল একই ছঁােচ বানােনা| 36 েঠলার চারপােশ এবং কাঠােমার গােয় িসংহ, তালগাছ, করূব দূত
ইতয্ািদর ছিব েখাদাই করা িছল| েগাটা েঠলার েযখােনই জায়গা িছল েসখােনই এই সব েখাদাই কের েদওয়া
হয়| আর েঠলার চতুির্দেক ফুেলর নকশা েখাদাই কের েদওয়া হেয়িছল| 37 হীরম একই রকম েদখেত েমাট
10িট েঠলা বািনেয়িছল| এই প্রেতয্কটা েঠলাই িপতল িদেয় ৈতরী একই ছঁােচ েফেল বানােনা হেয়িছল, েয
কারেণ এই সব কটাই এক রকম েদখেত িছল|

38এছাড়াও হীরম প্রেতয্কটা েঠলার জনয্ একটা কের েমাট 10িট বড় বািট বািনেয়িছল| েযগুেলা প্রায় 4
হাত কের চওড়া িছল এবং এই পাত্রগুেলায় 230 গয্ালন পযর্ন্ত পানীয় ধরত| 39 হীরম েঠলাগুেলার পঁাচিট
েরেখিছল মিন্দেরর উত্তর িদেক এবং পঁাচিট মিন্দেরর দিক্ষণ িদেক| আর বড় পাত্রিটেক মিন্দেরর দিক্ষণপূবর্
েকাণায় বিসেয়িছল| 40-45 এছাড়াও শেলামেনর িনেদর্ শ মেতা অজস্র পাত্র, েছাট হাতা, েছাট বািট যা িকছু
তােক বানােত বলা হেয়িছল েস বািনেয়িছল| প্রভুর মিন্দের হীরম যা িকছু বািনেয়িছল তার তািলকা েদওয়া
হল:

2িট স্তম্ভ, স্তেম্ভর ওপের বসােনার জনয্ বািটর মেতা েদখেত
2িট স্তম্ভ চূড়া, গমু্বজগুেলা েঘরার জনয্
2িট জাল, জােল লাগােনার জনয্
400িট ডািলম| প্রিতিট জােলর জনয্ 2 সাির ডািলম িছল যােত স্তম্ভগুিলর মাথার ওপেরর গমু্বজ ঢাকা
পেড়,

একটা বািট সহ 10িট েঠলা,
একিট বড় েচৗবাচ্চা যার নীেচ িছল 12িট ষঁাড়,
েছাট হাতা, েছাটখােটা পাত্র ও প্রভুর মিন্দেরর জনয্ প্রেয়াজনীয় অনয্ানয্ বাসনেকাসন|

শেলামন যা যা েচেয়িছেলন, হীরম তার সবই বািনেয় িদেয়িছল চক্চেক িপতল িদেয়| 46-47 িপতল িদেয়
এেতা েবশী িজিনসপত্র বানােনা হেয়িছল েয শেলামন কখনও এসব ওজন করার েচষ্টা কেরন িন| শেলামন
এসবই যদ্দর্ ন নদীর সুেক্কাৎ ও সত্তর্ েনর মধয্বতীর্ অঞ্চেল বানােনার িনেদর্ শ িদেয়িছেলন| এই সব িজিনসই
িপতল গিলেয় ছঁােচ েঢেল বসােনা হয়|

48-50 শেলামন তঁার মিন্দেরর জনয্ অেনক িজিনসই েসানা িদেয় বানােত িনেদর্ শ িদেয়িছেলন| মিন্দেরর
েযসব িজিনস শেলামন েসানা িদেয় বািনেয়িছেলন েসগুেলা হল:

েসানার েবদী,
একিট েসানার েটিবল (যার ওপের সািজেয় ঈশ্বরেক রুিটর ৈনেবদয্ েদওয়া হত),
পিবত্রতম স্থােনর উত্তর ও দিক্ষেণ পঁাচিট পঁাচিট কের েমাট 10িট বািতদান,
পিবত্রতম স্থােনর উত্তর ও দিক্ষেণর জনয্ 5িট কের িচমেট, েসানার বািট,
কব্জাসমূহ, েছাট বািট, পিবত্রতম স্থান ও মূল ঘরিটর দরজার জনয্ েসানার কপাট|
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51এমিন কের েশষ পযর্ন্ত শেলামন প্রভুর মিন্দেরর জনয্ যা যা করেত েচেয়িছেলন েসই কাজ েশষ হল|
এরপর তঁার িপতা রাজা দায়ুদ মিন্দেরর জনয্ েয সব িজিনস তঁার েকাষাগাের েরেখ িদেয়িছেলন, শেলামন
েসই সমস্ত িজিনস মিন্দের িনেয় এেলন| েসানা ও রূেপা িতিন প্রভুর মিন্দেরর েকাষাগাের তুেল রাখেলন|

8
মিন্দের সাক্ষয্িসনু্দক

1এরপর রাজা শেলামন ইস্রােয়েলর সমস্ত প্রবীণ বয্িক্ত, পিরবারেগাষ্ঠীর প্রধান ও েনতােদর তঁার কােছ
েজরুশােলেম েডেক পাঠােলন| শেলামন দায়ুদ নগরী েথেক সাক্ষয্িসনু্দকিট মিন্দেরআনার সময় তঁার সেঙ্গ
েযাগ েদবার জনয্ এই সব বয্িক্তেদর েডেক পািঠেয় িছেলন| 2অতঃপর এথানীম মােস অথর্াৎ সপ্তম মােস
ফসল সঞ্চেয়র উৎসেবর সময় ইস্রােয়েলর সমস্ত বািসন্দা এেস রাজা শেলামেনর সেঙ্গ েযাগদান করল|

3-4 সমস্ত প্রবীণরা এেস িনির্দষ্ট স্থােন েপৗছঁােনার পর যাজকরা েসই প্রভুর পিবত্র িসনু্দক, ঈশ্বেরর
উপাসনার জনয্ বয্বহৃত পিবত্র তঁাবুিট ও তঁাবুর িজিনসপত্র বেয় িনেয় চলল| েলবীয়রা এই কােজ যাজকেদর
সাহাযয্ কেরিছল| 5 রাজা শেলামন ও ইস্রােয়েলর সমস্ত বািসন্দারা েসই পিবত্র িসনু্দেকর সামেন একিত্রত
হবার পর অগিণত পশু বিল েদওয়া হল| 6 তারপর যাজকরা প্রভুর এই পিবত্র িসনু্দকিটেক মিন্দেরর
পিবত্রতম স্থােন েযখােন িসনু্দক রাখার জায়গা েসখােন স্থাপন করল| 7 িসনু্দকিটেক করূব দূতেদর মূির্ত্তর
ডানার তলায় এমনভােব রাখা হল, যােত েদবদূতেদর ছড়ােনা ডানা েসই িসনু্দকটা ও িসনু্দকটার বহন-
দেণ্ডর ওপর েমলা থােক| 8 বহন-দণ্ডগুেলা খুবই লম্বা িছল| পিবত্রতম স্থােনর পিবত্র জায়গায় দঁািড়েয়
যিদও বহনদণ্ডগুিল েদখা েযত, বাইের েথেক এই দণ্ডগুিল েদখা েযত না| এমনিক দণ্ডগুিল এখনও েসই
একই জায়গায় রাখা আেছ| 9 িসনু্দেকর মেধয্ েকবল দুিট পিবত্র প্রস্তর ফলক রাখা িছল| প্রস্তর ফলক দুেটাই
েমািশ, েহােরব বেল একটা জায়গায় এই িসনু্দেকর মেধয্ ভের েরেখিছেলন| িমশর েথেক েবিরেয় আসার
পর ইস্রােয়েলর বািসন্দারা ঈশ্বেরর সেঙ্গ একিট চুিক্তর ফলস্বরূপ েহােরব নােম জায়গািটেত থাকেত বাধয্
হেয়িছল|

10 যাজকরা পিবত্র িসনু্দকিটেক পিবত্রতম স্থােনর পিবত্র জায়গায় েরেখ েবিরেয় আসার পর, প্রভুর
মিন্দরিট অেলৗিকক েমেঘ* ভের েগল| 11 মিন্দরিট প্রভুর মিহমায়† ভের যাওয়ায় যাজকরা তঁােদর কাজ
েশষ করেত পারেলন না| 12 তখন শেলামন বলেলন:

“প্রভু আকােশর ঐ জাজ্বলয্মান সূযর্ িনেজই গেড়েছন,
িকন্তু িতিন থাকবার জনয্ ঘন েমঘেক েবেছ িনেয়েছন|‡

13 েহ প্রভু, িচর িদন েতামার থাকার জনয্
আিম এই সুন্দর মিন্দরিট বািনেয়িছ|”

14 ইস্রােয়েলর সমস্ত বািসন্দা তখন েসখােন দঁািড়েয়িছল, তাই রাজা শেলামন তােদর িদেক িফের,
ঈশ্বরেক তােদর আশীবর্াদ করেত অনুেরাধ করেলন| 15 তারপর শেলামন এক সুদীঘর্ মেন্ত্রাচ্চারেণ প্রভুর
প্রাথর্না করেলন|

িতিন বলেলন, “ধনয্ প্রভু ইস্রােয়েলর ঈশ্বর মহামিহম| আমার িপতা দায়ুদেক িতিন েয সব প্রিতশ্রুিত
িদেয়িছেলন, তার সবই িতিন পালন কেরেছন| প্রভু আমার িপতােক বেলিছেলন, 16 �আিম আমার সমস্ত

* 8:10: েমঘ ইস্রােয়লীয়েদর সেঙ্গ ঈশ্বেরর উপিস্থিতর িচহ্নস্বরূপ| † 8:11: প্রভুর মিহমা এিট একিট উজ্জ্বলআেলা| এটা েদখা যায়
যখন ঈশ্বর েলাকেদর মেধয্ আিবভূর্ ত হয়| ‡ 8:12: প্রভু � িনেয়েছন এিট একিট প্রাচীন সংস্করণ েথেক েনওয়া হেয়েছ| িহব্রুেত শুধু
আেছ, “প্রভু বেলেছন অন্ধকাের বাস করেত|”
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েলাকেদর, ইস্রােয়লীয়েদর িমশর েথেক িনেয় এেসিছ, িকন্তু এখনও পযর্ন্তআিমআমার মিন্দর বানােনার
জনয্ ইস্রােয়েলর েকান নগর েবেছ িনই িন| আর আমার েলাকেদর ইস্রােয়লীয়েদর পিরচালনার জনয্
েকােনা বয্িক্তেক মেনানীত কির িন| এবার আিম আমার উপাসনার জনয্ েজরুশােলম শহরেক েবেছ
িনলাম, আর দায়ুদেক েবেছ িনলাম আমার েলাকেদর, ইস্রােয়লীয়েদর শাসন করার জনয্|�

17 “আমার িপতা দায়ুদ প্রভু ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর জনয্ একিট মিন্দর বানােত খুবই উৎসুক িছেলন|
18 িকন্তু প্রভু, আমার িপতা দায়ুদেক বলেলন, �আিম জািন, আমার প্রিত েতামার আনুগতয্ প্রকােশর
জনয্ তুিম একটা মিন্দর বানােত চাও| খুবই ভােলা কথা, 19 িকন্তু েতামােক নয়, আিম এই মিন্দর
বানােনার জনয্ েতামার পুত্রেক েবেছ িনেয়িছ| েস-ই এই মিন্দর বানােব|�

20 “প্রভু েয প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলন আজ িতিন েসই কথা রাখেলন| আমার িপতা দায়ুেদর জায়গায়
এখন আিম রাজা হেয়িছ| প্রভুর প্রিতশ্রুিত মেতা আিম এখন ইস্রােয়ল শাসন কির এবং প্রভু ইস্রােয়েলর
ঈশ্বেরর জনয্ আিমই এই মিন্দর বািনেয়িছ| 21 পিবত্র এই িসনু্দকিট রাখার জনয্ আিম মিন্দেরর েভতর
একটা জায়গা েরেখিছ| ঐ পিবত্র িসনু্দেকর েভতের প্রভুর সেঙ্গ আমােদর পূবর্পুরুষেদর েয চুিক্ত হয়,
তা রাখা আেছ| আমােদর পূবর্পুরুষেদর িমশর েথেক িনেয় আসার সময়, প্রভু তােদর সেঙ্গ এই চুিক্ত
কেরিছেলন|”

22তারপর শেলামন প্রভুর েবদীর সামেন িগেয় দঁাড়ােলন আর সবাই তঁার সামেন িগেয় দঁাড়াল| শেলামন
তঁার হাত প্রসািরত করেলন, আকােশর িদেক তাকােলন 23 এবং বলেলন:

“েহ প্রভু ইস্রােয়েলর ঈশ্বর, পৃিথবীর এই আকােশ এবং এই পৃিথবীেত আপনার মেতা েকান
ঈশ্বরই েনই| আপিন আপনার েলাকেদর সেঙ্গ করুণাবশতঃ চুিক্তবদ্ধ হেয়িছেলন এবং আপিন আপনার
প্রিতশ্রুিত েরেখেছন| েয সমস্ত েলাক আপনােক অনুসরণ কের আপিন তােদর সহায় হেয় থােকন|
24আপিন আপনার েসবক আমার িপতা দায়ুদেক যা প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলন তা েরেখেছন| িনেজর মুেখ
আপিন যা প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলন আপনার অসীম ক্ষমতার বেল আজ তােক সতয্ কেরেছন| 25 এখন
প্রভু, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর এবার আপিনআমার িপতা দায়ুদেক েদওয়া অনয্ প্রিতশ্রুিতগুেলাও পূরণ করুন|
আপিন বেলিছেলন, �দায়ুদ, েতামারই মেতা েযন েতামার েছেলরাও সদাসতকর্ ভােব আমােক অনুসরণ
কের, আর তা যিদ কের তাহেল সব সময়ই েতামারই বংেশর েকউ না েকউ ইস্রােয়েল রাজত্ব করেব|�
26আবার প্রভু, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর, আিম আপনােক আমার িপতােক েদওয়া এই প্রিতশ্রুিত অনুগ্রহ কের
পালন করেত বলিছ|

27 “িকন্তু েহ প্রভু, আপিন িক সিতয্ই আমােদর সেঙ্গ এই পৃিথবীেত বাস করেবন? ঐ িবশাল আকাশ
আরস্বেগর্র উচ্চতম স্থান, এমন িক স্বেগর্র িশখর স্থানআপনােক ধের রাখেত পাের না|স্বভাবতঃইআমার
বানােনা এই মিন্দরও আপনার পেক্ষ যেথষ্ট নয়| 28 িকন্তু দয়া কের আপিন আমার প্রাথর্না ও িমনিত মেন
রাখেবন| আিম আপনার দাস, আর আপিন আমার প্রভু ঈশ্বর| আজ আিম আপনার কােছ েয প্রাথর্না
করলাম তা আপিন স্মরেণ রাখেবন| 29অতীেত আপিনই বেলিছেলন, �আিম ওখােন সম্মািনত হেবা|�
আপিন িদবারাত্র এই মিন্দেরর প্রিত আপনার কৃপাদৃষ্টি রাখেবন| এই মিন্দের দঁািড়েয় আিম আপনার
উেদ্দেশয্ েয প্রাথর্না করব তা েযন আপনার কােন েপৗছঁায়| 30 প্রভু আিম ও আপনার ইস্রােয়েলর
অনুচররা এখােন এেস আপনার কােছ যা প্রাথর্না করেবা তার প্রিত আপিন সজাগ থাকেবন| আমরা
জািন স্বেগর্ই আপনার বাস| আমােদর িবনিত েসখান েথেক আপিন আমােদর প্রাথর্না শুেন আমােদর
ক্ষমা করেবন|

31 “েকান বয্িক্ত যিদ অপর েকান বয্িক্তর প্রিত অনয্ায় আচরণ কের তাহেল তােক এই েবদীেত
িনেয় আসা হেব| যিদ েস সিতয্ই অপরাধী না হয় তাহেল তােক শপথ কের বলেত হেব েয েস িনেদর্ াষ|
32 আপিন স্বগর্ েথেক েসকথা শুেন তার যথাযথ িবচার করেবন| যিদ েস বয্িক্ত অপরাধী হয় তেব
আমােদর তার প্রমাণ েদেবন| যিদ েস বয্িক্ত িনেদর্ াষ হয় তাহেল তার প্রমাণও েদেবন|
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33 “হয়েতা কখনও কখনও আপনার ইস্রােয়েলর ভক্তরা আপনার িবরুেদ্ধ পাপাচরণ করেব, শত্রুরা
তােদর পরািজত করেব| তখন তারা আপনার কােছই িফের এেস এই মিন্দের আপনার প্রশংসা করেব
এবং আপনার সাহাযয্ েচেয় আপনার কােছ প্রাথর্না করেব| 34 আপিন অনুগ্রহ কের স্বগর্ েথেক েসই
প্রাথর্না শুেন আপনার ইস্রােয়েলর ভক্তেদর অপরাধ মাজর্ না কের, তােদর হৃত বাসভূিমেত তােদর
িফিরেয় আনেবন| এই ভূিম আপিনই তােদর পূবর্পুরুষেদর িদেয়িছেলন|

35 “যিদ তারা আপনার িবরুেদ্ধ পাপাচার কের, আপিন তােদর জিমেত খরা আনেবন| তাহেল তারা
এখােন এেস আপনার কােছ প্রাথর্না করেব এবং আপনার প্রশংসা করেব| আপিন তােদর কষ্ট েদেবন
আর তারা তােদর পাপ েথেক সের আসেব| 36 তখন আপিন স্বগর্ েথেক তােদর প্রাথর্নায় সাড়া েদেবন
আর আমােদর পাপ ক্ষমা করেবন| মানুষেক সৎ পেথ চলার িশক্ষা িদেয় েহ প্রভু, আবার আপিন তােদর
রুক্ষ জিম বৃষ্টিেত িভিজেয় েদেবন|

37 “হয়েতা এই জিম এেতাই শুিকেয় যােব েয এখােন আর েকান ফসল জন্মােব না| অথবা হয়েতা
েলাকরা েকান মহামারীর দ্বারা আক্রান্ত হেব, অথবা হয়েতা সমস্ত শসয্ কীট পতেঙ্গর দ্বারা ধ্বংস হেব,
িকংবা আপনার ভক্তরা তােদর বাসস্থােন শত্রুেদর দ্বারা আক্রান্ত হেব, অেনেক অসুস্থ হেয় পড়েব|
38কখনও যিদ এরকম িকছু ঘেট আর তখন যিদ অন্তত একজনও তার পােপর কথা স্মরণ কের অনুতপ্ত
িচেত্ত এই মিন্দেরর িদেক দুহাত বািড়েয় প্রাথর্না কের, 39তাহেল আপিন আপনার স্বেগর্র বাসভূিম েথেক
তার েসই ডােক সাড়া েদেবন| সমস্ত েলাকেক ক্ষমা কের তােদর সাহাযয্ করেবন| একমাত্র আপিনই
অন্তযর্ামী তাই প্রেতয্কিট বয্িক্তেক িনরেপক্ষ ভােব আপিন িবচার কেরন, 40 যােত যত িদন তারা এখােন
তােদর পূবর্পুরুষেদর, আপনার েদওয়া এই ভূখেণ্ড বাস কের তত িদন আপনােক ভয় ও ভিক্ত কের
চেল|

41-42 “দূর দূরান্তেরর েলাক আপনার মিহমা ও ক্ষমতার কথা জানেত েপের এখােন এই মিন্দের এেস
প্রাথর্না করেব| 43আপিন আপনার স্বেগর্র বাসভূিম েথেক তােদর প্রাথর্নায় সাড়া িদেয়, তােদর মেনাবাঞ্ছা
পূণর্ করেবন| তাহেল এই সব বয্িক্তরা আপনার ইস্রােয়েলর েলাকেদর মেতাই আপনােক ভয় ও ভিক্ত
করেব| আর সকেল সব জায়গায় জানেব আপনার প্রিত সম্মান প্রকাশ কের আিম এই মিন্দর বািনেয়
িছলাম|

44 “কখনও কখনও আপনােক আপনার অনুচরেদর শত্রুর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করার িনেদর্ শ িদেত হেব|
তখন আপনার েলাকরা আপনার মেনানীত করা এই স্থােন আমার বানােনা শহের আসেব এবং আপনার
কােছ প্রাথর্না করেব| 45 স্বগর্ েথেক আপিন তােদরও প্রাথর্নায় সাড়া িদেয় তােদর সাহাযয্ করেবন|

46 “আপনার েলাকরা আপনার িবরুেদ্ধ পাপাচরণ করেব| একথা আিম জািন কারণ মানুষ মােত্রই
পাপ কের| আর আপিন তােদর প্রিত কু্রদ্ধ হেয় তােদর শত্রুেদর হােত পরািজত হেত েদেবন| শত্রুরা
তােদর বন্দী কের েকােনা দূর েদেশ িনেয় যােব| 47 েসই দূেরর েদেশ বেস আপনার েলাকরা িক হেয়েছ
েভেব তােদর পাপ কেমর্র জনয্ অনুতপ্ত হেয় আবার আপনারই কােছ প্রাথর্না কের বলেব, �আমরা
পাপ কেরিছ| আমরা ভুল কেরিছ|� 48 েসই দূর েদেশ েথেকও তারা এই েদেশর িদেক ঘুের দঁাড়ােব|
েয েদশিট আপিন তােদর পূবর্পুরুষেদর িদেয়িছেলন এবং এই শহর েযিট আপনার মেনানীত এবং এই
মিন্দর েযিট আপনার সম্মােন আিম িনমর্াণ কেরিছ, েসিটর িদেক ঘুের দঁাড়ােব এবং তারা আপনার কােছ
প্রাথর্না করেব| 49 তাহেল স্বগর্ েথেক আপিন তােদর ডােক সাড়া েদেবন| 50আপনার েলাকেদর তােদর
পাপ েথেক মুিক্ত েদেবন এবং আপনার প্রিত তােদর পাপাচরণেক ক্ষমা করেবন| তােদর শত্রুেদর তখন
তােদর প্রিত নরম মেনাভাব কের তুলেবন| 51মেন রাখেবন, ওরা আপনারই ভক্ত| আপিনই ওেদর িমশর
েথেক, গরমচুল্লী েথেক বার করার মেতা কের বঁািচেয়িছেলন|

52 “প্রভু ঈশ্বর, দয়া কের যখনই আিম এবং আপনার ইস্রােয়েলর েলাকরা আপনার কােছ প্রাথর্না
করেবা, তখনই েসই প্রাথর্নায় সাড়া েদেবন| 53 পৃিথবীর সমস্ত েলাকেদর মেধয্ েথেক তােদর
আপিন িনেজ আপনার একান্ত ভক্ত িহেসেব েবেছ িনেয়েছন| প্রভু, েমািশর মাধয্েম আমােদর িমশর
েথেক বাইের আনার সময় আপিন পূবর্পুরুষেদর প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলন েয আমােদর জনয্ও আপিন
ওরকম করেবন|”
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54শেলামন েবদীর সামেন হঁাটু েগেড় বেস দুহাতআকােশ তুেল ঈশ্বেরর কােছ এই সুদীঘর্ প্রাথর্না করেলন|
প্রাথর্না েশষ হেল িতিন উেঠ দঁাড়ােলন| 55তারপর উচ্চ স্বের ঈশ্বরেক ইস্রােয়েলর সমস্ত মানুষেক আশীবর্াদ
করেত বলেলন| শেলামন বলেলন:

56 “প্রভুর প্রশংসা কেরা! িতিন তঁার েলাকেদর, ইস্রােয়েলর বািসন্দােদর িবশ্রাম েদেবন বেল
প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলন, কথা মেতা িতিন আমােদর িবশ্রাম িদেয়েছন| প্রভু তঁার অনুগত দাস েমািশর
মাধয্েম ইস্রােয়েলর বািসন্দােদর েযসব প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলন তার সব কিটই িতিন পূণর্ কেরেছন|
57 আিম প্রাথর্না কির, প্রভু, আমােদর ঈশ্বর েয ভােব আমােদর পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ িছেলন, িঠক েস
ভােবই েযন িতিন আমােদরও পােশ থােকন, কখনও আমােদর পিরতয্াগ না কেরন| 58 আিম প্রাথর্না
করিছ েযআমরা সকেল তঁােকই অনুসরণ করব| তঁার িবিধ িনেদর্ শ ওআেদশগুিল েমেন চলেবা| েযগুেলা
িতিন আমােদর পূবর্পুরুষেদর হােত তুেল িদেয়িছেলন| 59আিম আশা করিছ আমােদর প্রভু ঈশ্বর সবর্দা
এই প্রাথর্নার কথা এবং আমার অনুেরাধ মেন রাখেবন| আিম প্রাথর্না করিছ, প্রভু েযন প্রিতিদন রাজা,
তঁার ভৃতয্ ও তঁার সমস্ত ইস্রােয়লবাসীেদর জনয্ এগুেলা কেরন| 60 প্রভু যিদ তা কেরন তাহেল সমস্ত
পৃিথবীবাসী জানেত পারেব েয প্রভুই একমাত্র সতয্ ঈশ্বর| 61 েতামরা সকেল আমােদর প্রভু ঈশ্বেরর
প্রিত অনুগত এবং সতয্বদ্ধ থাকেব এবং তঁার িবিধ ও আেদশগুিল এখনকার মেতাই ভিবষয্েতও েমেন
চলেব|”

62তারপর রাজা শেলামন ও ইস্রােয়েলর েলাকরা এক সেঙ্গ প্রভুর উেদ্দেশয্ বিলদান করেলন| 63 েসিদন
শেলামন মঙ্গল ৈনেবদয্ িহেসেব 22,000 গবািদ পশু ও 120,000 েমষ বিল িদেয়িছেলন| এভােব রাজা
ও ইস্রােয়েলর েলাকরা িমেল প্রভুর মিন্দর উৎসগর্ কেরিছল|

64 এছাড়া রাজা শেলামন েহামবিল, শসয্ ৈনেবদয্ এবং বিলপ্রদত্ত পশুর চির্ব ৈনেবদয্ িদেয় মিন্দর
প্রাঙ্গণিট উৎসগর্ করেলন| িতিন এরকম করেলন কারণ প্রভুর িপতেলর েবদীিট খুব েবশী বড় িছল না েয
এত সব ৈনেবদয্ ধারণ করেত পাের|

65 েসিদন মিন্দের েথেক রাজা শেলামন ও ইস্রােয়েলর েলাকরা এই ভােব ছুিট§ উদযাপন কেরিছল|
উত্তের হমােতর প্রেবশ দ্বার েথেক দিক্ষেণ িমশর পযর্ন্ত ইস্রােয়েলর সমস্ত বািসন্দাই েসিদন েসখােন উপিস্থত
িছল| তারা সাতিদন ধের পানাহার, উৎসব ও সূ্ফির্তর মেধয্ িদেয় প্রভুর সেঙ্গ সময় কাটাল| তারপর আেরা
সাতিদন েসখােন থাকল|অথর্াৎ একটানা 14 িদন ধের তারা উৎসব করল| 66পেরর িদন শেলামন সকলেক
বাড়ীেত িফের েযেত বলেলন| তারা সকেল রাজােক ধনয্বাদ জািনেয় তঁার কাছ েথেক িবদায় িনেয় বািড়
িফের েগল| তারা সকেলই প্রভু তঁার দাস ও ইস্রােয়েলর েলাকেদর জনয্ েযসব ভাল কাজ কেরিছেলন েসই
সব েভেব খুবই উৎফুল্ল িছল।

9
শেলামেনর কােছ ঈশ্বেরর পুনরাগমন

1 শেলামন প্রভুর মিন্দর ও তঁার রাজপ্রাসাদ বানােনার কাজ েশষ করেলন| িতিন যা যা বানােত
েচেয়িছেলন সবই বািনেয়িছেলন| 2এরপর প্রভুআবার শেলামনেক েদখা িদেলন, েয ভােব িতিন িগিবেয়ােন
তঁােক স্বপ্নদশর্ন িদেয়িছেলন েস ভােব| 3 প্রভু তঁােক বলেলন,

“েতামার প্রাথর্না এবং তুিম যা যা আমার কােছ েচেয়ছ েস সবই আিম শুেনিছ| তুিম এই মিন্দর
বািনেয়ছ এবং আিম এিটেক একটা পিবত্র স্থােন পিরণত কেরিছ যােত আিম এখােন সবর্দাই পূিজত
হই| আিম সব সময়ই এখােন দৃষ্টি রাখব এবং এখানকার কথা মেন রাখেবা| 4 েতামার িপতা দায়ুদ েয

§ 8:65: ছুিঢ এিট সম্ভবতঃ িনস্তারপবর্|
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ভােব আমার েসবা কেরিছেলন, েতামােকও েস ভােবই আমার েসবা করেত হেব| দায়ুদ িছেলন সৎ ও
পিরশ্রমী| তুিম অবশয্ই আমার িবিধগুিল এবং আর যা যা আিম েতামায় আেদশ েদব েমেন চলেব| 5আর
তা যিদ তুিম কেরা আিম অবশয্ই েখয়াল রাখেবা যােত ইস্রােয়েলর রাজ িসংহাসেন সদাসবর্দা েতামারই
পিরবােরর েকউ আসীন হয়| েতামার িপতা রাজা দায়ুদেকও আিম এই একই প্রিতশ্রুিত িদেয়িছলাম|
আিম বেলিছলাম ইস্রােয়ল সবর্দা তারই েকােনা না েকােনা উত্তরপুরুষ দ্বারা শািসত হেব|

6-7 “িকন্তু যিদ কখনও তুিম ও েতামার সন্তান, সন্তিতরা আমােক অনুসরণ করা বন্ধ কের দাও,
আমার েদওয়া িবিধ আেদশগুিল পালন না কেরা এবং অনয্ েকােনা মূির্ত্তর পূজা কেরা, তাহেল আিম
আমার েদওয়া এই ভূিম তয্াগ করেত তােদর বাধয্ করব এবং আিম এই পিবত্র মিন্দর েযখােন আমার
উপাসনা হয়, তা ধ্বংস করব| তখন ইস্রােয়েলর ঘটনা সবার কােছ খারাপ দৃষ্টান্ত হেয় থাকেব, সকেল
ইস্রােয়লেক িনেয় পিরহাস করেব| 8 এই মিন্দর ধ্বংস হেব| েয েদখেব েসই অতয্াশ্চযর্য্ হেব এবং িশস্
িদেয় ৈহৈচ করেব| তখন েয এই মিন্দর েদখেব প্রশ্ন করেব, �প্রভু েকন এই মিন্দর ও এই ভূখেণ্ডর
েলাকেদর প্রিত এমন সাংঘািতক কাণ্ড করেলন?� 9 অনয্রা তােদর উত্তর িদেয় বলেব, �এরা তােদর
প্রভুেক তয্াগ কেরিছল বেলই এই ঘটনা ঘেটেছ| প্রভু তােদর পূবর্পুরুষেদর িমশর েথেক বার কের িনেয়
আসা সেত্ত্বও তারা তঁােক উপাসনা কেরিন এবং অনয্ মূির্ত্তর েসবা কেরিছল, তাই প্রভু কু্রদ্ধ হেয় তােদর
জীবেন দুেযর্াগ ঘিনেয় তুেলেছন|� ”

10প্রভুর মিন্দর ও িনেজর রাজপ্রাসাদ িনমর্ােণর কাজ েশষ করেত রাজা শেলামেনর 20 বছর েলেগিছল|
11 তারপর িতিন েসােরর রাজা হীরমেক গালীল প্রেদেশর 20িট শহর উপহার িদেয়িছেলন| কারণ রাজা
হীরম, শেলামনেক এরস গাছ ও েদবদারু গােছর কাঠ প্রেয়াজন মেতা েসানা িদেয় প্রভুর মিন্দর বানােনার
কােজ সাহাযয্ কেরিছেলন| 12 হীরম তখন েসার েথেক শেলামেনর েদওয়া শহরগুেলা েদখেত এেলন|
িকন্তু এই শহরগুেলা েদেখ িতিন েমােটই খুশী হেলন না| 13 িতিন শেলামনেক বলেলন, “ভাই আমার, এ
শহরসমূহ িক এমন েয তুিম আমােক উপহার িদেল?” হীরম এই সব ভূখেণ্ডর নাম কাবুল িদেয়িছেলন এবং
আজ পযর্ন্ত ঐ অঞ্চল কাবুল নােমই পিরিচত| 14 হীরম রাজা শেলামনেক মিন্দর ৈতরীর কােজ বয্বহােরর
জনয্ প্রায় 9000 পাউণ্ড েসানা পািঠেয়িছেলন|

15 মিন্দর এবং প্রাসাদ িনমর্ােণর সময় রাজা শেলামন ক্রীতদাসেদর কাজ করেত বাধয্ কেরিছেলন|
রাজা শেলামন িমেল্লা, েজরুশােলম শহেরর েদওয়াল িনমর্াণ কেরিছেলন এবং তারপর হাৎেসার, মিগেদ্দা
ও েগষর নােম শহরগুিল বািনেয় িছেলন|

16 অতীেত িমশেরর রাজা েগষের কনানীয়েদর সেঙ্গ যুদ্ধ কের তােদর হতয্া কের শহরিট জ্বািলেয়
িদেয়িছেলন| িমশেরর ফেরৗেণর েমেয়েক িবেয় করার সময়, ফেরৗণ শেলামনেক েগষর শহরিট েযৗতুক
েদন| 17 শেলামন েসই শহরটােক আবার নতুন কের গেড় তুলেলন| এছাড়াও শেলামন িনম্ন ৈবৎ -েহােরাণ,
18বালত্ ওতামর মরু শহর দুিট বািনেয় িছেলন| 19শসয্ ওঅনয্ানয্ সামগ্রী সুরিক্ষত রাখার জনয্ও শেলামন
কেয়কিট নগ়র িনমর্াণ কেরন| িনেজর রথ ও েঘাড়া রাখার জায়গাও িতিন বািনেয়িছেলন| েজরুশােলম,
িলবােনান ও অনয্ানয্ েয সব জায়গা শেলামন শাসন কেরিছেলন েসই সব জায়গায় িতিন যা যা বানােত
েচেয়িছেলন তা বািনেয় িছেলন|

20 েদেশ ইস্রােয়লীয় ছাড়াও ইেমারীয়, িহত্তীয়, পিরষীয়, িহব্বীয় ও িযবূষীয় প্রভৃিত অেনক বািসন্দা বাস
করত| 21 ইস্রােয়লীয়রা তােদর িবনষ্ট করেত পাের িন| িকন্তু শেলামন তােদরক্রীতদাস িহেসেব কাজ করেত
বাধয্ করান| তারা এখনও ক্রীতদাস িহেসেবই আেছ| 22 তেব রাজা শেলামন কখনও েকান ইস্রােয়লীয়েক
তঁার দাসত্ব করেত েদন িন| ইস্রােয়লীয়রা ৈসিনক, েসনাপিত, েসনািধনায়ক, আিধকািরক, সারথী বা রথ
পিরচালক িহেসেব কাজ করেতা| 23শেলামেনর িবিভন্ন কাজকেমর্র জনয্ সব িমিলেয় 550 পিরদশর্ক িছল,
তারা অনয্ানয্ যারা কাজ করত তােদর তত্ত্বাবধান করত|

24 ফেরৗেণর কনয্া দায়ুদ শহর েথেক শেলামন তঁার জনয্ েয বড় বািড়িট বািনেয় িছেলন েসখােন চেল
আসার পর শেলামন িমেল্লা বানান|
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25 প্রিত বছর িতন বার কের শেলামন তঁার বানােনা প্রভুর মিন্দেরর েবদীেত েহামবিল ও মঙ্গল ৈনেবদয্
উৎসগর্ করেতন| এছাড়াও িতিন মিন্দের ধূপধূেনা েদবার বয্বস্থা কেরন ও মিন্দেরর যা িকছু িনয়িমত
প্রেয়াজন তা েযাগােতন|

26 রাজা শেলামন ইেদাম েদেশ সূফ সাগেরর তীের এলােতর কােছ ইৎ িসেয়ান েগবের িকছু জাহাজ
বািনেয়িছেলন| 27 রাজা হীরেমর রােজয্ িকছু নািবক িছেলন, যারা সমুেদ্রর সব খবরাখবর রাখত| িতিন এই
সব নািবকেদর শেলামেনর েনৗবািহনীেত েযাগ িদেয়, তঁার েলাকেদর সেঙ্গ কাজকরার জনয্ পািঠেয়িছেলন|
28শেলামন তঁার জাহাজ ওফীের পাঠােনার পর তারা েসখান েথেক শেলামেনর জনয্ 31500 পাউণ্ড েসানা
এেনিছল|

10

িশবার রাণী শেলামেনর সেঙ্গ সাক্ষাৎ করেলন
1 িশবার রাণী েলাকমুেখ শেলামেনর খয্ািত ও প্রজ্ঞার কথা শুনেত েপেয় তঁােক কিঠন প্রশ্ন িদেয় পরীক্ষা

করেত এেলন| 2 িতিন বহু দাস দাসীেদর িনেয় েজরুশােলেম উপিস্থত হেলন| িতিন অজস্র উেট কের
নানাধরেণর মশলাপািত, অলঙ্কার ও েসানা িনেয় এেলন এবং শেলামেনর সেঙ্গ েদখা করেলন| তারপর
শেলামনেক সম্ভাবয্ বহুিবধ কিঠন প্রশ্ন করেলন| 3 শেলামেনর কােছ েসই সব প্রশ্ন খুব একটা কিঠন িছল
না| িতিন তার সব প্রেশ্নরই উত্তর িদেলন| 4 তখন িশবার রাণী উপলিব্ধ করেলন েয সিতয্ই শেলামন খুবই
জ্ঞানী| 5 িতিন তঁার সুন্দর রাজপ্রাসাদিটও েদখেলন, তঁার েভাজসভার িবলাসবহুলআেয়াজন, েসনাপিতেদর
ৈবঠক, প্রাসােদর ভৃতয্ ও তােদর বহুমূলয্ েপাশাক, মিন্দেরর অনুষ্ঠান ও বিলদােনর রকম সকম েদেখ
িবস্মেয় বাকরিহত হেয় েগেলন|

6 িতিন তখন রাজা শেলামনেক বলেলন, “আিম আমার িনেজর েদেশ বেস আপনার বুিদ্ধমৎতা ও
কীির্তকলােপর বহু খয্ািত শুেনিছলাম| এখন েদখিছ তার এক কণাও িমথয্া নয়| 7 আিম িনেজর েচােখ
না েদখা পযর্ন্ত এসব কথা িবশ্বাস কির িন িকন্তু এখন েদখেত পািচ্ছ, েলাক-মুেখ যা শুেনিছলাম আপনার
বুিদ্ধমৎতা ও সম্পদ তার েচেয়ও অেনক েবশী| 8 সিতয্ই আপনার েলাকরা ও ভৃতয্রা খুবই ভাগয্বান
কারণ তারা প্রিতিদন আপনার েসবা করেত পায় ও আপনার সািন্নেধয্ েথেক আপনার জ্ঞানগভর্ কথা
শুনেত পায়| 9 প্রভু, আপনার ঈশ্বরেক প্রশংসা করুন| িতিন িনশ্চয়ই আপনার প্রিত সন্তুষ্ট, তাই আপনােক
ইস্রােয়েলর রাজপেদ অিধিষ্ঠত কেরেছন| প্রভু ঈশ্বর ইস্রােয়লেক ভােলাবােসন বেলই আপনােক এেদেশর
রাজা কেরেছন| আপিন িবিধ েমেন িনরেপক্ষ ভােব প্রজােদর শাসন কেরন|”

10এরপর িশবার রাণী রাজা শেলামনেক প্রায় 9000 পাউণ্ড েসানা, বহু মশলাপািত ও অলঙ্কার উপহার
িদেলন| িতিন রাজােক েয পিরমাণ মশলাপািত িদেয়িছেলন তার পিরমাণ এতিদন পযর্ন্ত ইস্রােয়েল েয
মশলাপািত প্রেবশ কেরিছল তার েচেয়ও েবশী|

11 এিদেক হীরেমর েনৗবহর ওফীর েথেক েসানা ছাড়াও বহু পিরমাণ কাঠ ও অলঙ্কার িনেয় এেসিছল|
12 শেলামন েসই সব কাঠ িদেয় রাজপ্রাসাদ ও মিন্দেরর েঠকা েদওয়া ছাড়াও মিন্দেরর গায়কেদর জনয্
বীণা ও বাদয্যন্ত্র বািনেয় িদেয়িছেলন| তখনও পযর্ন্ত ইস্রােয়েলর েকােনা েলাকই েসই ধরেণর কাঠ েচােখ
েদেখিন এবং েসই সমেয়র পরও আর েকউ েস ধরেণর কাঠ েদেখিন|

13 প্রথামেতা রাজা শেলামন এক শাসক িহেসেব আেরক শাসক িশবার রাণীেক বহু উপহার িদেলন|
এছাড়াও িতিন িশবার রাণীেক িতিন যা যা েচেয়িছেলন সবই িদেয়িছেলন| এরপর িশবার রাণী ও তঁার
দাসদাসীরা িনেজর েদেশ িফের েগেলন|

শেলামেনর িবশাল ঐশ্বযর্য্
14 প্রিত বছর রাজা শেলামন প্রায় 79,920 পাউণ্ড েসানা েপেতন| 15 এছাড়াও িতিন তঁার েনৗ-বহেরর

বয্বসায়ী ও বিণকেদর কাছ েথেক আরেবর শাসক ও প্রােদিশক শাসনকতর্ ােদর কােছ েথেক বহু পিরমােণ
েসানা েপেতন|



1 রাজাবিল 10:16 485 1 রাজাবিল 11:6

16 রাজা শেলামন েপটােনা েসানা িদেয় 200িট বড় ঢাল বািনেয়িছেলন| প্রিত ঢােল প্রায় 15 পাউণ্ড
কের েসানা িছল| 17 িতিন েপটােনা েসানা িদেয় আেরা 300িট ঢাল বািনেয়িছেলন; তার প্রেতয্ক ঢােল 4
পাউণ্ড কের েসানা িছল| এই ঢালগুেলােক িতিন “িলবােনােনর জঙ্গল” নােমর বাড়ীেত েরেখিছেলন|

18 রাজা শেলামন খঁািট েসানায় েমাড়া হািতর দঁােতর একটা িবশাল িসংহাসন বািনেয়িছেলন| 19 েসই
িসংহাসনটায় দুেটা ধাপ েবেয় উঠেত হেতা| িসংহাসেনর েপছেনর িদকটা ওপের েগালাকার িছল| বসার
জায়গার দুধােরই িছল হাতল লাগােনা| আর দুিদেকর হাতেলর তলায় আঁকা িছল িসংেহর ছিব| 20 ওঠার
িঁসিড়র ছিট ধােপর প্রেতয্কটার েশেষও একটা কের িসংেহর মূির্ত্ত িছল| আর েকােনা েদেশই এধরেণর
রাজিসংহাসন িছল না|

21 রাজা শেলামেনর বয্বহাযর্য্ সমস্ত েপয়ালা ও গ্লাস িছল েসানায় বানােনা| “িলবােনােনর জঙ্গল” বািড়র
সমস্ত পাত্রও িছল খঁািট েসানার| রাজপ্রাসােদর েকান িকছুই রূেপার িছল না| শেলামেনর সমেয় চতুির্দেক
এেতা েবশী েসানা িছল েয েলাকরা রূেপােক েকােনা মূলয্বান ধাতু বেল মেনই করত না|

22অনয্ানয্ েদেশর সেঙ্গ বািণজয্ করার জনয্ রাজা শেলামেনর বািণজয্ তরী িছল| এগুেলা আসেল িছল
হীরেমরই জাহাজ| িতন বছর অন্তর এই সমস্ত জাহাজ েসানা, রূপা, হািতর দঁাত ও পশু পািখেত ভির্ত্ত হেয়
িফের আসত|

23 শেলামন িছেলন পৃিথবীর সব েচেয় বড় রাজা| িতিন িছেলন সব েচেয় েবশী ধনী ও পিণ্ডত| 24 সব
জায়গার েলাকরাই শেলামেনর দশর্ন েপেত চাইেতা, তারা শেলামেনর ঈশ্বর প্রদত্ত বুিদ্ধমৎতার পিরচয়
েপেত চাইেতা এবং তঁার কথা শুনেত চাইেতা| 25 প্রিত বছর দূর দূরােন্তর েদশ েথেক বহু েলাক েসানা
এবং রূেপার িজিনসপত্র, েপাশাক পিরচ্ছদ, অস্ত্রশস্ত্র মশলাপািত, েঘাড়া এবং খচ্চর উপহার িনেয় রাজা
শেলামেনর সেঙ্গ েদখা করেত আসেতা|

26 েস জনয্ শেলামেনর অেনক রথ ও েঘাড়া িছল| তঁার কােছ 1400 রথ ও 12000 েঘাড়া িছল|
আলাদা শহর বািনেয় েসই সব শহের এই রথগুেলা রাখা থাকত আর েজরুশােলেম তঁার িনেজর কােছ
শেলামন অল্প িকছু রথ েরেখ িদেয়িছেলন| 27 ইস্রােয়লেক িতিন সম্পেদ ও ঐশ্বেযর্য্ ভের িদেয়িছেলন|
েজরুশােলম শহের রূেপা িছল পাথেরর মেতাই সাধারণ| এরস গাছও িছল পাহািড় গাছগাছািলর মেতা
সহজলভয্| 28 শেলামন িমশর ও কূ েথেক েঘাড়া এেনিছেলন| তঁার বিণকরা কূ েথেক িকেন এই সমস্ত
েঘাড়া ইস্রােয়েল িনেয় আসেতা| 29 িমশর েথেক আনা একটা রেথর দাম পড়ত 15 পাউণ্ড রূেপার সমান|
আর েঘাড়ার দাম পড়ত 3-3/4 পাউণ্ড রূেপার সমান| শেলামন িহত্তীয় ও অরামীয় রাজােদর কােছ েঘাড়া
ও রথ িবিক্র করেতন|

11
শেলামন ও তঁার বহু পত্নী

1 রাজা শেলামন নারীেদর সািন্নধয্ পছন্দ করেতন| িতিন এমন অেনক মিহলােক ভােলােবেস িছেলন
যারা ইস্রােয়েলর বািসন্দা নয়| িমশেরর ফেরৗেণর কনয্া ছাড়াও শেলামন িহত্তীয়, েমায়াবীয়া, অেম্মানীয়া,
ইেদামীয়া, সীেদানীয়া প্রভৃিত অেনক িবজাতীয় রমণীেক ভােলাবাসেতন| 2 অতীেত প্রভু ইস্রােয়েলর
েলাকেদর এ বয্াপাের সতকর্ কের িদেয় বেলিছেলন, “েতামরা অনয্ েদেশর েলাকেদর িবেয় করেব না,
কারণ তাহেল ওরা তােদর মূির্ত্তেক পূজা করেত েতামােদর প্রভািবত করেব|” িকন্তু তা সেত্ত্বও শেলামন
িবজাতীয় রমনীেদর েপ্রেম পেড়ন| 3 শেলামেনর 700 জন স্ত্রী িছল| (যারা সকেলই অনয্ানয্ েদেশর
েনতােদর কনয্া|) এছাড়াও তঁার 300 জন ক্রীতদাসী উপপত্নী িছল| শেলামেনর পত্নীরা তঁােক ঈশ্বর িবমুখ
কের তুেলিছল| 4 শেলামেনর তখন বয়স হেয়িছল, স্ত্রীেদর পাল্লায় পেড় িতিন অনয্ানয্ মূির্ত্তর পূজা করেত
শুরু কেরন| তঁার িপতা রাজা দায়ুেদর মেতা একিনষ্ঠ ভােব শেলামন েশষ পযর্ন্ত প্রভুেক অনুসরণ কেরন িন|
5 শেলামন সীেদানীয় েদবী অেষ্টারত এবং অেম্মানীয়েদর ঘৃণয্ পাষাণ মূির্ত্ত িমল্কেমর অনুগত হন| 6অতএব
শেলামন প্রভুর সামেন ভুল কাজ করেলন| িতিন পুেরাপুির প্রভুর শরণাগত হনিন েয ভােব তঁার িপতা দায়ুদ
হেয়িছেলন|
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7 এমনিক িতিন েমায়াবীয়েদর ঘৃণয্ মূির্ত্ত কেমােশর আরাধনার জনয্ েজরুশােলেমর পােশই পাহােড়
একটা জায়গা বািনেয় িদেয়িছেলন| ঐ একই পাহােড় িতিন ঐ ভয়ংকর মূির্ত্তর আরাধনার জনয্ও একিট
জায়গা বািনেয় িছেলন| 8এই ভােব রাজা শেলামন তঁার প্রেতয্কিট িভেন্দশী স্ত্রীর আরাধয্ মূির্ত্তর জনয্ একিট
কের পূেজার জায়গা কের েদন, আর তঁার স্ত্রীরা ধূপধূেনা িদেয় েসই সব জায়গায় তােদর মূির্ত্তসমূেহর কােছ
বিলদান করত|

9 এই ভােব রাজা শেলামন প্রভু, ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর কাছ েথেক দূের সের িগেয়িছেলন| সুতরাং প্রভু
শেলামেনর প্রিত খুব কু্রদ্ধ হেলন| িতিন দুবার শেলামনেক েদখা িদেয়, 10 তঁােক অনয্ মূির্ত্তর পূজা করেত
িনেষধ করা সেত্ত্বও শেলামন েসই িনেষধ মােনন িন| 11-12 তখন প্রভু শেলামনেক বলেলন, “শেলামন,
তুিম চুিক্ত ভঙ্গ কেরছ| তুিম আমার আেদশ েমেন চেলা িন| আিমও কথা িদলাম েতামার রাজত্ব েতামার
কাছ েথেক িছিনেয় েনব এবং আিম তা েতামার েকান একিট ভৃেতয্র হােত তুেল েদব| িকন্তু েযেহতু আিম
েতামার িপতা দায়ুদেক ভােলাবাসতাম আিম েতামার জীবদ্দশায় েতামার রাজয্ েতামার কাছ েথেক িছিনেয়
েনব না| েতামার সন্তান রাজা না হওয়া পযর্ন্ত আিম অেপক্ষা করব| আর তারপর আিম তার কাছ েথেক এই
রাজত্ব েকেড় েনব| 13 তেব আিম তার কােছ েথেক েগাটা রাজত্ব েকেড় েনব না, তার শাসন করার জনয্
একিট পিরবারেগাষ্ঠী েরেখ েদব| দায়ুেদর কথা ও েজরুশােলেমর কথা েভেবই আিম এই অনুগ্রহ করব|
কারণ দায়ুদ আমার পরম অনুগত েসবক িছল| আর তাছাড়া এই েজরুশােলম শহরেক আিম িনেজই েবেছ
িনেয়িছলাম|”

শেলামেনর শত্রুপক্ষ
14 েস সময় প্রভু ইেদামীয় হদদেক শেলামেনর শত্রু কের তুলেলন| হদদ িছেলা ইেদােমর রাজপিরবােরর

সন্তান| 15এক সময় দায়ুদ ইেদামেক পরািজত কেরিছেলন| তঁার েসনাবািহনীর প্রধান েযায়াব তখন ইেদােম
িনহতেদর কবর িদেত যান| েস সময় ইেদােম অবিশষ্ট যারা জীিবত িছল েযায়াব তােদরও হতয্া কেরিছেলন|
16 েযায়াব ও ইস্রােয়েলর েলাকরা েস সমেয় 6 মাস ইেদােম িছেলন| এইসমেয় তারা সমস্ত ইেদামীয়েদর
হতয্া কেরন. 17 েস সমেয় হদদ িছল েনহাতই িশশু| েস িমশের পািলেয় যায়| তার িপতার িকছু ভৃতয্ও
তখন তার সেঙ্গ িগেয়িছল| 18 িমিদয়ন পার হেয় তারা পারেণ িগেয় েপৗছঁেল আেরা িকছু েলাক তােদর
সেঙ্গ েযাগ েদয়| তারপর এই েগাটা দলিট িমশের িগেয় ফেরৗেণর সাহাযয্ প্রাথর্না করল| ফেরৗণ হদদেক
একটা বািড় ও িকছু জিম ছাড়াও তার খাবার-দাবার েদখােশানার বয্বস্থা কেরন|

19 ফেরৗণ হদদেক খুবই পছন্দ করেতন| িতিন তঁার শালীর সেঙ্গ হদেদর িবেয় িদেয়িছেলন| (রাণী
তহপেনষ ফেরৗেণর স্ত্রী িছেলন|) 20 ফেরৗেণর স্ত্রী তহপেনেষর েবানেক হদদ িবেয় করার পর গনুবৎ
নােম তার একিট পুত্র হয়| রাণী তহপেনষ গনুবৎেক ফেরৗেণর প্রাসােদ তঁার িনেজর সন্তানেদর সেঙ্গ মানুষ
হেত িদেয়িছেলন|

21এিদেক িমশের থাকাকালীন হদদ দায়ুেদর মৃতুয্ সংবাদ েপল| েসনাপিত েযায়ােবর মৃতুয্র খবরও তার
কােন েপৗছঁাল| তখন হদদ ফেরৗণেক বলল, “আমােক আমার িনেজর েদেশর বািড়েত িফের েযেত িদন|”

22 িকন্তু ফেরৗণ তার উত্তের বলেলন, “আিম েতামােক এখােন েতামার যা িকছু প্রেয়াজন তা িদেয়িছ|
তবু েকন তুিম েতামার িনেজর েদেশ িফের েযেত চাইছ?”
হদদ িমনিত কের বলল, “দয়া কের আমায় বািড়েত িফরেত িদন|”
23 ইিলয়াদার পুত্র রেষাণেকও ঈশ্বর শেলামেনর শত্রু কের তুেলিছেলন| রেষাণ তার মিনব েসাবার রাজা

হদেদষেরর কাছ েথেক পািলেয় এেসিছল| 24 দায়ুদ েসাবার েসনাবািহনীেক যুেদ্ধ হারােনার পর রেষাণ
িকছু েলাকেদর েজাগাড় কের একটা েছাট েসনাবািহনীর প্রধান হেয় বেসন| এরপর রেষাণ দেম্মশেক িগেয়
েসখানকার রাজা হন| 25 রেষাণ অরােম রাজত্ব করেতন ও ইস্রােয়েলর প্রিত তঁার তীব্র িবেদ্বষ িছল| েস
কারেণ শেলামেনর জীবদ্দশায় রেষাণ ইস্রােয়েলর সেঙ্গ শত্রুতা কেরিছেলন| রেষাণ ও হদদ দুজেনই
ইস্রােয়েল নানান ঝােমলা পািকেযিছেলন|

26 নবােটর পুত্র যারিবয়াম িছল শেলামেনর জৈনক ভৃতয্| সেরদািনবাসী যারিবয়াম িছল ইফ্রিয়মীয়
পিরবারেগাষ্ঠীর েলাক| তার িবধবা মােয়র নাম িছল সরূয়া| এই যারিবয়ামও রাজার িবপেক্ষ েযাগ িদেয়িছল|
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27এই হল েসই গল্প, েকন যারিবয়াম রাজার িবরুেদ্ধ েগল| শেলামন তখন িমেল্লা িনমর্াণ করিছেলন এবং
দায়ুদ, তঁার িপতার নােম শহেরর েদওয়াল গঁাথিছেলন| 28 যারিবয়াম যেথষ্ট শক্তসমথর্ িছল এবং শেলামন
েদখেলন েয তরুণিট একজন সুদক্ষ কমীর্| তখন িতিন যারিবয়ামেক েযােষফ পিরবারেগাষ্ঠীর কমীর্েদর
অধয্ক্ষ কের িদেলন| 29 এক িদন যখন যারিবয়াম েজরুশােলম েথেক বাইের যািচ্ছল তখন শীেলানীয়
ভাববাদী অিহেয়র সেঙ্গ তার পেথ েদখা হল| অিহয় একিট নতুন জামা পেরিছেলন|

30 েসই জনশূনয্ প্রান্তের অিহয় তঁার নতুন জামািটেক িঁছেড় বােরািট টুকেরা কেরন| 31 তারপর
যারিবয়ামেক বলেলন, “জামার 10িট টুকেরা েতামার িনেজর জনয্ নাও| প্রভু ইস্রােয়েলর ঈশ্বর বেলেছন,
�আিম শেলামেনর কাছ েথেক রাজয্ েকেড় িনেয় েতামায় 10িট পিরবারেগাষ্ঠী িদেয় েদব| 32 আিম
দায়ুেদর উত্তরপুরুষেদর শুধুমাত্র একিট পিরবারেগাষ্ঠীর ওপর শাসন করেত েদব| আমার পরমভক্ত দায়ুদ
ও েজরুশােলেমর মুেখর িদেক তািকেয় আিম এটুকু করব| ইস্রােয়েলর সমস্ত পিরবারেগাষ্ঠীর েথেক
আিমই স্বয়ং েজরুশােলমেক েবেছ িনেয়িছলাম| 33আিম শেলামেনর কাছ েথেক রাজত্ব েকেড় েনব কারণ
শেলামন আমার উপাসনা বন্ধ কেরেছ| শেলামন সীেদানীয়েদর মূির্ত্ত অেষ্টারত, েমায়াবীয়েদর মূির্ত্ত কেমাশ
ও আেম্মানীয়েদর িমলকেমর আরাধনা করেছ| শেলামন ভােলা ও সিঠক কাজ করা বন্ধ কের িদেয়েছ|
েস আর এখন আমার িবিধ ও আেদশ েমেন চেল না| ওর িপতা দায়ুদ েয ভােব জীবনযাপন কেরিছল
শেলামন আর েস ভােব জীবনযাপন কের না| 34একারেণই আিম শেলামেনর পিরবােরর হাত েথেক রাজয্
েকেড় েনব| িকন্তু আমার একিনষ্ঠ ভক্ত শেলামেনর িপতা দায়ুেদর কথা মেন েরেখ শেলামনেক তার বাকী
জীবনটুকু শাসক থাকেত েদব| 35 তেব তার পুেত্রর হাত েথেক আিম অবশয্ই রাজত্ব িনেয় েনব| আর
তারপর তার েথেক দশিট পিরবারেগাষ্ঠী যারিবয়াম েতামােক শাসন করেত েদব| 36 শেলামেনর সন্তান
একিট পিরবারেগাষ্ঠীর ওপর শাসন করেব| কারণ েজরুশােলেম েয শহরিট আমার িনেজর বেল আিম
েবেছ িনেয়িছলাম সব সময়ই দায়ুেদর েকােনা উত্তরপুরুষ তা শাসন করেব| 37 িকন্তু, তা বােদ, আিম
েতামায় েতামার চািহদা মত আর সমস্ত িকছুরই ওপর শাসন করেত েদব| তুিম ইস্রােয়েলর উত্তর রাজয্গুিল
শাসন করেব| 38 যিদ তুিম সৎ পেথ েথেক আমার িনেদর্ শ েমেন চেলা, তাহেলই আিম েতামার জনয্ এই
সব করব| তুিম যিদ দায়ুেদর মেতা আমার িবিধ ও আেদশ েমেন চেলা তাহেল আিম েতামার পােশ থাকব
এবং েতামার বংশেক রাজবংেশ পিরণত করব, েযমন আিম দায়ুেদর জনয্ কেরিছলাম| ইস্রােয়ল আিম
েতামার হােত তুেল েদব| 39 শেলামেনর কৃতকােযর্র জনয্ই আিম দায়ুেদর বংশধরেদর শািস্ত েদব, তেব
অবশয্ই তা বরাবেরর জনয্ নয়|� ”

শেলামেনর মৃতুয্
40 শেলামন যারিবয়ামেক হতয্া করার েচষ্টা করেলন| িকন্তু যারিবয়াম তখন িমশের পািলেয় েগল এবং

শেলামেনর মৃতুয্ পযর্ন্ত যারিবয়াম িমশররাজ শীশেকর আশ্রেয় িছল|
41 শেলামন তার শাসন কােল বহু বড় বড় কাজ কেরিছেলন| েস সব কথা শেলামেনর ইিতহাস গ্রেন্থ

িলিপবদ্ধ আেছ| 42 শেলামন েজরুশােলেমর অন্তগর্ত ইস্রােয়েল 40 বছর রাজত্ব কেরিছেলন| 43 তারপর
িতিন যখন মারা েগেলন তঁােক দায়ুদ শহের সমািধস্থ করা হল| এরপর রাজা হেলন শেলামেনর পুত্র
রহিবয়াম|

12
গৃহযুদ্ধ

1-3 নবােটর পুত্র যারিবয়াম তখনও িমশের লুিকেয় িছল| যখন েস শেলামেনর মৃতুয্ সংবাদ েপল, তার
জন্মভূিম ইফ্রিয়েম পাবর্তয্ অঞ্চেলর েসেরদেত িফের এল| এিদেক রাজা শেলামেনর মৃতুয্র পর তঁােক তঁার
পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ সমািধস্থ করা হেল নতুন রাজা হেলন তার পুত্র রহিবয়াম|
ইস্রােয়েলর সমস্ত বািসন্দা রহিবয়ামেক রাজপেদ অিধিষ্ঠত করেত িশিখেম িগেয়িছল| কারণ রহিবয়াম

তখন েসখােনই িছল| সকেল রহিবয়ামেক বলল, 4“আপনার িপতাআমােদর খািটেয় খািটেয় জীবন দুির্বসহ
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কের তুেলিছেলন| আপিন দয়া কের আমােদর কােজর েবাঝা একটু হাল্কা কের িদেলই আমরা আপনার হেয়
কাজ করব|”

5 রহিবয়াম তােদর উত্তর িদেলন, “েতামরা িতনিদন পের আমার কােছ এস| তখন আিম আমার িসদ্ধান্ত
েতামােদর জানাব|” একথা শুেন সবাই িফের েগল|

6 শেলামেনর েয সমস্ত প্রবীণ পরামশর্দাতা তখনও জীিবত িছেলন, রাজা রহিবয়াম তােদর তঁার কতর্ বয্
কমর্ সম্পেকর্ প্রশ্ন করেলন, “আমার এেক্ষেত্র িক করা উিচৎ ? আিম এেদর িক বলব?”

7 প্রবীণরা তঁােক বলেলন, “তুিম যিদ আজ ওেদর কােছ দােসর মেতা হও, ওরা সিতয্ েতামার েসবা
করেব| তুিম যিদ ওেদর সেঙ্গ দয়াপরবশ হেয় কথা বেলা, তাহেল ওরা িচর িদনই েতামার হেয় কাজ করেব|”

8 িকন্তু রহিবয়াম এই পরামেশর্ কণর্পাত করেলন না| িতিন তঁার বনু্ধ-বান্ধবেদর সেঙ্গ পরামশর্ করেলন|
9 িতিন তােদর বলেলন, “েলাকরা বলেছ, �আপনার িপতা যা কাজ িদেতন তার েচেয়ও আমােদর হাল্কা
কাজ িদন|� িক করা যায় বেলা েতা? আিম এখন ওেদর িক বিল?”

10 রাজার বনু্ধরা রহিবয়ামেক বলল, “েশান কথা! ওরা নািক বলেছ েতামার িপতা ওেদর েবশী খাটােতন|
তুিম েকবল মাত্র ওেদর েডেক বেল দাও, �েদখ েহ, আমার কেড় আঙু্গল আমার িপতার পুেরা েদেহর
েচেয়ও শিক্তশালী| 11আমার িপতার জনয্ েতামরা েয কাজ কেরছ তার েচেয়ও অেনক কিঠন কাজ আিম
েতামােদর িদেয় করাব| কাজ আদায় করার জনয্ আমার িপতা েতামােদর শুধু চাবকােতন, আিম ধারােলা
েলাহা বসােনা চাবুক িদেয় চাবকােবা|� ”

12 রহিবয়াম েলাকেদর িতন িদন পের আসেত বেলিছেলন তাই িঠক িতন িদন পের ইস্রােয়েলর েলাকরা
আবার রহিবয়ােমর কােছ িফের এল| 13 রহিবয়াম তখন প্রবীণেদর কথা না শুেন 14 তঁার বনু্ধ-বান্ধবেদর
পরামশর্ অনুযায়ী বলেলন, “আমার িপতা েতামােদর েজার কের েবিশ খািটেয়িছল বলেছা, এখন আিম
আেরা েবশী খাটােবা|আমার িপতা েতামােদর শুধু চাবেকেছন, আিম েলাহা বসােনা চাবুক িদেয় চাবকােবা|”
15অথর্াৎ রাজা েলাকেদর আেবদেন সাড়া িদেলন না| প্রভুর অিভপ্রােয়ই এই ঘটনা ঘটল| প্রভু নবােটর পুত্র
যারিবয়ােমর কােছ তঁার েদওয়া প্রিতশ্রুিত রাখার জনয্ই এই ঘটনা ঘটােলন| শীেলানীয় ভাববাদী অিহেয়র
মাধয্েম প্রভু যারিবয়ােমর কােছ প্রিতশ্রুিতবদ্ধ হেয়িছেলন|

16 ইস্রােয়েলর সমস্ত েলাক েদখল নতুন রাজা তােদর আেবদেন কণর্পাত পযর্ন্ত করল না| তখন তারা
রাজােক এেস বলল,

“আমরা িক দায়ুেদর পিরবারভুক্ত?
েমােটই না| আমরা িক িযশেয়র জিমর েকােনা ভাগ পাই? না!

তাহেল েদশবাসীরা চেলা আমরা আমােদর িনেজর বািড়েত িফের যাই|
দায়ুেদর পুত্র তার িনেজর েলাকেদর ওপর রাজত্ব করুক|”

একথা বেল ইস্রােয়েলর েলাকরা েয যার বািড়েত িফের েগল| 17 ইস্রােয়েলর েয সমস্ত েলাক িযহূদার
শহরগুিলেত থাকত রহিবয়াম শুধুমাত্র তােদর ওপর রাজত্ব কেরিছেলন|

18অেদারাম নােম একজন েলাক কমর্চারীেদর তত্ত্বাবধান করত| রাজা তােক েডেক পািঠেয় েলাকেদর
সেঙ্গ কথা বলেত বলেলন| িকন্তু ইস্রােয়েলর েলাকরা পাথর ছঁুেড় তােক েমের েফলল| রহিবয়াম তখন েকান
মেত তঁার রেথ চেড় েজরুশােলেম পািলেয় েগেলন| 19অতএব ইস্রােয়েলর েলাকরা দায়ুেদর পিরবােরর
িবরুেদ্ধ িবেদ্রাহ করল এবং এখনও পযর্ন্ত তারা দায়ুদ পিরবার িবেরাধী|

20ইস্রােয়েলর সমস্ত েলাক যখন যারিবয়ােমর িফেরআসার কথা জানেত পারল, তারা একিটসমােবেশর
আেয়াজন কের তার সেঙ্গ েদখা কের তােকই সমগ্র ইস্রােয়েলর রাজা িহেসেব েঘাষণা করল| একমাত্র
িযহূদার পিরবারেগাষ্ঠী দায়ুেদর পিরবােরর অনুসরণ করেত লাগল|

21 রহিবয়াম েজরুশােলেম িফের েগেলন এবং িযহূদা ও িবনয্ামীেনর পিরবারেগাষ্ঠীেক একেত্র জেড়া
করেলন| এই দুই েগাষ্ঠী িমিলেয় েমাট 180,000 জেনর একিট েসনাবািহনী গিঠত হল| রহিবয়াম
ইস্রােয়েলর েলাকেদর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ েঘাষণা কের তঁার রাজত্ব উদ্ধার করেত েচেয়িছেলন|
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22 িকন্তু প্রভু শমিয়য় নােম এক ঈশ্বেরর েলােকর সেঙ্গ কথা বলেলন| িতিন বলেলন, 23 “যাও িযহূদার
রাজা শেলামেনর পুত্র রহিবয়াম আর িযহূদার েলাকরা ও িবনয্ামীনেক িগেয় ভাইেয় ভাইেয় যুদ্ধ করেত
বারণ কেরা| 24 ওেদর সকলেক ঘের িফের েযেত বেলা কারণ আিমই এই সব ঘিটেয়িছ|” রহিবয়ােমর
েসনাবািহনী প্রভুর আেদশ েমেন বািড় চেল েগল|

25 িশিখম হল ইফ্রিয়েমর পাবর্তয্ অঞ্চেলর একিট শহর| যারিবয়াম িশিখমেক সুরিক্ষত ও শিক্তশালী
কের েসখােনই বসবাস করেত লাগল| পের েস পনূেয়ল নােম একিট শহের িগেয় েসিটেক সুরিক্ষত ও
শিক্তশালী কেরিছেলা|

26-27 যারিবয়াম মেন মেন ভাবেলন, “যিদ েলাকরা েজরুশােলেম প্রভুর মিন্দের িনয়িমত যাতায়াত
চািলেয় েযেত থােক তাহেল তারা েশষ পযর্ন্ত দায়ুেদর উত্তরপুরুষেদর দ্বারাই শািসত হেত চাইেব| তারা
আবার িযহূদার রাজা রহিবয়ামেক অনুসরণ করেব আর আমােক হতয্া করেব|” 28 তাই রাজা তার
পরামশর্দাতােদর কােছ তার করণীয় কতর্ বয্ সম্পেকর্ উপেদশ চাইেলন| তঁারা রাজােক তঁােদর পরামশর্
িদেলন| তখন যারিবয়াম দুেটা েসানার বাছুর বািনেয় েলাকেদর বলেলন, “েতামরা েকউ আরাধনা করেত
েজরুশােলেম যােব না| ইস্রােয়েলর অিধবাসীরা েশােনা, এই েদবতারাই েতামােদর িমশর েথেক উদ্ধার
কেরিছেলন|”* 29একথা বেল যারিবয়াম একটা েসানার বাছুর ৈবেথেল রাখেলন| অনয্ বাছুরটােক রাখেলা
দান শহের| 30 ইস্রােয়েলর েলাকরা তখন ৈবেথেল ও দােন বাছুর দুেটােক আরাধনা করেত েগল| িকন্তু
এিট অতয্ন্ত গির্হত ও পােপর কাজ হল|

31 এছাড়াও যারিবয়াম উচ্চ স্থােন মিন্দর বািনেয়িছল| (শুধুমাত্র েলবীয়েদর পিরবারেগাষ্ঠী েথেক
যাজক েবেছ েনওয়ার পিরবেতর্ েস ইস্রােয়েলর িবিভন্ন পিরবারেগাষ্ঠী েথেক যাজকেদর েবেছ িনেয়িছল|)
32এরপর রাজা যারিবয়াম ইস্রােয়ল উৎসেবর মেতা একিট নতুন ছুিটর িদেনর প্রবতর্ ন করল| অষ্টম মােসর
15 িদেন এই ছুিট পািলত হত| এসময় রাজা ৈবেথল শহেরর েবদীেত বিলদান করত| েস তার বানােনা বাছুর
দুেটার সামেন বিল িদত| রাজা যারিবয়াম ৈবেথেল ও উঁচু জায়গায় তার বানােনা পূেজার জায়গাগুেলার জনয্
যাজকেদর েবেছ িনেয়িছল| 33 অথর্াৎ রাজা যারিবয়াম তার সুিবধা মেতা ইস্রােয়লীয়েদর জনয্ উৎসেবর
সময় েবেছ িনেয়িছল| অষ্টম মােসর 15 িদেনর মাথায় ঐ ছুিটর িদনিটেত ৈবেথল শহের তার বানােনা
েবদীেত বিলদান ছাড়াও ধূপধূেনা েদওয়া হেতা|

13
ৈবেথেলর িবরুেদ্ধ ঈশ্বেরর কথন

1-2 প্রভু িযহূদার ঈশ্বেরর েপ্রিরত একজনেক ৈবেথেল যাবার জনয্ এবং েবদীর ওপের পূেজা করবার
িবরুেদ্ধ কথা বলবার জনয্ েডেক পাঠােলন| যখন েসই ভাববাদী ৈবেথেল েপৗছঁেলন তখন রাজা যারিবয়াম
েবদীর সামেন দঁািড়েয় ধূপধূেনা িদিচ্ছেলন|
িতিন িগেয় ঐ যজ্ঞেবদীেক সেম্বাধন কের বলেলন, “দায়ুেদর পিরবাের েযািশয় নােম এক বালক

জন্মােব| যাজকরা এখন যজ্ঞেবদীেত পূেজা িদেচ্ছ, িকন্তু েযািশয় একিদন এই সমস্ত যাজকেদর যজ্ঞেবদীর
ওপেরই হতয্া করেব| এখন যাজকরা েয েবদীেত ধূপধূেনা জ্বালােচ্ছ েসই েবদীেতই মানুেষর হাড় পুিড়েয়
েযািশয় তা বয্বহােরর অেযাগয্ কের তুলেব|”

3এসমস্ত ঘটনা েয সিতয্ সিতয্ ঘটেত চেলেছ েস িবষেয় ঈশ্বেরর েলাক উপিস্থত সবাইেক প্রমাণ িদেলন|
িতিন বলেলন, “আিম যা বললাম তা েয সিতয্ সিতয্ ঘটেব েস কথা প্রমােণর জনয্ প্রভু আমােক বেলেছন,
�এই েবদী েভেঙ্গ দু টুকেরা হেয় সমস্ত ছাই মািটেত ছিড়েয় পড়েব|� ”

4 রাজা যারিবয়াম ঈশ্বেরর েলােকর কাছ েথেক ৈবেথেলর েবদীর কথা শুেন েবদী েথেক হাত সিরেয়
িনেয় েসই েলাকেক েদিখেয় বলল, “ওেক েগ্রপ্তার কেরা|” িকন্তু একথা বলার সেঙ্গ সেঙ্গই তার হাত
পক্ষাঘাতগ্রস্ত হেয় েগল, েস আর হাত নাড়ােত পারল না| 5 একই সেঙ্গ েবদীিট টুকেরা টুকেরা হেয় েভেঙ্গ
সমস্ত ছাই মািটেত ছিড়েয় পড়ল| এর েথেকই ঈশ্বেরর েলােকর কথার সতয্তা প্রমাণ হল| 6 তখন রাজা
* 12:28: ইস্রােয়ল � কেরিছেলন হােরাণ যখন মরুভূিমেত েসানার বাছুর বািনেয়িছল তখন িঠক একই কথা বেলিছল|
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যারিবয়াম ঈশ্বেরর েলাকেক বলল, “দয়া কের আপনার প্রভুর ঈশ্বেরর কােছ আমার এই হাতিট আবার
িঠক কের েদবার জনয্ প্রাথর্না করুন|”
েলাকিট তখন প্রভুর কােছ েসই প্রাথর্না করায় রাজার হাত িঠক হেয় েগল| 7 তখন রাজা ঈশ্বর েপ্রিরত

েসই েলাকিটেক বলল, “অনুগ্রহ কের আপিন আমার সেঙ্গ বািড়েত িগেয় খাওয়া-দাওয়া করেবন চলুন|
আিম আপনােক একিট উপহার িদেত চাই|”

8 িকন্তু েসই েলাকিট রাজােক বলল, “েতামার অেধর্ক রাজত্বআমােক িদেলওআিম েতামার সেঙ্গ যােবা
না বা এখােন েকান পানাহার করব না| 9 প্রভু আমােক এখােন িকছু েখেত বা পান করেত বারণ কেরেছন|
প্রভু আমােক আেরা িনেদর্ শ িদেয়েছন েয, েয রাস্তা িদেয় আিম এখােন এেসিছ, েসই রাস্তা িদেয় েযন না
িফির|” 10 একথা বেল িতিন ৈবেথেল আসার সময় েয রাস্তা িদেয় এেসিছেলন, েসটােত না িগেয় অনয্
একটা রাস্তা িদেয় িফের েগেলন|

11 ৈবেথল শহের েস সময় একজন বৃদ্ধ ভাববাদী বাস করেতন| তঁার েছেলরা এেস তঁােক ৈবেথেলর
এই ঈশ্বর েপ্রিরত বয্িক্তর কাযর্কলােপর কথা জানােলা| 12 েসই বৃদ্ধ ভাববাদী সব শুেন িজেজ্ঞস করেলন,
“িতিন েকান্ রাস্তা িদেয় িফের েগেলন?” েছেলরা তখন িযহূদা েথেক আসা েসই ভাববাদী েয পেথ িফের
িগেয়েছন িপতােক েদখােলা| 13 বৃদ্ধ ভাববাদী তঁার পুত্রেদর তঁার গাধায় লাগাম লািগেয় িদেত বলেলন এবং
েসই গাধায় চেড় েবিরেয় পড়েলন|

14 বৃদ্ধ ভাববাদী ঈশ্বর েপ্রিরত েলাকিটেক খঁুজেত খঁুজেত অবেশেষ েদখেলন একটা মস্ত বড় গােছর
তলায় একজন বেসআেছন| িতিন প্রশ্ন করেলন, “আপিন িক ঈশ্বেরর েলাক িযিন িযহূদা েথেক এেসেছন?”
ভাববাদী উত্তর িদেলন, “হঁয্া|”
15 তখন বৃদ্ধ ভাববাদী বলেলন, “দয়া কের আমার সেঙ্গ বািড়েত চলুন, িকছু মুেখ েদেবন|”
16 িকন্তু ঈশ্বেরর েলাকিট এেত রািজ হেলন না| িতিন বলেলন, “আিম আপনার সেঙ্গ বািড়েত েযেত বা

এখােন েকােনা পানাহার করেত পারব না| 17কারণ প্রভু আমায় িনেষধ কেরেছন এবং বেলেছন, �তুিম েয
রাস্তা িদেয় যােব েসই রাস্তা িদেয় িফরেব না|� ”

18 তখন বৃদ্ধ ভাববাদী বলেলন, “আিমও আপনারই মেতা একজন ভাববাদী|” উপরন্তু িতিন বািনেয়
বলেলন, “প্রভুর কাছ েথেক দূত এেস আমায় আপনােক বািড়েত িনেয় িগেয় আপনার পানাহােরর বয্বস্থা
করেত বেলেছন|”

19তখন ঈশ্বর েপ্রিরত েসই েলাকিট বৃদ্ধ ভাববাদীর বািড়েত িগেয় তঁার সেঙ্গ পানাহার করেলন| 20 যখন
তঁারা েটিবেল বেস খাওয়া-দাওয়া করেছন তখন প্রভু বৃদ্ধ ভাববাদীর সামেন আিবভূর্ ত হেলন| 21 বৃদ্ধ
ভাববাদী িযহূদা েথেক আসা ঈশ্বেরর েলাকিটেক বলেলন, “প্রভু বলেলন আপিন প্রভুর িনেদর্ শ অমানয্
কেরেছন| 22 আপনােক প্রভু এখােন িকছু েখেত বা পান করেত বারণ কেরিছেলন, িকন্তু আপিন েসই
িনেদর্ শ লঙঘন কের এখােন পানাহার করেলন| শািস্তস্বরূপ আপনার মৃতুয্র পর আপনার েদহ আপনার
বংেশর সমািধস্থেল সমািধস্থ হেত পারেব না|”

23 ইিতমেধয্ ঈশ্বেরর েলাকিটর পানাহার েশষ হেল বৃদ্ধ ভাববাদী তঁার জনয্ গাধায় লাগাম ও িজন চিড়েয়
িদেলন এবং েসই বয্িক্ত রওনা হল| 24পেথ এক িসংেহর আক্রমেণ ঈশ্বর েপ্রিরত বয্িক্তর মৃতুয্ হল| 25 িকছু
পথচারী যাবার সমেয় পেথ পেড় থাকা েসই মৃতেদহিট আর তার পােশ দঁািড়েয় থাকা গাধা ও িসংহটােক
েদখেত েপল| তারা িফের এেস শহের বৃদ্ধ ভাববাদীেক এই খবর িদল|

26 যিদও বৃদ্ধ ভাববাদীর পাল্লায় পেড়ই ঈশ্বেরর পাঠােনা এই বয্িক্ত িফের এেস খাওয়া-দাওয়া
কেরিছেলন, বৃদ্ধ ভাববাদী তারা যা বলল সব শুনেলন এবং বলেলন, “প্রভুর আেদশ অমানয্ করায় প্রভু
িসংহ পািঠেয় তঁার পাঠােনা বয্িক্তর জীবন িনেলন| প্রভু বেলিছেলন েয িতিন এরকম করেবন|” 27এই বেল
িতিন তঁার পুত্রেদর গাধায় িজন চাপােত বেল 28 গাধা িনেয় েবিরেয় েসই মৃতেদেহর কাছ েপৗেঁছ েদখেত
েপেলন েয গাধা আর িসংহ দুেটাই েসখােন দঁািড়েয় আেছ| িসংহটা েসই েদেহ মুখ েদয় িন, এমনিক
গাধাটােকও িকছু কের িন|

29 বৃদ্ধ ভাববাদী েশাকপ্রকাশ করবার জনয্ ও কবর েদবার জনয্ গাধায় চািপেয় মৃতেদহটােক শহের
িনেয় চলেলন| 30-31 িতিন েসই বয্িক্তেক তঁার িনেজর পিরবােরর সমািধস্থেল কবর িদেলন| তারপর িতিন
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কঁাদেত কঁাদেত বলেলন, “ভাই আমার, েতামার জনয্ আিম দু:িখত|” িতিন কবর েদওয়ার পর তঁার পুত্রেদর
িনেদর্ শ িদেলন, “আিম মরেল আমােকও এই কবের ওঁর পােশ কবর িদস| আমার হাড় ক�খানােক ওঁর
পােশই রািখস| 32 প্রভু ওঁর মুখ িদেয় েয কথা বিলেয়েছন তা একিদন সিতয্ই ঘটেব| ৈবেথেলর েবদী ও
শমিরয়ায় অনয্ানয্ উচ্চস্থােন পূজা করার িবরুেদ্ধ কথা বলার জনয্ প্রভু ওঁেক বয্বহার কেরেছন|”

33 রাজা যারিবয়ােমর েকােনাই পিরবতর্ ন হল না| েসআেগর মেতাই পাপাচরণ কের েযেত লাগল| িবিভন্ন
পিরবারেগাষ্ঠী েথেক যাজক েবেছ িনেয় তােদর িদেয় উচ্চস্থােন েসবা করােত লাগল| েয েকউ ইচ্ছা হেলই
যাজক হেয় েযেত পারত| 34 এই পােপর ফেলই তার সাম্রােজয্র পতন হয় এবং তা ধ্বংসসূ্তেপ পিরণত
হয়|

14
যারিবয়ােমর পুেত্রর মৃতুয্

1 েয সময় যারিবয়ােমর পুত্র অিবয় খুব অসুস্থ হেয় পেড়িছল, 2 েসই সময় যারিবয়াম তার স্ত্রীেক বলল,
“তুিম শীেলােত িগেয় ভাববাদী অিহয়র সেঙ্গ েদখা কর| অিহয়ই েস-ই ভাববাদী িযিন বেলিছেলন, আিম
ইস্রােয়েলর রাজা হব| 3 তুিম দশটা রুিট, িকছু েকক, এক ভঁাড় মধু িনেয় তঁার কােছ িগেয় আমােদর পুেত্রর
িক হেব িজেজ্ঞস কেরা| িতিন িনশ্চয়ই েতামােক বেল েদেবন| তেব েদেখা এমন ভােব ছদ্মেবেশ েযও যােত
েকউ বুঝেত না পাের েয তুিম আমার স্ত্রী|”

4কথা মেতা যারিবয়ােমর স্ত্রী শীেলােত ভাববাদী অিহেয়র সেঙ্গ েদখা করেত েগল| যিদও অিহয়র তখন
অেনক বেয়স হেয়েছ এবং দৃষ্টিশিক্ত হািরেয়েছন| 5 প্রভু তঁােক বলেলন, “যারিবয়ােমর স্ত্রী েতামার সেঙ্গ
েদখা কের ওেদর অসুস্থ েছেল সম্পেকর্ জানেত আসেছ|” অিহয় িক বলেব েসকথাও প্রভু বেল িদেলন|
যারিবয়ােমর স্ত্রী এেস অিহয়র বািড়েত উপিস্থত হল| েস আত্মেগাপন কের এেসিছল| 6 িকন্তু অিহয়

দরজায় তার পােয়র শব্দ শুনেত েপেয় বলল, “এেসা েগা যারিবয়ােমর স্ত্রী| তুিম েকন েলােকর কােছ
িনেজর প্রকৃত পিরচয় েগাপন করেছা? েতামােক আিম একটা দু:সংবাদ েদব| 7 যাও িফের িগেয়
যারিবয়ামেক বেলা প্রভু, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর বেলেছন, �যারিবয়াম আিম েতামােক ইস্রােয়েলর সমস্ত
েলাকেদর মেধয্ েথেক েবেছ িনেয় আমার ভক্তেদর অধীশ্বর বািনেয়িছ| 8 দায়ুেদর বংশধর ইস্রােয়ল শাসন
করত| িকন্তু আিম েসই রাজয্ তােদর কাছ েথেক েকেড় িনেয় েতামােক িদেয়িছলাম| িকন্তু তুিম আমার
েসবক দায়ুেদর মেতা নও| দায়ুদ একিনষ্ঠ ভােব আমােক অনুসরণ করত, আিম যা চাইতাম ও তাই করত|
9 িকন্তু তুিম অেনক বড় বড় পাপ কেরছ| েতামার আেগ েকান শাসক এেতা জঘনয্ পাপ কের িন| তুিম
আমােক অনুসরণ করা বন্ধ কের িদেয়ছ| তুিম মূির্ত্ত পূজা ও অনয্ানয্ েদবতােদর পূজা শুরু কেরছ| এর
ফেল আিম খুবই কু্রদ্ধ হেয়িছ| 10 তাই আিম েতামার পিরবাের িবপদ ঘিনেয় আনব| েতামার পিরবােরর
সমস্ত পুরুষেক আিম হতয্া করব| আগুন েয ভােব ঘঁুেট েপাড়ায় িঠক েস ভােব আিম েতামার পিরবার
সমূ্পণর্রূেপ ধ্বংস কের েদব| 11 েতামার পিরবার েথেক েয েকউ শহের মারা যােব তােক কুকুের খােব
এবং েতামার পিরবােরর েয েলাক মােঠ মারা যােব তােক শকুেন খােব| প্রভু বেলেছন|� ”

12 ভাববাদী অিহয় যারিবয়ােমর স্ত্রীেক আেরা বলেলন, “এবার তুিম বািড় যাও| তুিম েতামার শহের পা
রাখার সেঙ্গ সেঙ্গই েতামার পুত্র মারা যােব| 13 ইস্রােয়েলর সমস্ত েলাক কঁাদেত কঁাদেত ওেক সমািধস্থ
করেব| যারিবয়ােমর পিরবাের একমাত্র েতামার পুত্রেকই কবের সমািধস্থ করা হেব| কারণ যারিবয়ােমর
পিরবাের একমাত্র প্রভু ইস্রােয়েলর ঈশ্বর তুষ্ট িছেলন| 14প্রভু ইস্রােয়ল শাসন করার জনয্ এরপর েয নতুন
রাজা েবেছ েনেবন েস যারিবয়ােমর বংশ ধ্বংস করেব| এসব ঘটেত আর েবশী েদরী েনই| তারপর প্রভু
ঈস্রােয়েলর ওপর আঘাত হানেবন| েদেশর সমস্ত েলাক ভেয় থরথর কের কঁাপেত থাকেব| 15 “তারপর
প্রভু ইস্রােয়েলর ওপর আঘাত হানেবন| ইস্রােয়েলর েলাকরা ভীত হেব; তারা জেলর মেধয্ ঘােসর মতন
কঁাপেব| এই ভােলা েদশ েথেক প্রভু ইস্রােয়লেক উপেড় েফলেবন| এিট েসই েদশ েযিট িতিন তােদর
পূবর্পুরুষেদর িদেয়িছেলন| িতিন তােদর ফরাৎ নদীর অপর পাের ছিড়েয় েদেবন| এসবই ঘটেব কারণ প্রভু
েলাকেদর ওপর কু্রদ্ধ হেয়েছন| িতিন কু্রদ্ধ হেয়েছন কারণ তারা বঁাশ িদেয় আেশরার মূির্ত্ত বািনেয় পূজা
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কেরিছল| 16 যারিবয়াম িনেজ পাপ কেরেছ, আর ইস্রােয়েলর েলাকেদর পাপাচরেণর কারণ হেয়েছ| তাই
প্রভু ইস্রােয়েলর েলাকেদর পরাস্ত হেত েদেবন|”

17 যারিবয়ােমর স্ত্রী িতসর্ােত িফের েগল| বািড়েত েঢাকার সেঙ্গ সেঙ্গই তার পুেত্রর মৃতুয্ হল| 18 সমগ্র
ইস্রােয়ল প্রভুর কথা মেতা েচােখর জেল ভাসেত ভাসেত তােক কবর িদল| প্রভু তঁার েসবক ভাববাদী
অিহয়র মাধয্েম এসবই জািনেয়িছেলন|

19রাজা যারিবয়ামআেরা অেনক িকছু কেরিছল| েস অেনক যুদ্ধ কেরিছল এবং েলাকেদর ওপের রাজত্ব
চািলেয় যািচ্ছল| েস যা কেরিছল েস সমস্ত িববরণই ইস্রােয়েলর রাজােদর ইিতহাস গ্রেন্থ িলিপবদ্ধ আেছ|
20 যারিবয়াম 22 বছর রাজত্ব করার পর তার মৃতুয্ হেল তােক তার পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ কবর েদওয়া হল|
যারিবয়ােমর মৃতুয্র পের তার পুত্র নাদব নতুন রাজা হেলন|

িযহূদার রাজপেদ রহিবয়াম
21শেলামেনর পুত্র রহিবয়াম যখন িযহূদার রাজপেদঅিধিষ্ঠত হেলন তখন তঁার বয়স 41 বছর িছল| িতিন

17 বছর েজরুশােলেম রাজত্ব কেরিছেলন| ইস্রােয়েলর অনয্ানয্ শহেরর মেধয্ েথেক প্রভু এই শহরিটেক
সম্মািনত করার জনয্ েবেছ িনেয়িছেলন| রহিবয়ােমর মা নয়না িছেলন জািতেত অেম্মানীয়া|

22 িযহূদার েলাকরা পাপ কেরিছল এবং এমন সব কাজ কেরিছল যা প্রভু অনুিচত বেল িবেবচনা
কেরিছেলন| উপরন্তু তারা এমন অেনক কাজ কেরিছল যার ফেল প্রভু কু্রদ্ধ হেয়িছেলন| এই সমস্ত েলাকরা
িছল তােদর িপতৃপুরুষেদর েচেয়ও খারাপ| 23এরা উঁচু েবদী ছাড়াও পাথেরর সৃ্মিতেসৗধ, বঁােশর পিবত্র মূির্ত্ত
প্রভৃিত বািনেয়িছল| প্রেতয্কিট উচ্চস্থান, সবুজ গােছর তলায় তারা এই সব কদাকার িজিনস বািনেয়িছল|
24 তােদর মেধয্ এমন মানুষ িছল যারা অনয্ েদবতার পূজার জনয্ রিতিক্রয়ােথর্ েদহ িবক্রয়় কেরিছল|
িযহূদার অেনক েলাক অেনক মন্দ কাজ কেরিছল| এই পিবত্র ভূভােগ আেগ যারা বাস করত ঈশ্বর তােদর
হাত েথেক জিম েকেড় িনেয় ইস্রােয়েলর েলাকেদর হােত তুেল িদেয়িছেলন|

25 রহিবয়ােমর রাজেত্বর পঞ্চম বছের িমশেরর রাজা শীশক েজরুশােলেমর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ কেরিছেলন|
26 শীশক প্রভুর মিন্দর ও রাজপ্রাসাদ েথেক সমস্ত সম্পদ, এমনিক দায়ুেদর বানােনা েসানার ঢালগুেলা
পযর্ন্ত িনেয় যান| 27 তখন রহিবয়াম এই জায়গায় রাখার জনয্ িপতল িদেয় নতুন ঢাল বানােলন| িতিন
এই নতুন ঢালগুেলা রাজপ্রাসােদর দরজায় প্রহরীেদর রাখেত িদেয়িছেলন| 28এরপর যখনই রাজা মিন্দের
েযেতন প্রহরীরা তঁার সেঙ্গ সেঙ্গ ঐ ঢালগুেলা িনেয় েযত| তারপর যখন প্রহরীরা িফের আসত, তারা ঐ
ঢালগুিল প্রহরী কেক্ষর েদওয়ােলর ওপর আবার েরেখ িদত|

29 রাজা রহিবয়াম েয সমস্ত কাজ কেরিছেলন তা িযহূদার রাজােদর ইিতহাস গ্রেন্থ িলিপবদ্ধ আেছ|
30 রহিবয়াম ও যারিবয়াম দুজেনই সব সময় এেক অেনয্র সেঙ্গ যুেদ্ধ িলপ্ত থাকেতন|

31 রহিবয়াম মারা যাবার পর তঁােক তঁার পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ দায়ুদ নগের সমািধস্থ করা হল| (তঁার মা
িছেলন নয়মা| িতিন িছেলন অেম্মানীয় জাতীয়|) রহিবয়ােমর পর তার পুত্র অিবয়াম নতুন রাজা হেলন|

15
িযহূদার রাজা অিবয়াম

1 নবােটর পুত্র ইস্রােয়েলর রাজা যারিবয়ােমর রাজেত্বর 18 বছেরর মাথায় অিবয়াম িযহূদার নতুন রাজা
হেলন| 2অিবয়াম েজরুশােলেম িতন বছর রাজত্ব কেরন| তঁার মা মাখা িছেলন অবীশােলােমর কনয্া|

3 অিবয়ামও তঁার িপতার মেতা যাবতীয় পাপ কেরিছেলন| িতিন েমােটই তঁার িপতামহ দায়ুেদর মেতা
প্রভুর একিনষ্ট ভক্ত িছেলন না| 4প্রভু দায়ুদেক ভালবাসেতন বেল অিবয়ামেক েজরুশােলেম রাজত্ব করেত
িদেয়িছেলন| প্রভু দায়ুদেক পুত্রলাভ করেত িদেয়িছেলন এবং িতিন দায়ুেদর জনয্ েজরুশােলমেক িনরাপেদ
েরেখিছেলন| 5 একমাত্র িহত্তীয় ঊিরয়র ঘটনা ছাড়া দায়ুদ জীবেনর সব েক্ষেত্রই কায়মেনাবােকয্ প্রভুেক
অনুসরণ কেরিছেলন|
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6 রহিবয়াম ও যারিবয়াম দুজেনই সব সময় পরস্পেরর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ কের িগেয়েছন| 7অিবয়াম আর যা
িকছু কেরিছেলন েস সবই িযহূদার রাজােদর ইিতহাস গ্রেন্থ িলিপবদ্ধ আেছ|
অিবয়ােমর রাজেত্বর েগাটা সময়টুকু েকেটিছল যারিবয়ােমর সেঙ্গ যুদ্ধ িবগ্রহ কের| 8অিবয়ােমর মৃতুয্র

পর তঁােক দায়ুদ নগরীেত সমািধস্থ করা হল এবং তঁার পুত্র আসা নতুন রাজা হেলন|

িযহূদার রাজা আসা
9 ইস্রােয়েল যারিবয়ােমর রাজেত্বর 20 বছেরর মাথায়আসা িযহূদার রাজা হেলন| 10আসা েজরুশােলেম

41 বছর রাজত্ব কেরিছেলন| অবীশােলােমর কনয্া মাখা িছেলন আসার ঠাকুরমা|
11 আসা তঁার পূবর্পুরুষ দায়ুেদর মেতা প্রভু িনেদর্ িশত সৎ পেথ জীবনযাপন কেরন| 12 তঁার রাজেত্বর

সময় েয সমস্ত বয্িক্ত অনয্ মূির্ত্তর েসবার জনয্ রিতিক্রয়ােথর্ িনেজেদর েদহ িবক্রয়় কেরিছল তােদর
িতিন েদশ ছাড়েত বাধয্ কেরন| িতিন েসই েদশ েথেক তােদর পূবর্পুরুষেদর ৈতরী সমস্ত মূির্ত্তও সিরেয়
েফেলিছেলন| 13 আসা তার ঠাকুরমা মাখােকও রাণীর পদ েথেক অপসারণ কেরন| কারণ মাখা িবধমীর্
েদবী আেশরার ঐ বীভৎ স মূির্ত্তসমূহ িনমর্াণ কিরেয় িছেলন| এই মূির্ত্তিটেক েভেঙআসা িকেদ্রাণ নদীর ধাের
পুিড়েয় িদেয়িছেলন| 14 উচ্চ েবদীগুিলেক ধ্বংস না করেলও আসা আজীবন প্রভুর প্রিত অনুরক্ত িছেলন|
15 সমস্ত েসানা, রূেপা এবং প্রভুর জনয্ েদওয়া অনয্ানয্ উপহারসামগ্রী েযগুিল তঁার িপতা দায়ুেদর দ্বারা
সংরিক্ষত িছল এবং েযগুিল েলােক দান কেরিছল, আসা েসগুিল প্রভুর মিন্দের েরেখ িদেয়িছেলন|

16 িযহূদায় রাজত্ব কােল েগাটা সময়টাই আসার েকেটিছল ইস্রােয়েলর রাজা বাশার সেঙ্গ যুদ্ধ কের|
17 বাশা িযহূদার সেঙ্গ যুদ্ধ কেরিছেলন কারণ েকােনা েলাকেক আসার রাজত্ব েথেক বাইের েযেত িদেত বা
েসখােন েযেত েদওয়া বন্ধ করেত েচেয়িছেলন| একারেণ িতিন রামা শহরিটেক খুব সুরিক্ষত ভােব বািনেয়
িছেলন| 18আসা তাই প্রভুর মিন্দেরর েকাষাগার েথেক এবং রাজপ্রাসাদ েথেক সমস্ত েসানা ও রূেপা েবর
কের ভৃতয্েদর হাত িদেয় েস সব িহিষেয়ােণর েপৗত্র টিব্রেম্মােণর পুত্র অরােমর রাজা িবন্হদদেক পািঠেয়
িদেয়িছেলন| দেম্মশক িছল িবন্হদেদর রােজয্র রাজধানী| 19আসা িবন্হদদেক বেল পাঠান, “আমার িপতা
ও আপনার িপতার মেধয্ একিট শািন্ত চুিক্ত স্বাক্ষিরত হেয়িছল| এখন আিম আপনার সেঙ্গ শািন্ত চুিক্ত
করেত চাই| তাই আিম আপনােক এই সমস্ত েসানা-রূেপা উপহারস্বরূপ পাঠালাম| অনুগ্রহ কের আপিন
ইস্রােয়েলর রাজা বাশার সেঙ্গ আপনার সিন্ধ ভঙ্গ করুন, যােত েস আপনােদর িনেজেদর মেতা থাকেত
িদেয় তার িনেজর েদেশ িফের যায়|”

20 িবন্হদদ আসার সেঙ্গ চুিক্ত কের তার েসনাবািহনীেক ইেয়ান, দান, আেবল-ৈবৎ -মাখা, নপ্তািল ও
গালীলী হ্রেদর আেশপােশর ইস্রােয়লীয় শহরগুেলােত যুদ্ধ করেত পাঠােলন| 21 এ খবর েপেয় বাশা রামা
শহর সুদৃঢ় করার কাজ বন্ধ কের িতসর্ােত িফের এেলন| 22 তখন রাজা আসা িযহূদার সমস্ত েলাকেদর
সাহাযয্ প্রাথর্না কের িনেদর্ শ িদেল সকেল িমেল রামােত েগল| তারপর েসখান েথেক রামা শহরটােক শক্ত
কের বানােনার জনয্ বাশা েয সব পাথর ও কাঠ এেনিছল েসই সব িবনয্ামীেনর েদশ েগবা ও িমস্পােত
বেয় আনা হেলা| এরপর আসা এই দুেটা শহরেক সুদৃঢ় কের তুলেলন|

23 আসা সম্পির্কত অনয্ানয্ যাবতীয় তথয্ উিন েয সমস্ত কাজ কেরিছেলন বা েয সব শহর বািনেয়
িছেলন েস সবই িযহূদার রাজােদর ইিতহাস গ্রেন্থ িলিপবদ্ধ আেছ| েযেহতু আসা বৃদ্ধ হেয় িগেয়িছেলন, তঁার
পােয় একটা েরাগ হয়| 24আসার মৃতুয্র পর তঁােক তঁার পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ দায়ুদ নগরীেত কবর েদওয়া
হল| এরপর আসার পুত্র িযেহাশাফট নতুন রাজা হেলন|

ইস্রােয়েলর রাজা নাদব
25 িযহূদায় আসার রাজেত্বর িদ্বতীয় বছেরর সময় যারিবয়ােমর পুত্র নাদব ইস্রােয়েলর রাজা হন| িতিন দু

বছর রাজত্ব কেরিছেলন| 26নাদব তঁার িপতা যারিবয়ােমর মেতাই যাবতীয় পাপ কেমর্ িলপ্ত হেলন| যারিবয়াম
রাজা থাকাকালীন িতিন ইস্রােয়েলর েলাকেদর পাপাচরেণর কারণ হেয়িছেলন|

27 ইষাখর পিরবারেগাষ্ঠীর অিহেয়র পুত্র বাশা, রাজা নাদবেক হতয্ার একিট চক্রান্ত কেরিছেলন| এসময়
নাদব ও ইস্রােয়েলর সবাই িগব্বেথান শহেরর িবরুেদ্ধ লড়াই করিছল| িগব্বেথান শহরিট পেলষ্টীয় অিধকৃত
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িছল| 28এই শহেরই বাশা নাদবেক হতয্া কেরিছেলন| আসার িযহূদার রাজেত্বর তৃতীয় বছের এ ঘটনা ঘেট|
এরপর বাশা ইস্রােয়েলর নতুন রাজা হেলন|

ইস্রােয়েলর রাজা বাশা
29 ইস্রােয়েলর রাজা হবার পর বাশা যারিবয়ােমর পিরবােরর সবাইেক এেক এেক হতয্া করেলন| প্রভু

েয ভােব েসই শীেলানীয় অিহেয়র মাধয্েম ভাববাণী কেরিছেলন, িঠক েস ভােবই এই সমস্ত ঘটনা ঘটেলা|
30 যারিবয়ােমর পােপর ফেলই তার বংেশর সবাইেক মরেত হেলা| ইস্রােয়েলর েলাকেদর পাপাচরেণর
কারণ হেয় যারিবয়াম প্রভুেক খুবই কু্রদ্ধ কের তুেলিছল|

31নাদবআর যা িকছু কেরিছেলন েস সব ইস্রােয়েলর রাজােদর ইিতহাস গ্রেন্থ িলিপবদ্ধআেছ| 32 বাশার
ইস্রােয়েল রাজেত্বর েগাটা সময়টাই িযহূদার রাজা আসার সেঙ্গ যুদ্ধ কের েকেটিছল|

33 আসার িযহূদায় রাজেত্বর তৃতীয় বছেরর মাথায় অিহয়র পুত্র বাশা ইস্রােয়েলর রাজা হেলন| বাশা
িতসর্ােত 24 বছর রাজত্ব কেরিছেলন| 34 িকন্তু বাশা তঁার িপতা যারিবয়ােমর মেতাই পাপাচরণ কেরিছেলন
এবং ইস্রােয়েলর েলাকেদর এমন সব পাপাচরেণর কারণ হেয়িছেলন যা প্রভুর মন:পুত িছল না|

16
1 প্রভু তখন হনািনর পুত্র েযহূর সেঙ্গ কথা বলেলন এবং রাজা বাশার িবরুেদ্ধ কথা বলেলন| 2 িতিন

বলেলন, “আিম েতামােক ধূেলা েথেক উিঠেয় এেন ইস্রােয়েল আমার েলাকেদর েনতা কেরিছলাম| িকন্তু
তুিম যারিবয়ােমর আচরণ অনুসরণ কেরছ| আমার ইস্রােয়েলর েলাকেদর পাপাচরেণর কারণ হেয়ছ এবং
তারা তােদর পাপ িদেয় আমােক কু্রদ্ধ কেরেছ| 3তাই বাশা, আিম েতামােক এবং েতামার পিরবারেক ধ্বংস
করব| নবােটর পুত্র যারিবয়ােমর পিরবােরর েয দশা হেয়িছল েতামােদরও তাই হেব| 4 েতামার পিরবােরর
সবাই শহেরর পেথঘােট মারা পড়েব, কুকুের তােদর মৃতেদহ িঁছেড় খােব| অনয্রা মােঠঘােট মের পেড়
থাকেব| িচল শকুনী তােদর মৃতেদহ েঠাকরােব|”

5 বাশা ও তঁার উেল্লখেযাগয্ কীির্তর সব িকছুই ইস্রােয়েলর রাজােদর ইিতহাস গ্রেন্থ িলিপবদ্ধ আেছ|
6 বাশার মৃতুয্র পর তঁােক িতসর্ােত সমািধস্থ করা হল| এরপর তঁার পুত্র এলা নতুন রাজা হেলন|

7 যারিবয়ােমর পিরবােরর মেতাই বাশাও প্রভুর িবরুেদ্ধ বহু পাপাচরণ কের, যার ফের প্রভু তার প্রিত
কু্রদ্ধ হন এবং ভাববাদী েযহূেক বাশার পিরণিতর কথা জািনেয় েদন| বাশা যারিবয়ােমর পিরবােরর সবাইেক
হতয্া করার জনয্ও প্রভু তঁার প্রিত কু্রদ্ধ হেয়িছেলন|

ইস্রােয়েলর রাজা এলা
8 আসার িযহূদায় রাজেত্বর 26 বছেরর মাথায় বাশার পুত্র এলা ইস্রােয়েলর নতুন রাজা হেলন| এলা

িতসর্ােত দুবছর রাজত্ব কেরিছেলন|
9 িসিম্র িছেলন এলার অধীনস্থ একজন রাজকমর্চারী| িসিম্র এলার অেধর্ক রথ বািহনীর েসনাপিত িছেলন|

িসিম্র এলার িবরুেদ্ধ চক্রান্ত কেরিছেলন| রাজা এলা তখন অসর্ার বািড়েত বেস দ্রাক্ষারস পান করিছেলন|
অসর্া িতসর্ার প্রাসাদরক্ষক িছল| 10 িসিম্র েস সময় ঐ বািড়েত ঢুেক এলােক হতয্া কেরন| িযহূদােত আসার
রাজেত্বর 27 বছেরর মাথায় এই ঘটনা ঘেট| িসিম্র এলার পের ইস্রােয়েলর নতুন রাজা হেলা|

ইস্রােয়েলর রাজা িসিম্র
11-12 িসিম্র ইস্রােয়েলর নতুন রাজা হবার পর িতিন এেক এেক বাশার পিরবােরর সকলেক হতয্া করেলন,

কাউেক েরহাই িদেলন না| িসিম্র বাশার বনু্ধ-বান্ধবেদরও সবাইেক হতয্া করেলন| প্রভু েযভােব ভাববাদী
েযহূর কােছ বাশার মৃতুয্ সম্পেকর্ ভাববাণী কেরিছেলন িঠক েস ভােবই বাশা ও তঁার পিরবােরর সকেলর
মৃতুয্ হল| 13 বাশা ও তঁার পুত্র এলার পাপাচরেণর জনয্ই এই ঘটনা ঘটেলা| তঁারা শুধু িনেজরাই পাপ কেরন
িন, ইস্রােয়েলর েলাকেদরও পাপাচরেণ বাধয্ কেরিছেলন| েয কারেণ প্রভু তােদর ওপর কু্রদ্ধ হেয়িছেলন|
এছাড়াও তারা মূির্ত্ত পূজা করেতন বেল প্রভু কু্রদ্ধ হেয়িছেলন|

14 এলা আর যা িকছু কেরিছেলন তা ইস্রােয়েলর রাজােদর ইিতহাস গ্রেন্থ িলিপবদ্ধ আেছ|
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15 িযহূদােত আসার রাজেত্বর 27তম বছের িসিম্র ইস্রােয়েলর রাজা হেলন| িসিম্র মাত্র 7 িদেনর জনয্
িতসর্ােত রাজত্ব কেরিছেলন| পেলষ্টীয় অিধকৃত িগব্বেথােনর কােছ ইস্রােয়েলর েসনাবািহনী তখন িশিবর
েগেড়িছল| তারা েস সময় যুেদ্ধর জনয্ প্রস্তুত হিচ্ছল| 16 তােদর কােন এেলা িসিম্র ইস্রােয়েলর রাজার
িবরুেদ্ধ চক্রান্ত কের তঁােক হতয্া কেরেছন| তখন ইস্রােয়েলর সমস্ত বািসন্দা েসই িশিবেরই েসনাপিত
অিম্রেক ইস্রােয়েলর রাজা িহেসেব িঠক করেলা| 17 তখন অিম্র ও ইস্রােয়েলর সবাই িগব্বেথান েথেক
এেস িতসর্া আক্রমণ করেলা|

18 িসিম্র যখন বুঝেত পারেলন িতসর্া শত্রুপেক্ষর দখেল চেল েগেছ, তখন িতিন রাজপ্রাসােদ িনেজেক
বন্ধ কের প্রাসােদ আগুন লািগেয় আত্মহতয্া করেলন| 19 িসিম্রও যারিবয়ােমর মেতাই প্রভুর অনিভেপ্রত
পাপাচরণ কেরিছেলন ও ইস্রােয়েলর েলাকেদর পারকােযর্র কারণ হেয়িছেলন| আর এই পােপর জনয্ই
িসিম্রর মৃতুয্ হল|

20 িসিম্রর গল্প, তঁার চক্রান্ত ও অনয্ানয্ যা িকছু িতিন কেরিছেলন তা ইস্রােয়েলর রাজােদর ইিতহাস গ্রেন্থ
িলিপবদ্ধ আেছ| িসিম্র রাজা এলার িবরুেদ্ধ িবেদ্রাহ করার পর িক হেয়িছল েসই কথাও এই গ্রেন্থ েলখা
আেছ|

ইস্রােয়েলর রাজা অিম্র
21 েস সমেয় ইস্রােয়েলর বািসন্দারা দুিট দেল ভাগ হেয় িগেয়িছল| অেধর্ক েলাক চাইিছল গীনেতর পুত্র

িতিব্নেক রাজা করেত, বাকী অেধর্ক িছল অিম্রর অনুগামী| 22 অিম্রর সমথর্করা েবশী শিক্তশালী হওয়ায়
িতিব্ন িনহত হেলন এবং অিম্র নতুন রাজা হেলন|

23আসা িযহূদায় রাজত্ব করার 31 বছেরর মাথায় অিম্র ইস্রােয়েলর রাজা হন| িতিন 12 বছর ইস্রােয়ল
শাসন কেরন| তার মেধয্ 6 বছর িতিন িতসর্া শহর েথেক রাজত্ব কেরিছেলন| 24অিম্র 150 পাউণ্ড রূেপা
িদেয় েশমেরর কাছ েথেক শমিরয়া পাহাড়িট িকেন েসখােন একিট শহর বানান| পাহােড়র আেগর মািলক
েশমেরর নােমই িতিন ঐ শহরিটর নাম শমিরয়া িদেয়িছেলন|

25 প্রভু যা যা অনুিচত বেল েঘাষণা কেরিছেলন, রাজা অিম্র িঠক েসইগুেলাই কেরিছেলন| তঁার আেগ
েয সব রাজারা রাজত্ব কেরিছেলন িতিন তঁােদর েচেয়ও খারাপ িছেলন| 26 নবােটর পুত্র যারিবয়াম েয
সব পাপ কেরিছেলন িতিনও িঠক েসই পাপগুেলা কেরিছেলন এবং িতিন ইস্রােয়েলর েলাকেদরও পােপর
কারণ হেয়িছেলন| অতএব তঁারা ইস্রােয়েলর ঈশ্বর প্রভুেক কু্রদ্ধ কের তুেলিছেলন কারণ তঁারা অথর্হীন,
মূলয্হীন মূির্ত্তসমূেহর পূজা কেরিছেলন|

27অিম্র সম্পেকর্ আর সব িকছু িতিন যা যা উেল্লখেযাগয্ কাজ কেরিছেলন ইস্রােয়েলর রাজােদর ইিতহাস
গ্রেন্থ িলিপবদ্ধ আেছ| 28 অিম্রর মৃতুয্র পর তঁােক শমিরয়া শহেরই সমািধস্থ করা হল| তঁারপর তঁার পুত্র
আহাব নতুন রাজা হেলন|

ইস্রােয়েলর রাজা আহাব
29আসার িযহূদায় রাজত্ব কােলর 38 বছেরর সমেয় অিম্রর পুত্র আহাব ইস্রােয়েলর রাজা হন| আহাব

শমিরয়া শহর েথেক 22 বছর ইস্রােয়ল শাসন কেরিছেলন| 30আহাব তঁার আেগর রাজােদর তুলনায় আেরা
খারাপ িছেলন| প্রভু যা িকছু অনয্ায় বেল েঘাষণা কেরিছেলন িতিন েসগুেলাই কেরিছেলন| 31 নবােটর পুত্র
যারিবয়ােমর মেতা পাপাচরণ কেরও আহাব ক্ষান্ত হন িন, উপরন্তু িতিন সীেদানীয় রাজা ইৎ বােলর কনয্া
ঈেষবলেক িবেয় কেরিছেলন| এরপর আহাব বাল মূির্ত্তর পূজা করেত শুরু কেরন এবং 32 শমিরয়া শহের
বাল পূজার জনয্ একটা মিন্দর কের েসখােন েবদী বািনেয় িদেয়িছেলন| 33 আেশরার আরাধনার জনয্ও
িতিন একিট খঁুিট পঁুেত িদেয়িছেলন| ইস্রােয়েল তঁার আেগ অনয্ েয সব রাজা শাসন কেরিছেলন তঁােদর
তুলনায় প্রভু ইস্রােয়েলর ঈশ্বরেক কু্রদ্ধ করার মেতা আহাব অেনক েবশী পাপকাযর্ কেরিছেলন|

34 আহােবর শাসন কােল ৈবেথেলর হীেয়ল িযরীেহা শহরিট পুনির্নমর্াণ কেরিছেলন| এই কােজর
ফলস্বরূপ হীেয়ল েয সমেয় শহরিট বানােনার কাজ শুরু কেরন, েস সময় তঁার বড় েছেল অবীরাম মারা
যায়| আর শহেরর েতারণ বসােনার কাজ েশষ হেল হীেয়েলর েছাট েছেল সগুেবরও মৃতুয্ হল| নূেনর পুত্র
িযেহাশূেযর মাধয্েম প্রভু েয ভােব ভাববাণী কেরিছেলন িঠক েস ভােবই এই সব ঘেটিছল|
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17
এিলয়় এবং অনাবৃষ্টির কাল

1 িগিলয়েদর িতশ্বী শহের এিলয়় নােম এক ভাববাদী বাস করেতন| িতিন রাজা আহাবেক বলেলন, “আিম
ইস্রােয়েলর ঈশ্বর, প্রভুর েসবক| আিম েসই প্রভুর নােম অিভশাপ িদলাম আগামী কেয়ক বছর বৃষ্টিপাত
েতা দূেরর কথা, এেদেশ এক েফঁাটা িশিশর পযর্ন্ত আর পড়েব না| একমাত্র আিম িনেদর্ শ িদেলই আবার
বৃষ্টিপাত হেব|”

2-3 প্রভু তখন এিলয়়েক েস জায়গা েছেড় যদর্ ন নদীর পূবর্ িদেক করীত্ খঁািড়র কােছ লুিকেয় থাকেত
বলেলন| 4 িতিন এিলয়়েক জানান েয িতিন কাক ও শকুিনেদর েরাজ তঁার জনয্ েসখােন খাবার এেন েদবার
িনেদর্ শ িদেয়েছন এবং তৃষ্ণা েপেল এিলয়় করীেতর জলধারা েথেক জলপানও করেত পারেবন| 5 প্রভুর
িনেদর্ শ মেতা এিলয়় তখন যদর্ েনর পূবর্িদেক করীৎ খঁািড়র কােছ বাস করেত েগেলন| 6প্রিতিদন সকােল ও
িবেকেল কাক ও শকুিনরা এিলয়়েক খাবার এেন িদত আর তৃষ্ণা েপেল িতিন করীেতর েস্রাত েথেক জল
পান করেতন|

7 িকন্তু অনাবৃষ্টির দরুণ করীেতর জলধারা শুিকেয় েগল| 8 তখন প্রভু এিলয়়েক 9 সীেদােনর সািরফেত
যাওয়ার িনেদর্ শ িদেলন| িতিন বলেলন, “েসখােন এক িবধবা রমণী বাস কের|আিম তঁােক েতামার খাবােরর
বয্বস্থা করেত িনেদর্ শ িদেয়িছ|”

10 এিলয়় তখন সািরফত নগেরর দরজার কােছ িগেয় এক িবধবা মিহলােক দঁািড়েয় থাকেত েদখেত
েপেলন| েস আগুন জ্বালােনার জনয্ কাঠ জেড়া করিছল| এিলয়় তঁােক বলেলন, “আমায় একটু খাবার
জল এেন িদেত পােরা?” 11 েসই মিহলা জল আনেত যাবার সময় এিলয়় আবার তােক অনুেরাধ করেলন,
“দয়া কের আমার খাবার জনয্ এক টুকেরা রুিট এেনা|”

12 িকন্তু েসই মিহলা উত্তর িদেলন, “আিম েতামার প্রভু ঈশ্বেরর সামেন িদিবয্ েখেয় বলিছ, আমার ঘের
রুিট েনই| শুধু বযােম অল্প একটু ময়দা আর িশিশেত অল্প খািনক েতল রাখা আেছ| আিম এখােন কাঠ
কুেড়ােত এেসিছলাম| আিম এই কাঠ বাড়ীেত বেয় িনেয় যােবা এবং আগুন জ্বািলেয় রুিট েসঁকব এবং
আমার পুত্র ও আিম আমােদর েশষ আহার করব এবং তারপর িখেদর জ্বালায় মের যােবা|”

13 এিলয়় েসই মিহলােক বলেলন, “েকােনা িচন্তা েকােরা না| কথা মেতা বািড় িগেয় রান্না চড়াও| িকন্তু
তার আেগ ঐ ময়দা েথেক েছাট্ট একটা রুিট বািনেয় আমার জনয্ িনেয় এেসা| তারপর তুিম েতামার আর
েতামার পুেত্রর জনয্ রান্না কেরা| 14 ইস্রােয়েলর প্রভু ঈশ্বর বলেলন, �ঐ ময়দার েকৗেটা কখনও শূনয্ হেব
না| যত িদন না প্রভু এ েদেশ বৃষ্টি পাঠােচ্ছন তত িদন পযর্ন্ত ঐ িশিশর েতলও আর কমেব না|� ”

15 তখন ঐ মিহলা বািড় িফের িগেয় এিলয়়র কথা মেতা কাজ করল| এিলয়়, ঐ মিহলািট এবং তার পুত্র
বহু িদেনর জনয্ যেথষ্ট খাদয্ েপেয়িছল| 16 প্রভু এিলয়়েক যা ভাববাণী কেরিছেলন, েসই কথা মেতাই ঐ
ময়দার বযাম ও েতেলর িশিশ কখনও শূনয্ হয় িন|

17 িকছু িদন পের মিহলার পুত্র খুবই অসুস্থ হেয় পেড়| েশেষ এক সময় তার িনঃশ্বাস বন্ধ হেয় েগেল
18মিহলা এিলয়়েক এেস বলল, “আপিন ঈশ্বেরর েলাক, আপিন িকআমায় সাহাযয্ করেত পারেবন? নািক
আপিন এখােন এেস েকবল আমােক আমার পােপর কথা মেন কিরেয় িদেয় আমার পুত্রেক মৃতুয্র িদেক
েঠেল েদেবন?”

19 এিলয়় তােক বলেলন, “েতামার পুত্রেক আমার কােছ এেন দাও|” তারপর এিলয়় পুত্রিটেক ওপের
িনেয় িগেয় েয ঘের িতিন থাকেতন তার িনেজর খােট শুইেয় িদেলন| 20তারপর এিলয়় প্রভুর কােছ প্রাথর্না
কের বলেলন, “প্রভু, আমার ঈশ্বর, এই িবধবা রমণী আমােক তার বািড়েত আশ্রয় িদেয়েছ| আপিন িক
তার প্রিত এই অনাচার করেবন? আপিন িক তার পুত্রেক মারা েযেত েদেবন?” 21 তারপর এিলয়় পর পর
িতন বার েসই েছেলটার ওপর শুেয় প্রাথর্না কের বলেলন, “প্রভু, আমার ঈশ্বর, এই েছেলটােক পুনজীর্িবত
করুন|”

22প্রভু এিলয়়র ডােক সাড়া িদেলন| েছেলিট েবঁেচ উঠল এবং আবার স্বাভািবক ভােব শ্বাস-প্রশ্বাস িনেত
শুরু করল| 23 এিলয়় তখন েছেলিটেক নীেচর তলায় িনেয় িগেয় তার মােয়র হােত তুেল িদেয় বলেলন,
“েদেখা, েতামার পুত্র েবঁেচই আেছ!”
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24 েসই মিহলা তখন বলল, “এবার আমার সিতয্ সিতয্ িবশ্বাস হল েযআপিন ঈশ্বেরর েলাক! প্রভু সিতয্ই
আপনার মুখ িদেয় কথা বেলন!”

18
এিলয়় ও বােলর ভাববাদী

1 একটানা িতন বছর অনাবৃষ্টির পর প্রভু এিলয়়েক বলেলন, “আিম আবার শীিগ্গরই বৃষ্টি পাঠােবা| যাও
িগেয় রাজা আহােবর সেঙ্গ েদখা কেরা|” 2 এিলয়় তখন আহােবর সেঙ্গ েদখা করেত েগেলন|
েস সমেয় শমিরয় শহের দুির্ভক্ষ চলিছল| 3 রাজা আহাব তাই ওবিদয়, েয প্রাসাদ রক্ষনােবক্ষণ করত

তােক েডেক পািঠেয়িছেলন| ওবিদয় প্রকৃত অেথর্ই প্রভুর অনুগামী িছেলন| 4 এক সমেয় ঈেষবল প্রভুর
সমস্ত ভাববাদীেদর হতয্া করেত শুরু কেরিছেলন| ওবিদয় 100 জন ভাববাদীেক দুিট গুহার মেধয্ 50
ভােগর দুিট দেল লুিকেয় েরেখ িছেলন এবং িনয়িমত তােদর খাবার ও জল এেন িদেতন| 5 রাজা আহাব
ওবিদয়েক বলেলন, “চেলা, আমরা েবিরেয় সমস্ত ঝণর্া আর নদীগুেলােত িগেয় েদিখ আমােদর েঘাড়া
আর খচ্চরগুেলােক বঁািচেয় রাখার মেতা ঘাস পাওয়া যায় িক না|” 6 দুজেন দুিট অঞ্চল ভাগ কের িনেয়
সারা েদেশ জেলর েখঁােজ েবিরেয় পড়ল| আহাব েগেলন এক িদেক আর ওবিদয় েগল আেরক িদেক|
7ওবিদয়র সেঙ্গ পেথ এিলয়়র েদখা হল| এিলয়়েক েদেখই ওবিদয় িচনেত পারল এবং তঁার সামেন নতজানু
হেয় িজেজ্ঞস করল, “এিলয়়! সিতয্ই িক আপিন আমার েসই মিনব?”

8 এিলয়় বলেলন, “হঁয্া, আিম এেসিছ| যাও েতামার রাজােক এ খবর জানাও|”
9 তখন ওবিদয় বলল, “আিম যিদ আহাবেক বিল েয আপিন েকাথায় আেছন আিম জািন তাহেল

আহাব আমােক েমের েফলেবন| প্রভু আিম েতা আপনার কােছ েকােনা অপরাধ কির িন, তাহেল আপিন
েকন আমােক মৃতুয্র মুেখ েঠেল িদেচ্ছন? 10 রাজা পাগেলর মেতা উন্মৎত হেয় প্রভু, আপনার ঈশ্বরেক
খঁুেজ েবড়ােচ্ছন, চতুির্দেক আপনার েখঁােজ েলাক পািঠেয়েছন| প্রেতয্কটা েদেশ িতিন আপনােক খঁুজেত
েলাক পািঠেয় িছেলন এবং েসখােন আপনােক পাওয়া না েগেল আহাব েসখানকার শাসকেদর কাছ েথেক
প্রিতশ্রুিত আদায় কেরেছন, েয সিতয্ সিতয্ই আপিন েসই সব েদেশ েনই| 11আর এখন আপিন আমােক
বলেছন, রাজার কােছ িগেয় আপনার এখােন থাকার খবর িদেত| 12 আিম িগেয় রাজা আহাবেক একথা
বলার পর, রাজা যখন আপনােক খঁুজেত আসেবন তখন হয়েতা প্রভু আপনােক অনয্ েকান জায়গায়
িনেয় িগেয় লুিকেয় রাখেবন আর আপনােক খঁুেজ না েপেয় রাজা আমােকই তখন হতয্া করেবন| আিম
েসই েছাটেবলা েথেক প্রভুেক অনুসরণ কের চেলিছ| 13 আপিন িনশ্চয়ই জােনন, আিম িক কেরিছলাম|
ঈেষবল যখন প্রভুর ভাববাদীেদর হতয্া করিছেলন, আিম তখন তােদর 50 জন কের দুভােগ েমাট 100
জন ভাববাদীেক দুেটা গুহায় লুিকেয় েরেখ িনয়িমত খাবার ও জল িদেয়িছলাম| 14 আর এখন আপিন
আমােক রাজার কােছ িগেয় বলেত বলেছন, েয আপিন এখােন আেছন| রাজা সেঙ্গ সেঙ্গই আমােক হতয্া
করেবন|”

15 এিলয়় তখন বলেলন, “সবর্শিক্তমান প্রভুর উপিস্থিত েযরকম সতয্, আিমও েসই রকমই প্রিতশ্রুিত
করিছ েয আিম রাজার সামেন আজ দঁাড়াব|”

16 ওবিদয় তখন রাজা আহাবেক িগেয় এিলয়় েকাথায় আেছ তা জানাল| রাজা আহাব এিলয়়র সেঙ্গ
েদখা করেত েগেলন|

17আহাব এিলয়়েক েদেখ প্রশ্ন করল, “তুিমই িক েসই েলাক যার জনয্ ইস্রােয়েলর এই দুরবস্থা?”
18এিলয়় উত্তর িদেলন, “আমার জনয্ ইস্রােয়েলর েকােনা দুদর্ শাই হয় িন| তুিম ও েতামার িপতৃপুরুষরাই

এজনয্ দায়ী| েতামরা প্রভুর আেদশ অমানয্ কের মূির্ত্তর পূজা শুরু কেরছ| 19 এখন ইস্রােয়েলর সবাইেক
কিম্মর্ল পবর্েত আমার সেঙ্গ েদখা করেত বেলা| বালেদেবর 450 জন ভাববাদী ও রানী ইেষবল সমথর্ক
আেশরার মূির্ত্তর 400 জন ভাববাদীেকও েযন ওখােন আনা হয়|”

20 আহাব তখন সমস্ত ইস্রােয়লীয় ও ঐসব ভাববাদীেদর কিম্মর্ল পবর্েত ডাকেলন| 21 এিলয়় তখন
সবাইেক বলেলন, “েতামরা কেব িস্থর করেব েকান েদবতােক েতামরা অনুসরণ করেব? েশােনা, প্রভুই
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যিদ সতয্ ঈশ্বর হন তাহেল তঁােক অনুসরণ কেরা| আর বাল মূির্ত্তেক যিদ েতামােদর প্রকৃত েদবতা বেল
মেন হয় তাহেল তঁােক অনুসরণ কেরা|”
েলাকরা িকছুই বলল না| 22তখন এিলয়় তােদর বলেলন, “আিম এখােন প্রভুর একমাত্র ভাববাদী িহেসেব

উপিস্থত আিছ| আর বালেদেবর অনুগামী 450 জন ভাববাদী আেছন| 23 এবার দুেটা ষঁাড় িনেয় আসা
েহাক্◌্| বাল মূির্ত্তর ভাববাদীরা তার একিট েকেট টুকেরা টুকেরা কের কােঠর ওপর রাখুন| আিম অনয্টােক
েকেট টুকেরা কের েকেট কােঠর ওপর রাখিছ| আমরা েকউই িনেজ েথেক কােঠ আগুন ধরােবা না| আিম
আমার প্রভুর কােছ প্রাথর্না করিছ| 24বাল মূির্ত্তর অনুগামী ভাববাদীরাও তঁােদর েদবতার কােছ প্রাথর্না করুন|
যার প্রাথর্নায় সাড়া িদেয় কােঠ আগুন জ্বেল উঠেব, তার েদবতাই আসল প্রমািণত হেবন|”
সমস্ত েলাক এই পিরকল্পনায় সায় িদল|
25 এিলয়় তখন বাল মূির্ত্তর ভাববাদীেদর েডেক বলেলন, “আপনারা সংখয্ায় অেনক| আপনারাই প্রথম

যান| েয ভােব বললাম ষঁাড়টােক েকেট িঠক করুন| তেব আগুন জ্বালােবন না|”
26 তখন বাল মূির্ত্তর অনুগামী ভাববাদীরা তঁােদর েয ষঁাড়িট েদওয়া হেয়িছল েসটােক কথা মেতা েকেট

সাজােলন| তারপর তঁারা েবলা দুপুর পযর্ন্ত বাল মূির্ত্তর কােছ প্রাথর্না করেলন, তঁােদর বানােনা যজ্ঞেবদী
িঘের নাচানািচ করেলন িকন্তু েকউ তঁােদর প্রাথর্নায় সাড়া িদল না, আগুন জ্বলেলা না|

27 দুপুর গিড়েয় েগেল এিলয়় এই সব ভাববাদীেদর িনেয় রিসকতা শুরু করেলন| এিলয়় বলেলন, “বাল
যিদ সিতয্ সিতয্ই েদবতা হন, তাহেল একটু েজাের প্রাথর্না করা উিচৎ ! হয়েতা উিন এখন ভাবনায় ডুেব
আেছন! িকম্বা হয়েতা ঘুম লািগেয়েছন| না না! আপনােদর আেরকটু েজাের হঁাকডাক কের ওঁেক ঘুম েথেক
েতালা দরকার|” 28 একথা শুেন এই সব ভাববাদীরা তারস্বের প্রাথর্না করেত লাগেলন| ধারােলা অস্ত্র িদেয়
িনেজেদর ক্ষতিবক্ষত কের রক্ত বার কের েফলেলন| (বালেদেবর আরাধনার এিটও একিট িবেশষ প্রিক্রয়া
িছল|) 29 িকন্তু দুপুর েথেক িবেকল গিড়েয় েগল তখনও আগুন ধরার েকােনা লক্ষণ েদখা েগল না| ক্রেম
িবেকেলর বিলদােনর সময় ঘিনেয় এেলা, ভাববাদীরা উন্মৎেতর মেতা ডাকাডািক করেত লাগেলন িকন্তু
বালেদেবর িদক েথেক েকােনা সাড়াই পাওয়া েগল না|

30এিলয়় তখন সমস্ত েলাকেদর বলেলন, “এবারআমার কােছ এেসা|” সকেল এিলয়়েক িঘের দঁাড়ােল,
এিলয়় প্রথেম প্রভুর েভেঙ্গ যাওয়া েবদীিটেক িঠক করেলন| 31 তারপর ইস্রােয়েলর 12িট পিরবারেগাষ্ঠীর
প্রেতয্েকর নােম একটা কের েমাট 12িট পাথর খঁুেজ বার করেলন| যােকােবর 12 জন সন্তােনর নােম এই
12িট পিরবারেগাষ্ঠীর নামকরণ হেয়িছল| যােকাবেকই প্রভু ইস্রােয়ল বেল েডেকিছেলন| 32এিলয়় প্রভুেক
সম্মান জানােত এই পাথরগুেলা িদেয় যজ্ঞেবদীিট িঠক কেরিছেলন| তারপর িতিন েবদীর পােশ 7 গয্ালন
জল ধরার মেতা একিট েছাট েডাবা কাটেলন, 33 এবং সমস্ত জ্বালািন কাঠ েবদীেত রাখেলন| ষঁাড়টােক
টুকেরা কের কাটার পর এিলয়় েসইসব টুকেরা কােঠর ওপর রাখেলন| 34 তারপর িতিন বলেলন, “চারেট
পােত্র জল ভের িনেয় এেস েসই জল এই মাংেসর টুকেরা ও কােঠর ওপর ছিড়েয় দাও|” 35এিলয়় এরপর
িতন বার একাজ করেল, েবদী েথেক জল গিড়েয় পেড় েডাবাটা ভিরেয় িদল|

36তখন ৈবকািলক বিলদােনর সময়| ভাববাদী এিলয়় েবদীর কােছ িগেয় প্রাথর্না করেলন, “প্রভু অব্রাহাম,
ইসহাক ও যােকােবর ঈশ্বর, আিম আপনােক আহ্বান করিছ| আপিন এেস প্রমাণ করুন েয আপিনই
ইস্রােয়েলর প্রকৃত ঈশ্বর| এই সব েলাকেক েদখান েয আপিনই আমােক এসব করবার জনয্ আেদশ
িদেয়িছেলন| 37 েহ প্রভু, আপিন এেস আমার ডােক সাড়া িদেল তেবই এই সব েলাকরা বুঝেত পারেব
আপিনই তােদর আপনার কােছ িফিরেয় িনেলন|”

38 তখন প্রভু আগুন পাঠােলন| েসই আগুেন সমস্ত বিল, কাঠ, পাথর েবদীর পােশর মািট পযর্ন্ত পুেড়
েগল| আগুন েডাবায় জমা জলেক ভক্ষণ কের িনল. 39 সমস্ত েলাক এ ঘটনা েদেখ মািটেত হঁাটু েগেড়
বেস বলেত শুরু করেলা, “প্রভুই ঈশ্বর| প্রভুই ঈশ্বর|”

40 এিলয়় তখন বলেলন, “বাল মূির্ত্তর সমস্ত ভাববাদীেদর ধের িনেয় এেসা| একটাও েযন পালােত না
পাের|” তখন সবাই িমেল ঐ সমস্ত ভাববাদীেদর ধের িনেয় এল| এিলয়় তােদর কীেশােনর খঁািড়েত িনেয়
িগেয় হতয্া করেলন.

আবার বৃষ্টি নামেলা
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41 এিলয়় তখন রাজা আহাবেক বলেলন, “যাও এবার িগেয় পানাহার কেরা| প্রবল বৃষ্টি আসেছ|”
42 রাজা আহাব তখন েখেত েগেলন আর এিলয়় কিম্মর্ল পবর্েতর চূড়ায় িগেয় নতজানু হেয় হঁাটুেত মাথা
েঠিকেয় 43 তঁার ভৃতয্েক বলেলন, “সমুেদ্রর িদেক তাকাও|”
েসই ভৃতয্ তখন েযখান েথেক সমুদ্র েদখা যায় েসখােন েগল| েস িফের এেস বলল, “কই িকছু েতা

েদখেত েপলাম না|” এিলয়় তােক আবার েদখেত পাঠােলন| 44 পরপর সাত বার একই ঘটনা ঘটার পর
সাতবােরর বার েসই ভৃতয্ এেস বলল, “মানুেষর হােতর মুেঠার মেতা েছাট্ট এক টুকেরা েমঘ েদখলাম
সমুেদ্রর িদক েথেক আসেছ|”
এিলয়় তঁার ভৃতয্েক বলেলন, “যাও রাজা আহাবেক তঁার রথ প্রস্তুত কের বািড়েত েযেত বেলা কারণ

একু্ষিন রওনা না হেল ও বৃষ্টিেত আটেক যােব|”
45 অল্প িকছু ক্ষেণর মেধয্ই েগাটা আকাশ কােলা েমেঘ েঢেক িগেয় বাতাস বইেত শুরু করেলা এবং

প্রবল বৃষ্টি শুরু হল| আহাব তঁার রেথ চেড় িযিষ্রেয়েলর িদেক রওনা হেলন| 46প্রভুর শিক্ত তখন এিলয়়েক
ভর করেলা| এিলয়় আঁট কের েপাশাক েবঁেধ আহােবর আেগই েদৗেড় িযিষ্রেয়েল েপৗেঁছ েগেলন|

19
সীনয় পবর্েত এিলয়়

1 রাজা আহাব রাণী ঈেষবলেক এিলয়় যা যা কেরেছন, েয ভােব সমস্ত ভাববাদীেদর তরবাির িদেয় হতয্া
কেরেছন সবই বলেলন| 2ঈেষবল তখন এিলয়়র কােছ দূত মারফৎ খবর পাঠােলন, “আিম প্রিতজ্ঞা করিছ
আগামীকাল এসমেয়র আেগ তুিম েয ভােব ঐ ভাববাদীেদর হতয্া কেরছ িঠক েস ভােবই েতামােক হতয্া
করব| আর যিদ তা না পাির তাহেল েযন েদবতারা আমায় হতয্া কেরন|”

3এিলয়় যখন একথা শুনেলন তখন ভেয় িতিন তঁার প্রাণ বঁাচােত ভৃতয্েক সেঙ্গ িনেয় িযহূদার েবরেশবােত
পািলেয় েগেলন| তঁার ভৃতয্েক েবরেশবােত েরেখ 4এিলয়় সারািদন েহঁেট েহঁেট অবেশেষ মরুভূিমেত িগেয়
েপৗছঁেলন| েসখােন একটা কঁাটা েঝােপর তলায় বেস িতিন মৃতুয্ প্রাথর্না কের বলেলন, “প্রভু যেথষ্ট হেয়েছ|
এবার আমােক মরেত দাও| আিম আমার পূবর্পুরুষেদর অেপক্ষা েকােনা অংেশই ভােলা নই|”

5 এরপর এিলয়় েসই েঝােপর তলায় শুেয় ঘুিমেয় পড়েলন| এসময় এক েদবদূত এেস এিলয়়েক স্পশর্
কের বলল, “ওেঠা এিলয়়, েখেয় নাও!” 6 এিলয়় েদখেত েপেলন তঁার পােশই কয়লার ওপের এক
খানা েকক বানােনা আেছ আর এক ঘড়া জল রাখা আেছ| এিলয়় তা েখেয় জল পান কের আবার ঘুিমেয়
পড়েলন|

7 পের আবার প্রভুর দূত িফের এেস তঁােক বলল, “ওেঠা এিলয়়! িকছু খাও! সামেন লম্বা সফর, যিদ
তুিম েখেয় গােয় েজার না বাড়াও পািড় িদেত পারেব না|” 8 এিলয়় তখন উেঠ পানাহার করেলন| েসই
খাবার এিলয়়েক একটানা 40 িদন 40 রািত্র হঁাটার মেতা শিক্ত েজাগােলা| হঁাটেত হঁাটেত িতিন ঈশ্বেরর
পবর্ত নােম পিরিচত েহােরব পবর্েত িগেয় েপৗছঁেলন| 9 েসখােন একিট গুহার েভতের এিলয়় রািত্র বাস
করেলন|
েস সময় প্রভু এিলয়়র সেঙ্গ কথা বলেলন, “এিলয়় তুিম এখােন েকন?”
10 এিলয়় উত্তর িদেলন, “প্রভু ঈশ্বর সবর্শিক্তমান, আিম সব সময় সাধয্ মেতা েতামার েসবা কেরিছ|

িকন্তু ইস্রােয়েলর েলাকরা েতামার সেঙ্গ চুিক্তভঙ্গ কের েতামার েবদী ধ্বংস কের ভাববাদীেদর হতয্া কেরেছ|
এখন আিমই একমাত্র জীিবত ভাববাদী আর তাই ওরা আমােকও হতয্ার েচষ্টা করেছ|”

11 প্রভু তখন এিলয়়েক বলেলন, “যাও পবর্েত িগেয় আমার সামেন দঁাড়াও| আিম ঐ জায়গা িদেয়
যাব|” তখন েঝােড়া হাওয়া এেস পবর্তটােক েভেঙ্গ িদ্বখিণ্ডত করল, বড় বড় পাথেরর চঁাই খেস পড়ল,
িকন্তু েসই ঝেড়র মেধয্ প্রভু িছেলন না| ঝেড়র পর হল ভূিমকম্প| িকন্তু েসই ভূিমকম্পও প্রভু স্বয়ং নন|
12 ভূিমকেম্পর আগুন জ্বেল উঠল| িকন্তু আগুেনর মেধয্ও প্রভু িছেলন না| আগুন িনিভেয় েদওয়া হল|
একিট শান্ত, েকামল স্বর েশানা েগল|

13 এিলয়় যখন স্বরটা শুনেত েপেলন তখন িতিন তঁার শাল িদেয় তঁার মুখ েঢেক িদেলন| তারপর িতিন
িগেয় গুহার প্রেবশ মুেখ দঁাড়ােলন| একিট স্বর তঁােক িজজ্ঞাসা করল, “এিলয়়, তুিম এখােন েকন?”
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14 এিলয়় বলেলন, “প্রভু, ঈশ্বর সবর্শিক্তমান, আিম সব সময়ই আমার সাধয্ মেতা েতামার েসবা কের
এেসিছ িকন্তু ইস্রােয়েলর েলাকরা েতামার সেঙ্গ তােদর চুিক্তভঙ্গ কেরেছ| তারা েতামার পূেজার েবদী ধ্বংস
কের সমস্ত ভাববাদীেদর হতয্া কেরেছ| এখনআিমই একমাত্র জীিবতআিছ| আর ওরা আমােক হতয্ার েচষ্টা
করেছ|”

15 প্রভু বলেলন, “যাও দেম্মশেকর পােশর মরুভূিমর িদেক েয রাস্তা যােচ্ছ েসটা ধের দেম্মশেক িগেয়
হসােয়লেক অরােমর রাজপেদ অিভিষক্ত কেরা| 16 তারপর িনিম্শর পুত্র েযহূেক ইস্রােয়েলর রাজপেদ
অিভেষক কেরা| আর আেবলমেহালার শাফেটর পুত্র ইলীশায়েকও অিভেষক কেরা| েস ভাববাদী িহেসেব
েতামার জায়গা েনেব| 17 হসােয়ল বহু খারাপ েলাকেক হতয্া করেব| হসােয়েলর হাত েথেক যারা েবঁেচ
যােব তােদর েযহূ হতয্া করেব| আর েযহূর তরবাির েথেকও যিদ েকউ িনস্তার েপেয় যায় তােক ইলীশায়
হতয্া করেব| 18 এিলয়় ইস্রােয়েল তুিমই একমাত্র একিনষ্ঠ ভােব আমার েসবা কেরা িন| েসখােন আেরা
7000 েলাক আেছ যারা কখনও বাল মূির্ত্তর কােছ মাথা নত কের িন এবং এরা কখনও বাল মূির্ত্ত চুম্বন
কের িন|”

ইলীশায় একজন ভাববাদী হেলন
19 এিলয়় তখন শাফেটর পুত্র ইলীশায়েক খঁুজেত েবেরােলন| ইলীশায় তখন 12 িবঘা জিমেত হাল

িদিচ্ছেলন|এিলয়় যখন এেলন তখন ইলীশায় েশষ এক িবঘা জিমেত হাল িদিচ্ছেলন|এিলয়় িগেয় ইলীশােয়র
গােয় িনেজর আনুষ্ঠািনক েপাশাক পিরেয় িদেলন| 20 ইলীশায় ষঁাড়েক েছেড় েরেখ এিলয়়র েপছেন ছুেট
এেস বলেলন, “আমােক অনুমিত িদন, আিম একবার িগেয় আমার মােক আদর কের আিস এবং িপতার
কাছ েথেক িবদায় িনেয় আিস| তারপর আিম আপনার সেঙ্গ যােবা|”
এিলয়় উত্তর িদল, “েবশ, যাও! আিম েতামােক বাধা েদব না|”
21 ইলীশায় তখন বািড়েত িগেয়আত্মীয় স্বজেনর সেঙ্গ দারুণ খাওয়া-দাওয়া করেলন| তঁার গরুগুেলােক

েমের েযায়ােলর কাঠ জ্বািলেয় মাংস েসদ্ধ কের েলাকেদর খাওয়ােলন এবং িনেজও েখেলন| তারপর
ইলীশায় এিলয়়েক অনুসরণ করেলন এবং তঁার পিরচযর্য্া করেত লাগেলন|

20
িবন্হদদ ও আহাব যুেদ্ধ েগেলন

1 িবন্হদদ িছেলন অরােমর রাজা| িতিন তঁার েসনাবািহনী এক জায়গায় জেড়া করেলন| েসখােন তঁার
সেঙ্গ আেরা 32 জন রাজা েযাগদান করেলন| তঁােদর সেঙ্গ েঘাড়া ও রথ িছল| তারপর তারা সকেল
িমেল শমিরয় আক্রমণ কের শমিরয় শহেরর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ কেরিছেলন| 2 রাজা িবন্হদদ ইস্রােয়েলর রাজা
আহােবর কােছ শহের বাতর্ াবাহক পাঠােলন| 3 িতিন বলেলন, “তুিম আমােক েতামার েসানা, রূেপা, স্ত্রী,
পুত্রকনয্া সবিকছু সমপর্ণ কেরা|”

4 ইস্রােয়েলর রাজা উত্তর িদেলন, “মহারাজ আিম আপনার আনুগতয্ স্বীকার করলাম| আমার যা িকছু
আেছ এখন সবই আপনার হল|”

5 বাতর্ াবাহকরা িফের এেস আহাবেক জানােলা িবন্হদদ বেলেছন, “আিম েতামােক আেগই েতামার
েসানা, রূেপা, স্ত্রী পুত্রকনয্া সবাই আমায় িদেয় িদেত বেলিছলাম| 6 আগামীকাল আমার েলাকরা িগেয়
েতামার ও েতামার কমর্চারীেদর বািড় তল্লািশ করেব| তারা আমার কােছ িনেয়আসার জনয্ যাবতীয় মূলয্বান
সম্পদ িনেয় েনেব|� ”

7আহাব তখন েদেশর সমস্ত প্রবীণেদর এক ৈবঠক ডাকেলন| আহাব বলেলন, “েদখুন, িবন্হদদ একটা
েগালমাল করবার েচষ্টায় আেছ| প্রথেম ও আমার কােছ আমার স্ত্রী, পুত্রকনয্া, েসানা রূেপা সবিকছু
েচেয়িছল| আিম েস সবই ওেক িদেত রাজী হেয়িছলাম| িকন্তু এখন ও সব িকছুই িনেয় েযেত চাইেছ|”

8 সমস্ত প্রবীণরা বলেলন, “ওর কথা েশানার দরকার েনই| ও যা বলেছ তা আপিন েকােনা মেতই
করেবন না|”
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9 আহাব তখন িবন্হদদেক খবর পাঠােলন, “প্রথেম আপিন যা বেলিছেলন আিম তােত সম্মত আিছ,
িকন্তু আপনার িদ্বতীয় িনেদর্ শ মানা আমার পেক্ষ সম্ভব নয়|”
িবন্হদেদর দূতরা এ খবর রাজার কােছ িনেয় েগল| 10 তারপর তারা িবন্হদেদর কাছ েথেক এেস

জানােলা, “আিম শমিরয় শহরেক ধ্বংস কের ধূেলায় িমিশেয় েদব| আিম প্রিতজ্ঞা করিছ েয এই শহর
েথেক আমার েলাকেদর সেঙ্গ িনেয় যাওয়ার মেতা এক টুকেরা স্মারক আিম অবিশষ্ট রাখেবা না| যিদ এ
কাজ করেত না পাির আমার ঈশ্বর েযন আমােকই ধ্বংস কেরন|”

11 রাজা আহাব জবাব িদেলন, “যাও িবন্হদদেক িগেয় বেলা, যুেদ্ধ যাওয়ার আেগ বমর্ েয পের তার
যুদ্ধ কের এেস েয বমর্ েখােল তার মেতা গলাবািজ সােজ না|”

12 িবন্হদদ তখন তঁাবুেত বেস অনয্ানয্ রাজােদর সেঙ্গ দ্রাক্ষারস পান করিছেলন| েস সময় বাতর্ াবাহকরা
রাজা আহােবর কাছ েথেক িফের এেস তঁােক এই খবর িদেত িতিন তঁার েসনাবািহনীেক শহর আক্রমেণর
জনয্ প্রস্তুত হেত বলেলন| তখন তঁার েলাকরা যুদ্ধ করবার জনয্ েয যার িনেজর জায়গায় সের েগল|

13 েস সময় একভাববাদী রাজাআহাবেক িগেয় বলল, “প্রভু বেলেছন, �তুিম িক ঐ সুিবশাল েসনাবািহনী
েদখেত পােচ্ছা? আিম স্বয়ং আজ েতামায় ঐ বািহনীেক যুেদ্ধ হারােত সাহাযয্ করেবা| তাহেলই তুিম বুঝেব
আিমই প্রভু|� ”

14আহাব িজজ্ঞাসা করেলন, “ওেদর যুেদ্ধ হারােনার জনয্ আপিন কােক বয্বহার করেবন?”
েসই ভাববাদী উত্তর িদল, “প্রভু বেলেছন, �সরকারী রাজকমর্চারীেদর তরুণ সহকারীেদর আিম বয্বহার

করেবা|� ”
তখন রাজা িজেজ্ঞস করেলন, “মূল েসনাবািহনীর েসনাপিতত্ব েক করেব?”
ভাববাদী উত্তর িদল, “আপিন|”
15 আহাব তখন সরকারী কমর্চারীেদর তরুণ সহকারীেদর জেড়া করেলন| সব িমিলেয় এরা সংখয্ায়

িছল 232 জন| তারপর রাজা ইস্রােয়েলর েসনাবািহনীেক েডেক পাঠােলন| সব িমিলেয় েসখােন 7000
জন িছল|

16 দুপুর েবলায় যখন িবন্হদদ ও অনয্ানয্ 32 জন রাজা দ্রাক্ষারস পান কের তঁাবুেত েবহঁুশ হেয়
পেড়িছেলন েস সমেয় রাজা আহাব আক্রমণ শুরু করেলন| 17তরুণ সহকারীরাই প্রথম আক্রমণ করেলা|
রাজা িবন্হদেদর েলাকরা তঁােক জানাল, শমিরয়া েথেক েসনারা যুদ্ধ করেত েবিরেয়েছ| 18 িবন্হদদ বলেলন,
“হেত পাের ওরা যুদ্ধ করেত আসেছ অথবা ওরা হয়েতা শািন্ত প্রস্তাব িনেয় আসেছ| ওেদর জীবন্ত ধের
েফেলা|”

19 রাজা আহােবর তরুণ েযাদ্ধারা আক্রমেণর সামেনর িদেক িছল আর ইস্রােয়েলর েসনাবািহনী ওেদর
অনুসরণ করিছল| 20 ইস্রােয়েলর সমস্ত বয্িক্ত তােদর সামেন যােক েপেলা হতয্া করল| তখন অরােমর
েলাকরা পালােত শুরু করল| ইস্রােয়েলর েসনাবািহনী তােদর ধাওয়া করেলা| রাজা িবন্হদদ েকােনা মেত
রেথর একটা েঘাড়ায় েচেপ পালােলন| 21 রাজা আহাব েসনাবািহনীর েনতৃত্ব িদেয় অরােমর েসনাবািহনীর
সমস্ত েঘাড়া ও রথ েকেড় িনেলন| রাজা আহব এভােবই অরামীয় েসনাবািহনীেক চূড়ান্ত ভােব পরািজত
কেরিছেলন|

22 তারপর েসই ভাববাদী রাজা আহােবর কােছ িগেয় বলেলন, “আগামী বসেন্ত অরােমর রাজা িবন্হদদ
আবার আপনার সেঙ্গ যুদ্ধ করেত িফের আসেব| এখন িফের িগেয় আপিন আপনার েসনাবািহনীেক
শিক্তশালী করুন আর তার িবরুেদ্ধ রাজয্ রক্ষা করার জনয্ সতকর্ ভােব পিরকল্পনা করুন|”

িবন্হদদ আবার আক্রমণ করেলন
23 রাজা িবন্হদেদর রাজকমর্চারীরা তঁােক বলেলন, “ইস্রােয়েলর েদবতারা আসেল পবর্েতর েদবতা|

আর আমরা পবর্েত িগেয় যুদ্ধ কেরিছ তাই ইস্রােয়েলর েলাকরা িজেত িগেয়েছ| ওেদর সেঙ্গ এবার সমতল
ভূিমেত যুদ্ধ করা যাক, তাহেল আমরা িজেত যােবা| 24 আপিন ঐ 32 জন রাজােক েসনাবািহনীর ওপর
কতৃর্ ত্ব করেত না িদেয় েসনাপিতেদর েসনাবািহনী পিরচালনা করেত িদন| 25 প্রথেম আপিন ধ্বংস হেয়
যাওয়া েসনাবািহনীর মেতা আেরকটা বািহনী গড়ার জনয্ েসনা জেড়া করুন| আেগর েসনাবািহনীর মেতা
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েঘাড়া ও রথ েজাগাড় করুন| তারপের চলুন ইস্রােয়লীয়েদর সেঙ্গ সমতল ভূিমেত িগেয় যুদ্ধ কির| তাহেলই
আমরা িজতেবা|” িবন্হদদ তােদর পরামশর্ অনুযায়ী কাজ করেলন|

26 বসন্তকাল এেল িবন্হদদ অরােমর েলাকেদর জেড়া কের ইস্রােয়েলর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেত অেফেক
েগেলন|

27 ইস্রােয়লীয়রাও যুেদ্ধর জনয্ প্রস্তুত হেয়িছল| তারাও অরােমর েসনাবািহনীর সেঙ্গ যুদ্ধ করেত েগল
এবং তােদর তঁাবুর িঠক উেল্টািদেক িনেজেদর তঁাবু গাড়ল| শত্রুপেক্ষর তুলনায় ইস্রােয়লীয় েসনাবািহনীেক
দুেটা েছাট েছাট ছাগেলর পােলর মেতা েদখািচ্ছল| এিদেক অরামীয় েসনারা েগাটা মাঠ েছেয় েফলেলা|

28ঈশ্বেরর একজন েলাক তখন এেস রাজা আহাবেক বলল, “প্রভু বেলেছন, �অরামীয়েদর ধারণা আিম
েকবলমাত্র পবর্েতরই প্রভু ও ঈশ্বর, সমতল ভূিমর নয়| তাই আিম এবার েতামায় এই িবরাট েসনাবািহনীেক
পরাস্ত করেত সাহাযয্ করব| তাহেল তুিম বুঝেব আিম সবর্শিক্তমান প্রভু|� ”

29 দুই পেক্ষর েসনাবািহনী মুেখামুিখ তঁাবু েগেড় আেরা সাতিদন বেস থাকল| সাত িদেনর িদন যুদ্ধ
শুরু হল| এক িদেনই ইস্রােয়লীয়রা অরামীয়েদর 100,000 ৈসনয্েক হতয্া করল| 30 যারা েবঁেচ থাকল
তারা পািলেয় অেফক শহের আশ্রয় িনল| িকন্তু শহেরর েদওয়াল েভেঙ্গ পড়ায েসই েসনাবািহনীর আেরা
27,000 ৈসেনয্র মৃতুয্ হল| িবন্হদদ ও অেফেক পািলেয় িগেয় একিট বািড়েত লুিকেয় িছেলন| 31 তঁার
ভৃতয্রা তঁােক বলল, “আমরা শুেনিছ ইস্রােয়েলর রাজারা দয়ালু হন| চলুন আমরা চেটর েপাশাক পের
মাথায় দিড় িদেয় ইস্রােয়েলর রাজার সামেন যাই| তাহেল হয়েতা িতিন আমােদর প্রােণ মারেবন না|”

32 তারা তখন সকেল চেটর েপাশার পের মাথায় দিড় িদেয় ইস্রােয়েলর রাজার সামেন এেস বলল,
“আপনার ভৃতয্ িবন্হদদ প্রাণ িভক্ষা চাইেত এেসেছ|”
আহাব বলেলন, “িবন্হদদ এখনও েবঁেচ আেছ, েস েতা আমার ভাইেয়র মত|”
33 িবন্হদেদর েলাকরা েচেয়িছল রাজা আহাব এমন িকছু প্রিতশ্রুিত িদন যােত েবাঝা যায় িতিন রাজা

িবন্হদদেক হতয্া করেবন না| আহােবর মুেখ ভাই সেম্বাধন শুেন িবন্হদেদর পরামশর্দাতারা সেঙ্গ সেঙ্গ বলল,
“হঁয্া, মহারাজ িবন্হদদ আপনার ভাই হেলন|”
আহাব বলেলন, “তঁােক আমার কােছ িনেয় এেসা|” িবন্হদদ রাজা আহােবর কােছ এেল আহাব তঁােক

তঁার সেঙ্গ রেথ চড়েত বলেলন|
34 িবন্হদদ তঁােক বলেলন, “আহাব, আমার িপতা েতামার িপতার কাছ েথেক েয সমস্ত শহর িনেয়িছেলন

আিম েসই সমস্তই েতামােক েফরৎ েদব| আর তাছাড়া তুিম দেম্মশেক েদাকান বসােত পার েযমন আমার
িপতা শমিরয়ায় বিসেয় িছেলন|”
আহাব উত্তর িদেলন, “তুিম যিদ এই প্রিতশ্রুিত দাও তাহেল আিম েতামােক মুক্ত কের িদিচ্ছ|” তারপর

এই দুই রাজার মেধয্ শািন্ত চুিক্ত সাক্ষিরত হেল রাজা আহাব রাজা িবন্হদদেক মুিক্ত িদেলন|

আহােবর িবরুেদ্ধ জৈনক ভাববাদীর অিভেযাগ
35 এক ভাববাদী আেরক ভাববাদীেক আঘাত করেত বলেলন| িতিন এরকম বেলিছেলন কারণ প্রভু

তঁােক এই িনেদর্ শ িদেয়িছেলন| িকন্তু অনয্ ভাববাদী তােক আঘাত করেত রাজী হেলন না| 36 তখন েসই
প্রথম ভাববাদী বলেলন, “তুিম প্রভুর আেদশ অমানয্ কেরছ, তাই এখান েথেক যাওয়ার পেথ এক িসংেহর
হােত েতামার মৃতুয্ হেব|” িদ্বতীয় ভাববাদী েস জায়গা েথেক যাওয়ার সময় একটা িসংহ এেস তােক হতয্া
করল|

37 প্রথম ভাববাদী তখন আেরক বয্িক্তর কােছ িগেয় তােক আঘাত করেত লাগল|
এই বয্িক্ত আঘাত কের ভাববাদীেক আহত করেল, 38 ভাববাদী একিট কাপেড় মুখ ঢাকেলন| এর ফেল

েকউ েসই ভাববাদীেক িচনেত পারিছল না| েসই ভাববাদী পেথর ধাের রাজার যাওয়ার অেপক্ষায় বেস
থাকেলন| 39 রাজা এেল েসই ভাববাদী তঁােক বলেলন, “আিম যখন যুেদ্ধ িগেয়িছলাম তখন আমােদর
দেলর একজন এক শত্রু ৈসনয্েক িনেয় এেস আমােক তােক পাহারা িদেত বেল| েস বেলিছল, �এেক
পাহারা দাও| যিদ ও পািলেয় যায় তাহেল েতামােক ওর বদেল প্রাণ িদেত হেব, আর না হেল 75 পাউণ্ড
রূেপা জিরমানা িদেত হেব|� 40 িকন্তু দুভর্ াগয্বশত: আিম তখন অনয্ কােজ বয্স্ত থাকায় শত্রু েসনািট
পািলেয় যায়|”
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ইস্রােয়েলর রাজা উত্তর িদেলন, “তুিম বলেছা তুিম িবপক্ষ দলীয় এক েসনােক পািলেয় েযেত েদওয়ার
েদােষ েদাষী| এবার িক হেব তা েতা তুিম জােনাই| ঐ েসনািটর কথা মেতাই েতামায় কাজ করেত হেব|”

41তখন েসই ভাববাদী তঁার মুখ েথেক কাপড় সরােল ইস্রােয়েলর রাজা েদেখ বুঝেত পারেলন েয িতিন
একজন ভাববাদী| 42 েসই ভাববাদী রাজােক বলেলন, “প্রভু বেলেছন, �আিম যােক হতয্া করার িনেদর্ শ
িদেয়িছলাম তুিম তােক মুিক্ত িদেয়ছ| তাই েতামায় তার জায়গা িনেত হেব| েতামার মৃতুয্ হেব| আর েতামার
প্রজারা েতামার শত্রুর জায়গা েনেব এবং তারাও মারা যােব|� ”

43 রাজা তখন িচিন্তত ও দুঃিখত মেন শমিরয়ায় তঁার বািড়েত িফের এেলন|

21
নােবাত এর দ্রাক্ষােক্ষত

1 শমিরয়ায় রাজা আহােবর রাজপ্রাসােদর কােছই একটা দ্রাক্ষােক্ষত িছল| িযিষ্রেয়েল নােবাত নােম এক
বয্িক্ত িছল এই েক্ষেতর মািলক| 2 এক িদন রাজা আহাব নােবাতেক বলেলন, “আমােক েতামার েক্ষতটা
িদেয় দাও, আিম সিব্জর বাগান করেবা| েতামার েক্ষতটা আমার রাজপ্রাসােদর কােছ| আিম েতামােক এর
বদেল আেরা ভাল দ্রাক্ষা েক্ষত েদব| িকংবা তুিম যিদ চাও আিম েক্ষতটা িকেনও িনেত পাির|”

3 নােবাত বলল, “এ আমার বংেশর জিম| আিম আপনােক েকােনা মেতই িদেত পারব না|”
4 নােবােতর কথায় কু্রদ্ধ ও কু্ষব্ধ আহাব তখন বািড় িফের েগেলন| িযিষ্রেয়েলর এই বয্িক্তর কথা িতিন

েকানভােবই েমেন িনেত পারিছেলন না| নােবাত বলল েয েস তার পিরবােরর জিম েদেব না|আহাব িবছানায়
শুেয় পড়েলন, মুখ ঘুিরেয় রাখেলন এবং েখেত অস্বীকার করেলন|

5আহােবর স্ত্রী ঈেষবল িগেয় িজেজ্ঞস করেলন, “েতামার িক হেয়েছ? েখেল না েকন?”
6আহাব বলেলন, “আিম িযিষ্রেয়েলর নােবাতেক ওর জিমটা আমায় িদেয় িদেত বেলিছলাম| তার বদেল

ওেক পুেরা দাম িদেত বা আেরকটা জিম িদেত আিম রািজ আিছ| িকন্তু নােবাত আমােক ওর জিম েদেব
না বেল িদেয়েছ|”

7 ঈেষবল বলল, “তুিম ইস্রােয়েলর রাজা| িবছানা েছেড় উেঠ িকছু খাও, েদখেব তাহেলই অেনক ভাল
লাগেব| নােবােতর জিম আিম েতামায় েদব|”

8এরপর ঈেষবরল আহােবর সীলেমাহর িদেয় তঁার বকলেম কেয়কটা িচিঠ িলেখ নােবাত েয শহের বাস
করত েসখানকার প্রবীণেদর পািঠেয় িদেলন| 9 ঈেষবল িলখেলন:

“একিট উপবােসর িদন েঘাষণা করুন েযিদন েকউ েকােনা খাওয়া-দাওয়া করেব না| তারপর শহেরর
সমস্ত েলাকেক একটা ৈবঠেক ডাকুন| েসখােন আমরা নােবােতর সম্পেকর্ আেলাচনা করব| 10 িকছু
েলাকেক েজাগাড় করুন যারা নােবােতর নােম িমথয্া কথা বলেব| তারা বলেব তারা নােবাতেক রাজা ও
ঈশ্বেরর িবরুেদ্ধ কথা বলেত শুেনেছ| এরপর নােবাতেক শহেরর বাইের িনেয় িগেয় পাথর ছঁুেড় েমের
েফলুন|”

11 িযিষ্রেয়েলর প্রবীণ ও গণয্মানয্ বয্িক্তরা এই িনেদর্ শ পালন করেলন| 12তারা একিট উপবােসর িদেনর
কথা েঘাষণা করেলন েযিদন েকউ িকছু েখেত পারেব না| েসিদন তঁারা সমস্ত েলাকেদর িনেয় এক ৈবঠক
ডাকেলন| তঁারা সমস্ত েলােকর সামেন নােবাতেক একিট িবেশষ জায়গায় স্থািপত করেলন| নােবাতেক
েসখােন েলাকেদর সামেন কাঠগড়ায় দঁাড় করােনার পর 13 দুজন েলাক বলল েয তারা নােবাতেক রাজা
ও ঈশ্বেরর িবরুেদ্ধ কথা বলেত শুেনেছ| তখন েলাকরা নােবাতেক শহেরর বাইের িনেয় িগেয় পাথর ছঁুেড়
ছঁুেড় েমের েফলল| 14 তারপর েনতারা ঈেষবলেক খবর পাঠােলন, “নােবাতেক হতয্া করা হেয়েছ|”

15 ঈেষবল যখন এখবর েপেলন িতিন আহাবেক বলেলন, “নােবাত মারা িগেয়েছ| তুিম েয েক্ষতটা
েচেয়িছেল, তা এবার িনেয় িনেত পার|” 16 আহাব তখন িগেয় েসই দ্রাক্ষার েক্ষত িনেজর জনয্ দখল
করেলন|
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17 এ সময় প্রভু িতেশ্রর ভাববাদী এিলয়়েক শমিরয়ায় নােবােতর দ্রাক্ষার েক্ষেত িগেয় আহােবর সেঙ্গ
েদখা করেত িনেদর্ শ িদেলন| 18-19 িতিন বলেলন, “আহাব ঐ েক্ষত িনেজর জনয্ দখল করেত িগেয়েছন|
ওেক িগেয় বল, �আহাব তুিম নােবাতেক হতয্া কের এখন ওর জিম দখল করছ| তাই আিম েতামায়
শাপ িদলাম েয জায়গায় নােবােতর মৃতুয্ হেয়েছ েসই একই জায়গায় েতামারও মৃতুয্ হেব| েযসব কুকুর
নােবােতর রক্ত েচেট েখেয়েছ তারা ঐ একই জায়গায় েতামারও রক্ত েচেট খােব|� ”

20 এিলয়় তখন আহােবর সেঙ্গ েদখা করেত েগেলন| আহাব এিলয়়েক েদখেত েপেয় বলেলন, “তুিম
আবার আমার িপছু িনেয়ছ| তুিম েতা সব সময়ই আমার িবেরািধতা কেরা|”
এিলয়় উত্তর িদেলন, “হঁয্া, আিম আবার েতামােক খঁুেজ বার কেরিছ| তুিম আজীবন প্রভুর িবরুেদ্ধ

পাপাচরণ কের কাটােল| 21 তাই প্রভু েতামােক জািনেয়েছন, �আিম েতামায় ধ্বংস করব| আিম েতামােক
ও েতামার পিরবােরর সমস্ত পুরুষেক হতয্া করব| 22 েতামার পিরবােরর দশাও নবােটর পুত্র যারিবয়ােমর
পিরবােরর মেতা হেব| িকংবা রাজা বাশার পিরবােরর মেতা| এই দুই পিরবারই পুেরাপুির ধ্বংস হেয় েগেছ|
আিম একাজ করব কারণ আিম েতামার বয্বহাের কু্রদ্ধ হেয়িছ| তুিম ইস্রােয়েলর েলাকেদর পাপাচরেণর
কারণ|� 23প্রভু আেরা বলেলন, �কুকুররা েতামার স্ত্রী ঈেষবেলর েদহ িযিষ্রেয়ল শহেরর পেথ িঁছেড় খােব|
24 েতামার পিরবােরর েয সমস্ত েলােকর শহের মৃতুয্ হেব তােদর মৃতেদহ কুকুর খােব আর মােঠঘােট যারা
মারা যােব তােদর মৃতেদহ িচল শকুিনেত েঠাকরােব|� ”

25আহােবর মেতা এেতা েবশী অপরাধ বা পাপ আেগ েকউ কেরন িন| তঁার স্ত্রী ঈেষবলই তঁােক এসব
কিরেয়িছেলন| 26আহাব ইেমারীয়েদর মেতাই কােঠর মূির্ত্ত পূজা করার মেতা জঘনয্ পাপাচারণ কেরিছেলন|
এই অপরােধর জনয্ই প্রভু ইেমারীয়েদর ভূখণ্ড িনেয় তা ইস্রােয়লীয়েদর িদেয়িছেলন|

27 এিলয়়র কথা েশষ হেল আহােবর খুবই দুঃখ হল| িতিন তঁার েশাকপ্রকােশর জনয্ পিরেধয় বস্ত্র িঁছেড়
েফলেলন| তারপর েশাকপ্রকােশর েপাশাক গােয় িদেলন| খাওয়া-দাওয়া কের দুঃিখত ও েশাকসন্তপ্ত
আহাব ঐ েপাশােকই ঘুেমােত েগেলন|

28প্রভু তখন ভাববাদী এিলয়়েক বলেলন, 29 “আিম েদখেত পািচ্ছআহাব আমার সামেন িবনীত হেয়েছ|
তাই আিম ওর জীবদ্দশায় েকােনা সংকেটর সৃষ্টি না কের ওর েছেল রাজা না হওয়া পযর্ন্ত অেপক্ষা করব|
তারপর আিম আহােবর বংেশর ওপর িবপদ ঘিনেয় তুলব|”

22
মীখায় আহাবেক সতকর্ কের িদেলন

1 পরবতীর্ দু বছর ইস্রােয়ল ও অরােমর মেধয্ শািন্ত বজায় িছল| 2 তারপর তৃতীয় বছেরর মাথায় িযহূদার
রাজা িযেহাশাফট ইস্রােয়েলর রাজা আহােবর সেঙ্গ েদখা করেত েগেলন|

3 এসময় আহাব তঁার রাজকমর্চারীেদর বলেলন, “মেন আেছ অরােমর রাজা িগিলয়েদর রােমাৎ
আমােদর কাছ েথেক িনেয়িছেলন? রােমাৎ িফিরেয় েনবার জনয্ আমরা িকছু কিরিন েকন? রােমােত
আমােদরই থাকা উিচৎ |” 4আহাব তখন রাজা িযেহাশাফটেক িজেজ্ঞস করেলন, “আপিন িক অরােমর
েসনাবািহনীর সেঙ্গ যুদ্ধ করার জনয্ আমােদর সেঙ্গ রােমােত েযাগ েদেবন?”
িযেহাশাফট বলেলন, “অবশয্ই| আমার েসনাবািহনী ও েঘাড়া আপনার ৈসনয্দেলর সেঙ্গ েযাগ েদবার

জনয্ প্রস্তুত| 5 িকন্তু প্রথেম এ িবষেয় আমরা প্রভুর পরামশর্ েনব|”
6 তখন আহাব ভাববাদীেদর এক ৈবঠক ডাকেলন| েসই ৈবঠেক প্রায় 400 ভাববাদী েযাগ িদেলন|

আহাব তােদর িজেজ্ঞস করেলন, “আিম িক রােমােত অরােমর েসনাবািহনীর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেত যাব,
নািক আিম উপযুক্ত সমেয়র জনয্ অেপক্ষা করব?”
ভাববাদীরা বললেন, “আপিন এখনই িগেয় যুদ্ধ করুন| প্রভু আপনার সহায় হেয় আপনােক িজতেত

সাহাযয্ করেবন|”
7 িকন্তু িযেহাশাফট তােদর বলেলন, “এখােন িক প্রভুর অনয্ েকান ভাববাদী উপিস্থত আেছন? তাহেল

আমােদর তঁােকও ঈশ্বেরর মতামত সম্পেকর্ িজেজ্ঞস করা উিচৎ |”
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8 রাজা আহাব বলেলন, “িয়েম্লর পুত্র মীখায় নােম ভাববাদী এখােন আেছন| আিম তঁােক পছন্দ কির না
কারণ যখনই িতিন প্রভুর কথা বেলন কখনও আমার সম্পেকর্ ভােলা েকােনা কথা বেলন না|”
িযেহাশাফট বলেলন, “মহারাজ আহাব, আপনার মুেখ একথা েশাভা পায় না|”
9 তখন রাজা আহাব রাজকমর্চারীেদর একজনেক িগেয় মীখায়েক খঁুেজ বার করেত বলেলন|
10 েস সময় দুজন রাজাই তঁােদর রাজকীয় পিরচ্ছদ পেরিছেলন| তঁারা শমিরয়ায় েঢাকার দরজার কােছ

িবচার কেক্ষ রাজ িসংহাসেন বেসিছেলন| সমস্ত ভাববাদীরা তঁােদর সামেন দঁািড়েয় ভাববাণী করিছেলন|
11 েসখােন কনানীর পুত্র িসিদিকয় নােম এক ভাববাদী িছেলন| িসিদিকয় িকছু েলাহার িশং বািনেয়আহাবেক
বলেলন, “প্রভু বেলেছন, �অরােমর েসনাবািহনীর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করার সময় তুিম এই িশংগুেলা বয্বহার
করেল ওেদর যুেদ্ধ হারােত ও ধ্বংস করেত পারেব|� ” 12 অনয্ সমস্ত ভাববাদীরাও িসিদিকয়র কথার
সেঙ্গ একমত হেলন| ভাববাদীরা বলেলন, “আপনার েসনাবািহনীর এবার যাত্রা শুরু করা উিচৎ | রােমােত
প্রভুর সহায়তায় আপনার েসনাবািহনী অরােমর ৈসনয্ দেলর িবরুেদ্ধ অবশয্ই জয়লাভ করেব|”

13এসব যখন হিচ্ছল, েয রাজকমর্চারী মীখােয়র েখঁােজ িগেয়িছল েস মীখায়েক খঁুেজ বার কের বলল,
“েদখ সমস্ত ভাববাদীরাই বেলেছন মহারাজ যুেদ্ধ জয়লাভ করেবন| আিম েতামােক আেগই বেল িদিচ্ছ,
েস কথায় সায় েদওয়াই িকন্তু সব েচেয় িনরাপদ|”

14 িকন্তু মীখায় বলল, “না! আিম প্রিতজ্ঞা কেরিছ েয ঐশ্বিরক শিক্তর বেল প্রভু আমায় িদেয় যা বলােবন
আিম তাই বলব|”

15 মীখায় তখন িগেয় রাজা আহােবর সামেন দঁাড়ােল রাজা তঁােক প্রশ্ন করেলন, “মীখায় আিম ও রাজা
িযেহাশাফট িক সিম্মিলত েসনাবািহনী িনেয় এখন রােমােত অরােমর ৈসনয্দেলর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ যাত্রা করেত
পাির?”
মীখায় বলল, “িনশ্চয়ই! আপনারা দুজেন িগেয় এখন যুদ্ধ করেল, প্রভু আপনােদর িজতেত সাহাযয্

করেবন|”
16আহাব বলেলন, “মীখায়আপিন েমােটই ৈদববাণী করেছন না|আপিন িনেজর কথা বলেছন|আমােক

সিতয্ কথা বলুন| আপনােক কত বার বলেবা? আপিন আমােক প্রভুর অিভমত জানান|”
17 অগতয্া মীখায় বলল, “আিম স্পষ্ট েদখেত পািচ্ছ, িক ঘটেত চেলেছ| ইস্রােয়েলর েসনাবািহনী

পিরচালনার েযাগয্ েলােকর অভােব এক পাল েমেষর মেতা ছিড়েয় পড়েব| প্রভু বলেছন, �এেদর েকােনা
েযাগয্ েসনাপিত েনই| যুদ্ধ না কের এেদর বািড় িফের যাওয়া উিচৎ |� ”

18 আহাব তখন িযেহাশাফটেক বলেলন, “েদখেলন! আপনােক আেগই বেলিছলাম| এই ভাববাদী
আমার সম্পেকর্ কখনও ভাল কথা বেল না| এমন কথা বেল যা আিম শুনেত চাই না|”

19 িকন্তু মীখায় তখন প্রভুর অিভমত বয্ক্ত কের বেল চেলেছ, “েশােনা! আিম স্বচেক্ষ প্রভুেক
তঁার িসংহাসেন বেস থাকেত েদখেত পািচ্ছ| দূতরা তঁার পােশ দঁািড়েয়| 20 প্রভু বেলেছন, �েতামােদর
দূতেদর মেধয্ েকউ িক রাজা আহাবেক প্রেলািভত করেত পারেব?� আিম চাই আহাব রােমােত অরােমর
েসনাবািহনীর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করুন| তাহেল ও িনহত হেব|� দূতরা িক করেব েস িবষেয় সহমত হেত পারেলা
না| 21 েশষ পযর্ন্ত এক দূত বলল, �আিম পারব রাজা আহাবেক প্রভািবত করেত|� 22 প্রভু প্রশ্ন করেলন,
�িকভােব তুিম এই কাজ করেব?� দূত উত্তর িদেলন, �আিম যাব ও সমস্ত ভাববাদীেদর মুেখ িমথয্াবাদী
আত্মা হব|� তখন প্রভু বললেন, �উত্তম প্রস্তাব! যাও, িগেয় রাজা আহােবর ওপর েতামার চাতুরী েদখাও|
তুিম সফল হেব|� ”

23 মীখায় তার গল্প েশষ কের বলল, “তার মােন এখােনও িঠক একই কাণ্ডখানাই ঘেটেছ| প্রভু আপনার
ভাববাদীেদর িদেয় আপনার কােছ িমেথয্ কথা বিলেয়েছন| প্রভু িনেজই আপনার ওপর দুেযর্াগ ঘিনেয়
েতালার বয্বস্থা কেরেছন|”

24 তখন ভাববাদী িসিদিকয় িগেয় মীখােয়র মুেখ আঘাত কের বলল, “তুিম িক সিতয্ই িবশ্বাস কেরা েয
ঈশ্বেরর ক্ষমতা আমােক েছেড় েগেছ এবং প্রভু এখন েতামার মুখ িদেয় কথা বলেছন?”

25 মীখায় উত্তর িদল, “শীঘ্রই িবপদ ঘিনেয় আসেছ| তুিম তখন িগেয় একটা েছাট্ট ঘের লুিকেয় বুঝেত
পারেব, আিমই সিতয্ কথা বেলিছ|”
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26 তখন রাজা আহাব তঁার এক কমর্চারীেক, মীখায়েক েগ্রপ্তার করার িনেদর্ শ িদেয় বলেলন, “ওেক
েগ্রপ্তার কের আেমােনর শাসনকতর্ া রাজপুত্র েযায়ােশর কােছ িনেয় যাও| 27 ওেদর বলেলন মীখায়েক
কারাগাের বন্ধ কের রাখেত| জল আর রুিট ছাড়া েযন ওেক আর িকছু েখেত না েদওয়া হয়| আিম যুদ্ধ
েথেক বািড় িফের না আসা পযর্ন্ত ওেক এভােব আটেক েরেখা|”

28 মীখায় তখন িচৎকার কের বলল, “আিম িক বেলিছ েতামরা সকেলই শুেনছ| রাজা আহাব তুিম যিদ
যুদ্ধ েথেক েবঁেচ িফের আস তাহেল সবাই জানেব েয ঈশ্বর কখেনাই আমার মেধয্ িদেয় কথা বেলন িন|”

রােমাৎ িগিলয়েত যুদ্ধ
29 তারপের রাজা আহাব ও রাজা িযেহাশাফট রােমােত অরােমর রাজার িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেত েগেলন|

30তারপর রাজাআহাব, রাজা িযেহাশাফটেক বলেলন, “আমরা যুেদ্ধরজনয্ ৈতরী হব|আিম এমন েপাশাক
পরেবা যােত েবাঝা না যায় েয আিম রাজা| িকন্তু আপিন আপনার রাজকীয় েপাশাক পরুন, যােত েবাঝা
যায় আপিন রাজা|” তারপর ইস্রােয়েলর রাজা সাধারণ েপাশােক িতিন রাজা নন এভােব যুদ্ধ শুরু করেলন|

31অরােমর রাজার রথবািহনীর 32 জন েসনাপিত িছল| রাজা এই 32 জন েসনাপিতেদর ইস্রােয়েলর
রাজােক খঁুেজ বার করার জনয্ িনেদর্ শ িদেয়িছেলন| িতিন তােদর রাজােক হতয্া করেত বলেলন| 32 যুেদ্ধর
সময় এই সব েসনাপিতরা রাজা িযেহাশাফটেক েদেখ ভাবেলন িতিনই বুিঝ ইস্রােয়েলর রাজা| তারা তখন
িযেহাশাফটেক হতয্া করেত েগেল িতিন েচঁচােত শুরু করেলন| 33 েসনাপিতরা েদখল িতিন রাজা আহাব
নন, তাই তঁারা তঁােক হতয্া করল না|

34 িকন্তু একজন েসনা েকােনা িকছু লক্ষয্ না কেরই বাতােস একটা তীর ছঁুড়েলা, েসই তীর িগেয়
ইস্রােয়েলর রাজা আহােবর গােয় লাগল| তীরটা একটা েছাট্ট জায়গায় বেমর্র না ঢাকা অংেশ িগেয়
েলেগিছল| রাজা আহাব তখন তঁার রেথর সারথীেক বলেলন, “আমার গােয় তীর েলেগেছ| যুদ্ধেক্ষত্র
েথেক রথ বাইের িনেয় চল|”

35 এিদেক দুই েসনাবািহনী যুদ্ধ কের েযেত লাগল| রাজা আহাব তঁার রেথ কাত হেয় পেড় অরােমর
েসনাবািহনীর িদেক েদখিছেলন| তঁার রক্ত গিড়েয় পেড় রেথর তলা িভেজ িগেয়িছল| িবেকেলর িদেক িতিন
মারা েগেলন| 36 সূযর্ােস্তর সময় ইস্রােয়েলর েসনাবািহনীর সবাইেক তােদর িনেজেদর শহের িফের েযেত
বলা হল|

37 এই ভােব রাজা আহােবর মৃতুয্ হল| িকছু েলাক তঁার েদহ শমিরয়ায় িনেয় েগেলন, তঁােক েসখােন
কবর েদওয়া হল| 38 েলাকরা শমিরয়ায় একটা েডাবায় রথ েথেক আহােবর রক্ত ধুেয় পিরষ্কার করল|
গিণকারা েসই জেল স্নান করল| কুকুররাও রথ েথেক আহােবর রক্ত েচেট েচেট েখল| প্রভু েয রকম
বেলিছেলন সমস্ত ঘটনা িঠক েসভােবই ঘটল|

39আহাব তঁার শাসনকােল যা িকছু কেরিছেলন েস সবই ইস্রােয়েলর রাজােদর ইিতহাস গ্রেন্থ িলিপবদ্ধ
আেছ| এই গ্রেন্থ আহাব িক ভােব হািতর দঁাত িদেয় তঁার রাজপ্রাসাদ সািজেয় িছেলন েস কথা ছাড়াও
আহােবর বানােনা শহরগুিলর সম্পেকর্ ও েলখা আেছ| 40 আহােবর মৃতুয্র পর তঁােক তঁার পূবর্পুরুষেদর
সেঙ্গ সমািধস্থ করা হল| তঁার পুত্র অহিসয় তঁার পের রাজা হেলন|

িযহূদার রাজা িযেহাশাফট
41আহােবর ইস্রােয়েল রাজেত্বর চতুথর্ বছের িযেহাশাফট িযহূদার রাজা হেয়িছেলন| িযেহাশাফট িছেলন

আসার পুত্র| 42 পঁয়িত্রশ বছর পের িযহূদার রাজা হবার পর িতিন েজরুশােলেম 25 বছর রাজত্ব কেরিছেলন|
িযেহাশাফেটর মা িছেলন িশিল্হর কনয্া অসূবা| 43 িযেহাশাফট তঁার িপতার মেতা সৎ পেথ েথেক প্রভুর
সমস্ত িনেদর্ শ েমেন চেলিছেলন| তেব িতিন িবধমীর্ মূির্ত্তগুিলর উচ্চস্থানগুেলা ভােঙ্গন িন| েলাকরা েস সব
জায়গায় পশু বিল ছাড়াও ধূপধূেনা িদত|

44 িযেহাশাফট ইস্রােয়েলর রাজার সেঙ্গ শািন্ত চুিক্ত কেরিছেলন| 45 িযেহাশাফট খুবই সাহসী িছেলন
এবং অেনক যুেদ্ধ লড়াই কেরিছেলন| িতিন যা যা কেরিছেলন, িযহূদার রাজােদর ইিতহাস গ্রেন্থ তা িলিপবদ্ধ
আেছ|
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46 েয সমস্ত নর-নারী গিণকাবৃিত্ত অবলম্বন করত িযেহাশাফট তােদর ধমর্স্থান েছেড় চেল েযেত বাধয্
কেরিছেলন| এই সমস্ত নর-নারী তঁার িপতা আসার রাজত্ব কােল ঐসব ধমর্স্থােন িছল|

47এসমেয় ইেদােম েকােনা রাজা িছল না| িযহূদার রাজা েসখানকার শাসন কাজ চালনার জনয্ একজন
প্রােদিশক শাসনকতর্ ােক েবেছ িনেয়িছেলন|

48 রাজা িযেহাশাফট িকছু মালবাহী জাহাজ বািনেয়িছেলন| িতিন েচেয়িছেলন এই সমস্ত জাহাজ ওফীের
িগেয় েসখান েথেক েসানা িনেয় আসেব| িকন্তু ওফীের যাবার আেগই েদেশরই বন্দের ইৎ িসেয়ান-েগবের
এই সব জাহাজ ধ্বংস কের েদওয়া হয়| 49 ইস্রােয়েলর রাজা অহিসয় তখন িনেজর িকছু নািবকেক
িযেহাশাফেটর জাহােজ তঁার নািবকেদর সেঙ্গ কাজ করার জনয্ পাঠােত েচেয়িছেলন| িকন্তু িযেহাশাফট
অহিসেয়র এই সাহাযয্ প্রতয্াখয্ান কেরিছেলন|

50 িযেহাশাফেটর মৃতুয্র পর তঁােক দায়ুদ নগরীেত তঁার পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ িচর িনদ্রায় সমািধস্থ করা
হল| এরপর রাজা হেলন তঁার পুত্র িযেহারাম|

ইস্রােয়েলর রাজা অহিসয়
51 িযহূদার রাজা িযেহাশাফেটর রাজেত্বর 17 বছেরআহােবর পুত্র অহিসয় ইস্রােয়েলর রাজা হেয়িছেলন|

অহিসয় 2 বছর শমিরয়ায় রাজত্ব কেরিছেলন| 52 অহিসয় তঁার িপতা আহাব, মাতা ঈেষবল ও নবােটর
পুত্র যারিবয়ােমর মেতাই প্রভুর িবরুেদ্ধ যাবতীয় পাপাচরণ কেরন| এই সমস্ত শাসকরাই ইস্রােয়লেক আেরা
পােপর িদেক েঠেল িনেয় িগেয়িছেলন| 53অহিসয় তঁার িপতার মেতাই বাল মূির্ত্তর পূজা করেতন|ফেল প্রভু,
ইস্রােয়েলর ঈশ্বর, খুবই কু্রদ্ধ হেয়িছেলন| এর আেগ িতিন তঁার িপতার ওপর েয রকম কু্রদ্ধ হেয়িছেলন,
অহিসেয়র প্রিতও িতিন িঠক েস রকমই কু্রদ্ধ হন|
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রাজাবিলর িদ্বতীয় খণ্ড

অহিসয়র জনয্ একিট বাতর্ া
1 রাজা আহােবর মৃতুয্র পর, েমায়াব েদশিট ইস্রােয়েলর িবরুেদ্ধ িবেদ্রাহ করল|
2এক িদন, অহিসয় যখন শমিরয়ায় তঁার বািড়র ছােদ দঁািড়েয় িছেলন, িতিন পেড় িগেয় িনেজেক জখম

কেরন| িতিন তখন তঁার বাতর্ াবাহকেদর ইেক্রােণর বাল্-সবূেবর যাজকেদর কােছ জানেত পাঠােলন, জখম
অবস্থা েথেক িতিন সুস্থ হেত পারেবন িক না|

3প্রভুর দূতরা িতশ্বীয় ভাববাদী এিলয়়েক বলেলন, “রাজা অহিসয় শমিরয়া েথেক কেয়কজন বাতর্ াবাহক
পািঠেয়েছন| ওঠ এবং যাও, তােদর সেঙ্গ েদখা কের বেলা, �ইস্রােয়েলর িক েকান ঈশ্বর েনই েয েতামরা
ইেক্রােণর বাল্-সবূেবর কােছ িজজ্ঞাসা করেত বাতর্ াবাহক পািঠেয়ছ? 4 রাজা অহিসয়েক বেলা, �েযেহতু
তুিম এরকম কেরছ, প্রভু বেলন, তুিম িবছানা েছেড় উঠেত পারেব না| েতামার মৃতুয্ অিনবাযর্য্!� ” তারপর
এিলয়় েগেলন এবং অহিসয়র ভৃতয্েদর একথা জানােলন|

5 বাতর্ াবাহকরা অহিসয়র কােছ িফের এল| িতিন তােদর িজেজ্ঞস করেলন, “এ িক, েতামরা এেতা
তাড়াতািড় িক কের িফরেল?”

6তারা বলল, “এক বয্িক্ত এেসআমােদর বলেলন, রাজার কােছ িফের িগেয়, প্রভু িক বেলেছন েস কথা
জানাও| প্রভু বলেলন, �ইস্রােয়েলর িক েকান ঈশ্বর েনই েয তুিম ইেক্রাণর বাল্-সবূেবর কােছ িজজ্ঞাসা
করেত বাতর্ াবাহকেদর পািঠেয়ছ? েযেহতু তুিম একাজ কেরছ, তুিম আর কখেনা িবছানা েছেড় উঠেত
পারেব না| েতামার মৃতুয্ অিনবাযর্য্!� ”

7অহিসয় তােদর িজেজ্ঞস করেলন, “যার সেঙ্গ েতামােদর েদখা হেয়িছল, েয এসব কথা বেলেছ তােক
িক রকম েদখেত বেলা েতা?”

8 বাতর্ াবাহকরা অহিসয়েক উত্তর িদল, “এই েলাকটা একটা েরামশ েকাট পেরিছল আর ওর েকামের
একটা চামড়ার কিটবন্ধ িছল|”
তখন অহিসয় বলেলন, “এ হল িতশ্বীয় এিলয়া!”

অহিসয়র পাঠােনা েসনাবািহনীেক আগুন ধ্বংস করল
9 অহিসয় তখন 50 জন েলাক সহ এক েসনাপিতেক এিলয়়র কােছ পাঠােলন| এিলয়় তখন এক

পাহােড়র চূড়ায় বেসিছেলন| েসই েসনাপিতিট এেস এিলয়়েক বলেলা, “েহ ঈশ্বেরর েলাক, �রাজা েতামােক
নীেচ েনেম আসেত হুকুম িদেয়েছন|� ”

10 এিলয়় তঁােক উত্তর িদেলন, “আিম যিদ সিতয্ই ঈশ্বেরর েলাক হই, তেব স্বগর্ েথেক আগুন েনেম
আসুক এবং আপনােক ও আপনার 50 জন েলাকেক ধ্বংস করুক!”
অতএব স্বগর্ েথেক আগুন েনেম এেলা এবং েসনাপিত ও তার 50 জন েলাকেক ভস্মীভূত কের িদল|
11 অহিসয় তখন 50 জন েলাক িদেয় আেরা একজন েসনাপিতেক এিলয়়র কােছ পাঠােলন| েস

এেস এিলয়়েক বলেলা, “এই েয ঈশ্বেরর েলাক, �রাজা েতামায় তাড়াতািড় নীেচ েনেম আসেত হুকুম
িদেয়েছন!� ”

12 এিলয়় তার কথার উত্তের বলেলন, “েবশ েতা, েতামার কথামেতা আিম যিদ ঈশ্বেরর েলাক হই,
তাহেল স্বগর্ েথেক অিগ্ন বৃষ্টি হেয় তুিম আর েতামার েলাক সকল ধ্বংস েহাক্!”
কথা েশষ হেত না হেতই আকাশ েথেক ঈশ্বেরর পাঠােনা অিগ্নিশখা েনেম এেস েসই েসনাপিত আর

তার 50 জন েসনােক পুিড়েয় ছাই কের িদল|
13 অহিসয় তখন আবার তৃতীয় বার 50 জন ৈসনয্ িদেয় আেরক েসনাপিতেক পাঠােলন| েস এিলয়়র

কােছ এেস হঁাটু েগেড় অনুনয় কের বলেলা, “েহ ঈশ্বেরর েলাক, আমার আর আমার এই 50 জন েসনার
প্রােণর েকােনা মূলয্ই িক আপনার কােছ েনই? 14স্বগর্ েথেক অিগ্ন বৃষ্টি হেয় আমার আেগর দুই েসনাপিত
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আর তােদর সেঙ্গর 50 জন মারা পেড়েছ| দয়া কের আপিন আমােদর প্রােণ মারেবন না, আমােদর প্রাণ
আপনার কােছ মূলয্বান েহাক্|”

15 তখন প্রভুর দূত এিলয়়েক বলেলন, “ভয় েপও না, তুিম এর সেঙ্গ যাও|”
এিলয়় তখন এই েসনাপিতর সেঙ্গ রাজা অহিসয়র কােছ িগেয় তঁােক বলেলন,
16প্রভু যা বেলন তা হল এই: “ইস্রােয়েল িক েকান ঈশ্বর েনই েয তুিম িজজ্ঞাসা করবার জনয্ ইেক্রাণর

েদবতা বাল্-সবূেবর কােছ বাতর্ াবাহকেদর পািঠেয়ছ? েযেহতু তুিম এরকম কেরছ, তুিম আর িবছানা েছেড়
উঠেত পারেব না| েতামার মৃতুয্ অিনবাযর্য্!”

িযেহারাম অহিসয়র স্থান িনেলন
17প্রভু েয ভােব এিলয়়র মাধয্েম ভিবষয্ৎবাণী কেরিছেলন, িঠক েস ভােবই অহিসেয়র মৃতুয্ হল| েযেহতু

অহিসয়র েকান পুত্র িছল না, তার পের েযারাম ইস্রােয়েলর নতুন রাজা হেলন| িযহূদার রাজা িযেহাশাফেটর
পুত্র িযেহারােমর রাজেত্বর িদ্বতীয় বছের েযারাম ইস্রােয়েলর নতুন রাজা হেলন|

18অহিসয় আর যা িকছু কেরিছেলন েস সবই ইস্রােয়েলর রাজােদর ইিতহাস গ্রেন্থ িলিপবদ্ধ আেছ|

2
এিলয়়েক েনওয়ার জনয্ প্রভুর পিরকল্পনা

1 ঘূির্ণঝড় পািঠেয় প্রভুর যখন এিলয়়েক স্বেগর্ িনেয় যাবার সময় হেয় এেসেছ, এিলয়় এবং ইলীশায়
তখন িগল্গল েথেক িফের আসার পেথ|

2 এিলয়় ইলীশায়েক বলেলন, “তুিম এখােনই থােকা, কারণ প্রভু আমােক ৈবেথল পযর্ন্ত েযেত
বেলেছন|”
িকন্তু ইলীশায় বলেলন, “আিম জীবন্ত প্রভুর নােম ও আপনার নােম শপথ কের বলিছ েয আিম

আপনােক একলা েছেড় যােবা না|” সুতরাং তঁারা দুজেনই তখন ৈবেথেল েগেলন|
3 ৈবেথেল ভাববাদীেদর একদল িশষয্ এেস ইলীশায়েক িজজ্ঞাসা করেলন, “আপিন িক জােনন েয

আজ প্রভু আপনার মিনবেক আপনার কাছ েথেক সিরেয় িনেয় যােবন?”
ইলীশায় বলেলন, “হঁয্া জািন| ওকথা থাক|”
4 এিলয়় ইলীশায়েক আেদশ করেলন, “তুিম এখােনই থােকা কারণ প্রভু আমােক িযরীেহােত েযেত

বেলেছন|”
িকন্তু ইলীশায় আবার বলেলন, “আিম জীবন্ত প্রভু এবং আপনার নােম শপথ কের বলিছ েয আিম

আপনােক েছেড় যাব না!” তখন তঁারা দুজেন এক সেঙ্গই িযরীেহােত েগেলন|
5 িযরীেহােতআবার ভাববাদীেদর একদল িশষয্ এেস ইলীশায়েক িজেজ্ঞস করেলন, “আপিন িক জােনন

েয প্রভু আজই আপনার মিনবেক আপনার কাছ েথেক দূের িনেয় যােবন?”
ইলীশায় উত্তর িদেলন, “হঁয্া, জািন| আমােক েসটা মেন কিরেয় েদেবন না|”
6 এিলয়় তখন ইলীশায়েক বলেলন, “এখন তুিম এখােনই থােকা| প্রভু আমােক যদর্ ন নদীেত েযেত

িনেদর্ শ িদেয়েছন|”
িকন্তু ইলীশায় উত্তর িদেলন, “আিম জীবন্ত প্রভু এবং আপনার নােম শপথ কের বলিছ েয আিম

আপনােক েছেড় যাব না!” তখন তঁারা দুজেন এক সেঙ্গই েযেত লাগেলন|
7 ভাববাদীেদর প্রায় 50 জন িশেষয্র একিট দল তঁােদর েপছন েপছন যািচ্ছেলন| এিলয়় এবং ইলীশায়

যখন যদর্ ন নদীর সামেন িগেয় দঁাড়ােলন তখন ঐ দলিটও তঁােদর েথেক েবশ িকছুটা দূরত্ব েরেখ দঁািড়েয়
পড়েলা| 8 এিলয়় তঁার পরেণর শাল খুেল েসটােক ভঁাজ করেলন এবং েসটা িদেয় জেল আঘাত করেলন|
জলধারা ডাইেন ও বােম ভাগ হেয় েগল| এিলয়় আর ইলীশায় তখন শুকেনা মািটর ওপর িদেয় েহঁেট নদী
পার হেলন|

9 নদী পার হবার পর এিলয়় ইলীশায়েক বলেলন, “ঈশ্বর আমােক েতামার কাছ েথেক িবিচ্ছন্ন করার
আেগ বেলা, আিম েতামার জনয্ িক করেত পাির?”
ইলীশায় বলল, “আিম চাই আপনার আত্মার িদ্বগুণ অংশ আমার ওপর ভর করুক|”
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10 এিলয়় বলেলন, “তুিম বড় কিঠন বস্তু েচেয়ছ| আমােক যখন েতামার কাছ েথেক সিরেয় েনওয়া
হেব, তখন যিদ তুিম আমােক েদখেত পাও তাহেল েতামার মেনর ইচ্ছা পূণর্ হেব; িকন্তু যিদ েদখেত না
পাও তাহেল েতামার মেনর ইচ্ছা অপূণর্ই েথেক যােব|”

ঈশ্বর এিলয়়েক স্বেগর্ তুেল িনেলন
11এসব কথাবাতর্ া বলেত বলেত এিলয়় আর ইলীশায় একসেঙ্গ হঁাটিছেলন| হঠাৎ  েকাথা েথেকআগুেনর

মেতা দ্রুত গিতেত েঘাড়ায় টানা একটা রথ এেস দুজনেকআলাদা কের িদল| তারপর একটা ঘূির্ণ ঝড় এেস
এিলয়়েক স্বেগর্ তুেল িনেয় েগল|

12 ইলীশায় স্বচেক্ষ এ ঘটনা েদেখ িচৎকার কের উঠেলন, “আমার মিনব! েহ আমার িপতা! েতামরা
সবাই েদখ! ইস্রােয়েলর রথ আর তঁার অশ্ববািহনী!”*
ইলীশায় এরপর আর কখনও এিলয়়েক েদখেত পান িন| এ ঘটনার পর ইলীশায় মেনর দুঃেখ তঁার

পিরেধয় বস্ত্র িঁছেড় েফলেলন| 13 এিলয়়র শালটা তখনও মািটেত পেড় িছল, তাই ইলীশায় েসটা তুেল
িনেলন| তারপর িতিন নদীর জেল আঘাত করেলন এবং বলেলন, “কই, েকাথায় প্রভু? এিলয়়র ঈশ্বর
কই?”

14 েয মূহুেতর্ শালটা িগেয় জেল পড়ল, জলরািশ দুভাগ হেয় েগল, আর ইলীশায় েহঁেট নদী পার হেলন!

ভাববাদীরা এিলয়়েক চাইল
15 ভাববাদীেদর েসই দলিট যখন িযরীেহােত ইলীশায়েক েদখেত েপেলন, তঁারা বলেলন, “এিলয়়র

আত্মা এখন ইলীশােয়র ওপের ভর কেরেছন!” তারপর তঁারা ইলীশােয়র কােছ এেলন এবং তঁার সামেন
মাথা নত করেলন| 16 তঁারা তঁােক বলেলন, “েদখুন, আমােদর িনেয় এখােন 50 জন েলাক আেছ, তারা
সবাই েযাদ্ধার জাত| আপিন যিদ অনুমিত কেরন, ওরা আপনার মিনেবর েখঁােজ যােব| হয়েতা প্রভুর আত্মা
আপনার মিনবেক তুেল িনেয়েছ এবং েকান পবর্েতর ওপর বা েকান উপতয্কায় েফেল েগেছন!”
িকন্তু ইলীশায় বলেলন, “না না, ওঁর েখঁােজ কাউেক পাঠােনার প্রেয়াজন েনই!”
17 িকন্তু ভাববাদীেদর েসই িশষয্েদর দল ইলীশায়েক এমন ভােব িমনিত করেত লাগেলা েয িতিন হতবুিদ্ধ

হেয় পড়েলন| তারপর িতিন বলেলন, “িঠক আেছ| এিলয়়েক খঁুজেত কাউেক পাঠাও|”
ভাববাদীেদর দলিট এিলয়়েক খঁুেজ বার করবার জনয্ 50 জন িশষয্েক পািঠেয় িদেলন| িতনিদন

েখঁাজাখুিজর পেরও তঁারা এিলয়়েক খঁুেজ েপেলন না| 18 অতএব তঁারা িযরীেহােত থাকাকালীন সমেয়
ইলীশােয়র কােছ িফের েগেলন এবং তঁােক এখবর িদেলন| ইলীশায় তােদর বলেলন, “আিম েতা আেগই
েতামােদর েযেত বারণ কেরিছলাম|”

ইলীশায় জল শুদ্ধ করেলন
19 শহেরর েলাকরা এেস ইলীশায়েক বলল, “মহাশয় আপিন েতা েদখেতই পােচ্ছন েয এিট শহেরর

জনয্ একিট উত্তম জায়গা| িকন্তু এখানকার জল খুবই খারাপ এবং জিম সুফলা নয়|”
20 ইলীশায় বলেলন, “একটা নতুন বািটেত কের আমােক িকছুটা লবণ এেন দাও|”
েলাকরা কথা মেতা ইলীশায়েক বািট এেন িদেত, 21 ইলীশায় েসটােক জেলর উৎ েসর কােছ িনেয়

েগেলন, লবণটা তােত েফেল িদেলন এবং বলেলন, “প্রভু যা বেলন তা হল এই: �আিম এই জল পিবত্র
করলাম! এরপর েথেক এই জল েখেলআর কােরা মৃতুয্ হেব না| এই জিমেতও এবার েথেক ফসল হেব|� ”

22 ইলীশােয়র কথা মেতা তখন েসই জল িবশুদ্ধ হেয় েগল এবং আজ পযর্ন্ত তা েস রকমই আেছ!

ইলীশায়েক িনেয় িকছু েছেলর মস্করা
23 েসখান েথেক ইলীশায় ৈবেথল শহের েগেলন| িতিন যখন শহের যাবার জনয্ পবর্ত পার হিচ্ছেলন

তখন শহর েথেক একদল বালক েবিরেয় এেস তঁােক িনেয় ঠাট্টা-তামাশা শুরু করেলা| তারা ইলীশায়েক
িবদ্রূপ করল এবং বলেলা, “এই েয টাকমাথা, তাড়াতািড় কর! তাড়াতািড় পবর্েত ওঠ! েটেকা!”
* 2:12: ইস্রােয়েলর � অশ্ববািহনী এিট সম্ভবতঃ “ঈশ্বর এবং তঁার স্বগীর্য় বািহনী (দূতরা)|”
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24 ইলীশায় মাথা ঘুিরেয় তােদর িদেক েদখেলন, তারপর প্রভুর নােম তােদর অিভশাপ িদেলন| তখন
জঙ্গল েথেক হঠাৎ  দুেটা িবশাল ভালু্লক েবিরেয় এেস েসই 42 জন বালকেক তীব্র ভােব ক্ষত-িবক্ষত কের
িদল|

25 ইলীশায় ৈবেথল েথেক কিম্মর্ল পবর্ত হেয় শমিরয়ােত িফের েগেলন|

3
িযেহারাম ইস্রােয়েলর রাজা হেলন

1 িযহূদায় িযেহাশাফেটর রাজেত্বর 18তম বছের আহােবর পুত্র িযেহারাম, শমিরয়ায় ইস্রােয়েলর রাজা
হেয় বসেলন| িতিন 12 বছর রাজত্ব কেরিছেলন| 2 িযেহারাম প্রভুর েচােখর সামেন মন্দ কাজ কেরিছেলন!
তেব িতিন তঁার িপতা বা মাতার মেতা িছেলন না, কারণ তঁার িপতা বাল মূির্ত্তর আরাধনার জনয্ েয স্মরণস্তম্ভ
ৈতরী কেরিছেলন, িতিন েসটা সিরেয় িদেয়িছেলন| 3 িকন্তু িতিন পাপ কাজ চািলেয় েগেলন যা নবােটর
পুত্র যারিবয়াম কেরিছেলন| যারিবয়াম ইস্রােয়লেক পাপ কাজ করেত বাধয্ কেরিছেলন| িযেহারাম এই
পাপাচরণ বন্ধ কেরন িন|

েমায়াব ইস্রােয়ল েথেক আলাদা হল
4 েমায়ােবর রাজা েমশা িছেলন একজন েমষ বংশ বৃিদ্ধকারক| েমশা ইস্রােয়েলর রাজােক 100,000

েমষ ও 100,000 পুরুষ েমেষর উল িদেতন| 5 িকন্তু আহােবর মৃতুয্র পর েমায়ােবর রাজা ইস্রােয়েলর
রাজার িবরুেদ্ধ িবেদ্রাহ করেলন|

6 তখন রাজা িযেহারাম শমিরয়া েথেক িগেয় ইস্রােয়েলর সমস্ত বািসন্দােদর জেড়া করেলন এবং
7 িযেহারাম িযহূদার রাজা িযেহাশাফেটর কােছ বাতর্ াবাহক পািঠেয় বলেলন, “েমায়ােবর রাজা আমার
িবরুেদ্ধ িবেদ্রাহ কেরেছ| আপিন িক আমার সেঙ্গ েমায়ােবর িবরুেদ্ধ যুেদ্ধ েযাগ েদেবন?”
িযেহাশাফট বলেলন, “হঁয্া! আমােদর দুজেনর েসনাবািহনী সিম্মিলত ভােব যুদ্ধ করেব| আমার েলাক,

েঘাড়া এসবও আপনার|”

িতন জন রাজা ইলীশােয়র পরামশর্ চাইেলন
8 িযেহাশাফট িযেহারামেক প্রশ্ন করেলন, “আমরা েকান পেথ যােবা?”
িযেহারাম বলেলন, “আমরা ইেদােমর মরুভূিমর মেধয্ িদেয় যােবা|”
9 ইস্রােয়েলর রাজা তখন িযহূদা ও ইেদােমর রাজার সেঙ্গ েযাগ িদেলন| তঁারা প্রায় সাতিদন চলেলন|

পেথ েসনাবািহনী ও তঁােদর জন্তু জােনায়ারেদর জনয্ উপযুক্ত পিরমাণ জল তঁারা পানিন| 10 ইস্রােয়েলর
রাজা িযেহারাম বলেলন, “আমার মেন হয়, েমায়াবীয়েদর কােছ পরািজত হবার জনয্ প্রভু আমােদর িতন
জন রাজােক একিত্রত কেরেছন!”

11 িযেহাশাফট বলেলন, “প্রভুর েকান ভাববাদী িক এখােন চারপােশ েনই? আমরা িক করব তঁােক
িজেজ্ঞস করা যাক|”
তখন ইস্রােয়েলর রাজার ভৃতয্েদর একজন বলেলা, “শাফেটর পুত্র ইলীশায়, িযিন এিলয়়র িশষয্ িছেলন,

িতিন এখােন আেছন|”
12 িযেহাশাফট বলেলন, “আিম শুেনিছ প্রভু িনেজ ইলীশােয়র মুখ িদেয় কথা বেলন!”
তখন ইস্রােয়েলর রাজা িযেহারাম, িযেহাশাফট ও ইেদােমর রাজা ইলীশােয়র সেঙ্গ েদখা করেত েগেলন|
13 ইলীশায় ইস্রােয়েলর রাজা িযেহারামেক প্রশ্ন করেলন, “আিমআপনার জনয্ িক করেত পাির? আপিন

েকন আপনার িপতামাতার ভাববাদীর কােছই যােচ্ছন না?”
তখন ইস্রােয়েলর রাজা ইলীশায়েক বলেলন, “না, আমরা আপনার সেঙ্গ েদখা করেত এেসিছ, কারণ

েমায়াবীয়েদর কােছ েহের যাবার জনয্ই প্রভু আমােদর িতন জন রাজােক এেন একিত্রত কেরেছন|”
14 ইলীশায় বলেলন, “আিম সবর্শিক্তমান প্রভুর েসবক| তেব আিম িযহূদার রাজা িযেহাশাফটেক শ্রদ্ধা

কির বেলই এখােন এেসিছ| িযেহাশাফট এখােন না থাকেল, আিম আপনার িদেক হয়ত মেনােযাগ িদতাম
না| 15 যাই েহাক্ এখন আমার কােছ এমন একজনেক িনেয় আসুন েয বীণা বাজােত পাের|”
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বীণাবাদক এেস বীণা বাজােত শুরু করেল প্রভুর শিক্ত ইলীশােয়র ওপর এেস ভর করল| 16 তখন
ইলীশায় বেল উঠেলন, “প্রভু বেলন, �নদীর তলেদশ খাতময় কের দাও|� 17 েতামরা েকান বাতাস বা বাদলা
েদখেত না েপেলও, জেল ভের উঠেব সমভূিম| তখন েতামরা আর েতামােদর গরু, বাছুর এবং অনয্ানয্
জন্তু-জােনায়ার খাবার জল পােব| 18 প্রভুর পেক্ষ এিট খুব সহজ, িতিন েতামােদর জনয্ েমায়াবীয়েদর
পরািজত করেবন| 19 প্রেতয্কটা সুদৃঢ়, শক্ত-েপাক্ত আর ভােলা শহর েতামরা আক্রমণ করেব| েকেট
েফলেব প্রেতয্কটা সেতজ-সবল গাছ| প্রেতয্কটা ঝণর্ার উৎস বন্ধ কের েদেব আর পাথর ছঁুেড় ছঁুেড় নষ্ট
করেব প্রেতয্কটা ভােলা েক্ষত|”

20 সকাল হেল, প্রভাতী বিলদােনর সমেয় ইেদােমর িদক েথেক জল এেস সমভূিম ভিরেয় িদল|
21 েমায়ােবর েলাকরা শুনেত েপল, রাজারা তােদর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেত এেসেছন| তখন তারা েমায়ােব

বমর্ পরার মেতা বয়স যােদর হেয়েছ তােদর সবাইেক এক জায়গায় জেড়া কের যুদ্ধ বাধার জনয্ সীমােন্ত
অেপক্ষা কের থাকেলা| 22 েমায়ােবর েলাকরা সকাল সকাল ঘুম েথেক উেঠ সমতল ভূিমর উপর জল
েদখেত েপল| সূযর্েক পূব আকােশর রাঙা আেলায় রেক্তর মত লাল েদখািচ্ছল| 23 তারা সমস্বের বেল
উঠল, “েদখ, েদখ রক্ত! রাজারা িনশ্চয়ই এেক অপেরর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ কের মারা পেড়েছ| চল এবার
আমরা িগেয় ওেদর গা েথেক দামী িজিনসগুেলা িনেয় িনই!”

24 েমায়াবীয়রা ইস্রােয়লীয়েদর কােছ আসেতই ইস্রােয়লীয়রা েমায়াবীয় েসনাবািহনীেক আক্রমণ
করেলা| েমায়াবীয়রা তােদর েথেক েদৗেড় পািলেয় েগল, িকন্তু ইস্রােয়লীয়রা তােদর ধাওয়া কের যুদ্ধ
করল| 25 এেকর পর এক শহর ধ্বংস কের তারা সমস্ত ঝণর্ার মুখ বন্ধ কের িদল| তারা উবর্র েক্ষত পাথর
ছঁুেড় ছঁুেড় ভির্ত্ত কের িদল, সমস্ত সেতজ গাছ েকেট েফলল| সারা পথ যুদ্ধ করেত করেত তারা কীর্ হরাসত
পযর্ন্ত েগল| তারা শহরটােক চারিদক েথেক িঘের েফেল অিধকার করল|

26 েমায়ােবর রাজা েদখেলন, তঁার পেক্ষ আর যুদ্ধ করা সম্ভব না| তারপর িতিন সবেল ৈসনয্বূয্হ েভদ
কের ইেদােমর রাজােক হতয্া করবার জনয্ তঁার সেঙ্গ 700 ৈসিনক িনেলন| িকন্তু তারা ইেদােমর রাজার
ধাের কােছও েপৗছঁেত পারেলা না| 27 তখন েমায়ােবর রাজা তঁার েজয্ষ্ঠপুত্র যুবরাজেক শহেরর বাইের
চারপােশর েদওয়ােলর কােছ িনেয় িগেয় েহামবিল িহেসেব উৎসগর্ করেলন| এেত ইস্রােয়লীয়রা অতয্ন্ত
িবপযর্য্স্ত হল, তাই েমায়ােবর রাজােক েছেড় িদেয় তারা তােদর েদেশ িফের েগল|

4
একজন ভাববাদীর িবধবা স্ত্রী ইলীশােয়র সাহাযয্ চাইেলন

1 একজন িববািহত ভাববাদীর মৃতুয্ হেল তার স্ত্রী এেস ইলীশােয়র কােছ েকঁেদ পড়েলা, “আমার স্বামী
অনুগত ভৃেতয্র মেতা আপনার েসবা কেরেছন| িকন্তু এখন িতিন মৃত! আপিন জােনন আমার স্বামী প্রভুেক
সম্মান কেরন িকন্তু িতিন একজন পুরুেষর কােছ টাকা ধার কেরিছেলন| এখন েসই মহাজন ক্রীতদাস
বানােনার জনয্ আমার দুই পুত্রেক িনেত আসেছ|”

2 ইলীশায় িজেজ্ঞস করেলন, “িকন্তু আিম িক কের েতামায় সাহাযয্ করেবা? েতামার বািড়েত িক আেছ
বেলা?”
েসই স্ত্রীেলাকিট বলেলা, “আমার বািড়েত এক জালা েতল ছাড়া আর িকছুই েনই|”
3তখন ইলীশায় বলেলন, “যাও েতামার পাড়া প্রিতেবশীেদর কাছ েথেক যেতা পােরা খািল বািট েজাগাড়

কের িনেয় এেসা| 4তারপর বািড় িগেয় সমস্ত দরজা বন্ধ কের দাও, ঘের েযন তুিম আর েতামার পুত্ররা ছাড়া
েকউ না থােক| এরপর ঐ জালা েথেক েতল েঢেল প্রেতয্কটা বািট ভির্ত্ত কের আলাদা আলাদা জায়গায়
সিরেয় রােখা|”

5 তখন েসই স্ত্রীেলাকিট বাড়ী িফের িগেয় সমস্ত দরজা বন্ধ কের িদল| েস আর তার পুত্ররাই শুধুমাত্র
ঘের িছল| পুত্ররা একটার পর একটা বািট আনিছল| 6 স্ত্রীেলাকিট েসগুেলােত েতল ঢালিছল| এমিন কের
কের বহু পাত্র ভরা হল| অবেশেষ েস তার পুত্রেদর বলেলা, “আমােক আর একিট বািট এেন দাও|”
তার এক পুত্র তােক বলেলা, “আর েতা বািট েনই|” তৎ ক্ষণাৎ জালার েতল ফুিরেয় েগল|



2 রাজাবিল 4:7 513 2 রাজাবিল 4:25

7 স্ত্রীেলাকিট িগেয় ঈশ্বেরর েলাক, ইলীশায়েক একথা জানােলা| ইলীশায় তােক বলেলন, “যাও, েতল
িবিক্র কের েদনা িমিটেয় েফেলা| যা বাকী টাকা থাকেব তােত েতামার আর েতামার পুত্রেদর জনয্ যেথষ্ট
হেব|”

শূেনেমর এক মিহলা ইলীশায়েক থাকেত ঘর িদল
8 ইলীশায় যখন একিদন শূেনেম যান, েসখানকার এক ধনবতী মিহলা তঁােক িনেজর বািড়েত খাবার

জনয্ েনমন্তন্ন করল| এরপর েথেক ইলীশায় ওখান িদেয় েগেলই ঐ মিহলার বািড়েত িগেয় খাওয়া-দাওয়া
করেতন|

9 েসই মিহলা তঁার স্বামীেক বলল, “আিম জািন ইিন ঈশ্বেরর একজন পিবত্র মানুষ| সব সময়ই িতিন
আমােদর বািড়র সামেন িদেয় যাতায়াত কেরন| 10 চেলা না, ওঁর জনয্ ছােদ একটা েছােটা ঘর তুেল িদই|
েসখােন একটা িবছানা, েটিবল, েচয়ার আর বািতদান েরেখ েদব| তাহেল এরপর যখন িতিন আমােদর
বািড় আসেবন ঐ ঘরখানা িনেজর জনয্ বয্বহার করেত পারেবন|”

11 এক িদন ইলীশায় এই মিহলার বাড়ীেত এেলন, িতিন কেক্ষ িগেয় িবশ্রাম িনেলন| 12 ইলীশায় তঁার
ভৃতয্ েগহিসেক বলেলন, “ঐ শূেনমীয় মিহলািটেক ডাক|”
ভৃতয্িট মিহলােক েডেক আনার পর, েস সামেন দঁাড়ােল ইলীশায় 13 তঁার ভৃতয্েক বলেলন, “ওেক

বেলা, �েদেখা তুিম আমােদর দুজেনর যত্ন েনবার জনয্ েতামার যথাসাধয্ কেরেছা| এখন আমরা েতামার
জনয্ িক করেত পাির? আমরা িক েতামার হেয় রাজা বা েসনাপিতর কােছ িকছু বলেবা?� ”
তখন মিহলা উত্তর িদল, “আিম এখােন আমার আত্মীয়-স্বজেনর মেধয্ িদিবয্ আিছ|”
14 ইলীশায় তখন েগহিসেক িজেজ্ঞস করেলন, “আমরা তাহেল ওর জনয্ িক করেত পাির?”
েগহিস উত্তর িদেলা, “দঁাড়ান, আিম যতদূর জািন এই মিহলার েকােনা পুত্র েনই আর ওঁর স্বামীরও যেথষ্ট

বয়স হেয়েছ|”
15 ইলীশায় বলেলন, “ওেক েডেক িনেয় এেসা|” েগহিস তখন েসই মিহলােক ডাকেত েগেলা| মিহলা

এেস দরজার কােছ দঁাড়ােল 16 েগহিস তােক বলল, “প্রায় একই সময়, আগামী বছর তুিম েতামার িনেজর
পুত্রেক আদর করেব|”
একথা শুেন মিহলািট বলল, “েহ প্রভু, আমার সেঙ্গ িমেথয্ ছলনা করেবন না!”

শূেনেমর মিহলার একিট সন্তান লাভ
17 ইলীশােয়র কথা মেতাই, েসই মিহলা পেরর বছর েস তার পুত্র সন্তােনর জন্ম িদল|
18 েছেলিট বড় হবার পর একিদন মােঠ তার িপতার ও অনয্েদর সেঙ্গ শসয্ কাটা েদখেত েগল|

19 েসখােন িগেয় েছেলটা হঠাৎ  বেল উঠল, “ওফ্ আমার বড্ড মাথা বয্থা করেছ!”
তার িপতা ভৃতয্েদর বলল, “ওেক তাড়াতািড় ওর মােয়র কােছ িনেয় যাও!”
20 ভৃতয্রা েছেলিটেক তার মােয়র কােছ িনেয় যাবার পর ও দুপুর পযর্ন্ত মােয়র েকােল বেস েথেক

তারপর মারা েগল|

মিহলািট ইলীশােয়র সেঙ্গ েদখা করেত েগেলন
21 মিহলািট তখন মৃত েছেলিটেক ইলীশােয়র ঘের তঁার িবছানায় শুইেয় িদেয় ঘেরর দরজা বন্ধ কের

েবিরেয় এল| 22স্বামীেক েডেক বলল, “ওেগা, আমায় একটা গাধা আর একজন ভৃতয্ দাও| আিম একবার
তাড়াতািড় ঈশ্বেরর েলােকর কাছ েথেক ঘুের আিস|”

23 মিহলার স্বামী বলল, “আজ েকন ওঁর কােছ েযেত চাইেছা? আজ েতা অমাবসয্াও নয়, িবশ্রােমর
িদনও নয়|”
েস স্বামীেক বলল, “িকছু েভেবা না, সব িঠক হেয় যােব|”
24 তারপর গাধার িপেঠ িজন চািপেয় মিহলা তার কােজর েলাকেক বলল, “চেলা এবার তাড়াতািড়

যাওয়া যাক! েকবল মাত্র যখন আিম বলব তখন ধীের েযও!”
25 ইলীশােয়র সেঙ্গ েদখা করেত মিহলা কির্মল পবর্েত েগল|
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ইলীশায় দূর েথেক শূেনমীয় মিহলােক আসেত েদেখ তঁার ভৃতয্ েগহিসেক বলেলন, “েদেখা, েসই
শূেনমীয় মিহলা আসেছন! 26 তুিম তাড়াতািড় েদৗেড় িগেয় েখঁাজ নাও েতা, �িক হল�সব িঠক আেছ
েতা? েতামার স্বামী েকমন আেছ? বাচ্চাটার শরীর ভােলা আেছ েতা?� ”
েগহিস মিহলােক এসব িজেজ্ঞস করেত েস বলল, “সবই িঠকঠাক আেছ|”
27 তারপর পাহােড়র ওপের ইলীশােয়র সামেন নত হেয় তঁার পা জিড়েয় ধরেলন| েগহিস মিহলােক

ছািড়েয় িনেত েগেল ইলীশায় বলেলন, “ওেক িকছু ক্ষণ আমার সেঙ্গ একা থাকেত দাও! ও খুবই েভেঙ্গ
পেড়েছ| আর প্রভুও আমােক এখবর েদন িন, আমার কােছ েগাপন কেরিছেলন|”

28 তখন েসই শূেনমীয় মিহলা বলল, “আিম েতা আপনার কােছ কখনও েকান পুত্র চাইিন| আিম েতা
আপনােক বেলিছলাম, �আমার সেঙ্গ ছলনা করেবন না!� ”

29 একথা শুেন, ইলীশায় েগহিসেক বলেলন, “েকামর েবঁেধ ৈতির হও, আমার লািঠটা নাও এবং
একু্ষিন যাও| পেথ কােরা সেঙ্গ কথা বলার জনয্ েথেমা না| যিদ কােরা সেঙ্গ েদখা হয়, িক েকমন পযর্ন্ত
বলার দরকার েনই| েতামােকও েকউ বলেল, েকান উত্তর েদেব না| মিহলার বািড়েত েপৗেঁছ আমার লািঠটা
বাচ্চাটার মুেখ ছঁুইেয় িদও|”

30 িকন্তু েছেলিটর মা বলল, “আিম জীবন্ত প্রভু এবং আপনার নােম শপথ কের বলিছ: আিম আপনােক
েছেড় যাব না!”
তাই ইলীশায় উেঠ দঁাড়ােলন এবং তােক অনুসরণ করেলন|
31 এিদেক েগহিস মিহলা ও ইলীশােয়র আেগ আেগ বািড়েত এেস েসই লািঠটা িনেয় বাচ্চাটার মুেখ

েছঁায়ােলা, িকন্তু তােত েকান জীবেনর লক্ষণ েদখা েগল না| েগহিস তখন িফের এেস ইলীশায়েক বলল,
“েছেলটা েতা উঠল না প্রভু!”

শূেনমীয় মিহলািটর পুত্র আবার েবঁেচ উঠল
32 ইলীশায় বািড়র েভতর তঁার ঘের িগেয় েদখেলন, মৃত িশশুিটেক তঁারই িবছানায় েশাওয়ােনা আেছ|

33 ঘের ঢুেক দরজা বন্ধ কের িদেলন ইলীশায়| এখন েসখােন শুধু িতিন আর েসই মৃত েছেলিট, এরপর
িতিন প্রভুর কােছ প্রাথর্না করেলন| 34 তারপর িবছানায় িগেয় শুেয় পড়েলন েসই মৃত েছেলিটর েদেহর
ওপর| িতিন েছেলিটর মুেখর ওপর িনেজর মুখ রাখেলন, তার েচােখর ওপর িনেজর েচাখ এবং তার হােতর
ওপর িনেজর হাত রাখেলন| এভােব ঐ মৃত শরীরটা গরম হেয় না ওঠা পযর্ন্ত শুেয় থাকেলন ইলীশায়|

35 তারপর উেঠ পেড় ঘরটার চারপােশ িকছুক্ষণ েহঁেট আবার িগেয় ঐ েদেহর ওপর শুেলন িতিন|
ওভােবই িতিন শুেয় থাকেলন, যত ক্ষণ না সাতবার হঁাচার পর েচাখ েমেল উেঠ বসল েছেলটা|

36 ইলীশায় েগহিসেক বলেলন, “যাও িগেয় ওর মােক েডেক িনেয় এেসা!”
েগহিস তােক িনেয় এেল, ইলীশায় বলেলন, “েছেলেক েকােল নাও|”
37 তখন েসই মিহলা ঘের ঢুেক ভিক্ত ভের ইলীশােয়র পােয় প্রণাম কের েছেলেক েকােল তুেল েবিরেয়

েগল|

ইলীশায় ও িবষ েমশােনা েঝাল
38 িগল্গেল তখন দুির্ভক্ষ চলিছল| ইলীশায় আবার েসখােন েগেলন| ভাববাদীেদর দলিট তঁার সামেন বেস

িছল| ইলীশায় তঁার ভৃতয্েক বলেলন, “বড় পাত্রটা আগুেন বিসেয় এেদর জনয্ একটু রান্না কর|”
39একজন মােঠ শাকসিব্জ তুলেত েগল| মােঠ িগেয় একটা ফলভরা জঙ্গলী লতা েদখেত েপেয় েলাকটা

ফল িছেড় েকঁাচেড় েবঁেধ িনেয় এেলা| তারপর েসই ফল েকেট পােত্র িদেয় িদল, যিদও ভাববাদীেদর দল
আেদৗ জানেতা না ওটা িক ধরেণর ফল|

40 েঝাল রান্না হেল পােত্র িকছুটা েঢেল সবাইেক েখেত েদওয়া হল| িকন্তু সকেল েসই েঝাল মুেখ
িদেয়ই িচৎকার কের ইলীশায়েক বলল, “ঈশ্বেরর েলাক! পােত্র িবষ েমশােনা আেছ!” েঝােলর স্বাদ
িবষাক্ত হওয়ায় ওরা েকউই তা েখেত পারেলা না|

41 ইলীশায় তখন িকছুটা ময়দা আনেত বলেলন| ময়দা আনা হেল, িতিন েসই ময়দা পােত্র ছঁুেড় িদেয়
বলেলন, “এবার ঐ েঝাল সবাইেক েখেত দাও|”
আর আশ্চযর্য্ বয্াপার, েঝালটা েবশ খাবার েযাগয্ হেয় েগল|
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ইলীশায় ভাববাদীেদর দলেক খাওয়ােলন
42 বাল্-শািলশা েথেক একজন ইলীশােয়র জনয্ নবােন্নর ফসল িহেসেব 20 খানা যেবর রুিট আর

েঝালা ভের শসয্ উপহার িনেয় এেসিছল| ইলীশায় বলেলন, “এই সব খাবার এখােন যারা আেছ তােদর
েখেত দাও|”

43 ইলীশােয়র ভৃতয্ বলেলা, “এখােন প্রায় 100 জন েলাক আেছ| এত জন েলাকেক আিম এইটুকু
খাবার িক কের েদব?”
িকন্তু ইলীশায় বলেলন, “আিম বলিছ তুিম েখেত দাও| প্রভু বলেছন, �সবাই খাওয়ার পেরও খাবার

পেড় থাকেব|� ”
44 তখন ইলীশােয়র ভৃতয্ েসই সব খাবার িনেয় ভাববাদীেদর সামেন ধরেলা| তােদর েপট ভের

খাওয়ােনার পেরও, প্রভু েযমন বেলিছেলন েদখা েগল তখনও খাবার পেড় আেছ|

5
নামােনর সমসয্া

1 অরােমর রাজার েসনাপিত িছল নামান| রাজার কােছ নামান িছল একজন মহান এবং খুব শ্রেদ্ধয়
বয্িক্ত, কারণ প্রভু সব সময় তঁার মাধয্েম অরামেক িবজেয়র পেথ িনেয় েযেতন| নামান খুবই শিক্তশালী
ও মহান হেলও িতিন কুষ্ঠ েরাগাক্রান্ত িছেলন|

2 অরামীয়রা বহুবার ইস্রােয়েল যুদ্ধ করেত েসনা-বািহনী পািঠেয়িছল| এই সব েসনারা এখানকার
েলাকেদর ক্রীতদাস কেরও িনেয় িগেয়েছ| একবার তারা ইস্রােয়ল েথেক একটা বাচ্চা েমেয়েক তুেল িনেয়
যায়| কালক্রেম এই েছাট েমেয়িট নামােনর স্ত্রীর এক দাসীেত পিরণত হয়| 3 েমেয়িট নামােনর স্ত্রীেক বলল,
“মিনব শমিরয়ায় বাসকারী ভাববাদীর সেঙ্গ েদখা করেল িতিন িনশ্চয়ই তঁার কুষ্ঠেরাগ সািরেয় িদেতন|”

4 নামান তঁার মিনবেক (অরােমর রাজােক) িগেয় ইস্রােয়লীয় েমেয়টা িক বেলেছ তা বলেলন|
5তখন অরােমর রাজা বলেলন, “িঠক আেছ, তুিম এখনই যাও| আিম ইস্রােয়েলর রাজােক একটা িচিঠ

িদিচ্ছ|”
নামান তখন 750 পাউণ্ড রূেপা, 6000 টুকেরা েসানা আর দশ প্রস্থ েপাশাক উপহার স্বরূপ িনেলন

এবং ইস্রােয়েল েগেলন| 6 নামােনর সেঙ্গ ইস্রােয়েলর রাজােক েলখা অরােমর রাজার িচিঠও িছল যােত
েলখা িছল, “আিম আমার েসবক নামানেক কুষ্ঠেরাগ সারােনার জনয্ আপনার কােছ পাঠালাম|”

7 িচিঠটা পেড় ইস্রােয়েলর রাজা মেনাকেষ্ট তঁার েপাশাক িঁছেড় েফেল বলেলন, “আিম েতা আর
ঈশ্বর নই! জীবন-মৃতুয্র ওপর আমার যখন েকান হাত েনই, তখন েকন অরােমর রাজা কুষ্ঠেরাগাক্রান্ত
একজনেক আমার কােছ সািরেয় েতালার জনয্ পাঠােলন? এটা খুবই স্পষ্ট েয িতিন একিট যুদ্ধ বাধাবার
পিরকল্পনা করেছন!”

8ঈশ্বেরর েলাক ইলীশায় খবর েপেলন েশাকাতর্ ইস্রােয়েলর রাজা তঁার েপাশাক িঁছেড় েফেলেছন| তখন
িতিন রাজােক খবর পাঠােলন: “তুিম েকন েপাশাক িঁছেড় কষ্ট পাচ্ছ? নামানেক আমার কােছ আসেত
দাও, তাহেল ও বুঝেব ইস্রােয়েল সিতয্ সিতয্ই একজন ভাববাদী বাস কের!”

9 নামান তখন তঁার রথ ও েঘাড়া িনেয় ইলীশােয়র বািড়র বাইের এেস দঁাড়ােলন| 10 ইলীশায় একজনেক
িদেয় খবর পাঠােলন, “যাও যদর্ ন নদীেত িগেয় সাত বার স্নান কেরা, তাহেলই েতামার চামড়া িঠক হেয়
যােব আর তুিমও পিরষ্কার পিরচ্ছন্ন হেয় উঠেব|”

11 নামান খুবই কু্রদ্ধ হেয় চেল েগেলন| িতিন বলেলন, “আিম েভেবিছলাম একবার অন্তত ইলীশায়
বাইের এেস তঁার প্রভু ঈশ্বেরর নাম িনেয় আমার গােয়র ওপর হাত েনেড় আমার কুষ্ঠেরাগ সািরেয় তুলেবন!
12 দেম্মশেকর অবানা আর পপর্র নদীর জল ইস্রােয়েলর েয েকান জেলর েথেকই ভােলা! ওই সব নদীেত
গা ধুেল েকন হেব না?” নামান প্রচণ্ড েরেগ িগেয় িফের যােবন বেল িঠক করেলন|

13 িকন্তু নামােনর ভৃতয্রা তঁােক িগেয় বলেলা, “মিনব, ভাববাদী যিদ আপনােক খুব শক্ত িকছু বলেতন,
আপিন িনশ্চয়ই তা শুনেতন, তাই না? উিন যখনআপনােক খুব সহজ একটা কাজ বেলেছন, েসটা অবশয্ই
করা উিচৎ | উিন েতা বেলই িছেলন, �ধুেলই তুিম শুিচ হেয় যােব|� ”
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14নামান তখন ইলীশােয়র কথামেতা, যদর্ ন নদীর জেল সাতবার ডুব িদেলন এবং নামােনর েদহ পিরষ্কার-
পিরচ্ছন্ন ও িনরাময় হেয় উঠল| এেকবাের িশশুেদর ত্বেকর মেতাই নরম হেয় েগল!

15 নামান আর তঁার দেলর সবাই তখন ইলীশােয়র কােছ িফের এেলন| ইলীশােয়র সামেন দঁািড়েয় নামান
বলেলন, “এতিদেন আিম বুঝলাম ইস্রােয়ল ছাড়া পৃিথবীেত আর েকাথাও েকান ঈশ্বর েনই! এখন আপিন
অনুগ্রহ কের আমার কাছ েথেক একটা উপহার গ্রহণ করুন!”

16 িকন্তু ইলীশায় বলেলন, “আিম প্রভুর েসবা কির এবং আমার প্রিতজ্ঞা, যতিদন প্রভু আেছন আিম
েকান উপহার িনেত পারব না|”
নামান উপহার েনবার জনয্ ইলীশায়েক অেনক অনুনয় িবনয় কেরও টলােত পারেলন না| 17 তখন

নামান বলেলন, “আপিন যখন িনতান্তই েকান উপহার েনেবন না, অন্ততআমােক ইস্রােয়ল েথেক দু-টুকির
এখানকার ধূেলা আমার দুেটা খচ্চেরর িপেঠ চািপেয় িনেয় েযেত অনুমিত িদন| কারণ এরপর েথেক আিম
আর েকান মূির্ত্তেকই েহামবিল বা েকান ৈনেবদয্ েদব না| আিম শুধুমাত্র প্রভুেকই বিলদান করব| 18আর
আিম আেগ থাকেতই ক্ষমা েচেয় প্রভুর কােছ প্রাথর্না কের িনিচ্ছ: ভিবষয্েত আমার মিনব অরামরাজ যখন
িরেম্মােণর মিন্দেরর মূির্ত্তেক পূেজা িদেত যােবন, তঁার ওপর ভর নামেব বেল আমায় েসখােন মাথা নীচু
করেতই হেব| িকন্তু প্রভু েযন েসজনয্ আমােক ক্ষমা কেরন|”

19 ইলীশায় তখন নামানেক আশীবর্াদ কের বলেলন, “যাও সুেখ শািন্তেত থােকা|”
নামান যখন ইলীশােয়র কাছ েথেক িবদায় িনেয় িকছু দূর িগেয়েছন, 20 ইলীশােয়র ভৃতয্ েগহিস বলল,

“েদেখেছা, আমার প্রভু েকান উপহার না িনেয়ই অরামীয় নামানেক েছেড় িদেলন| আিম বরঞ্চ এই েবলা
িগেয় ওর কাছ েথেক িকছু হাতােনার বয্বস্থা কির!” 21 এই বেল েগহিস নামােনর েপছন েপছন েদৗড়েত
লাগল|
নামান যখন েদখেত েপেলন একজন েকউ ছুটেত ছুটেতআসেছ িতিন তখন রথ েথেক েনেম েগহিসেক

প্রশ্ন করেলন, “িক, সব িঠক আেছ েতা?”
22 েগহিস বলেলা, “হঁয্া সব িঠকই আেছ| আমার মিনব আমােক বেল পাঠােলন, �ইফ্রিয়েমর পাবর্তয্

অঞ্চেলর ভাববাদীেদর দেলর দুজন এেসেছ| অনুগ্রহ কের তােদর যিদ 75 পাউণ্ড রূেপা আর দু-প্রস্থ
েপাশাক-আশাক দাও েতা বড়-ভােলা হয়|� ”

23 একথা শুেন নামান বলেলন, “75 পাউণ্ড েকন? 150 পাউণ্ড নাও!” তারপর নামান দুেটা বস্তায়
150 পাউণ্ড রূেপা ভের, তার সেঙ্গ দু-প্রস্থ জামাকাপড় িদেয় েজার কের তঁার দুজন ভৃতয্েক েগহিসর
সেঙ্গ পাঠােলন| 24 ভৃতয্রা এই সব িজিনস বেয় পাহাড় পযর্ন্ত িনেয় আসার পর, েগহিস িজিনসগুিল িনেয়
ওেদর েফরৎ পািঠেয় িদল| তারপর ও এই সমস্ত িজিনস বািড়েত লুিকেয় রাখেলা|

25 েগহিস এেস মিনেবর সামেন দঁাড়ােনার পর ইলীশায় িজেজ্ঞস করেলন, “তুিম েকাথায় িগেয়িছেল?”
েগহিস উত্তর িদল, “েকাথাও না েতা|”
26 ইলীশায় তখন বলেলন, “েশান, নামান যখন রথ েথেক েনেম েতামার সেঙ্গ েদখা কের, তখনআমার

হৃদয় েতামার সেঙ্গ িছল, এটা টাকাপয়সা, জামাকাপড়, জলপাই কুঞ্জ, দ্রাক্ষা েক্ষত, গরু, েমষ, দাস-দাসী
েনবার সময় নয়| 27 এখন নামােনর েরাগ েতামার আর েতামােদর উত্তরপুরুষেদর হেব| েতামােদর কুষ্ঠ
হেব|”
েগহিস যখন ইলীশােয়র কাছ েথেক চেল েগেলন, তখন ওঁর গােয়র চামড়া বরেফর মত সাদা হেয় েগল|

6
ইলীশায় আর কুড়ুেলর বৃত্তান্ত

1 তরুণ ভাববাদীরা ইলীশায়েক বলল, “আমরা ওখােন েয জায়গায় থািক েসটা আমােদর পেক্ষ বড্ড
েছাট| 2 চলুন যদর্ ন নদীর তীর েথেক িকছু কাঠ েকেট আনা যাক| আমরা প্রেতয্েক একটা কের গঁুিড় িনেয়
এেস ওখােনই একটা থাকার জায়গা বানােনা যাক|”
ইলীশায় বলেলন, “েবশ েতা, যাও না|”
3 ওেদর একজন বলেলা, “আপিনও চলুন না আমােদর সেঙ্গ|”
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ইলীশায় বলেলন, “িঠক আেছ, চেলা আিমও যািচ্ছ|”
4 ইলীশায় তখন ওেদর সেঙ্গ যদর্ ন নদীর তীের েগেলন| েসখােন িগেয় তরুণ ভাববাদীরা সবাই গাছ

কাটেত শুরু করেলা| 5 গাছ কাটার সময় একজেনর কুড়ুেলর েলাহার ডগাটা হাতল েথেক িপছেল িগেয়
এেকবাের জেল িগেয় পড়েলা| েলাকটা েচঁিচেয় উঠেলা, “যাঃ! এখন িক হেব? প্রভু, আিম েয অনয্
েলােকর কুড়ুল ধার কের এেনিছলাম!”

6 ইলীশায় িজেজ্ঞস করেলন, “িঠক েকাথায় পেড়েছ ওটা?”
েলাকটা ইলীশায়েক জায়গাটা েদখােনার পর, িতিন একটা ছিড় েকেট েসটা জেল ছঁুেড় েফলেলন| এেত

কুড়ুেলর মাথাটা েসই ছিড়র সেঙ্গ েভেস উঠেলা! 7 ইলীশায় বলেলন, “যাও ওটা তুেল নাও এবার|” কৃতজ্ঞ
িচেত্ত েলাকিট কুড়ুেলর মাথাটা তুেল িনল|

অরােমর ইস্রােয়লেক ফঁােদ েফলার চক্রান্ত
8 অরােমর রাজা ইস্রােয়েলর সেঙ্গ যুদ্ধ করিছেলন| িতিন তঁার েসনাবািহনীর প্রধানেদর সেঙ্গ একিট

পিরষদীয় ৈবঠক করেলন| িতিন বলেলন, “আিম একিট িনির্দষ্ট জায়গায় িশিবর স্থাপন করব|”
9 িকন্তু ঈশ্বেরর েলাকিট ইস্রােয়েলর রাজােক একিট খবর িদেয় সতকর্ কের িদেলন, “ওখান িদেয়

যাতায়াত কেরা না! খুব সাবধান! কারণ ওখােন অরামীয় েসনাবািহনীর েলাকরা লুিকেয় আেছ!”
10খবর েপেয় ইস্রােয়েলর রাজা সেঙ্গ সেঙ্গ েয জায়গা সম্পেকর্ ইলীশায় তঁােক সতকর্ কের িদেয়িছেলন,

তঁার েলাকেদর জািনেয় িদেলন এবং িতিন তঁার বািহনীর অেনেকর জীবন রক্ষা করেত পারেলন|
11এঘটনায় অরােমর রাজা খুবই িবচিলত হেয় তঁার েসনাবািহনীর প্রধানেদর এক ৈবঠেক েডেক বলেলন,

“এখােন ইস্রােয়েলর হেয় েক গুপ্তচেরর কাজ করেছ বল?”
12 তখন অরামীয় েসনাপ্রধানেদর একজন বলেলন, “আমার মিনব এবং রাজা, আমােদর মেধয্ েকউই

গুপ্তচর নয়! ইস্রােয়েলর ভাববাদী ইলীশায়, ইস্রােয়েলর রাজােক অেনক েগাপন খবরই ৈদববেল জািনেয়
িদেত পােরন| এমন িক আপিন েশাবার ঘের েয সব কথাবাতর্ া বেলন তাও উিন জানেত পােরন!”

13অরােমর রাজা বলেলন, “আিম েলাক পাঠািচ্ছ| এই ইলীশায়েক খঁুেজ বার করেতই হেব!”
ভৃতয্রা রাজােক খবর িদল, “ইলীশায় এখন েদাথেন আেছন!”
14অরােমর রাজা তখন রথবািহনী, েঘাড়া ইতয্ািদ সহ েসনাবািহনীর একটা বড় দল েদাথেন পাঠােলন|

তারা রাতারািত েসখােন এেস শহরটােক চারপাশ িদেয় িঘের েফলেলা| 15 েসই িদন, ঈশ্বেরর েলাকিটর
ভৃতয্ খুব েভাের উেঠ পড়ল, বাইের িগেয় েদেখ েঘাড়া রথসহ িবরাট এক েসনাবািহনী শহেরর চারপাশ
িঘের আেছ!
েস ছুেট িগেয় ঈশ্বেরর েলাকেক িজেজ্ঞস করল, “প্রভু আমরা এখন িক করব?”
16 ইলীশায় বলেলন, “ভয় েপও না! আমােদর জনয্ েয েসনাবািহনী যুদ্ধ কের তা অরােমর েসনাবািহনীর

েথেক অেনক বড়!”
17 ইলীশায় তারপর প্রাথর্না কের বলেলন, “েহ প্রভু, আমার ভৃেতয্র চকু্ষ উিন্মলীত কর যােত ও েদখেত

পায়|”
েযেহতু প্রভু েসই তরুণ ভৃতয্েক অেলৗিকক দৃষ্টি িদেলন, ও েদখেত েপল, েগাটা শহরটা শত সহস্র

েঘাড়া আর আগুেনর রেথ ভের রেয়েছ! ইলীশায়েক িঘের আেছ এই বািহনী|
18 এই সুিবশাল বািহনী ইলীশােয়র আেদেশর অেপক্ষায় েনেম এেল, িতিন প্রভুর কােছ প্রাথর্না কের

বলেলন, “তুিম ঐসব েসনার দৃষ্টিশিক্ত েকেড় নাও|”
ইলীশােয়র প্রাথর্না মেতা প্রভু তখন অরামীয় েসনাবািহনীর দৃষ্টিশিক্ত হরণ করেলন| 19 ইলীশায় অরামীয়

েসনাবািহনীেক েডেক বলেলন, “এটা সিঠক পথ বা শক্ত শহর নয়| আমার সেঙ্গ সেঙ্গ এেসা| েতামরা
যােক খঁুজেছা, আিম েতামােদর তার কােছ েপৗেঁছ েদব চল|” একথা বেল ইলীশায় তােদর শমিরয়ায় িনেয়
েগেলন|

20 শমিরয়ায় েপৗছঁেনার পর ইলীশায় বলেলন, “প্রভু এবার ওেদর দৃষ্টিশিক্ত িফিরেয় দাও যােত ওরা
আবার েদখেত পায়|”
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প্রভু তখন তােদর দৃষ্টিশিক্ত িফিরেয় িদেল অরামীয় েসনাবািহনী েদখেলা তারা সকেল শমিরয়া শহেরর
মেধয্ দঁািড়েয় আেছ| 21 ইস্রােয়েলর রাজা অরামীয় েসনাবািহনীেক েদখার পর ইলীশায়েক িজেজ্ঞস
করেলন, “েহ আমার িপতা, আিম িক এেদর হতয্া করব?”

22 ইলীশায় বলেলন, “না, ওেদর তুিম হতয্া কর না| যুেদ্ধ তরবাির আর তীর-ধনুেকর বেল যােদর তুিম
বন্দী করেব, তােদর হতয্া করেব না| অরামীয় েসনােদর এখন রুিট আর জল পান করেত দাও| খাওয়া-
দাওয়া হেল ওেদর রাজার কােছ ওেদর বাড়ীেত েফরৎ পািঠেয় িদও|”

23 তখন ইস্রােয়েলর রাজা অরামীয় েসনাবািহনীর জনয্ অেনক খাবার বানােলন| অরােমর েসনারা েস
সব খাবার পর মহারাজ তােদর িনেজেদর বািড়েত েফরৎ পািঠেয় িদেলন| অরামীয় েসনাবািহনী তােদর
মিনেবর কােছ েদেশ িফের েগল| এরপর আর কখনও অরামীয়রা লুঠপাট চালােনার জনয্ ইস্রােয়েল েকান
েসনাবািহনী পাঠায় িন|

শমিরয়ায় ভয়াবহ দুির্ভক্ষ
24এই ঘটনার পর, অরােমর রাজা িবন্হদদ তঁার সমস্ত েসনাবািহনী জেড়া কের শমিরয়া শহরেক েঘরাও

কের আক্রমণ করেত যান| 25অরামীয় েসনারা েলাকেদর বাইের েথেক শহের খাবার আনেত িদিচ্ছল না|
ফেল শমিরয়ায় ভয়াবহ দুির্ভক্ষ শুরু হল| খাবােরর দাম এেতা েবশী িছল েয গাধার মাথা িকনেত িদেত
হিচ্ছল 80 টুকেরা েরৗপয্ মুদ্রা, এমনিক ঘুঘু পাখীর িবষ্ঠাও িবিক্র হিচ্ছল পঁাচ টুকেরা েরৗপয্ মুদ্রায়|

26 ইস্রােয়েলর রাজা শহেরর চারপােশর প্রাচীেরর ওপর পায়চাির করিছেলন, হঠাৎ  এক মিহলা েচঁিচেয়
উঠেলা, “েহ রাজন, দয়া কের আমার প্রাণ বঁাচান!”

27 তখন ইস্রােয়েলর রাজা বলেলন, “প্রভু যিদ িনেজ েতামােক রক্ষা না কেরন, আিম িক করেত পাির
বল? েতামােক েদবার মেতা আমার িকছুই েনই| এমনিক শসয্ মাড়াইেয়র জিমেতও েকান শসয্ েনই বা
দ্রাক্ষা েপষার যন্ত্র েথেকও দ্রাক্ষারস েনই|” 28 তা যাকেগ, “েতামার সমসয্াটা িক বেলা?”
মিহলা উত্তর িদেলন, “েদখুন ঐ মিহলািট আমায় বেলিছল, �আজেক েতামার েছেলটােক দাও, েমের

খাওয়া যাক| কাল আমারটােক খাওয়া যােব|� 29তখন আমরা আমার েছেলটােক েসদ্ধ কের েখলাম| আর
পেরর িদন আিম খাবার জনয্ ওর েছেলটােক আনেত িগেয় েদিখ, ও ওর েছেলটােক লুিকেয় েফেলেছ!”

30 একথা শুেন রাজা অতয্ন্ত মেনাকেষ্ট, েশাক প্রকােশর জনয্ িনেজর েপাশাক িঁছেড় েফলেলন|
েদওয়ােলর ওপর িদেয় যাবার সময়, েলাকরা েদখেত েপল মহারাজ তঁার েপাশােকর তলায় েশাক প্রকােশর
চেটর জামা পের আেছন|

31 রাজা তখন মেন মেন বলেলন, “এসেবর পেরও যিদ আজ িবেকল পযর্ন্ত শাফেটর পুত্র ইলীশােয়র
ধেড় মুণু্ডটা আস্ত থােক, তেব েযন ঈশ্বর আমােক শািস্ত েদন!”

32রাজা ইলীশােয়র কােছ একজন বাতর্ াবাহক পাঠােলন| ইলীশায়আর প্রবীণরা তখন ইলীশােয়র বাড়ীেত
এক সেঙ্গ বেসিছেলন| ইলীশায় প্রবীণেদর বলেলন, “েদেখা খুনীর েবটা রাজা, আমার মুণু্ড কাটার জনয্
েলাক পািঠেয়েছ! দূত এেল দরজাটা বন্ধ কের িদও, ওেক িকছুেতই েভতের ঢুকেত েদেব না| ওর েপছন
েপছন ওর মিনেবর পােয়র আওয়াজ পািচ্ছ আিম!”

33 ইলীশায় যখন এসব কথাবাতর্ া বলেছন, বাতর্ াবাহক খবরটা িনেয় েপৗছঁল| খবরটা হল: “প্রভু যখন
স্বয়ং এই িবপদ েডেক এেনেছন তখন আিম েকন আর প্রভুর ওপর িবশ্বাস রাখব?”

7
1 ইলীশায় বলেলন, “প্রভুর বাতর্ া েশান! প্রভু বেলন: �আগামীকাল এ সমেয়র মেধয্ই শমিরয়া শহেরর

ফটকগুেলার পােশর বাজাের এক টুিক্র িমিহ ময়দা অথবা দু টুক্ ির যব েকবলমাত্র এক েশকল িদেয় িকনেত
পাওয়া যােব|� ”

2 রাজার িঠক পােশই েয েসনাপিত িছল েস বেল উঠল, “প্রভু যিদ স্বেগর্ েছঁদা করার বয্বস্থাও কেরন,
তাহেলও আপিন যা বলেছন তা ঘটা অসম্ভব!”
ইলীশায় বলেলন, “সম্ভব িক অসম্ভব তা তুিম িনেজর েচােখই েদখেত পােব| তেব তুিম ঐ খাবার ছঁুেতও

পারেব না|”
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কুষ্ঠেরাগীরা েদখল অরামীয় িশিবর শূনয্
3শহেরর প্রেবশদ্বােরর কােছ চার জন কুষ্ঠেরােগআক্রান্ত হেয়িছল| তারা এেকঅপরেক বলল, “এখােন

আমরা না েখেয় শুিকেয় মরিছ েকন? 4শমিরয়ায় েতা একদানা খাবারও েনই| শহের েগেলওআমরা মরব,
এখােন থাকেলও মারা পড়ব| তার েচেয় চল অরামীয়েদর তঁাবুর িদেক যাওয়া যাক| ওরা চাইেল আমরা
েবঁেচও েযেত পাির, আর নয়েতা মরেত হেব|”

5কথা মেতা েসিদন িবেকলেবলা কুষ্ঠেরাগীরা অরামীয়েদর তঁাবুেত িগেয় উপিস্থত হল| তঁাবুর কাছাকািছ
এেস ওরা েদখল, ধাের কােছ েকউই েনই! 6 প্রভুর মিহমায়, অরামীয় েসনাবািহনীর েলাকরা বাইের
রথবািহনী, েঘাড়া-েটাড়া িনেয় িবশাল এক েসনাবািহনীর এিগেয় আসার আওয়াজ শুেন েভেবিছল,
“িনশ্চয়ই ইস্রােয়েলর রাজা িহত্তীয় আর িমশরীয় রাজােক আমােদর সেঙ্গ যুদ্ধ করার জনয্ ভাড়া কের
এেনেছ!”

7 তাই অরামীয়রা েসিদন িবেকল-িবেকলই তঁাবু, েঘাড়া, গাধা সব িকছু েপছেন েফেলই প্রােণর দােয়
পািলেয় েগল|

শত্রুিশিবের কুষ্ঠেরাগী
8 তারপর শত্রুিশিবের এেস কুষ্ঠেরাগীরা একটা তঁাবুেত ঢুেক প্রাণভের খাওয়া-দাওয়া করল| তারপর

চারজন িমেল তঁাবু েথেক েসানা, রূেপা, েপাশাক-আশাক বার কের িনেয় েস সব লুিকেয় রাখল| তারপর
চার জন আেরকটা তঁাবু েথেকও এই ভােব িজিনসপত্র সরােনার পর বলাবিল করল, 9 “আমরা খুব অনয্ায়
করিছ| এেতা বড় একটা সুখবর পাওয়ার পেরও আমরা চুপচাপ আিছ| আমরা যিদ এভােব সূযর্াস্ত পযর্ন্ত
খবরটা েচেপ থািক, আমােদর শািস্ত েপেত হেব| এখন চেলা িগেয় রাজবাড়ীর েলাকেদর খবরটা েদওয়া
যাক|”

কুষ্ঠেরাগীরা সুখবর িদল
10এই কুষ্ঠেরাগীরা তখন এেস শহেরর প্রহরীেদর ডাকাডািক শুরুকরল| তারা প্রহরীেদর বলল, “আমরা

অরামীয়েদর িশিবের িগেয়িছলাম, িকন্তু েসখােন কাউেক েদখেত েপলাম না| এমন িক কােরা েকান সাড়া-
শব্দ অবিধ েপলাম না| েকান েলাক জন েসখােন েনই| িকন্তু তঁাবুর েভতের েঘাড়া, গাধা েযমনকার েতমন
বঁাধা আেছ| অথচ েলাক জন েকউ েনই, সব ফঁাকা|”

11 প্রহরীরা তখন েচঁিচেয় রাজবাড়ীর েলাকেদর এখবর িদল| 12 িকন্তু তখন রািত্র| রাজামশাই িবছানা
েছেড় উেঠ েসনাপিতেদর বলেলন, “আিম অরামীয় েসনােদর মতলবটা বুঝেত েপেরিছ| ওরা জােন আমরা
খুবই কু্ষধাতর্ | তাই তঁাবু ফঁাকা কের ঘাপিট েমের মােঠ লুিকেয় ভাবেছ, �ইস্রােয়লীয়রা শহর েথেক এেস
হানা িদেলই ওেদর জয্ান্ত পাকড়ােবা| তখন আবার আমােদর িপছু হটেত হেব|� ”

13রাজার একজন েসনাপিত বলল, “পঁাচটা েঘাড়া িনেয় িগেয় কেয়কজন বয্াপারটা সেরজিমেন েদেখই
আসুক না! ঐ পঁাচটা েঘাড়া েতা আমােদর মেতাই েশষ অবিধ না েখেয় মরেব| িকন্তু আসল কথাটা জানা
দরকার|”

14 তারা েঘাড়াসহ দুিট রথ েবেছ িনল এবং রাজা তােদর অরামীয় ৈসনয্বািহনীর পের পাঠােলন| িতিন
বলেলন, “যাও, েদেখ এেসা িক হেয়েছ|”

15 এরা যদর্ ন নদীর তীর পযর্ন্ত অরামীয় েসনােদর সন্ধােন িগেয় েদখল, সারাটা পেথ জামাকাপড় আর
অস্ত্র শস্ত্র ছিড়েয় আেছ| তাড়াহুেড়া কের পালােনার সময় অরামীয় েসনারা এই সমস্ত িজিনস েফেল েগেছ|

16সকেলর জনয্ই অপযর্াপ্ত িজিনসপত্র ছিড়েয় আেছ| িঠক েযন প্রভু েযমনিট বেলিছেলন, এক পয়সায়
এক টু িক্র িমিহ ময়দা আর দু-টুিক্র যেবর গঁুেড়া পাওয়া যােব!

17 রাজা তঁার ঘিনষ্ঠ একজন েসনাপিতেক, েসই িযিন আেগ স্বগর্ েছঁদা করার কথা বেলিছেলন, শহেরর
দরজা আগলােনার দািয়ত্ব িদেলন| িকন্তু ততক্ষেণ েলাকরা শত্রু িশিবর েথেক খাবার আনার জনয্ েদৗেড়েছ|
উন্মৎত জনতা েসই েসনাপিতেক েঠেল, মািড়েয়, িপেষ চেল েগল| রাজার বাড়ীেত েদখা করেত আসার
পর ইলীশায় যা ৈদববাণী কেরিছেলন েস সবই অক্ষের অক্ষের ফেল েগল| 18 ইলীশায় বেলিছেলন, “েয
েকান বয্িক্ত শমিরয়ার প্রেবশদ্বাের বাজার েথেক এক েশেকেল এক ঝুিড় িমিহ ময়দা অথবা দুই ঝুিড় যব
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িকনেত পাের|” 19 িকন্তু ঐ আিধকািরক ঈশ্বেরর েলাকেক উত্তর িদল, “এমনিক প্রভু যিদ স্বেগর্ জানালা
ৈতরী কেরন, তবু এ ঘটনা ঘটেব না!” এবং ইলীশায় আিধকািরকেক বলেলন, “তুিম েতামার িনেজর েচােখ
েদখেব, িকন্তু ঐ খাবার তুিম খােব না|” 20আিধকািরেকর সেঙ্গ একই ঘটনা ঘটল, েলােকরা তােক ধাক্কা
েমের ফটেকর উপর েফেল তার উপর িদেয় েহঁেট েগল এবং েস মারা েগল|

8
রাজা ও শূেনমীয় মিহলািট

1 এক িদন ইলীশায় েসই মিহলািটেক ডাকেলন যার পুত্রেক িতিন বঁািচেয় তুেলিছেলন| তােক বলেলন,
“তুিম ও েতামার বাড়ীর সবাই এই েদশ েছেড় চেল যাও, কারণ প্রভুর ইচ্ছানুসাের এখােন এখন সাত বছর
ধের দুির্ভক্ষ চলেব|”

2 ভাববাদী ইলীশােয়র িনেদর্ শ মেতা েসই মিহলা ও তার পিরবােরর েলাকরা েদশ েছেড় সাত বছর
পেলষ্টীয়েদর েদেশ িগেয় থাকল। 3তারপর সাত বছর সময় েকেট েগেল আবার েসখান েথেক িফের এল|
িফের আসার পর মিহলা মহারােজর কােছ তার জিম ও বািড় িফের পাবার বয্াপাের সাহাযয্ প্রাথর্নার

জনয্ কথাবাতর্ া বলেত যায়|
4 মহারাজ তখন ইলীশােয়র ভৃতয্ েগহিসর সেঙ্গ কথা বলিছেলন| িতিন েগহিসেক িজেজ্ঞস করিছেলন,

“ইলীশায় েযসব অিতপ্রাকৃত ঘটনা ঘিটেয়েছন, তুিম আমােক েস সেবর কথা বল|”
5 ইলীশায় িকভােব এক মৃত বয্িক্তেক জীবনদান কেরিছেলন েগহিস মহারাজেক েস কথা বলিছল| েস

সময় এই মিহলা, যার েছেলেক ইলীশায় বঁািচেয় তুেলিছেলন, জিম ও বাড়ীর বয্াপাের সাহাযয্ প্রাথর্না করেত
রাজার সেঙ্গ েদখা করেত েগল| তােক েদেখই েগহিস বেল উঠল, “আমার মিনব এবং রাজা এ িক কাণ্ড!
এই েসই মিহলা, আর ঐ েসই েছেল যােক ইলীশায় বঁািচেয় তুেলিছেলন!”

6 রাজা মিহলােক, েস িক চায় তা িজেজ্ঞস করেল, মিহলা তঁােক সব িকছু জানাল|
রাজা এক রাজকমর্চারীেক েডেক িনেদর্ শ িদেলন, “েশােনা, ওর যা নয্াযয্ প্রাপয্ তা ওেক িফিরেয় েতা

েদেবই, আর তাছাড়া ও েযিদন েথেক েদশ েছেড় িগেয়েছ, তার পরিদন েথেক ওর জিমেত উৎপন্ন শসয্ও
েযন ওেক েদওয়া হয়|”

িবন্হদদ হসােয়লেক ইলীশােয়র কােছ পাঠােলন
7 একবার অরােমর রাজা িবন্হদেদর অসুস্থতার সময় ইলীশায় দেম্মশেক আেসন| িবন্হদদেক একজন

একথা জানােল িতিন হসােয়লেক বলেলন,
8 “একটা েকান উপহার িনেয় িগেয় এই ভাববাদীর সেঙ্গ েদখা কের প্রভুেক িজেজ্ঞস করেত বেলা, আিম

সুস্থ হেয় উঠব িক না|”
9 হসােয়ল তখন দেম্মশেক যা যা ভাল িজিনসপত্র পাওয়া যায় উপহার িহেসেব েস সব িনেয় ইলীশােয়র

সেঙ্গ েদখা করেত েগেলন| িতিন যা উপহার িনেয়িছেলন েস সব বেয় িনেয় েযেত 40টা উট েলেগিছল!
হসােয়ল ইলীশায়েক িগেয় বলেলন, “আপনার অনুগামী অরােমর রাজা িবন্হদদ আমােক পািঠেয়েছন| তঁার
িজজ্ঞাসয্, িতিন সুস্থ হেয় উঠেবন িক না|”

10তখন ইলীশায় হসােয়লেক বলেলন, “তুিম িগেয় িবন্হদদেক বল, �উিন েবঁেচ থাকেবন,� িকন্তু যিদও
প্রভু আমােক বেলেছন, �ওর মৃতুয্ হেব|� ”

হসােয়ল সম্পেকর্ ইলীশােয়র ভিবষয্ৎবাণী
11 ইলীশায় তারপর অেনক ক্ষণ একদৃেষ্ট হসােয়েলর িদেক তািকেয় থাকেলন| এেত হসােয়ল লিজ্জত

েবাধ করিছেলন| এরপর ঈশ্বেরর েলাক কঁাদেত শুরু করেলন| 12 হসােয়ল আর থাকেত না েপের িজেজ্ঞস
করেলন, “মহাশয় আপিন কঁাদেছন েকন?”
ইলীশায় বলেলন, “আিম কঁাদিছ, কারণ আিম স্পষ্ট েদখেত পািচ্ছ তুিম ইস্রােয়লীয়েদর িক িক ক্ষিত

করেব! তুিম তােদর সুদৃঢ় শহরগুেলা পুিড়েয় েদেব, ধারােলা তরবাির িদেয় এেকর পর এক ইস্রােয়লীয়
যুবক ও িশশুেক হতয্া করেব, ওেদর গভর্ বতী মিহলােদর েকেট দু টুকেরা করেব|”
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13 হসােয়ল বলেলন, “আমার েস অিধকার বা ক্ষমতা েকানটাই েনই! আমার দ্বারা এসব ভয়ঙ্কর কাজ
কখনও হেব না!”
ইলীশায় উত্তর িদেলন, “প্রভু আমােক েদখােলন তুিম এক িদন অরােমর রাজা হেব|”
14 তারপর হসােয়ল ইলীশােয়র কাছ েথেক তার রাজার কােছ িফের এেল, িবন্হদদ প্রশ্ন করেলন,

“ইলীশায় েতামােক িক বলেলন?”
হসােয়ল জবাব িদেলন, “আপিন েবঁেচ থাকেবন|”

হসােয়ল িবন্হদদেক হতয্া করেলন
15 িঠক তার পেরর িদনই, হসােয়ল একটা েমাটা কাপড় জেল ডুিবেয়, েসটােক িবন্হদেদর মুেখর ওপর

িবিছেয় িদেয় তঁার শ্বাসেরাধ করেলন| িবন্হদেদর মৃতুয্ হেল হসােয়ল নতুন রাজা হেলন|

িযেহারাম তঁার শাসন কাযর্ শুরু করেলন
16 িযেহাশাফেটর পুত্র িযেহারাম িছেলন িযহূদার রাজা| আহােবর পুত্র ইস্রােয়েলর রাজা েযারােমর

রাজেত্বর পঞ্চম বছের িযেহারাম, িযহূদার িসংহাসেন বেসন| 17 িতিন যখন িসংহাসেন বেসন তখন তঁার
বয়স িছল 32 বছর| িযেহারাম আট বছর েজরুশােলেম রাজত্ব কেরিছেলন| 18 িকন্তু িযেহারাম ইস্রােয়েলর
অনয্ানয্ রাজােদর পদাঙ্ক অনুসরণ কের প্রভুর িবরুেদ্ধ বহু পাপাচরণ কেরন| িযেহারাম আহােবর পিরবােরর
েলাকেদর মেতাই জীবনযাপন করেতন কারণ তঁার স্ত্রী িছেলন আহােবরই কনয্া| 19 িকন্তু প্রভু তঁার দাস
দায়ুদেক েদওয়া প্রিতশ্রুিত অনুযায়ী িযহূদােক ধ্বংস কেরন িন| প্রভু দায়ুদেক কথা িদেয়িছেলন েসখােন
সব সময়ই তঁার বংেশর েকউ না েকউ রাজা িহেসেব শাসন করেব|

20 িযেহারােমর রাজত্ব কােল ইেদাম িযহূদার অধীনতা অস্বীকার কের, িযহূদার রাজত্ব েথেক েভেঙ
েবিরেয় যায় এবং েসখানকার েলাকরা িনেজেদর আলাদা রাজা িঠক কের েনয়|

21 তখন িযেহারাম তঁার সমস্ত রথ িনেয় সায়ীের েগেল, ইেদামীয় ৈসনয্রা তঁােদর িঘের েফেল| তখন
িযেহারাম ও তঁার েসনাপিতরা ইেদামীয়েদর আক্রমণ করেলন এবং পািলেয় েগেলন| িযেহারােমর েসনারা
সব পািলেয় বািড় িফের যায়| 22অথর্াৎ ইেদামীয়রা িযহূদার শাসন েথেক েভেঙ্গ েবিরেয় এেলা এবং আজ
পযর্ন্ত তারা স্বাধীন আেছ|
একই সময় িলব্নাও িযহূদার শাসন েথেক েবিরেয় এেসিছল|
23 িযেহারাম যা যা কেরিছেলন েস সবই িযহূদার রাজােদর ইিতহাস গ্রেন্থ িলিপবদ্ধ আেছ|
24 িযেহারােমর মৃতুয্র পর তঁােক দায়ুদ নগরীেত তঁার পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ কবর েদওয়া হল এবং নতুন

রাজা হেলন িযেহারােমর পুত্র অহিসয়|

অহিসয় তঁার শাসনকাযর্ শুরু করেলন
25আহােবর পুত্র েযারােমর ইস্রােয়েল রাজেত্বর 12 বছের িযেহারােমর পুত্র অহিসয় িযহূদার রাজা হন|

26 অহিসয় যখন রাজা হন তঁার বয়স িছল 22 বছর| িতিন এক বছর েজরুশােলেম রাজত্ব কেরিছেলন|
তঁার মা অথিলয়া িছেলন ইস্রােয়েলর রাজা অিম্রর নাতিন| 27 প্রভু যা যা িনেষধ কেরিছেলন, আহােবর
পিরবারবেগর্র মেতা েস সমস্ত খারাপ কাজই অহিসয় কেরিছেলন| এর কারণ অহিসয়র স্ত্রী িছেলনআহােবর
পিরবােররই েমেয়|

হসােয়েলর িবরুেদ্ধ যুেদ্ধ আহত হেলন েযারাম
28 েযারাম িছেলন আহােবর পিরবােরর সদসয্| অহিসয় েযারামেক িনেয় রােমাৎ-িগিলয়েদ অরােমর

রাজা হসােয়েলর সেঙ্গ যুদ্ধ করেত িগেয় আহত হন| অরােমর রাজা হসােয়েলর িবরুেদ্ধ যখন িতিন
যুদ্ধ কেরিছেলন, অরামীয়রা রােমােত তঁােক আহত কেরিছেলন| েসই আঘাত েথেক েসের ওঠার জনয্
29 রাজা েযারাম ইস্রােয়েলর িযিষ্রেয়েল চেল যান| িযেহারােমর পুত্র িযহূদার রাজা অহিসয় তখন িযিষ্রেয়েল
েযারামেক েদখেত িগেয়িছেলন|
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9
ইলীশায় একজন ভাববাদীেক েযহূেক অিভিষক্ত করেত বলেলন

1 কেয়ক জন তরুণ ভাববাদীেক েডেক ইলীশায় বলেলন, “তাড়াতািড় ৈতরী হেয় নাও এবং এই েছাট
েতেলর িশিশটা িনেয় রােমাৎ-িগিলয়েদ যাও| 2 েসখােন িগেয় িনিম্শর েপৗত্র িযেহাশাফেটর পুত্র েযহূেক
ওর ভাইেদর মেধয্ েথেক তুেল তােক েভতেরর ঘের িনেয় যােব| 3 তারপর এই েছাট েতেলর িশিশটা ওর
মাথায় উপুড় কের িদেয় বলেব, �প্রভু বেলেছন, আিম ইস্রােয়েলর নতুন রাজা িহেসেব েতামায় অিভেষক
করলাম|� একথা বেলই দরজা খুেল েদৗেড় চেল আসেব| আর অেপক্ষা করেব না!”

4 তখন এই তরুণ ভাববাদী রােমাৎ-িগিলয়েদ েগল| 5 েসখােন েসনাবািহনীর সমস্ত েসনাপিতরা বেস
আেছন| তরুণ ভাববাদীিট বলল, “েসনাপিতমশাই আপনার জনয্ খবর আেছ|”
েযহূ বলেলন, “আের আমরা েতা এখােন সবাই েসনাপিত! তুিম কার জনয্ খবর এেনেছা?”
ভাববাদী বলল, “আপনারই জনয্!”
6 তখন েযহূ উেঠ বািড়র েভতের েগেলন| তরুণ ভাববাদীিট সেঙ্গ সেঙ্গ েযহূর মাথায় েতল েঢেল িদেয়

বলল, “প্রভু ইস্রােয়েলর ঈশ্বর বেলেছন, �আিম েতামােক আমার ইস্রােয়েলর েসবকেদর নতুন রাজা
িহেসেব অিভেষক করলাম| 7 তুিম েতামার রাজা আহােবর পিরবারেক ধ্বংস করেব| আমার ভৃতয্েদর,
ভাববাদীেদর এবং প্রভুর সমস্ত েসবকেদর হতয্া করবার জনয্ আিম এই ভােব ঈেষবলেক শািস্ত েদব|
8আহােবর বংেশর সকলেক মরেত হেব| ওর বংেশর েকান পুরুষ িশশুেকও আিম জীিবত থাকেত েদব
না| 9 ওর পিরবােরর দশা আিম নবােটর পুত্র যারিবয়াম এবং অিহেয়র পুত্র বাশার পিরবােরর মেতা করব|
10 ঈেষবলেক কবের সমািধস্থ করা হেব না| িযিষ্রেয়েলর রাস্তার কুকুর ওর েদহ িঁছেড় িঁছেড় খােব|� ”
একথা বলবার পর, তরুণ ভাববাদীিট দরজা খুেল েদৗেড় পািলেয় েগল|

ভৃতয্রা েযহূেক রাজা েঘাষণা করল
11 েযহূ আবার রাজকমর্চারীেদর মেধয্ িফের েগেল একজন িজেজ্ঞস করেলন, “িক েহ, সব িকছু িঠক

আেছ েতা? ক্ষয্াপাটা েতামার কােছ েকন এেসিছল?”
েযহূ ওঁর অধীনস্থেদর বলেলন, “েলাকটা েয িক সব পাগেলর প্রলাপ বেক েগল!”
12 েসনাপিতরা সকেল বলেলন, “ও সব বলেল হেব না| ও িক বেল েগল আমােদর সিতয্ সিতয্ বলেত

হেব|” েযহূ তখন তঁােদর তরুণ ভাববাদী িক বেলেছ জানােলন, “ও বলল, �প্রভু বেলেছন, আিম েতামায়
ইস্রােয়েলর নতুন রাজা িহেসেব অিভেষক করলাম|� ”

13 তখন েসখােন উপিস্থত প্রেতয্কিট েসনাপিত তঁােদর েপাশাক খুেল েযহূর পােয়র নীেচ রাখেলন|
তারপর তারা িশঙা বািজেয় িচৎকার কের উঠেলন, “েযহূ হেলন রাজা!”

েযহূ িযিষ্রেয়েল েগেলন
14অতঃপর িনিম্শর েপৗত্র ও িযেহাশাফেটর পুত্র েযহূ েযারােমর িবরুেদ্ধ চক্রান্ত করেলন|
েস সময় েযারাম ও ইস্রােয়লীয়রা অরােমর রাজা হসােয়েলর হাত েথেক রােমাৎ-িগিলয়দ রক্ষা

করেত েচষ্টা করিছেলন| 15 রাজা েযারাম অরােমর রাজা হসােয়েলর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করার সময় অরামীয়
েসনাবািহনীর হােত আহত হেয়িছেলন| িতিন (এ সময়) তঁার ক্ষতস্থােনর শুশ্রূষার জনয্ িযিষ্রেয়েল িছেলন|
েযহূ উপিস্থত রাজকমর্চারীেদর সবাইেক বলেলন, “েতামরা যিদ সিতয্ সিতয্ই নতুন রাজা িহেসেব

আমােক েমেন িনেয় থােকা, তাহেল েখয়াল েরেখা েকউ েযন শহর েথেক পািলেয় িযিষ্রেয়েল িগেয় এ
খবর িদেত না পাের|”

16 েযারাম তখন িযিষ্রেয়েল িবশ্রাম িনিচ্ছেলন| েযহূ তঁার রেথ চেড় িযিষ্রেয়েল েগেলন| িযহূদার রাজা
অহিসয়ও েস সময় েযারামেক েদখেত িযিষ্রেয়েল এেসিছেলন|

17 জৈনক প্রহরী তখন িযিষ্রেয়েলর প্রহরা েদবার উচ্চ কেক্ষ দঁািড়েয়িছল| সদলবেল েযহূেক আসেত
েদেখ ও েচঁিচেয় বলল, “আিম এক দল েলাক েদখেত পািচ্ছ!”
েযারাম বলেলন, “একজন েঘাড়সওয়ারেক ওেদর সেঙ্গ েদখা করেত পাঠাও|ওরা িকেসর জনয্আসেছ

েখঁাজ িনক|”
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18 তখন েঘাড়সওয়ার একজন বাতর্ াবাহক েসখােন িগেয় েযহূেক বলল, “রাজা এই কথা বলেলন,
�আপিন িক শািন্তেত এেসেছন?� ”
েযহূ বলেলন, “শািন্ত িনেয় েতামার অেতা মাথাবয্থা িকেসর েহ? আমােক অনুসরণ কেরা|”
প্রহরী েযারামেক বলেলা, “েঘাড়া িনেয় একজন েখঁাজ িনেত িগেয়েছ, িকন্তু এখনও েফের িন|”
19 েযারাম তখন একজনেক অশ্বােরাহেণ পাঠােলন| েস এেস বলল, “রাজা েযারাম �শািন্ত বজায়

রাখেত চান|� ”
েযহূ উত্তর িদেলন, “শািন্ত িনেয় েতামার এেতা মাথাবয্থা িকেসর েহ? আমােক অনুসরণ কেরা|”
20 প্রহরী েযারামেক খবর িদল, “পেরর েঘাড়সওয়ারও এখেনা িফের আেস িন| এিদেক িনিম্শর পুত্র

েযহূর মত েক েযন একটা পাগেলর মত রথ চািলেয় আসেছ|”
21 েযারাম বলেলন, “আমার রথ িনেয় এস|”
তখন েসই ভৃতয্ িগেয় েযারােমর রথ িনেয় এেল, ইস্রােয়েলর রাজা েযারাম ও িযহূদার রাজা অহিসয়,

েয যার রেথ চেড় েযহূর সেঙ্গ েদখা করেত েগেলন| তঁারা িযিষ্রেয়েলর নােবােতর সম্পিত্তর কােছ েযহূর
েদখা েপেলন|

22 েযারাম েযহূেক েদখেত েপেয় বলেলন, “তুিম বনু্ধর মেতা এেসেছা েযহূ?”
েযহূ উত্তর িদেলন, “যতিদন েতামার মা ঈেষবল েবশয্াবৃিত্ত ও ডাইিনিগির চািলেয় যােব ততিদন বনু্ধেত্বর

েকােনা প্রশ্নই ওেঠ না|”
23 পালােনার জনয্ েঘাড়ার মুখ েঘারােত েঘারােত েযারাম অহিসয়েক বলেলন, “এ সমস্ত চক্রান্ত!”
24 িকন্তু ততক্ষেণ েযহূর সেজাের িনিক্ষপ্ত জয্ামুক্ত তীর িগেয় েযারােমর িপেঠ িবদ্ধ হেয়েছ| এই তীর

েযারােমর িপঠ ফঁুেড় হৃত্ িপেণ্ড িগেয় ঢুকেলা, রেথর মেধয্ই েযারােমর মৃতেদহ লুিটেয় পড়ল|
25 েযহূ তঁার রেথর সারিথ িবদ্করেক বলেলন, “েযারােমর েদহ তুেল নাও এবং িযিষ্রেয়েলর নােবােতর

জিমেত ছঁুেড় েফেল দাও| মেন আেছ, যখন তুিম আর আিম এক সেঙ্গ েযারােমর িপতা আহােবর সেঙ্গ
েঘাড়ায় চেড় আসিছলাম, প্রভু ভিবষয্ৎবাণী কেরিছেলন, 26 �গতকাল আিম নােবাত আর ওর েছেলেদর
রক্ত েদেখিছ, তাই এই মােঠই আিম আহাবেক শািস্ত েদব|� প্রভুই একথা বেলিছেলন, অতএব যাও িগেয়
তঁার ইচ্ছানুযায়ী েযারােমর েদহ মািটেত ছঁুেড় েফেল দাও|”

27 এসব কাণ্ড-কারখানা েদেখ িযহূদার িপতা অহিসয় বাগানবািড়র মেধয্ িদেয় পালােনার েচষ্টা করেত
েযহূ তঁার িপছু িপছু ধাওয়া করেত করেত বলেলন, “এটােকও েশষ কের িদই!”
রেথ কের িযিব্লয়েমর কাছাকািছ গূের আসেত আসেত অহিসয়ওআহত হেলন এবং মিগেদ্দােত পািলেয়

এেলও েসখােনই তঁার মৃতুয্ হল| 28 অহিসয়র ভৃতয্রা রেথ কের তঁার মৃতেদহ েজরুশােলেম িনেয় িগেয়
েসখােন দায়ুদ নগরীেত তঁার পূবর্পুরুষেদর সমািধস্থেল তঁােক কবর িদল|

29 েযারােমর ইস্রােয়েল রাজত্ব কােলর একাদশ বছের অহিসয় িযহূদার রাজা হেয়িছেলন|

ঈেষবেলর ভয়াবহ মৃতুয্
30 েযহূ িযিষ্রেয়েল েপৗছঁেত ঈেষবল েস খবর েপল| েস েসেজগুেজ চুল েবঁেধ জানালার ধাের দঁািড়েয়

বাইের তািকেয় েদখল, 31 েযহূ শহের ঢুকেছ| ঈেষবল েচঁিচেয় বলল, “িক েহ িসিম্র! তুিমও একই ভােব
মিনব খুন করেল!”

32 েযহূ ওপের জানালার িদেক তািকেয় হঁাক িদেলন, “েক আমার পেক্ষ আেছা? েক?”
দু-িতনজন নপুংসক প্রহরী জানালা িদেয় মুখ বাড়ােতই 33 েযহূ তােদর হুকুম িদেলন, “ওেক নীেচ েফেল

দাও!”
তখন নপুংসক প্রহরীরা ঈেষবলেক নীেচ ছঁুেড় েফেল িদল| ঈেষবেলর রেক্তর িছেট েদওয়ােল আর

েঘাড়ােদর গােয় লাগল| েঘাড়ারা ঈেষবেলর েদহ মািড়েয় চেল েগল| 34 েযহূ বািড়র েভতের িগেয় পানাহার
কের বলেলন, “এই শাপগ্রস্তােক এবার কবর েদবার বয্বস্থা কেরা হাজার হেলও রাজকনয্া েতা বেট|”

35 ভৃতয্রা ঈেষবলেক কবর িদেত িগেয় েদেহর েকান হিদস েপল না| তারা েকবল ঈেষবেলর মাথার
খুিল, পােয়র পাতা আর হােতর তালু খঁুেজ েপল| 36 তারা িফের এেস েযহূেক এ খবর িদেত েযহূ বলেলন,
“প্রভু আেগই তঁার দাস িতশ্বীর এিলয়়েক জািনেয়িছেলন, �িযিষ্রেয়েলর অিধকারভুক্ত অঞ্চেল কুকুররা
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ঈেষবেলর েদহ েখেয় েনেব| 37 একতাল েগাবেরর মত ঈেষবেলর েদহ িযিষ্রেয়েলর পেথ পেড় থাকেব,
েলাকরা েদেখ িচনেতও পারেব না|� ”

10
েযহূ শমিরয়ার েনতােদর িচিঠ িদেলন

1আহােবর 70 জন েছেল শমিরয়ায় বাস করত| েযহূ এই সমস্ত েছেলেদর যারা মানুষ কেরেছ তােদর,
শমিরয়ার শাসকেদর ও িযিষ্রেয়েলর েনতােদর িচিঠ িলেখ পাঠােলন| 2-3এই সমস্ত িচিঠেত েলখা হল: “এ
িচিঠ পাবার সেঙ্গ সেঙ্গই আপনারা আপনােদর ভাইেদর মেধয্ যােক েযাগয্তম বেল মেন কেরন, তােক তার
িপতার িসংহাসেন বিসেয় িপতৃকুলপিতেদর আিধপেতয্র জনয্ সংগ্রাম শুরু করার জনয্ প্রস্তুত হন| রথআর
েঘাড়া েতা আপনােদর যেথষ্টই আেছ, উপরন্তু আপনারা সকেলই সুরিক্ষত শহেরর মেধয্ বাস কেরন!”

4 িকন্তু েযহূর পাঠােনা এই িচিঠ েপেয় িযিষ্রেয়েলর েনতা ও শাসকবগর্ খুবই ভয় েপেয় েগল| তারা
িনেজেদর মেধয্ বলাবিল শুরু করল, “েযারাম আর অহিসয় দুই রাজাই যখন েযহূেক থামােত পারল না,
তখন আমরাই িক পারব?”

5 আহােবর বািড়র েচৗিকদার, নগরপাল, শহেরর েনতা ও আহােবর সন্তানেদর পালকিপতারা েযহূেক
খবর পাঠাল: “আমরা আপনার আজ্ঞাধীন দাসানুদাস| আপিন যা বলেবন আমরা তাই করেত রাজী আিছ|
আমরা িনেজেদর েকান রাজা িনবর্াচন করিছ না, এবার আপিন যা ভাল মেন করেবন তাই করুন|”

শমিরয়ার েনতারা আহােবর সন্তানেদর হতয্া করেলন
6 েযহূ তখন এই সমস্ত েনতােদর িদ্বতীয় এক িচিঠেত িনেদর্ শ িদেলন, “আপনারা সিতয্ সিতয্ই যিদ

আমােক সমথর্ন কেরন এবং আমার বশয্তা স্বীকার কেরন তাহেল আহােবর েছেলেদর মুণু্ডগুেলা েকেট
আগামীকাল এই সময় আমার কােছ, িযিষ্রেয়েল িনেয় আসেবন|”
আহােবর 70 জন েছেল ঐ শহেরই েনতােদর সেঙ্গ বাস করত যারা তােদর প্রিতপালন কেরিছল|

7 শহেরর েনতারা এই িচিঠ েপেয় 70 জন রাজপুত্রেক হতয্া কের তােদর মুণু্ডগুেলা টুিক্রেত রাখেলন|
তারপর েসই টুিক্রগুেলা িযিষ্রেয়েল েযহূর কােছ পািঠেয় িদেলন| 8 বাতর্ াবাহক এেস েযহূেক খবর িদল,
“তারা রাজপুত্রেদর মুণু্ডগুেলা িনেয় এেসেছ!”
তখন েযহূ বলেলন, “ঐ কাটা মুণু্ডগুেলা কাল সকাল পযর্ন্ত শহেরর ফটেক দুেটা গাদা কের সািজেয়

রাখ|”
9 সকাল েবলা েযহূ িগেয় েলাকেদর সামেন দঁািড়েয় বলেলন, “েতামরা সকেলই িনেদর্ াষ| আিম আমার

অন্নদাতার িবরুেদ্ধ চক্রান্ত কের তঁােক হতয্া কেরিছ| িকন্তু আহােবর এই সমস্ত েছেলেদর েক হতয্া করল?
েতামরা! 10 েশান, মেন েরেখা প্রভু যা বেলন তা অবশয্ই হেব| আহােবর পিরবােরর পিরণিত সম্পেকর্
প্রভু আেগই এিলয়়র মাধয্েম এই সব কথা ভিবষয্ৎবাণী কেরিছেলন| এখন িতিন তা শুধু কােজ পিরণত
করেলন|”

11 েশষ পযর্ন্ত েযহূ িযিষ্রেয়েল বসবাসকারী আহােবর পিরবােরর সমস্ত সদসয্, আহােবর ঘিনষ্ঠ গুরুত্বপূণর্
বয্িক্তবগর্, বনু্ধবান্ধব, যাজকবগর্ সকলেকই হতয্া করেলন| আহােবর েকান িনকট জনই রক্ষা েপল না|

েযহূ অহিসয়র আত্মীয়েদর হতয্া করেলন
12 এরপর েযহূ িযিষ্রেয়ল েথেক শমিরয়ায় েগেলন| পেথ “েমষপালকেদর আড্ডা” বেল একটা

জায়গায় েযখােন েমষপালকরা েমষেদর গা েথেক েলাম ছাড়াত থামেলন| 13 েযহূ িযহূদার রাজা অহিসয়র
আত্মীয়স্বজনেদর সেঙ্গ েদখা কের বলেলন, “েতামরা কারা?”
তারা উত্তর িদল, “আমরা সকেলই িযহূদার রাজা অহিসয়রআত্মীয়|আমরা সকেল মহারাজআর রাণীমার

েছেলপুেলেদর সেঙ্গ েদখাসাক্ষাৎ করেত এেসিছ|”
14 েযহূ তখন তঁার দলবলেক িনেদর্ শ িদেলন, “এগুেলােক জয্ান্ত ধর|”
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েযহূর েলাকরা তখন অহিসেয়র 42জনআত্মীয়স্বজনেক বন্দী কের িনেয় িগেয় েমষেলামেচ্ছদক গৃেহর
কুেয়ার কােছ হতয্া করল, েকউই রক্ষা েপল না|

িযেহানাদেবর সেঙ্গ েযহূর সাক্ষাৎ
15 েসখান েথেক যাবার পেথ েরখেবর পুত্র িযেহানাদেবর সেঙ্গ েযহূর েদখা হল| িযেহানাদব তখন

েযহূর সেঙ্গই েদখা করেত আসিছেলন| েযহূ তঁােক অিভবাদন জািনেয় িজেজ্ঞস করেলন, “আিম েয রকম
আপনােক িবশ্বাসী বনু্ধ বেল মেন কির, আপিনও িক আমােক তাই কেরন?”
িযেহানাদব উত্তর িদেলন, “অবশয্ই! আিমও আপনার িবশ্বাসী বনু্ধ|”
েযহূ বলেলন, “তাই যিদ হয় তেব আপিন আমার হােত হাত রাখুন|”
এই বেল িনেজর হাত বািড়েয় িদেয় িযেহানাদবেক িনেজর রেথ েটেন তুলেলন|
16 েযহূ বলেলন, “আমার সেঙ্গ চলুন| েদখেতই পােচ্ছন প্রভুর প্রিত আমার অিবচল ভিক্ত আেছ|”
িযেহানাদব তখন েযহূর রেথ চেড়ই রওনা হেলন| 17 শমিরয়ায় এেস েযহূ আহােবর পিরবােরর অবিশষ্ট

জীিবত বয্িক্তবগর্েক হতয্া করেলন| প্রভু এিলয়়র কােছ েয ভিবষয্ৎবাণী কেরিছেলন িঠক েস ভােবই েযহূ
আহােবর পিরবােরর সবাইেক হতয্া করেলন, কাউেক েরহাই িদেলন না|

েযহূ বােলর মূির্ত্ত পূজারীেদর েডেক পাঠােলন
18 তারপর েযহূ সমস্ত েলাকেদর জেড়া কের বলেলন, “আহাব আর বাল মূির্ত্তর জনয্ িক এমন কাজ

কেরিছেলন, েযহূ তার েথেক অেনক েবিশ করেব! 19 বাল মূির্ত্তর সমস্ত ভক্ত, ভাববাদী আর যাজকেদর
েডেক িনেয় এস, যাও| েদেখা েকউ আবার েযন বাদ না পেড়! বাল মূির্ত্তর চরেণ আিম এক মহাঘর্ বিলদান
করেত চাই| এই অনুষ্ঠােন েয আসেব না আিম তােক হতয্া করব!”
আসেল এটা েযহূর একটা চাল িছল, িতিন বালপূজকেদর ধ্বংস করেত চাইিছেলন| 20 েযহূ বলেলন,

“বাল মূির্ত্তর জনয্ এক পিবত্র অনুষ্ঠােনর আেয়াজন কেরা|” যাজকরা েসই যেজ্ঞর িদন েঘাষণা করল|
21 যখন েযহূ সমগ্র ইস্রােয়েল এ খবর জািনেয় িদেলন, বাল মূির্ত্তর সমস্ত পূজারীরা েসখােন এেস হািজর
হল, েকউই বাড়ীেত পেড় থাকল না| তারা সকেল এেস বাল মূির্ত্তর মিন্দের উপিস্থত হেল বােলর মিন্দর
কানায় কানায় ভের েগল|

22 েযহূ বস্ত্রাগােরর অধয্ক্ষেক বাল মূির্ত্তর সমস্ত পূজকেদর জনয্ পূজার িবেশষ েপাশাক বার করার
িনেদর্ শ িদেত, েসই েলাকিট েস সব বার কের িনেয় এল|

23 তখন েযহূ আর েরখেবর পুত্র িযেহানাদব দুজেন িমেল বাল মূির্ত্তর মিন্দের েগেলন| েযহূ ভক্তেদর
বলেলন, “েদেখা মিন্দের েযন শুধুমাত্র বাল মূির্ত্তর ভক্তরাই থােক|” 24 বাল মূির্ত্তর ভক্তরা যেজ্ঞ আহুিত
িদেত ও বিলদান করেত সবাই িমেল মিন্দেরর েভতের েগল|
এিদেক মিন্দেরর বাইের েযহূ 80জন প্রহরীেক দঁাড় কিরেয় েরেখিছেলন| িতিন তােদর বলেলন, “েদেখা

েকউ েযন পালােত না পাের| কােরার েদােষ যিদ একজনও পািলেয় যায় েতা আিম তােক হতয্া করব|”
25 েযহূ েহামবিলেত জলিসঞ্চন কের উৎসেগর্র কাজ েশষ করেলন এবং তঁার েসনাপিতেদর আর

প্রহরীেদর আেদশ িদেয় বলেলন, “এখন যাও আর বাল মূির্ত্তর পূজকেদর েমের েফল| েকউ েযন মিন্দর
েথেক প্রাণ িনেয় েবেরােত না পাের!”
তখন েসনাপিতরা তােদর তীক্ষ্ণ তরবাির িদেয় বাল মূির্ত্তর সমস্ত পূজকেদর হতয্া করল| তারা ও রক্ষীরা

িমেল পূজকেদর মৃতেদহগুেলা ছঁুেড় ছঁুেড় বাইের েফলল| তারপর প্রহরী ও েসনাপিতরা মিন্দেরর গভর্ গৃেহ
ঢুেক 26পাথেরর ফলক ও স্মরণ স্তম্ভ েবর কের এেন েসগুেলােক েভেঙ টুকেরা টুকেরা কের মিন্দরটােক
পুিড়েয় িদল| 27তারপর তারা বােলর স্মরণস্তম্ভ এবং বােলর মিন্দর েভেঙ্গ েফলল, তারা মিন্দরটােক ধ্বংস
কের তার জায়গায় একটা িবশ্রামাগার বানােলা| েলাকরা এখনও েসটােক েশৗচালয িহেসেব বয্বহার কের|

28এই ভােব েযহূ ইস্রােয়েল বাল মূির্ত্তর পূেজা বন্ধ করেলন| 29 িকন্তু তা সেত্ত্বও, নবােটর পুত্র যারিবয়াম
েয সমস্ত পাপ কাজ করেত ইস্রােয়েলর েলাকেদর বাধয্ কেরিছেলন েস সমস্ত পাপ কাজ েযহূ অবয্াহত
রাখেলন| িতিন ৈবেথল ও দােনর েসই েসানার বাছুর দুেটােক ধ্বংস কেরন িন|
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ইস্রােয়েল েযহূর শাসন
30প্রভু েযহূেক বলেলন, “তুিম খুব ভাল কাজ কেরেছা| আিম যা ভাল বেলিছলাম তুিম তাই করেল| েয

ভােব আিম আহােবর পিরবারেক িনিশ্চহ্ন করেত েচেয়িছলাম তুিম িঠক েস ভােবই তােদর ধ্বংস কেরেছা|
এই জনয্ েতামার উত্তরপুরুষরা চার পুরুষ ধের ইস্রােয়েল শাসন করেব|”

31 িকন্তু েযহূ সমস্ত হৃদয় িদেয় প্রভুর িবিধ-িনেদর্ শ পালন কেরন িন| যারিবয়াম ইস্রােয়েলর বািসন্দােদর
েয সব পাপাচরেণ বাধয্ কেরিছেলন তা িতিন বন্ধ করেত পােরন িন|

হসােয়ল ইস্রােয়লেক পরািজত করেলন
32প্রভু এসময় ইস্রােয়ল েথেক টুকেরা টুকেরা ভূখণ্ড িবিচ্ছন্ন করিছেলন| ইস্রােয়েলর প্রেতয্ক সীমােন্তই

অরােমর রাজা হসােয়েলর হােত ইস্রােয়লীয় বািহনী পরািজত হল| 33 যদর্ ন নদীর পূবর্ তীের িগিলয়েদর
সমগ্র অঞ্চল ছাড়াও গাদীয়, রূেবণীয ও মনঃশীযেদর পিরবারেগাষ্ঠীর েদশ, অেণর্ান উপতয্কার কােছ
অেরায েথেক িগিলয়দ ও বাশন পযর্ন্ত সমস্ত অঞ্চল হসােয়ল দখল কের িনেলন|

েযহূর মৃতুয্
34 েযহূ আর যা িকছু স্মরণীয কাজ কেরিছেলন েস সমস্ত িকছুই ইস্রােয়েলর রাজােদর ইিতহাস গ্রেন্থ

িলিপবদ্ধ করা আেছ| 35 েযহূ মারা েগেলন এবং তঁােক তঁার পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ শমিরয়ায় সমািধস্থ
করা হেয়িছল| তঁার মৃতুয্র পর তঁার পুত্র িযেহায়াহস ইস্রােয়েলর নতুন রাজা হেলন| 36 েযহূ শমিরয়ােত
ইস্রােয়েলর উপর 28 বছর রাজত্ব কেরিছেলন|

11
িযহূদায় রাজপুত্রেদর হতয্া করেলন অথিলয়া

1 অহিসেয়র মা অথিলয়া যখন েদখেলন তঁার পুত্র মারা িগেয়েছ, িতিন তখন উেঠ রাজ পিরবােরর
সবাইেক হতয্া করেলন|

2 িযেহােশবা িছেলন রাজা েযারােমর কনয্া, অহিসেয়র েবান| িতিন যখন েদখেলন সমস্ত রাজপুত্রেদর
হতয্া করা হেচ্ছ, তখন অহিসেয়র এক পুত্র েযায়াশেক িনেয় একটা শয়ন ঘের একজন পিরেষিবকার সেঙ্গ
তােক লুিকেয় রাখেলন| অতএব তঁারা েযায়াশেক অথিলয়ার কাছ েথেক লুিকেয় রাখেলন এবং এই ভােব
েস িনহত হল না|

3 এরপর অথিলয়া িযহূদায় ছ�বছর রাজত্ব কেরন| েস সময় েযায়াশেক িনেয় িযেহােশবা প্রভুর মিন্দের
লুিকেয় থােকন|

4 সপ্তম বছের প্রভুর মিন্দেরর মহাযাজক িযেহায়াদা রাজার িবেশষ েদহরক্ষীেদর প্রধান ও প্রধান
েসনাপিতেক এক সেঙ্গ মিন্দের েডেক পাঠােলন| তারপর প্রভুর সামেন েগাপনীয়তা রক্ষার প্রিতশ্রুিত
কিরেয় িযেহায়াদা তঁােদর রাজপুত্র েযায়ােশর সেঙ্গ সাক্ষাৎ করােলন|

5অতঃপর িযেহায়াদা তঁােদর িনেদর্ শ িদেয় বলেলন, “একটা কাজ েতামােদর করেতই হেব| েতামােদর
দেলর এক-তৃতীয়াংশ প্রেতয্কটা িবশ্রােমর িদেনর শুরুেত এেস রাজােক তঁার বািড়েত পাহারা েদেব| 6আর
এক-তৃতীয়াংশ সূর দরজার কােছ থাকেব| আর বািক এক-তৃতীয়াংশ দরজার কােছ প্রহরীেদর েপছেন
দঁািড়েয় থাকেব| 7 প্রেতয্কটা িবশ্রােমর িদন েশষ হেল েতামােদর দুই-তৃতীয়াংশ প্রভুর মিন্দর ও রাজা
েযায়াশেক পাহারা েদেব| 8 িতিন েকাথাও েগেল েতামরা সবসমেয় তঁার সেঙ্গ সেঙ্গ থাকেব| পুেরা দলটাই
েযন সশস্ত্র থােক এবং রাজােক সবসমেয় িঘের থােক| সেন্দহ জনক কাউেক েদখেলই সেঙ্গ সেঙ্গ তােক
হতয্া করেব|”

9 েসনাপিতরা যাজক িযেহায়াদার সমস্ত িনেদর্ শ অক্ষের অক্ষের পালন করেলন| প্রেতয্ক েসনাপিত তঁার
েলাকবল িনেয় শিনবাের একটা দল রাজােক পাহারা েদেব বেল কথা হল, আর বাদবািক সপ্তাহ আেরকটা
দল পাহারা েদবার কথা িঠক হল| এই সমস্ত ৈসিনক যাজক িযেহায়াদার কােছ েগেল 10 িতিন তঁােদর প্রভুর
মিন্দের দায়ুেদর রাখা বশর্া ও ঢাল িদেলন| 11প্রহরীরা সকেল সশস্ত্র অবস্থায় মিন্দেরর ডান েকাণ েথেক বঁা
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েকাণ পযর্ন্ত, েবদীর চারপােশ এবং রাজা যখনই েকাথাও েবেরােতন তঁােক িঘের দঁািড়েয় থাকত| 12 এরা
সকেল েযায়াশেক বার কের তঁার মাথায় মুকুট পিরেয়, তঁার হােত রাজা ও ঈশ্বেরর চুিক্তপত্রিট তুেল িদল|
তারপর মাথায় মন্ত্রপূতঃ েতল েঢেল তঁােক রাজপেদ অিভেষক কের হাততািল িদেয় সমস্বের েচঁিচেয় উঠল,
“মহারােজর জয় েহাক্!”

13 মহারাণী অথিলয়া ৈসিনক ও েলাকেদর েকালাহল শুেন প্রভুর মিন্দের িগেয় েদখেলন, 14 েসখােন
স্তেম্ভর কােছ েযখােন রাজােদর দঁাড়ােনার কথা, রাজা দঁািড়েয় আেছন এবং েনতারা সকেল তঁােক িঘের
িশঙা বাজােচ্ছন| সকলেক খুব খুশী েদখেত েপেয় মমর্াহত রাণী েশাক প্রকােশর জনয্ িনেজর পিরেধয়
েপাশাক িঁছেড় েফেল িচৎকার কের উঠেলন, “িবেদ্রাহ, িবেদ্রাহ!”

15 িযেহায়াদা তখন েসনাপিতেদর িনেদর্ শ িদেয় বলেলন, “অথিলয়ােক মিন্দর চত্বেরর বাইের িনেয় যাও|
তঁার সমথর্কেদর যােক খুশী তুিম মারেত পােরা, িকন্তু প্রভুর মিন্দেরর বাইের| কারণ যাজক বেলিছেলন,
“তঁােক েযন মিন্দের হতয্া না করা হয়|”

16 একথা শুেন ৈসিনকরা অথিলয়ােক েচেপ ধরল| তারপর িতিন রাজপ্রাসােদর েঘাড়া েঢাকার িদেকর
দরজা পার হেত না হেতই তঁােক হতয্া করেলা|

17 িযেহায়াদা তখন প্রভু রাজা ও প্রজােদর মেধয্ মধয্স্থতা কের একিট চুিক্ত করেলন| এই চুিক্তেত বলা
হল, রাজা ও প্রজা উভেয়ই প্রভুর আিশ্রত| এছাড়াও এই চুিক্তপেত্র রাজা ও প্রজার পরস্পেরর প্রিত কতর্ বয্
িনধর্ািরত হল|

18 এরপর সমস্ত েলাক এক সেঙ্গ বালেদবতার মিন্দের িগেয় বালেদবতার মূির্ত্ত ও েবদীগুেলা ধ্বংস
করল| েবদীগুেলােক টুকেরা টুকেরা কের ভাঙ্গবার পর, তারা বালেদবতার যাজক মৎতনেকও হতয্া করল|
এরপর িযেহায়াদা মিন্দেরর েদখােশানা করবার জনয্আিধকািরকেদর রাখেলন| 19সবাইেক েনতৃত্ব িদেয়

মিন্দর েথেক রাজপ্রাসােদ িনেয় েগেলন| রাজার িবেশষ েদহরক্ষী ও েসনাপিতরা রাজার সেঙ্গ েগেলন| সবাই
িমেল রাজপ্রাসােদর প্রেবশ পেথ েপৗছঁােল রাজা েযায়াশ িসংহাসেন িগেয় বসেলন| 20সমস্ত েলাকরা তখন
খুবই খুশী হল| শহের শািন্ত িফের এল| কারণ রাণী অথিলয়ােক তরবাির িদেয় রাজপ্রাসােদর কােছই হতয্া
করা হেয়িছল|

21 েযায়াশ যখন রাজা হন, তখন তঁার বয়স িছল মাত্র সাত বছর|

12
েযায়ােশর শাসনকাযর্ শুরু

1 ইস্রােয়েল েযহূর রাজেত্বর সপ্তম বছের িসংহাসেন আেরাহণ করার পর, েযায়াশ 40 বছর
েজরুশােলেম রাজত্ব কেরন| েযায়ােশর মা িছেলন েবর্-েশবা িনবািসনী িসিবয়া| 2 েযায়াশ প্রভুর িনেদর্ িশত
পেথজীবনযাপন কেরন| রাজা েযায়াশ ঈশ্বেরর সামেন িঠককাজগুিল কেরিছেলন যতিদন তঁােক িযেহায়াদা
িনেদর্ শ িদেয়িছেলন| 3তেব িতিনও িভন্ন মূির্ত্তর পূেজার জনয্ উঁচু জায়গায় বানােনা েবদীগুেলা ধ্বংস কেরন
িন| েলাকরা েসই সব েবদীগুিলেত বিলদান করা ও ধুপধূেনা েদওয়া চািলেয় েগল|

েযায়াশ মিন্দর সংস্কােরর িনেদর্ শ িদেলন
4-5 েযায়াশ যাজকেদর বলেলন, “প্রভুর মিন্দের েকান অথর্াভাব েনই| মিন্দের িজিনসপত্র দান করা

ছাড়াও, সময় সময় েলাকরা মিন্দর করও িদেয় এেসেছ| খুিশ মত উপহার তারা িদেয়েছ|আপনারা, যাজকরা
মিন্দর েমরামেতর জনয্ ঐ অথর্ বয্বহার করেবন| প্রেতয্ক যাজক েলােকেদর জনয্ কাজ কের, তােদর কাছ
েথেক েয দিক্ষণা পান েসই টাকা িদেয়ই তােদর প্রভুর মিন্দর সংস্কার করা উিচৎ |”

6 িকন্তু যাজকরা মিন্দর সংস্কার করেলন না| েযায়ােশর রাজেত্বর 23 বছেরর মাথায়ও যখন যাজকরা
মিন্দর সারােলন না, 7তখন রাজা েযায়াশ যাজক িযেহায়াদা ও অনয্ানয্ যাজকেদর েডেক পািঠেয় জানেত
চাইেলন, “আপনারা েকন এখনও মিন্দরটা সারান িন? অিবলেম্ব আপনারা েলাকেদর কাজ কের দিক্ষণা
েনওয়া বন্ধ করুন| দিক্ষণার টাকাও আর বােজ খরচ করেবন না| ঐ টাকা অবশয্ই মিন্দর সংস্কােরর কােজ
যাওয়া উিচৎ |”
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8 যাজকরা েলাকেদর কাছ েথেক দিক্ষণা েনওয়া বন্ধ করেবন বেল রাজী হেলও, তঁারা িঠক করেলন
েয মিন্দর তঁারা সারােবন না| 9 তখন যাজক িযেহায়াদা একটা বাক্স বািনেয় বাক্সটার ওপের একটা ফুেটা
কের েসটােক েবদীর দিক্ষণ িদেক, েয দরজা িদেয় দশর্নাথীর্রা মিন্দের েঢােক, েরেখ িদেলন| িকছু যাজক
মিন্দেরর দরজা আগেল বেস থাকেতন| তারা প্রভুেক প্রণামী িহেসেব েদওয়া টাকা পয়সাগুেলা ঐ বাক্সটায়
পুের িদেলন|

10 এরপর েথেক েলাকরাও মিন্দের এেল ঐ বাক্সটার মেধয্ টাকা পয়সা েফলেত শুরু করল| যখনই
মহারােজর সিচব এবং যাজক েদখেতন বাক্সটার মেধয্ অেনক টাকা পয়সা জেম িগেয়েছ, তঁারা তখন
সমস্ত টাকা পয়সা বাক্স েথেক েবর কের গুেণ েগঁেথ বয্ােগ ভের রাখেতন| 11 তঁারা ঐ অথর্ িদেয় প্রভুর
মিন্দেরর কােঠর িমিস্ত্র, রাজিমিস্ত্র, 12 পাথর-কািটেয়, েখাদাইকর ও অনয্ানয্ েযসব িমিস্ত্ররা প্রভুর মিন্দের
কাজ করত তােদর মাইেন িদেতন| এছাড়াও ঐ টাকা িদেয় মিন্দর সারােনার জনয্ কােঠর গঁুিড়, পাথর
েথেক শুরু কের যা যা প্রেয়াজন িকনেতন|

13-14 প্রভুর মিন্দেরর জনয্ েলাকরা েয টাকা িদেতন তা িদেয় িকন্তু যাজকরা েসানা ও রূেপার পাত্র,
বািতদান, বাদয্যন্ত্র এসব িকনেত পারেতন না| কারণ কািরগররা যারা মিন্দর সারািচ্ছল তােদর মাইেন ঐ
অথর্ েথেক েদওয়া হত| 15 েকউই পাই পয়সার িহেসব িনেতন না বা টাকা িকভােব খরচ হল � এ প্রশ্ন
িমিস্ত্রেদর করেতন না| কারণ সমস্ত িমিস্ত্ররা খুব িবশ্বাসী িছল|

16 েদাষ েমাচন ও পাপেমাচেনর ৈনেবদয্র েথেক পাওয়া টাকা কািরগরেদর মাইেন েদবার জনয্ বয্বহৃত
হত না কারণ ওটােত িছল যাজকেদর অিধকার|

েযায়াশ হসােয়েলর হাত েথেক েজরুশােলমেক রক্ষা করেলন
17 অরােমর রাজা হসােয়ল গাৎ শহেরর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেত িগেয়িছেলন| গাতেদর হারােনার পর

হসােয়ল েজরুশােলেমর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করার পিরকল্পনা কেরিছেলন|
18 িযেহাশাফট, িযেহারাম, অহিসয় প্রমুখ িযহূদার রাজারা িছেলন েযারােমর পূবর্পুরুষ| এরা সকেলই

প্রভুেক অেনক িকছু দান কেরিছেলন| েস সব িজিনসই মিন্দের রাখা িছল| েযায়াশ িনেজও প্রভুেক বহু
িজিনসপত্র িদেয়িছেলন| েজরুশােলমেক অরােমর হাত েথেক বঁাচােনার জনয্ েযায়াশ এই সমস্ত িজিনসপত্র
এবং তঁার বািড়েত ও মিন্দের যত েসানা িছল, সব িকছুই অরােমর রাজা হসােয়লেক পািঠেয় েদন|

েযায়ােশর মৃতুয্
19 েযায়াশ েয সমস্ত গুরুত্বপূণর্ কাজ কেরিছেলন েস সমস্ত িযহূদার রাজােদর ইিতহাস গ্রেন্থ িলিপবদ্ধ

আেছ|
20 েযায়ােশর কমর্চারীরা তঁার িবরুেদ্ধ চক্রান্ত কের তঁােক িসল্লা যাবার পেথ িমেল্লা বেল একটা বািড়েত

হতয্া কের| 21 িশিময়েতর পুত্র েযাষাখর ও েশামেরর পুত্র িযেহাষাবদ আিধকািরক িছল| এই দুজন িমেল
েযায়াশেক হতয্া কেরিছল|
েযায়াশেক দায়ুদ নগরীেত তঁার পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ সমািধস্থ করার পর তঁার পুত্র অমৎিসয় নতুন রাজা

হেলন|

13
িযেহায়াহেসর শাসনকাযর্ শুরু

1 অহিসেয়র পুত্র, েযায়ােশর িযহূদায় রাজেত্বর 23তম বছের েযহূর পুত্র িযেহায়াহস শমিরয়ায়
ইস্রােয়েলর নতুন রাজা হেয়িছেলন এবং িতিন 17 বছর রাজত্ব কেরিছেলন|

2 প্রভু যা িকছু করেত বারণ কেরিছেলন, িযেহায়াহস েস সবই কেরিছেলন| নবােটর পুত্র যারিবয়াম
েয সমস্ত পাপাচরণ করেত ইস্রােয়েলর েলাকেদর বাধয্ কেরিছেলন, িযেহায়াহস েসই সমস্ত পাপাচরণ
কেরিছেলন| িতিন েসই সব কাজ বন্ধ করেলন না| 3 প্রভু তখন ইস্রােয়েলর প্রিত িবরূপ হেয়, ইস্রােয়লেক
অরােমর রাজা হসােয়ল ও তঁার পুত্র িবন্হদেদর হােত তুেল িদেয়িছেলন|
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ইস্রােয়েলর েলাকেদর প্রিত প্রভুর করুণা
4 িযেহায়াহস তখন প্রভুর কােছ সাহাযয্ প্রাথর্না করেল, প্রভু েসই ডােক সাড়া িদেলন| প্রভু ইস্রােয়েলর

িবপদ সচেক্ষ েদখা ছাড়াও অরােমর রাজা িক ভােব ইস্রােয়লীয়েদর অতয্াচার করেছ েদেখিছেলন|
5 তখন প্রভু ইস্রােয়লেক বঁাচােনার জনয্ এক বয্িক্তেক পাঠােলন| অরামীয়েদর হাত েথেক মুক্ত হেয়

ইস্রােয়লীয়রা আেগর মত িনেজেদর বািড় িফের েগল|
6 িকন্তু তা সেত্ত্বও যারিবয়াম েয সকল পাপ দ্বারা ইস্রােয়লীয়েদর পাপাচরেণ বাধয্ কেরিছেলন, তারা

েস সকল পাপাচরণ বন্ধ করল না, িকন্তু আেশরার মূির্ত্তেক শমিরয়ােত থাকেত িদল|
7 অরােমর রাজা িযেহায়াহেসর েসনাবািহনীেক পরািজত কেরিছেলন| েসনাবািহনীর অিধকাংশ

বয্িক্তেকই হতয্া কেরিছেলন| িতিন েকবলমাত্র 50 জন অশ্বােরাহী ৈসিনক, 10 খানা রথ ও 10,000
পদািতক ৈসনয্ অবিশষ্ট েরেখিছেলন| িযেহায়াহেসর বাদবািক েসনাবািহনী েযন ঝেড়র মুেখ খড় কুেটার
মত উেড় িগেয়িছল!

8 িযেহায়াহস েয সমস্ত গুরুত্বপূণর্ কাজ কেরিছেলন তা ইস্রােয়েলর রাজােদর ইিতহাস গ্রেন্থ িলিপবদ্ধ
আেছ| 9 িযেহায়াহেসর মৃতুয্র পর েলাকরা তঁােক শমিরয়ায় তঁার পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ সমািধস্থ কেরিছল|
িযেহায়াহেসর পর তঁার পুত্র েযায়াশ নতুন রাজা হেলন|

ইস্রােয়েল িযেহায়ােশর শাসন
10 িযহূদায় েযায়ােশর রাজেত্বর 37তম বছের শমিরয়ায় িযেহায়াহেসর পুত্র িযেহায়াশ ইস্রােয়েলর নতুন

রাজা হেলন| িতিন েমাট 16 বছর ইস্রােয়ল শাসন কেরন| 11 প্রভু যা িকছু বারণ কেরিছেলন ইস্রােয়েলর
রাজা িযেহায়াস েস সমস্তই কেরন| নবােটর পুত্র যারিবয়ােমর মেতাই িতিন ইস্রােয়েলর েলাকেদর পােপর
পেথ চািলত কেরন| 12 েযায়াশ েয সমস্ত গুরুত্বপূণর্ কাজ কেরিছেলন এবং অমৎিসেয়র সেঙ্গ তঁার
যুেদ্ধর িববরণ ইস্রােয়েলর রাজােদর ইিতহাস গ্রেন্থ িলিপবদ্ধ আেছ| 13 িযেহায়ােসর মৃতুয্র পর তঁােক
তঁার পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ শমিরয়ায় সমািধস্থ করা হয়| িযেহায়ােসর মৃতুয্র পর যারিবয়াম নতুন রাজা হেয়
েযায়ােশর িসংহাসেন বেসন|

িযেহায়াশ ইলীশায়েক েদখেত েগেলন
14 ইলীশায় অসুস্থ হেয় পড়েলন| পের এই অসুস্থতায ইলীশায় মারা েগেলন| ইস্রােয়েলর রাজা িযেহায়াশ

তঁােক েদখেত েগেলন| েসখােন িগেয় কঁাদেত কঁাদেত িযেহায়াশ বলেলন, “েহ আমার িপতা, আমার িপতা!
স্বগর্ েথেক কখন ঈশ্বেরর পাঠােনা েঘাড়ায়-টানা রথ এেস েতামােক তুেল িনেয় যােব?”*

15 ইলীশায় িযেহায়াশেক বলেলন, “তীর ধনুক হােত নাও|”
তার কথা মেতা িযেহায়াশ একটা ধনুক ও িকছু তীর িনেলন| 16 তখন ইলীশায় ইস্রােয়েলর রাজােক

বলেলন, “এবার েতামার হােত ধনুক রােখা|” িযেহায়াশ ধনুেক হাত রাখার পর ইলীশায় তার হাত রাজার
হােতর ওপর রাখেলন| 17 ইলীশায় বলেলন, “পূবর্িদেকর জানালাটা খুেল দাও|” কথা মেতা িযেহায়াশ
জানালা খুেল িদেলন| ইলীশায় িনেদর্ শ িদেলন, “তীর িনেক্ষপ কর|”
িযেহায়াশ তীর ছঁুড়েলন| তখন ইলীশায় বেল উঠেলন, “ঐ তীর হল প্রভুর িবজয় বাণ! অরােমর িবরুেদ্ধ

িবজয় বাণ! তুিম অবশয্ই অেফেক অরামীয়েদর যুেদ্ধ হারােত ও ধ্বংস করেত পারেব|”
18 এরপর ইলীশায় আবার বলেলন, “তীর নাও|” িযেহায়াশ তীর িনেল ইলীশায় ইস্রােয়েলর রাজােক

িনেদর্ শ িদেলন, “তীরগুিল িদেয় ভূিমেত আঘাত কর|”
িযেহায়াশ পরপর িতন বার ভূিমেত তীর িদেয় আঘাত করেলন, তারপর িতিন থামেলন| 19 ইলীশায়

েরেগ িগেয় বলেলন, “েতামার অন্তত পঁাচ-ছ�বার ভূিমেত তীর িদেয় আঘাত করা উিচৎ িছল| তাহেল তুিম
অরামীয় েসনােদর পুেরাপুির িনিশ্চহ্ন কের িদেত পারেত! িকন্তু এখন তুিম ওেদর শুধু মাত্র িতন বার যুেদ্ধ
হারােত পারেব!”

ইলীশােয়র সমািধেত এক অদু্ভত ঘটনা

* 13:14: স্বগর্ েথেক � যােব অথর্ “ইহাই ঈশ্বেরর এেস েতামােক িনেয় যাওয়ার সময়?”
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20 ইলীশােয়র মৃতুয্ হেল েলাকরা তােক সমািধস্থ করল|
একবার বসন্তকােল, একদল েমায়াবীয় ৈসনয্ ইস্রােয়ল আক্রমণ করল| 21 ইস্রােয়লীয় িকছু বয্িক্ত েস

সমেয় একিট শবেদহ সমািধস্থ করেত যািচ্ছল| তারা েমায়াবীয় েসনােদর েদেখ ঐ শবেদহিট ইলীশােয়র
কবের ছঁুেড় েফেল পািলেয় েগল| িকন্তু েযই মূহুেতর্ এই মৃতেদহিট ইলীশােয়র অিস্থ স্পশর্ করল, েসই
মূহুেতর্ েসই েলাকিট েবঁেচ উেঠ দঁাড়াল|

িযেহায়াশ ইস্রােয়েলর শহরসমূহ পুনরায় জয় করেলন
22 িযেহায়ােশর রাজেত্বর সময় অরােমর রাজা হসােয়ল নানাভােব ইস্রােয়লেক িবপােক েফেলেছন|

23 িকন্তু ইস্রােয়লীয়েদর প্রিত প্রভুর কৃপা দৃষ্টি িছল| িতিন করুণাবশতঃ ইস্রােয়লীয়েদর পক্ষ গ্রহণ
কেরিছেলন| অব্রাহাম, ইসহাক ও যােকােবর সেঙ্গ চুিক্তবদ্ধ িছেলন বেল প্রভু ইস্রােয়লীয়েদর ধ্বংেসর
মুেখ েঠেল েদন িন|

24 অরােমর রাজা হসােয়েলর মৃতুয্ হেল িবন্হদদ েস জায়গায় নতুন রাজা হেলন| 25 মৃতুয্র আেগ
হসােয়ল, িযেহায়াশ ও িযেহায়াহেসর িপতার সেঙ্গ যুদ্ধ কের েবশ কেয়কটা শহর িজেত িনেয়িছেলন|
িযেহায়াশ, হসােয়েলর পুত্র িবন্হদেদর কাছ েথেক েসগুেলা পুনরুদ্ধার করেলন| িযেহায়াশ িবন্হদদেক
িতনবার যুেদ্ধ পরািজত কের, ইস্রােয়েলর হৃত শহরগুিল পুনদর্ খল কেরন|

14
িযহূদায় অমৎিসয়র শাসনকাযর্ শুরু

1 িযেহায়াহেসর পুত্র িযেহায়ােশর ইস্রােয়েল শাসেনর িদ্বতীয় বছের িযহূদায় রাজা েযায়ােশর পুত্র
অমৎিসয় নতুন রাজা হেলন| 2 পঁিচশ বছর বয়েস িযহূদার রাজা হবার পর অমৎিসয় েমাট 29 বছর
েজরুশােলেম শাসন কেরন| অমৎিসেয়র মা িছেলন েজরুশােলেমর িযেহাযিদ্দন| 3 অমৎিসয় প্রভুর
িনেদর্ িশত পেথ চলেলও িতিন দায়ুেদর মত একিনষ্ঠভােব ঈশ্বেরর েসবা কেরন িন| তঁার িপতা িযেহায়াশ
যা যা করেতন, অমৎিসয়ও তাই করেতন| 4 িতিন মূির্ত্তর উচ্চস্থানগুিল ধ্বংস কেরন িন| এমনিক তঁার
রাজত্ব কােলও েসখােন েলােকরা বিলদান করত ও ধুপধূেনা িদত|

5 তঁার সমস্ত িবেরাধীেদর সিরেয় িদেয় অমৎিসয় রােজয্র ওপর কড়া িনয়ন্ত্রণ রাখেলন| েয সমস্ত
আিধকািরকরা তঁার িপতােক হতয্া কেরিছল, অমৎিসয় তােদর প্রাণদণ্ড িদেয়িছেলন| 6 িকন্তু এই সমস্ত
ঘাতকেদর হতয্া করেলও িতিন তােদর সন্তানেদর িনষৃ্কিত িদেয়িছেলন কারণ েমািশর িবিধপুস্তেক িলিখত
আেছ: “সন্তােনর অপরােধর জনয্ িপতামাতােক েযমন মৃতুয্দণ্ড েদওয়া যােব না, েতমনই িপতামাতার
অপরােধর জনয্ েকান সন্তােনর মৃতুয্দণ্ড েদওয়াও িঠক নয়| েকান বয্িক্তেক শুধুমাত্র তার কৃত েকান
অপরােধর জনয্ই মৃতুয্দণ্ড েদওয়া যােব|”

7অমৎিসয় লবণ উপতয্কায় 10,000 ইেদামীয় েসনােক হতয্া কেরন| িতিন যুদ্ধ কের েসলা দখল কের,
েসলার নাম পােল্ট “যেক্তল” রােখন| ঐ অঞ্চল এখেনা পযর্ন্ত এই নােমই পিরিচত|

অমৎিসয় িযেহারােমর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেত চাইেলন
8অমৎিসয় ইস্রােয়ল-রাজ েযহূর েপৗত্র, িযেহায়াহেসর পুত্র িযেহারােমর কােছ দূত পািঠেয় তঁােক সমু্মখ

সমের আহবান করেলন|
9 ইস্রােয়েলর রাজা িযেহারাম তখন িযহূদার রাজা অমৎিসয়েক খবর পাঠােলন, “িলবােনােনর

কঁাটােঝাপ িলবােনােনর বটগাছেক বেলিছল, �আমার েছেলর িবেয়র জনয্ েতামার েমেয়েক দাও|� িকন্তু
েস সমেয় একটা বুেনা জন্তু যাবার পেথ িলবােনােনর কঁাটােঝাপেক মািড়েয় চেল যায়! 10 ইেদামেক যুেদ্ধ
হারাবার পর েতামার বড় গবর্ হেয়েছ েদখিছ! েবিশ বাড় না েবেড় চুপচাপ বািড়েত বেস থােকা| িনেজর
িবপদ েডেক এেনা না কারণ, তাহেল তুিম একা নও, েতামার সেঙ্গ সেঙ্গ িযহূদারও সবর্নাশ হেব|”
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11 িকন্তু অমৎিসয় িযেহায়ােশর সতকর্ বাণীর েকান গুরুত্ব িদেলন না| অবেশেষ ইস্রােয়েলর রাজা
িযেহায়াশ িযহূদার রাজা অমৎিসয়র সেঙ্গ যুদ্ধ করেত ৈবৎ েশমেশ েগেলন| 12 যুেদ্ধ ইস্রােয়ল িযহূদােক
হািরেয় িদেল, িযহূদার সমস্ত েলাক বািড়েত পািলেয় েগল| 13 ৈবৎ -েশমেশ ইস্রােয়েলর রাজা িযেহায়াশ
িযহূদার রাজা েযায়ােশর পুত্র অমৎিসয়েক বন্দী করেলন| িতিন অমৎিসয়েক েজরুশােলেম িনেয় িগেয়
েজরুশােলেমর প্রাচীেরর ইফ্রিয়েমর দ্বার েথেক েকােণর দরজা পযর্ন্ত েজরুশােলেমর 600 ফুট েদওয়াল
েভেঙ 14 প্রভুর মিন্দেরর যাবতীয় েসানা, রূেপা, বাসন, দুমূর্লয্ িজিনসপত্র লুঠ কের িনেয় যান| এরপর
আেরা অেনকেক বন্দী কের িযেহায়াশ শমিরয়ায় িফের েগেলন|

15 িযেহায়াশ েয সমস্ত গুরুত্বপূণর্ কাজ কেরিছেলন এবং অমৎিসেয়র িবরুেদ্ধ তঁার যুেদ্ধর িববরণ
সব িকছুই ইস্রােয়েলর রাজােদর ইিতহাস গ্রেন্থ িলিপবদ্ধ আেছ| 16 িযেহায়ােশর মৃতুয্র পর তােক তার
পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ শমিরয়ায় সমািধস্থ করা হয়| এরপর তঁার পুত্র যারিবয়াম নতুন রাজা হেলন|

অমৎিসেয়র মৃতুয্
17 িযহূদারাজ েযায়ােশর পুত্র অমৎিসয়, ইস্রােয়েলর রাজা িযেহায়াহেসর পুত্র িযেহায়ােশর মৃতুয্র পর

আেরা 15 বছর েবঁেচ িছেলন| 18 অমৎিসয় েয সমস্ত গুরুত্বপূণর্ কাজ কেরিছেলন েস সমস্তই িযহূদার
রাজােদর ইিতহাস গ্রেন্থ িলিপবদ্ধ আেছ| 19 েজরুশােলেমর েলাকরা অমৎিসেয়র িবরুেদ্ধ চক্রান্ত করেল
িতিন লাখীেশ পািলেয় যান| েলাকরা তঁােক লাখীেশই হতয্া কের| 20 েলাকরা েঘাড়ার িপেঠ অমৎিসেয়র
মৃতেদহ িনেয় এেস দায়ুদ নগরীেত তঁােক তঁার পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ সমািধস্থ কের|

অসিরেয়র িযহূদার ওপর শাসনকাল শুরু
21 িযহূদার সবাই িমেল তখন অসিরয়েক নতুন রাজা বানােলন| েস সময় অসিরেয়র বয়স িছল মাত্র 16

বছর| 22অথর্াৎ রাজা অমৎিসেয়র মৃতুয্ হেল নতুন রাজা হেলন অসিরয়| িতিন এলত্ শহর পুনদর্ খল কের
তা নতুন কের বানান|

ইস্রােয়েল িদ্বতীয় যারিবয়ােমর শাসনকাল শুরু
23 েযায়ােশর পুত্র অমৎিসেয়র িযহূদায় রাজত্বকােলর 15তম বছের ইস্রােয়লরাজ িযেহায়ােশর পুত্র

যারিবয়াম শমিরয়ায় নতুন রাজা হেলন| যারিবয়াম 41 বছর রাজত্ব কেরিছেলন এবং 24 প্রভু যা িকছু
বারণ কেরিছেলন িতিন েসই সব কেরন| িতিনও নবােটর পুত্র যারিবয়াম ইস্রােয়েলর েলাকেদর েয সমস্ত
পাপাচরেণ বাধয্ কেরিছেলন তা বন্ধ কেরন িন| 25 ইস্রােয়েলর প্রভু, গাৎ -েহফরীয়, অিমত্তেয়র পুত্র,
তঁার দাস, ভাববাদী েযানােক েযমন বেলিছেলন েস ভােবই িতিন েলেবা-হমাৎ েথেক মৃত সাগর পযর্ন্ত
ইস্রােয়েলর ভূখণ্ড েফরৎ িনেয়িছেলন| 26 প্রভু েদখেলন ইস্রােয়লীয়রা খুবই সমসয্ায় পেড়েছ| স্বাধীন বা
পরাধীন এমন েকউই িছল না েয ইস্রােয়লেক এই দুদর্ শার হাত েথেক বঁাচােত পাের| 27 িকন্তু প্রভু (তাও)
একথা বেলন িন, েয িতিন পৃিথবী েথেক ইস্রােয়েলর নাম মুেছ েদেবন| িতিন িযেহায়ােশর পুত্র যারিবয়ামেক
ইস্রােয়েলর েলাকেদর উদ্ধােরর জনয্ বয্বহার কেরিছেলন|

28যারিবয়াম েয সমস্তগুরুত্বপূণর্ কাজ কেরিছেলন েস সব ইস্রােয়েলর রাজােদর ইিতহাস গ্রেন্থ িলিপবদ্ধ
আেছ| এখােন যারিবয়াম িকভােব িযহূদার কাছ েথেক দেম্মশক ও হমাৎ শহর দুিট ইস্রােয়েলর জনয্
পুনদর্ খল কেরন েস কথাও েলখা আেছ| 29 যারিবয়ােমর মৃতুয্ হেল তঁােক ইস্রােয়েলর রাজােদর সেঙ্গ,
তার পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ সমািধস্থ করা হল| তঁার মৃতুয্র পর তার পুত্র সখিরয় নতুন রাজা হেলন|

15
িযহূদায় অসিরেয়র শাসনকাল শুরু

1 যারিবয়ােমর রাজেত্বর 27 তম বছের অমৎিসেয়র পুত্র অসিরয় িযহূদার নতুন রাজা হেয়িছেলন|
2অসিরয় যখন রাজা হন, তঁার বয়স িছল মাত্র 16 বছর| িতিন 52 বছর েজরুশােলেম রাজত্ব কেরিছেলন|
অসিরেয়র মা িছেলন িযথিলয়া েথেক| 3অসিরয় তঁার িপতা অমৎিসেয়র মত, প্রভুর েচােখ েযগুেলা িঠক
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েসই কাজগুেলা কেরিছেলন| 4 িকন্তু িতিন উঁচু েবদীগুেলা ধ্বংস কেরন িন| তখনও পযর্ন্ত এই সব েবদীেত
েলাকরা বিলদান করত ও ধূপধুেনা িদত|

5প্রভু রাজা অসিরয়েক কুষ্ঠেরাগীেত পিরণত কেরিছেলন এবং অসিরয় কুষ্ঠেরাগী িহেসেবই েশষ পযর্ন্ত
মারা যান| িতিন একটা আলাদা ঘের বাস করেতন এবং রাজপুত্র েযাথম রাজপ্রাসােদর দািয়ত্ব পালন করা
ছাড়াও েলাকেদর িবচার করেতন|

6অসিরয় েয সমস্ত গুরুত্বপূণর্ কাজ কেরিছেলন েস সমস্তই িযহূদার রাজােদর ইিতহাস গ্রেন্থ িলিপবদ্ধ
আেছ| 7অসিরয়র মৃতুয্র পর তঁােক দায়ুদ নগরীেত তঁার পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ সমািধস্থ করা হয়| তঁার মৃতুয্র
পর নতুন রাজা হেলন তঁার পুত্র েযাথম|

ইস্রােয়েল সখিরয়র সংিক্ষপ্ত শাসনকাল
8 যারিবয়ােমর পুত্র সখিরয়, ইস্রােয়েলর শমিরয়ায় ছ�মাস রাজত্ব কেরিছেলন| িতিন অসিরেয়র িযহূদায়

রাজত্ব কােলর 38তম বছের শমিরয়ার শাসক হেয়িছেলন| 9 প্রভু যা িকছু বারণ কেরিছেলন সখিরয় েস
সবই কেরন| নবােটর পুত্র যারিবয়াম ইস্রােয়েলর বািসন্দােদর েয সমস্ত পাপাচরেণ বাধয্ কেরিছেলন, িতিন
তা বন্ধ কেরন িন|

10 যােবেশর পুত্র শলু্লম চক্রান্ত কের সখিরয়েক ইবিলযেম হতয্া কের িনেজ নতুন রাজা হেয় বসেলন|
11 সখিরয় আর েয সমস্ত গুরুত্বপূণর্ কাজ কেরিছেলন েস সব ইস্রােয়েলর রাজােদর ইিতহাস গ্রেন্থ
িলিপবদ্ধ আেছ| 12 প্রভু েযহূর উত্তরপুরুষরা চারপুরুষ ধের ইস্রােয়েল শাসন করেব বেল েয ভিবষয্ৎবাণী
কেরিছেলন, তা এই ভােব সেতয্ পিরণত হল|

ইস্রােয়েল শলু্লেমর সংিক্ষপ্ত শাসনকাল
13 িযহূদায় উিষেয়র রাজেত্বর 39তম বছের যােবেশর পুত্র শলু্লম ইস্রােয়েলর রাজা হন| িতিন এক মাস

শমিরয়ায় রাজত্ব কেরিছেলন|
14 গািদর পুত্র মনেহম িতসর্া েথেক শমিরয়ায় এেস যােবেশর পুত্র শলু্লমেক হতয্া কের তঁার জায়গায়

নতুন রাজা হেয় বসেলন|
15 শলু্লম যা িকছু কেরিছেলন, এমন িক সখিরেয়র িবরুেদ্ধ তঁার চক্রােন্তর কথা এ সবই ইস্রােয়েলর

রাজােদর ইিতহাস গ্রেন্থ িলিপবদ্ধ আেছ|

ইস্রােয়েল মনেহেমর শাসনকাল
16শলু্লেমর মৃতুয্র পর মনেহম িতপ্সহ ও তার পাশ্বর্বতীর্ অঞ্চেলর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ কের জয়ী হন| েসখানকার

নাগিরকরা শহেরর দরজা খুেল িদেত অস্বীকার করায় মনেহম তােদর পরািজত কের েজার কের শহের
ঢুেক েসখানকার সমস্ত গভর্ বতী মিহলােদর েকেট েফেলন|

17 িযহূদায় অসিরেয়র রাজেত্বর 39 বছেরর মাথায় ইস্রােয়েলর রাজা হবার পর গািদর পুত্র মনেহম 10
বছেরর জনয্ শমিরয়ায় রাজত্ব কেরিছেলন| 18 প্রভু যা িকছু করেত বারণ কেরিছেলন মনেহম েস সমস্ত
কাজই কেরিছেলন| নবােটর পুত্র যারিবয়ােমর মেতাই িতিন ইস্রােয়েলর েলাকেদর পাপাচরণ করেত বাধয্
কেরিছেলন|

19অশূর-রাজ পূল ইস্রােয়েলর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেত এেল মনেহম তঁােক 75,000 পাউণ্ড রূেপা িদেয়
িনেজর পেক্ষআনার েচষ্টা কেরন| 20 ধনী ও প্রিতপিত্তশালী বয্িক্তেদর কাছ েথেক করআদায় কের মনেহম
এই টাকা তুেলিছেলন| িতিন প্রেতয্েকর কাছ েথেক প্রায় 20আউন্স কের রূেপা কর িহেসেব আদায় কের,
তারপর েসই অথর্ অশূর রােজর হােত তুেল িদেল, অশূর রাজ ইস্রােয়ল েছেড় চেল যান|

21 মনেহম যা িকছু গুরুত্বপূণর্ কাজ কেরিছেলন েস সবই ইস্রােয়েলর রাজােদর ইিতহাস গ্রেন্থ িলিপবদ্ধ
আেছ| 22 মনেহেমর মৃতুয্র পর তঁােক তঁার পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ সমািধস্থ করা হয়| এরপর মনেহেমর পুত্র
পকিহয় তঁার জায়গায় নতুন রাজা হন|

ইস্রােয়েল পকিহয়র শাসনকাল
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23 িযহূদায় অসিরেয়র রাজেত্বর 50তম বছের মনেহেমর পুত্র পকিহয় শমিরয়ায় ইস্রােয়েলর রাজা
হেয়িছেলন এবং িতিন দু বছর রাজত্ব কেরিছেলন| 24 পকিহয় েস সমস্ত কাজই কেরিছেলন, েযগুেলা িছল
প্রভুর দ্বারা িনিষদ্ধ| নবােটর পুত্র যারিবয়ােমর মতই িতিনও ইস্রােয়েলর েলাকেদর পাপাচরেণর পেথ েঠেল
িদেয়িছেলন|

25 পকিহয়র েসনাপিত িছেলন রমিলেয়র পুত্র েপকহ| েপকহ অগর্ব এবং অিরিয সেমত িগিলয়েদর 50
জন বয্িক্তেক তঁার সেঙ্গ িনেয়িছেলন এবং রাজপ্রাসােদর মেধয্ পকিহয়েক হতয্া কেরিছেলন|

26 পকিহয় েয সমস্ত গুরুত্বপূণর্ কাজ কেরিছেলন েসসব ইস্রােয়েলর রাজােদর ইিতহাস গ্রেন্থ িলিপবদ্ধ
আেছ|

ইস্রােয়েল েপকহর শাসনকাল
27 রাজা অসিরেয়র িযহূদায় রাজেত্বর 52তম বছের রমিলেয়র পুত্র েপকহ শমিরয়ায় ইস্রােয়েলর

রাজা হন| েপকহ 20 বছর রাজত্ব কেরিছেলন| 28 এবং প্রভু যা িকছু বারণ কেরিছেলন েপকহ েস সবই
কেরিছেলন| নবােটর পুত্র যারিবয়ােমর মত েপকহও ইস্রােয়েলর েলাকেদর পাপাচরেণ বাধয্ কেরন|

29 অশূররাজ িতগ্লত্ িপেলষর এেস ইেয়ান, আেবল-ৈবৎ -মাখা, যােনাহ, েকদশ, হাৎেসার, িগিলয়দ,
গালীল ও নপ্তািলর সমগ্র অঞ্চল দখল কের এখানকার েলাকেদর অশূের বন্দী কের িনেয় যান| এটা
হেয়িছল যখন েপকহ ইস্রােয়েলর রাজা িছেলন|

30 উিষেয়র পুত্র েযাথেমর িযহূদায় রাজত্বকােলর 20 বছেরর মাথায় এলার পুত্র েহােশয়, রমিলয়র পুত্র
রাজা েপকেহর িবরুেদ্ধ চক্রান্ত কের তঁােক হতয্া কেরন এবং িনেজ নতুন রাজা হেয় বেসন|

31 েপকহ যা িকছু গুরুত্বপূণর্ কাজ কেরিছেলন েস সবই ইস্রােয়েলর রাজােদর ইিতহাস গ্রেন্থ িলিপবদ্ধ
আেছ|

িযহূদায় েযাথেমর শাসনকাল
32 রমিলয়র পুত্র েপকহর ইস্রােয়েল রাজেত্বর িদ্বতীয় বছের উিষেয়র পুত্র েযাথম িযহূদার নতুন রাজা

হেলন| 33 েযাথম যখন রাজা হন তঁার বয়স িছল 25 বছর| িতিন 16 বছর েজরুশােলেম রাজত্ব কেরিছেলন|
তঁার মা িছেলন সােদােকর কনয্া িযরূশা| 34 েযাথম তঁার িপতা উিষেয়র মেতাই প্রভু িনেদর্ িশত কাজকমর্
কেরিছেলন| 35 িকন্তু িতিনও মূির্ত্ত পূেজার জনয্ িনির্মত উঁচু েবদীগুেলা ধ্বংস কেরন িন| তখনও পযর্ন্ত
এইসব েবদীেত েলােকরা বিলদান করত ও ধুপধূেনা িদত| েযাথম প্রভুর মিন্দেরর ওপেরর দরজািট ৈতরী
কেরিছেলন| 36 েযাথম েয সমস্ত গুরুত্বপূণর্ কাজ কেরিছেলন েস সবই িযহূদার রাজােদর ইিতহাস গ্রেন্থ
িলিপবদ্ধ আেছ|

37 তঁার রাজত্বকােল, অরােমর রাজা রৎসীনেক এবং রমিলয়র পুত্র েপকহেক প্রভু িযহূদার িবরুেদ্ধ যুদ্ধ
করেত পািঠেয়িছেলন|

38 েযাথেমর মৃতুয্ হেল তঁােক তঁার পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ দায়ুদ নগরীেত সমািধস্থ করার পর তঁার পুত্র
আহস নতুন রাজা হেলন|

16
আহস িযহূদার রাজা হেলন

1 রমিলয়র পুত্র েপকহর ইস্রােয়েল রাজেত্বর 17তম বছের েযাথেমর পুত্র আহস িযহূদার রাজা হেলন|
2 আহস যখন রাজা হন েস সমেয় তঁার বয়স িছল 20 বছর| িতিন 16 বছর েজরুশােলেম রাজত্ব
কেরিছেলন| আহস তঁার পূবর্পুরুষ দায়ুেদর মত িছেলন না, িতিন তঁার রাজত্ব কােল প্রভুর অিভেপ্রত
কাজকমর্ কেরন িন| 3আহস ইস্রােয়েলর রাজােদর মেতা জীবনযাপন করেতন| এমন িক িতিন তঁার িনেজর
পুত্রেকও আগুেন বিলদান িদেয়িছেলন|* ইস্রােয়লীয়েদর আিবভর্ ােবর আেগ, প্রভু বীভৎ স পাপাচরেণর
* 16:3: িতিন � িদেয়িছেলন অথর্, “তার পুত্রেক আগুেনর মেধয্ িদেয় েযেত বাধয্ কেরিছল|”
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জনয্ েয সমস্ত েদশ পিরতয্াগ করেত বাধয্ হেয়িছেলন, আহস েসই সমস্ত পাপ কাযর্ অনুসরণ কেরিছেলন|
4 বিলদান করা ছাড়াও, আহস উচ্চস্থােন, পাহােড় ও প্রিতিট সবুজ গােছর নীেচ ধুপধূেনা িদেতন|

5অরােমর রাজা রৎসীন ও রমিলেয়র পুত্র ইস্রােয়েলর রাজা েপকহ েজরুশােলেমর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেত
এেসআহসেক চতুির্দক েথেক িঘের েফলেলও েশষপযর্ন্ত পরািজত করেত পােরন িন| 6 িকন্তু, েসই সমেয়,
অরামরাজ রৎসীন িযহূদার েলাকেদর যারা েসখােন বাস করত তােদর তািড়েয় এলত্ দখল কেরন| এরপর
অরামীয়রা এলেত বসবাস শুরু কের এবং তারা এখেনা েসখােনই আেছ|

7 আহস অশূররাজ িতগ্লত্ -িপেলষেরর কােছ দূত পািঠেয় জানােলন, “আিম আপনার দাসানুদাস|
আমােক আপনার সন্তান জ্ঞান কের অরােমর রাজা এবং ইস্রােয়েলর রাজার হাত েথেক রক্ষা করুন! এরা
আমার িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেত এেসেছ!” 8প্রভুর মিন্দেরর এবং রাজেকােষর সমস্ত েসানা রূেপা িনেয় আহস
উপহারস্বরূপ েসসব অশূররাজেক পািঠেয় েদন| 9আহেসর িমনিতেত সাড়া িদেয় অশূররাজ দেম্মশেকর
িবরুেদ্ধ যুদ্ধ কের দেম্মশক দখল কেরন এবং রৎসীনেক হতয্া কের েসখানকার েলাকেদর বন্দী কের কীের
িনেয় যান|

10 দেম্মশেক অশূররাজ িতগ্লত্ -িপলষেরর সেঙ্গ সাক্ষাৎ করেত িগেয় আহস েসখানকার েবদীিট েদেখ
তার একটা নকশা যাজক ঊিরয়র কােছ পাঠান| 11 যাজক ঊিরয় তখন আহস িফের আসার আেগই
দেম্মশেকর েবদীিটর মেতা অিবকল েদখেত আেরকটা েবদী বািনেয় রাখেলন|

12 দেম্মশক েথেক িফের এেস আহস েসই েবদীেত শসয্ ৈনেবদয্ ও েহামবিল িদেলন| 13এছাড়াও িতিন
ওই েবদীেত েহামবিল ও শসয্ ৈনেবদয্ েপাড়ােলন| িতিন েবদীর ওপর েপয় ৈনেবদয্ ঢালেলন এবং মঙ্গল
ৈনেবেদয্র রক্ত িছিটেয় িদেলন|

14 মিন্দেরর সামেন প্রভুর সমু্মখভাগ েথেক আেগর িপতেলর েবদীিট আহস তুেল েফেলন কারণ এিট
তঁার বানােনা েবদী ও প্রভুর মিন্দেরর মাঝখােন িছল| আেগর েবদীটােক আহস তঁার িনেজর বানােনা েবদীর
উত্তর িদেক বিসেয় েদন| 15আহস যাজক ঊিরয়েক িনেদর্ শ িদেয় বেলন, “সকােলর েহামবিল, িবেকেলর
শসয্ ৈনেবদয্ ও েদেশর েলাকেদর েপয় ৈনেবদয্ েযন বড় েবদীর ওপর েদওয়া হয়| বিলদােনর পর ও
েহামবিলর ৈনেবদয্ েথেকও সমস্ত রক্ত েযন বড় েবদীটায় ঢালা হয়| িপতেলর েবদীটা আিম ঈশ্বরেক প্রশ্ন
করার সময় বয্বহার করব|” 16 যাজক ঊিরয় রাজা আহেসর িনেদর্ শ মেতাই সমস্ত কাজ কেরিছেলন|

17 মিন্দের যাজকেদর হাত েধাবার জনয্ পাটাতেনর ওপর িপতেল েখাপ ও গামলা বসােনা িছল| আহস
েসই সমস্ত েখাপ ও গামলা সিরেয় পাটাতনিট েকেট েফেলন| িতিন ওটার তলায় রাখা িপতেলর ষঁােড়র সেঙ্গ
লাগােনা বড় জল রাখার পাত্রটাও খুেল সান বঁাধােনা েমেঝেত নািমেয় িদেয়িছেলন| 18 কমীর্রা িবশ্রােমর
িদেনর জমােয়েতর জনয্ মিন্দেরর েভতের একটা ঢাকা জায়গা ৈতরী করিছল| িকন্তু আহস েসই জায়গাটা
সিরেয় েদন| এছাড়াও আহস প্রভুর মিন্দেরর বাইেরর রাজােদর প্রেবশদ্বারিট খুেল িনেয়িছেলন| এসবই
িতিন অশূররােজর জনয্ কেরিছেলন|

19আহস েয সমস্ত গুরুত্বপূণর্ কাজ কেরিছেলন েস সব িযহূদার রাজােদর ইিতহাস গ্রেন্থ িলিপবদ্ধআেছ|
20আহেসর মৃতুয্র পর, তঁােক তঁার পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ দায়ুদ নগরীেত সমািধস্থ করা হয়| তারপর তঁার পুত্র
িহিষ্কয় নতুন রাজা হেলন|

17
ইস্রােয়েল েহােশেয়র শাসন কাল শুরু

1 রাজা আহেসর িযহূদায় রাজত্বকােলর 12তম বছের এলার পুত্র েহােশয় শমিরয়ােত ইস্রােয়েলর রাজা
হেলন এবং 9 বছর রাজত্ব কেরন| 2 যিদও েহােশয় েস সব কাজ কেরিছেলন, প্রভুর দ্বারা েয সব কাজ
ভুল বেল গণয্ হত, তবু িতিন তঁার পূবর্বতীর্ ইস্রােয়েলর রাজােদর মত খারাপ িছেলন না|

3 অশূররাজ শল্মেনষর েহােশয়র িবরুেদ্ধ যুদ্ধ কেরিছেলন, িযিন একদা তঁার ভৃতয্ িছেলন এবং িযিন
তঁােক বশয্তার কর িদেতন|

4 িকন্তু পের িতিন িমশররাজ েসার কােছ সাহাযয্ েচেয় পািঠেয় অশূররাজেক কর পাঠােনা বন্ধ কের
িদেলন| অশূররাজ, েহােশয়র এই চক্রােন্তর কথা জানেত েপের তঁােক েগ্রপ্তার কের েজেল আটক কেরন|
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5 ইস্রােয়েলর িবিভন্ন অঞ্চেল আক্রমণ করেত করেত অশূররাজ েশষ পযর্ন্ত শমিরয়ায় এেস েপৗছঁান
এবং শমিরয়ার িবরুেদ্ধ িতিন টানা িতন বছর যুদ্ধ কেরন| 6 েহােশয়র ইস্রােয়ল শাসেনর নবম বছের শমিরয়া
দখল কেরন| অশূররাজ বহু ইস্রােয়লীয়েক বন্দী কের তােদর অশূর েদেশ িনেয় িগেয়িছেলন| এই সমস্ত
বন্দীেদর িতিন হলহ, হােবার ও েগাষণ নদীর তীের ও মাদীযেদর িবিভন্ন শহের বসবােস বাধয্ কেরিছেলন|

7 ইস্রােয়লীয়রা তােদর প্রভু ঈশ্বেরর িবরুেদ্ধ পাপাচরণ কেরিছল বেলই এ ঘটনা ঘেটিছল| অথচ প্রভুই
তােদর িমশর েথেক উদ্ধার কেরিছেলন, িমশেরর ফেরৗেণর হাত েথেক রক্ষা কেরিছেলন! িকন্তু তারপেরও,
ইস্রােয়লীয়রা িবিভন্ন মূির্ত্তর পূজা শুরু কেরিছল| 8 ঈশ্বরেক েমেন চলার পিরবেতর্ , েলাকরা েসই সব
েলাকেদর িবিধ, যােদর প্রভু েদশ েথেক উৎখাত কেরিছেলন এবং ইস্রােয়লীয় রাজােদর প্রবির্তত িবিধসমূহ
মানেত শুরু করল| 9 ইস্রােয়লীয়রা প্রভু, তােদর ঈশ্বেরর িবরুেদ্ধ েগাপেন েগাপেন পাপাচরণ করেত শুরু
করল যােক েকান মেতই সিঠক কাজ বলা যায় না|
ইস্রােয়লীয়রা েছাট েছাট শহর েথেক শুরু কের বড় বড় শহের প্রেতয্ক জায়গায় উচ্চস্থান ৈতরী করল|

10 পাহােড় ও গােছর তলায় স্মরণস্তম্ভ ও েদবী আেশরার জনয্ খঁুিট বিসেয়িছল| 11 এই সব জায়গায় তারা
প্রভু কত্তর্ ক িবতািড়ত অনয্ানয্ জািতর মত ধুপধূেনা িদেত শুরু কেরিছল, যার ফেল প্রভু কু্রদ্ধ হেয়িছেলন|
12 তারা মূির্ত্ত পূজাও শুরু কেরিছল| প্রভু বহুবার ইস্রােয়লীয়েদর সতকর্ কের বেলিছেলন, “েতামরা এই
সব পাপাচরণ কর না|”

13প্রভু প্রেতয্কিট ভাববাদী ও দ্রষ্টার মাধয্েম ইস্রােয়ল ও িযহূদােক পাপাচরণ েথেক দূের থাকেত সতকর্
কের িদেয়িছেলন| িতিন বেলেছন, “আিম আমার দাসেদর হাত িদেয় েতামােদর পূবর্পুরুষেদর েয িনয়ম ও
আেদশ িদেয়িছ েতামরা তা অনুসরণ কের চেলা|”

14 িকন্তু তবুও েলাকরা কণর্পাত কেরিন| তারা তােদর পূবর্পুরুষেদর মতই েগঁাযাতুর্ িম কের প্রভু, তােদর
ঈশ্বেরর অবজ্ঞা কেরেছ, তঁার প্রিত আস্থা রােখিন| 15 েলাকরা তােদর পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ প্রভুর েয চুিক্ত
হেয়িছল েসটা বা তঁার িনেদর্ িশত আেদশগুিল অনুসরণ কের িন| প্রভুর সাবধানবাণী না েমেন এবং অেযাগয্
মূির্ত্ত পূজা কের এবং প্রিতেবশী েদশসমূেহর মত জীবনযাপন কের তারা িনেজেদর অপদাথর্ প্রিতপন্ন
কেরিছল| অথচ প্রভু তােদর বারবার সতকর্ কের িদেয়িছেলন|

16 প্রভু, তােদর ঈশ্বেরর আেদশ অস্বীকার কের েলাকরা েসানার বাছুর ৈতরী কেরেছ| আেশরার খঁুিট
পঁুেতেছ; আকােশর চঁাদ, তারা, বাল মূির্ত্তেক পূজা িদেয়েছ; 17 এমন িক তােদর েছেলেমেয়েদর েহামবিল
িদেয়েছ| ভিবষয্ৎ জানার জনয্ তারা মন্ত্র-তন্ত্র, ডািকনী িবদয্া আয়ত্ত করেত েচষ্টা কেরেছ| এমন িক
পাপাচরেণর জনয্ েদহ িবিক্রয পযর্ন্ত কেরেছ| এসব কােজর জনয্ প্রভু তােদর ওপর কু্রদ্ধ হেয় 18 তােদর
িনেজর েচােখর সামেন েথেক সিরেয় িদেয়িছেলন| িযহূদার পিরবারেগাষ্ঠী ছাড়া আর েকান ইস্রােয়লীয়
পিরবারই প্রভুর েকাপ দৃষ্টি েথেক রক্ষা পায়িন|

িযহূদার েলাকরাও েদাষী িছল
19 িযহূদার েলাকরাও িনেদর্ াষ িছল না, তারাও প্রভু, তােদর ঈশ্বেরর আেদশগুেলা মােনিন এবং

ইস্রােয়েলর বািসন্দােদর মতই পাপাচরেণ িলপ্ত হেয়িছল|
20 প্রভু ইস্রােয়েলর সমগ্র েলাকেদর বািতল কের িদেলন ও তােদর কােছ নানা সঙ্কট ও িবপদ এেন

িদেয়িছেলন| অনয্ানয্ জািতেদর হােত তােদর ধ্বংস কের েশষাবিধ িনেজর েচােখর সামেন েথেক দূের
সিরেয় িদেয়িছেলন| 21-22 প্রভু ইস্রােয়লীয়েদর দায়ুেদর পিরবার েথেক িবিচ্ছন্ন কেরন এবং ইস্রােয়লীয়রা
নবােটর পুত্র যারিবয়ামেক তােদর রাজা কেরন| আর যারিবয়াম ইস্রােয়লীয়েদর প্রভু িনেদর্ িশত পথ েথেক
দূের সিরেয় এেন ভয়ঙ্কর সমস্ত পােপর পেথ িনেয় যান ও তােদর পাপাচরেণ বাধয্ কেরন| 23 প্রভু তােদর
েচােখর সামেন েথেক দূর না কের েদওয়া পযর্ন্ত তারা এই সব পাপাচরণ করা বন্ধ কেরিন| তাই প্রভু এই
সমস্ত িবপযর্েয়র কথা জািনেয় আেগই তঁার ভাববাদীেদর মুখ িদেয় ভিবষয্ৎবাণী কিরেয়িছেলন| ফলস্বরূপ
ইস্রােয়লীয়রা গৃহচুয্ত হেয় অশূর রােজয্ েযেত বাধয্ হল এবং এখনও পযর্ন্ত তারা েসখােনই বাস কের|

শমিরয়ার েলাকেদর আিদকথা
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24 ইস্রােয়লীয়েদর হাত েথেক শমিরয়া অিধকার কের িনেয় অশূেরর রাজা বািবল, কূথা, অব্বা, হমাৎ ও
সফবর্িয়ম েথেক নতুন বািসন্দা িনেয় এেস তােদর শমিরয়া ও তারআেশপােশর শহরগুেলায় বিসেয় িদেলন|
25এই সমস্ত েলাক শমিরয়ায় এেস প্রভুেক অবজ্ঞা করেল প্রভু তােদর আক্রমণ করার জনয্ িসংহ পািঠেয়
িদেলন| ফলস্বরূপ িসংেহর আক্রমেণ এেদর িকছু েলাক মারা পড়ল| 26 িকছু েলাক তখন অশূররাজেক
বলল, “আপিন েয সমস্ত েলাকেদর শমিরয়ার শহরগুেলােত বিসেয় িদেয়িছেলন তারা ওখানকার েদবতার
নীিত-িনেদর্ শগুেলা জানত না| েস কারেণই েসখানকার েদবতা এই সমস্ত অজ্ঞ েলাকেদর হতয্া করার জনয্
িসংহ পািঠেয় িদেয়িছেলন|”

27 তখন অশূররাজ িনেদর্ শ িদেলন, “শমিরয়া েথেক েয সমস্ত যাজকেদর ধের আনা হেয়িছল, তােদর
একজনেক আবার শমিরয়ােত পািঠেয় দাও যােত েস ওখানকার েলাকেদর ঐ েদেশর মূির্ত্তর নীিত-
িনেদর্ শগুেলা িশিখেয় পিড়েয তুলেত পাের|”

28তখন েয সমস্ত যাজকেদর অশূররা শমিরয়া েথেক ধের এেনিছল তােদর একজনেক ৈবেথেল থাকেত
পাঠােনা হল, যােত িতিন শমিরয়ার নতুন েলাকেদর প্রভুেক সম্মান জানােনার পথগুিল েশখােত পােরন|

29 িকন্তু তা সেত্ত্বও, শমিরয়ার েলাকরা িবিভন্ন শহের অেনক উচ্চস্থান ৈতরী কেরিছল| েসখােন িবিভন্ন
প্রকােরর জািত বাস করত এবং প্রেতয্ক জািতর িনজস্ব েদবতা িছল| এই সব েলাকরা তােদর িনজস্ব
েদবতােক েযখােন তারা বাস করত েসই সব উচ্চস্থােন েরেখিছল| 30 বািবেলর েলাকরা এই ভােব তােদর
মূির্ত্ত সুেক্কাৎ-বেনাত্ েক স্থাপন করল; কূেথর েলাকরা েনগর্েলর মূির্ত্ত বানােলা; হমােতর েলাকরা অশীমার
মূির্ত্ত বানােলা; 31 অব্বীেয়রা স্থাপন করেলা িনভস ও তত্তর্ েকর মূির্ত্ত আর সফবীর্েয়রা তােদর েদবতা
অদ্রেম্মলক ও অনেম্মলেকর উেদ্দেশয্ িনেজেদর েছেলেমেয়েদর আগুেন বিল িদেত লাগল|

32 এসেবর পাশাপািশ এই সমস্ত েলাক প্রভুরও উপাসনা করেতা! সাধারণ েলাকেদর মেধয্ েথেক তারা
েবদীেত পূজা করার জনয্ যাজকেদর েবেছ িনেয়িছল, যারা েলাকেদর হেয় মিন্দের ও েবদীেত উপাসনা
করেতা ও বিল িদত| 33 তারা িনেজেদর েদেশর রীিতনীিত অনুযায়ী িনেজেদর েদবেদবীর সেঙ্গ প্রভুরও
উপাসনা করেতা|

34 এমনিক এখনও অতীেতর মেতাই এই সমস্ত েলাক প্রভুর প্রিত যেথািচত শ্রদ্ধা ও সম্মান না েদিখেয়
বাস কের| তারা েমােটই ইস্রােয়লীয়েদর িনয়ম এবং আেদশগুিল পালন কের িন| যােকােবর সন্তানেদর প্রভু
েয িবিধ ও আজ্ঞা িদেয়িছেলন তা তারা পালন কের িন| 35 প্রভু ইস্রােয়েলর েলাকেদর সেঙ্গ একিট চুিক্ত
কেরিছেলন, “েতামরা অনয্ মূির্ত্তসমূহ পূজা করেব না, তােদর সম্মান েদখােব না বা তােদর জনয্ বিলদান
করেব না| 36 েতামরা শুধুমাত্র প্রভুেক, েয প্রভু ঈশ্বর েতামােদর িমশর েথেক উদ্ধার কেরিছেলন, তঁােকই
অনুসরণ করেব| প্রভু েতামােদর উদ্ধার করার জনয্ তঁার ক্ষমতা প্রদশর্ন কেরিছেলন, েতামরা একমাত্র তঁারই
উপাসনা করেব এবং তঁার উেদ্দেশয্ বিলদান করেব| 37 েতামরা অবশয্ই তঁার িনয়ম, িবিধ, িশক্ষা অনুসাের
চলেব এবং সব সময় িতিন েয ভােব বেলেছন েসই ভােব জীবনযাপন করেব| অনয্ েদবতােদর সম্মান কর
না| 38 েতামরা কখেনা আমার সেঙ্গ েতামােদর চুিক্তর কথা ভুেল েযও না| অনয্ েকান েদবেদবীর আনুগতয্
স্বীকার কেরা না| 39 েতামরা েতামােদর প্রভু ঈশ্বেরর প্রিত সম্মান েদখাও, তাহেল িতিন েতামােদর সমস্ত
শত্রুর হাত েথেক, সমস্ত িবপেদ-আপেদ রক্ষা করেবন|”

40 িকন্তু ইস্রােয়লীয়রা েস কথা শুনল না| তারা আেগর মেতাই পাপাচরণ কের েযেত লাগেলা| 41 তাই
এখন, অনয্ানয্ জািতর েলাকরা প্রভুর প্রশংসা কের, িকন্তু তারা তােদর িনেজেদর মূির্ত্তও পূজা কের| আর
িপতামহ-প্রিপতামহেদর অনুসরণ কের তােদর েছেলেমেয়, নািত-নাতিন, পূবর্পুরুষরা এখনও পযর্ন্ত েস
ভােবই পূজা কের আসেছ|

18

িযহূদায় িহিষ্কয়র শাসনকাল শুরু
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1 এলার পুত্র েহােশেয়র ইস্রােয়েল রাজেত্বর তৃতীয় বছের আহেসর পুত্র িহিষ্কয় িযহূদার রাজা হন|
2 পঁিচশ বছর বয়েস রাজা হেয় িহিষ্কয় েমাট 29 বছর েজরুশােলম শাসন কেরিছেলন| তঁার মা অবী
িছেলন সখিরেয়র কনয্া|

3 তঁার পূবর্পুরুষ দায়ুেদর মেতাই িহিষ্কয় প্রভুর িনেদর্ িশত পেথ জীবন কািটেয়িছেলন|
4 িহিষ্কয় উচ্চস্থানগুিল এবং স্মরণ স্তম্ভগুেলা েভেঙ েফলেলন এবং আেশরার খঁুিটগুিলও েকেট

েফেলিছেলন| েস সময় ইস্রােয়েলর েলাকরা “নহুষ্টন” নােম েমািশর বানােনা িপতেলর একটা সােপর
মূির্ত্তর সামেন ধুপধূেনা িদত| িহিষ্কয় েলাকেদর এই পুতুল পূজা বন্ধ করার জনয্ িপতেলর সাপটােক টুকেরা
টুকেরা কের েভেঙ িদেয়িছেলন|

5 প্রভু, ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর ওপর িহিষ্কয়র সমূ্পণর্ আস্থা িছল| িহিষ্কয়র আেগ বা পের িযহূদার েকান
রাজাই তঁার মত িছেলন না| 6 িহিষ্কয় সমূ্পণর্রূেপ প্রভুর অনুগত িছেলন এবং িতিন সব সময়ই প্রভুেক
অনুসরণ কের চেলিছেলন| িতিন েমািশেক েদওয়া প্রভুর আেদশগুেলা েমেন চেলিছেলন| 7 তাই প্রভুও
সবর্েক্ষেত্র িহিষ্কয়র সহায় হেয়িছেলন| িহিষ্কয় যা িকছু করিছেলন, তােতই সফল হন|
িহিষ্কয় অশূররােজর আিধপতয্ অস্বীকার কের তঁার প্রিত আনুগতয্ প্রদশর্ন বন্ধ কেরন| 8 িতিন ঘসা ও

তার পাশ্বর্বতীর্ অঞ্চেলর েছাট বড় সমস্ত পেলষ্টীয় শহরগুেলােক যুেদ্ধ পরািজত কেরিছেলন|

অশূররা শমিরয়া দখল করল
9 অশূররাজ শলমেনষর, িহিষ্কয়র িযহূদায় রাজেত্বর চতুথর্ বছের এবং এলার পুত্র েহািশযর ইস্রােয়েল

রাজেত্বর সপ্তম বছের, শমিরয়ার িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেত িগেয়িছেলন|অশূররােজর েসনাবািহনী চতুির্দক েথেক
শমিরয়া িঘের েফেল 10 এবং তৃতীয় বছের অশূররাজ শলমেনষর শমিরয়া দখল কেরন| িহিষ্কয়র িযহূদায়
শাসেনর ষষ্ঠ বছের এবং েহািশযর ইস্রােয়েল শাসেনর নবম বছের শমিরয়া অশূররােজর পদানত হয়|
11 অশূররাজ ইস্রােয়লীয়েদর বন্দী কের তঁার সেঙ্গ অশূর রােজয্ িনেয় িগেয়িছেলন| িতিন তােদর হলহ,
হােবার, েগাষণ নদীর তীের মাদীযেদর িবিভন্ন শহের বসবাস করেত বাধয্ কেরন| 12 ইস্রােয়লীয়রা তােদর
প্রভু ঈশ্বেরর প্রিত অবজ্ঞা প্রদশর্ন করায় এবং প্রভুর সেঙ্গ তােদর চুিক্ত ভঙ্গ করার জনয্ই এ ঘটনা ঘেটিছল|
প্রভুর দাস েমািশ েয আেদশগুিল িদেয়িছেলন বা ইস্রােয়লীয়েদর েয নীিত-িশক্ষা িদেয়িছেলন, তা তারা
পালন না করার জনয্ই এই দুেযর্াগ ঘিনেয় আেস|

অশূর-রাজ িযহূদা দখল করার জনয্ প্রস্তুত হেলন
13 িহিষ্কয়র রাজেত্বর 14তম বছের, অশূর-রাজ সেন্হরীব িযহূদার দূগর্ েবষ্টিত সমস্ত শহরগুেলার িবরুেদ্ধ

যুদ্ধ যাত্রা কেরন এবং তােদর পরািজত কেরন| 14 তখন িযহূদার রাজা িহিষ্কয় লাখীেশ অশূররােজর কােছ
একটা খবর পাঠােলন| িহিষ্কয় বলেলন, “আিম অনয্ায় কেরিছ| আপিন আমার রাজত্ব েছেড় চেল েগেল,
আপিন যা চাইেবন আিম তাই িদেত প্রস্তুত আিছ|”
তখন অশূররাজ িহিষ্কেয়র কােছ 11 টন রূেপা ও 1 টন েসানা েচেয় পাঠােলন! 15 িহিষ্কয় প্রভুর মিন্দের

ও রাজেকােষ যত রূেপা িছল সবই অশূররাজেক িদেয় েদন| 16 িহিষ্কয় প্রভুর মিন্দেরর দরজা ও দরজার
থােম েযসব েসানা বিসেয়িছেলন, েস সবও েকেট অশূররাজেক পািঠেয় িদেয়িছেলন|

অশূররাজ েজরুশােলেম েলাক পাঠােলন
17অশূররাজ লাখীশ েথেক েজরুশােলেম িহিষ্কয়র কােছ তঁার সব েচেয় গুরুত্বপূণর্ িতনজন েসনাপিত,

রব্শািক, তত্তর্ য় ও রব্সািরেসর অধীেন একিট বড় েসনাবািহনী পাঠান| তারা েধাপােদর ঘােটর কােছর
রাস্তার ওপেরর খঁািড়র কােছ দঁািড়েয় িছল| 18 িতিন িহিল্কেয়র পুত্র রাজপ্রাসােদর তত্ত্বাবধায়ক ইিলয়াকীম,
সিচব িশব্ন ও একজন তথয্সংগ্রাহক আসেফর পুত্র েযায়াহ তঁার সেঙ্গ েদখা করেত বাইের এল|

19 িতনজন েসনাপিতেদর একজন, রব্শািক বলেলন, “িহিষ্কয়েক িগেয় জানাও েয অশূররাজ বেলেছন:
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�েতামার আত্মিবশ্বােসর েপছেন িক কারণ আেছ? 20 তুিম বেলা, “যুদ্ধ করবার মেতা যেথষ্ট শিক্ত
েতামার আেছ|” িকন্তু েস েতা কথার কথা মাত্র! কার ভরসায় তুিম আমার অধীনতা অস্বীকার কেরছ?
21 তুিম িক িমশেরর ওপর, একিট েবনু বঁােশর ৈতরী চলবার ছিড়র ওপর িনভর্ র করছ? মেন েরেখা এই
ছিড়র ওপর েবশী ভর িদেল, ছিড় েতা ভাঙেবই এমন িক তার েচঁাচও েতামার হােত ফুেট েতামায় জখম
করেত পাের! িমশেরর রাজার উপের তুিম িনভর্ র করেত পার না| 22 একথা শুেন তুিম হয়েতা বলেব,
“আমােদর প্রভু, ঈশ্বেরর ওপের আস্থা আেছ|” িকন্তু আিম এও জািন, েতামার েলাকরা প্রভুেক েয উঁচু
েবদীগুেলায় উপাসনা করত, তুিম েসই সমস্ত েভেঙ িদেয় িযহূদার েলাকেদর বেলছ, “েতামরা শুধুমাত্র
েজরুশােলেমর েবদীর সামেন উপাসনা করেব|”

23 �এখন অশূররােজর সেঙ্গ এই চুিক্তিট কের েফেলা এবং আিম েতামােক 2000 ভাল েঘাড়া েদব
যিদ তুিম ততগুেলা অশ্বােরাহী েজাগােত পার| 24কারণ েতামরা িমশেরর রথ আর অশ্বােরাহীেদর ওপর
ভরসা কের আমােদর েসনাবািহনীর একজন জমাদারেকও হারােত পারেব না!

25 �আমরা প্রভুর িবনা সম্মিতেত েজরুশােলম ধ্বংস করেত আিস িন| প্রভুই স্বয়ং বেলেছন, “যাও,
এই েদেশর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ কের এই েদশেক ধ্বংস কেরা!” � ”

26 একথা শুেন, িহিল্কেয়র পুত্র ইিলয়ািকম, িশব্ন ও েযায়াহ েসই েসনাপিতেক বলল, “অনুগ্রহ কের
আমােদর সেঙ্গ আরািমক ভাষায় কথা বলুন| কারণ যিদ আপিন ইহুদীেদর ভাষায় কথা বেলন, তাহেল
েদওয়ােলর ওপেরর েলাকরা আমােদর কথাবাতর্ া শুনেত পােব!”

27 িকন্তু এই েসনাপিত রব্শািক তখন বলেলন, “আমােদর রাজা আমায় েকবলমাত্র েতামার বা েতামার
রাজার সেঙ্গ কথা বলেত পাঠান িন| আিম েদওয়ােলর ওপের বেস থাকা েলাকেদর সেঙ্গও কথা বলিছ|
কারণ তােদরও েতামােদর মেতা িনেজেদর িবষ্ঠা েখেত হেব, আর িনেজেদর মূত্র পান করেত হেব!”

28 তারপর এই েসনাপিত উঁচু গলায় ইহুদীেদর ভাষায় বলেলন, “মহামানয্ অশূররােজর বেল পাঠােনা
এই কথাগুেলা মন িদেয় েশান! 29 অশূররাজ বেলেছন, �িহিষ্কয়র চালািকেত আকৃষ্ট হেয়া ন! ও েকান
ভােবই আমার হাত েথেক েতামােদর বঁাচােত পারেব না!� 30 িহিষ্কয়র কথা েমেনা না এবং প্রভুর ওপেরও
ভরসা কেরা না| িহিষ্কয় বেল, �প্রভু আমােদর রক্ষা করেবন! অশূররাজ এই শহর দখল করেত পারেব না!�
31 িকন্তু িহিষ্কয়র কথা শুেনা না!

�অশূররাজ বেল পািঠেয়েছন; আমার সেঙ্গ সিন্ধ স্থাপন কেরা| আমার আনুগতয্ স্বীকার করেল
েতামরা েতামােদর িনেজেদর েক্ষেতর ফসল, বািড়র কঁুেয়ার জল েখেত পারেব| 32 েতামরা যিদ আিম
আসার পরআমার সেঙ্গ সেঙ্গ চেলআেসা তাহেল েতামােদর এমন এক েদেশ িনেয় যাব, েযখােন সবুজ
েক্ষত শেসয্ ভের থােক,অপযর্াপ্ত দ্রাক্ষারসআর গাছ-গাছািল ফেল ভের থােক| েতামরা স্বাচ্ছেন্দয্, খাবার
ও বস্ত্রসহ থাকেত পারেব| িকন্তু িহিষ্কয়র কথায় েতামরা কান িদও না| ও েতামােদর দেল টানেত েচষ্টা
করেছ, বলেছ, “প্রভু আমােদর রক্ষা করেবন|” 33 িকন্তু েভেব েদেখা েকান েদেশর েদবতাই িক তঁার
উপাসকেদর অশূররােজর কবল েথেক বঁাচােত েপেরেছন? না! 34 েকাথায় েগল হমাত আর অপর্েদর
েদবতারা? িকংবা সফবর্িযম, েহনা আর ইব্বার দলবল? তঁারা িক আমার হাত েথেক শমিরয়ােক বঁাচােত
পারেলন? না! 35অনয্ েকান েদবতা িক আমার হাত েথেক তঁােদর েদশ রক্ষা করেত েপেরেছন? না!
প্রভু েকমন কের আমার হাত েথেক েজরুশােলম রক্ষা করেবন?� ”

36 িকন্তু একথা শুেনও েলাকরা িনশু্চপ হেয় থাকল| তঁারা একটা কথাও উচ্চারণ করল না কারণ মহারাজ
িহিষ্কয় তােদর বেল িদেয়িছেলন, “ওর সেঙ্গ েতামরা েকান কথা বেলা না|”

37 রাজপ্রাসােদর েচৗিকদার, (িহিল্কেয়র পুত্র ইিলয়াকীম), (েশব্ন) ও (আসেফর পুত্র, তথয্সংগ্রাহক
েযায়াহ) িহিষ্কয়র কােছ এল| েশাকপ্রকােশর জনয্ তারা েছঁড়া জামাকাপড় পেরিছল| অশূররােজর েসনাপিত
তােদর িক বেলেছন, তারা েসই সব রাজা িহিষ্কয়েক জানাল|
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19
িহিষ্কয় ভাববাদী িযশাইয়র সেঙ্গ কথা বলেলন

1 সমস্ত কথা শুেন রাজা িহিষ্কয়ও েশাকাতর্ হেয় ভাল েপাশাক িঁছেড় চেটর েপাশাক পের প্রভুর মিন্দের
েগেলন|

2 িহিষ্কয় রাজপ্রাসােদর তত্ত্বাবধায়ক ইলীয়াকীম, সিচব িশব্ন ও প্রধান যাজকেদর আেমােসর পুত্র
ভাববাদী িযশাইয়র কােছ পাঠােলন| তারাও সকেল েশাক প্রকােশর জনয্ চেটর েপাশাক পেরিছল| 3 এরা
সকেল িগেয় িযশাইয়েক বলল, “িহিষ্কয় বেলেছন, �এই সঙ্কেটর িদেন আমােদর করা ভুল-ভ্রািন্ত ও
পাপাচরেণর কথা স্মরণ করা উিচৎ | িকন্তু অবস্থা এখন এরকম েয নবজাতেকর জন্ম িদেত হেব অথচ
প্রসূিতর েকান শিক্ত েনই| 4অশূররােজর েসনাপিত এেস ঈশ্বেরর অিস্তত্ব িনেয় পযর্ন্ত প্রশ্ন তুেলেছ, অেনক
খারাপ কথা শুিনেয় িগেয়েছ| সম্ভবতঃ আপনার প্রভু ঈশ্বর েস সবই শুনেত েপেয়েছন, হয়েতা এর জনয্
প্রভু তঁার শত্রুেদর যেথািচত শািস্তও েদেবন| অনুগ্রহ কের আপিন, েয সমস্ত েলাক এখনও জীিবত আেছ
তােদর জনয্ প্রাথর্না করুন|� ”

5 মহারাজ িহিষ্কয়র উচ্চপদস্থ রাজকমর্চারীরা িযশাইয়র কােছ েগেল 6 িতিন তােদর বলেলন, “েতামােদর
গুরুেক িগেয় খবর দাও: �প্রভু বেলেছন: অশূররােজর কমর্চারীরা আমােক অপমান করার জনয্ েয সব
কথা বেল িগেয়েছ, তা শুেন ভয় পাবার েকান কারণ েনই! 7 আিম ওর ওপর ভর করার জনয্ এক
অপেদবতােক পাঠািচ্ছ| তারপর েদেখা, গুজেব ভয় েপেয় ও িনেজই িনেজর েদেশ ছুেট পালােব| েসখােন
আিম তরবািরর আঘােত ওর মৃতুয্র জনয্ সমস্ত আেয়াজন কের রাখিছ|� ”

িহিষ্কয়েক অশূর-রাজ আবার সতকর্ করেলন
8 অশূর-রােজর েসনাপিত খবর েপেলন, তােদর মহারাজ লাখীশ েছেড় িগেয় িলব্নার িবরুেদ্ধ যুদ্ধ

করেছন| 9 ইিতমেধয্ অশূর-রাজ গুজব শুনেলন, “কূশেদেশর রাজা িতহর্ কঃ তঁার িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেত
আসেছন!”
তখন অশূর-রাজ িহিষ্কয়র কােছ আবার দূত মারফৎ খবর পাঠােলন| এই বাতর্ ায় বলা হল: 10 “িযহূদা-

রাজা িহিষ্কয় সমীেপষু,

�আপনােদর ঈশ্বেরর দ্বারা প্রতািরত হেয় যিদ আস্থা রােখন অশূর-রাজ েজরুশােলমেক পদানত
করেত পারেবন না! তাহেল ভুল করেবন| 11 আপিন িনশ্চয়ই অনয্ানয্ েদেশর িবরুেদ্ধ অশূর-রােজর
যুদ্ধযাত্রা ও তােদর পিরণিতর কথা অবগতআেছন| এই সমস্ত েদশেকআমরা সমূ্পণর্রূেপধ্বংস কেরিছ|
আপনারা িক ভাবেছন েয, আপনারা উদ্ধার পােবন? 12 এই সমস্ত জািতর েদবতা তঁােদর িনেজেদর
েলাকেদর বঁাচােত পােরন িন| আমার পূবর্পুরুষরা, েগাষণ, হারণ, েরত্ সফ, তলঃশর এেদােনর েলাকরা
এেদর সবাইেকইধ্বংস কেরিছেলন| 13 েকাথায় েগেলন হমাৎ, অপর্দ, সফবর্িয়ম, েহনা, ইব্বার রাজারা?
এঁরা সকেলই মের ভূত হেয় িগেয়েছন!� ”

িহিষ্কয় প্রভুর কােছ প্রাথর্না করেলন
14 দূতেদর কাছ েথেক এই িচিঠ িনেয় পড়ার পর িহিষ্কয় প্রভুর মিন্দের িগেয় প্রভুর সামেন িচিঠখানা েমেল

ধরেলন| 15তারপর িতিন প্রভুর কােছ প্রাথর্না কের বলেলন, “প্রভু করূব দূতেদর মেধয্ আসীন ইস্রােয়েলর
ঈশ্বর আপিন এই পৃিথবীর সমস্ত ভূ-ভাগ, সমস্ত েদেশরই িনয়ামক| স্বগর্ ও পৃিথবী আপনারই হােত গড়া|
16 প্রভু, অনুগ্রহ কের আমার কথা শুনুন, েচাখ খুেল এই িচিঠখানা েদখুন| িক ভােব সেন্হরীব জীবন্ত
ঈশ্বরেক অপমান কেরেছন তা শুনুন| 17 প্রভু ইহা সতয্ অশূর-রাজ এসমস্ত েদশ ধ্বংস কেরেছন| 18 তারা
তােদর মূির্ত্তসমূহেক আগুেন ছঁুেড় েফেলেছন এসবই সিতয্ কথা| িকন্তু েসই সব মূির্ত্ত েতা আসেল মানুেষর
বানােনা কাঠ এবং পাথেরর পুতুল মাত্র িছল| েয কারেণ অশূর-রাজ ওেদর ধ্বংস করেত েপেরিছেলন|
19 িকন্তু এখন প্রভু, আমােদর ঈশ্বর অশূর-রােজর কবল েথেক উদ্ধার করুন| তাহেল পৃিথবীর সবর্ত্র সবাই
জানেব প্রভুই একমাত্র ঈশ্বর|”
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20 আেমােসর পুত্র িযশাইয়, িহিষ্কয়েক খবর পাঠােলন, “প্রভু ইস্রােয়েলর ঈশ্বর জািনেয়েছন: তুিম
সেন্হরীেবর িবরুেদ্ধ আমার কােছ েয প্রাথর্না কেরেছা, আিম তা শুনেত েপেয়িছ|

21 “সেন্হরীব সম্পেকর্ প্রভু বেলন:

�িসেয়ােনর কুমারী কনয্া মেন কের তুিম খুব একটা গুরুত্বপূণর্ নও|
তাই েস েতামায় িটটিকির কের,
েতামার েপছেন েতামায় অপমান করেছ|

22 তুিম কােক অপমান কেরছ এবং ঈশ্বেরর নােম কােক অিভশাপ িদেয়ছ বেল মেন কর?
তুিম কার িবরুেদ্ধ গলা তুেলছ এবং গির্বত ভােব তািকেয়ছ?

েসটা ইস্রােয়েলর েসই পিবত্র একজেনর িবরুেদ্ধ|
23 তাই তুিম েতামার বাতর্ াবাহকেদর এই কথা বলবার জনয্ পািঠেয় প্রভুেক অপমান কেরছ|

তুিম বেলছ, “আমার অজস্র রথবািহনী িনেয়আিম উচ্চতম পবর্ত েথেক িলবােনােনর গভীরতম প্রেদশ
পযর্ন্ত িগেয়িছ|

েসখানকার উচ্চতম েদবদারু গাছ েথেক শুরু কের সব েচেয় ভাল আর দুমূর্লয্ গাছও েকেট টুকেরা
কেরিছ|

িলবােনােনর সবেচেয় উঁচু প্রান্তর েথেক গভীর জঙ্গল পযর্ন্ত চেষ|
24আিম কুেয়া খঁুেড় িনতয্নতুন জায়গার জল পান কেরিছ|

িমশেরর নদীর জল শুিকেয়,
খট্খেট শুকেনা জিমেত পােয় েহঁেটিছ|”

25 তুিম েতা তাই বলেল| িকন্তু প্রভু যা বেলন তা তুিম েতামার দূরেদেশ েশােনািন|
এসবই আমার (ঈশ্বর) পূবর্ পিরকিল্পত|

েসই অনািদ-অনন্তকাল েথেক
আিমই সব িঠক কের ঘিটেয় চেলিছ!

েয কারেণ তুিম এেকর পর এক শিক্তশালী েদশ ধ্বংস কের,
তােদর পাথেরর ভগ্নসূ্তেপ পিরণত করেত েপেরছ|

26 এই সমস্ত েদেশর েলাক শিক্তহীন|
এই েলাকরা ভীত এবং িবভ্রান্ত

তারা জিমেত ঘাস ও গাছপালা
এবং বাড়ীর ছােদর উপর ঘাস ও গাছপালা বড় না হেতই মারা যায়|

27আিম এটা জািন তুিম কখন বেস থােকা,
কখন আেসা, কখন যাও

এবং কখন তুিম আমার িবরুেদ্ধ|
28 তুিম কখন আমােক অপমান কেরা,

কখন েতামার সঙ্গীত নাসা শূেনয্ তুেল গবর্ কর, েস সবই আিম েখয়াল রািখ|
এবার তাই আিম েতামার এই সঙ্গীত নাসায় দিড় েবঁেধ

েতামায় কলুর বলেদর মেতা েঘারােবা আর জাবর কাটােবা,
িঠক েয ভােব েতামায় েটেন তুেলিছলাম

েস ভােবই এক ফঁুেয় েতামায় নীেচ েফলেবা|� ”

িহিষ্কয়র প্রিত প্রভুর বাতর্ া
29 এিট হেব েতামার পেক্ষ একিট িচহ্নস্বরূপ| এবছর তুিম মােঠ েয শসয্ আপিনই জন্মায় তাই খােব|

পেরর বছর তুিম বীজ েথেক েয শসয্ হয় তাই খােব| আর তার পেরর বছর, তৃতীয় বছের তুিম েতামার
িনেজর েবানা বীেজর শসয্ েথেক েখেত পারেব| এর েথেকই, আিম েয েতামার সহায় তা প্রমািণত হেব|
তুিম দ্রাক্ষা েক্ষেত গাছ পঁুেত েসই দ্রাক্ষা িনেজ খােব| 30 িযহূদার েয সমস্ত েলাক পািলেয় িগেয়েছ এবং
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েবঁেচ আেছ আবার সংখয্ায় বৃিদ্ধ পােব| 31 েয সমস্ত অল্প সংখয্ক েলাক বাকী আেছ তারা েজরুশােলম
েথেক েবিরেয় আসেব এবং িকছু সংখয্ক িসেয়ান পবর্ত েছেড় চেল যােব|

32 “তাই প্রভু অশূর-রাজ সম্পেকর্ জািনেয়েছন:

�অশূর-রাজ এ শহের িনেজর দল িনেয় আসেব না
বা এখােন একটা তীরও ছঁুড়েত পারেব না|

এ শহর আক্রমণ কের, েদয়াল েভেঙ
ধূেলার পাহাড়ও বানােত পারেব না|

33 েয পথ িদেয় অশূর-রাজ এেসিছল, েস পেথই আবার িফের যােব|
এ শহের তার েঢাকা আর হেব না!

34আিম এই শহরেক রক্ষা করব আর বঁাচাব|
আমার িনেজর জনয্ আর আমার েসবক দায়ুেদর জনয্ই আিম এই কাজ করব|� ”

অশূর-রােজর েসনাবািহনী ধ্বংস হল
35 েসই রােতই প্রভুর পাঠােনা দূত িগেয় অশূর-রােজর 185,000 েসনা ধ্বংস করেলন| সকােল উেঠ

সবাই শুধু মৃতেদহ েদখেত েপল|
36সেন্হরীব তখন নীনবীেত িফের িগেয় বাস করেতশুরুকরেলন| 37এক িদন িতিন যখন তঁার ইষ্টেদবতা

িনেষ্রােকর মিন্দের পূজা করিছেলন, েস সময় তঁার দুই পুত্র অদ্রেম্মলক ও শেরৎসর তঁােক তরবািরর
আঘােত হতয্া কের অরারট েদেশ পািলেয় েগেল, তঁার আেরক পুত্র এসর-হেদ্দান তঁার জায়গায় নতুন
রাজা হেলন|

20
অসুস্থ িহিষ্কয় মৃতুয্ মুেখ পিতত হেলন

1 এই সময় একবার অসুস্থ হেয় িহিষ্কয়র প্রায় মর মর অবস্থা হেল আেমােসর পুত্র ভাববাদী িযশাইয়
তঁার সেঙ্গ েদখা কের বলেলন, “প্রভু েতামায় সব হােতর কাজ আর ঘর েগরস্থালী েগাছগাছ কের িনেত
বেলেছন| কারণ তুিম আর বঁাচেব না, েতামার মৃতুয্ হেব!”

2 িহিষ্কয় তখন েদওয়ােলর িদেক মুখ িফিরেয় প্রভুর কােছ প্রাথর্না কের বলেলন, 3 “প্রভু মেন েরখ আিম
সমস্ত অন্তঃকরণ িদেয় মেন প্রােণ েতামার েসবা কেরিছ| যা িকছু ভাল কাজ তুিম করেত বেলছ সবই আিম
কেরিছ|” তারপর িহিষ্কয় খুব কান্নাকািট করেলন|

4 িযশাইয় যাবার পেথ যখন িতিন উেঠােনর মাঝখান পযর্ন্ত িগেয়েছন, েস সময় প্রভুর বাণী তঁার কােন
প্রেবশ করল| প্রভু বলেলন, 5 “যাও, আমার েলাকেদর েনতা িহিষ্কয়েক িগেয় বল, �েতামার িপতা দায়ুেদর
প্রভু েতামার প্রাথর্না শুেনেছন এবং েতামার েচােখর জল েদেখেছন| তাই আিম েতামায় সািরেয় তুলব|
আজ েথেক িতন িদেনর মাথায় তুিম আবার প্রভুর মিন্দের েযেত পারেব| 6 আর আিম েতামার পরমায়ু
আেরা 15 বছর বািড়েয় েদব| েতামােক আর এই শহরেক অশূর-রােজর কবল েথেক বঁািচেয়, আিম এই
শহর রক্ষা করব| আিম আমার িনেজর জনয্ এবং আমার েসবক দায়ুদেক েদওয়া প্রিতশ্রুিত রক্ষােথর্ই এই
কাজ করব|� ”

7 িযশাইয় তখন বলেলন, “ডুমুর ফল েবেট রাজার ক্ষতস্থােন লািগেয় দাও|”
কথা মেতা িহিষ্কয়র ক্ষতস্থােন ডুমুেরর প্রেলপ লাগােত িহিষ্কয় সুস্থ হেয় উঠেলন|
8 িহিষ্কয় বলেলন, “আিম িক কের বুঝব েয প্রভু আবার আমায় সািরেয় তুলেবন, আর িতন িদেনর

মাথায় আিম তঁার মিন্দের েযেত পারব?”
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9 িযশাইয় বলেলন, “তুিম িক চাও? ছায়াটা িক দশ পা এিগেয় যােব, না দশ পা িপিছেয় যােব?* প্রভু
েয কথা বেলেছন তা েয সফল করেবন তার এই িচহ্ন েতামার জনয্|”

10 িহিষ্কয় উত্তর িদেলন, “না না, ছায়ার পেক্ষ এিগেয় চলাটাই সহজ! আপিন বরঞ্চ আহেসর িঁসিড়েত
ছায়াটােক দশ পা িপছু হিটেয় িদন|”

11 িযশাইয় তখন প্রভুর কােছ প্রাথর্না করেলন এবং প্রভু েসই ছায়াটােক আহেসর িঁসিড়পেথ দশ পা
িপিছেয় িদেলন েযখােন েসটা একটু আেগই িছল|

িহিষ্কয় ও বািবেলর েলাকরা
12 েসসমেয় বািবেলর রাজা িছেলন বলদেনর পুত্র বেরাদক্বলদন্| িহিষ্কয়র অসুস্থতার কথা শুেন িতিন

েলাক মারফৎ তঁার জনয্ িচিঠ ও একিট উপহার পািঠেয়িছেলন| 13 িহিষ্কয় বািবেলর এই বয্িক্তেদর স্বাগত
জািনেয় তঁােদর রাজপ্রাসােদর ও তঁার রাজেত্বর েসানা, রূেপা, মশলাপািত, দুমূর্লয্ আতর, অস্ত্রশস্ত্র ও
রাজেকােষর যা িকছু সম্ভার, তা েদিখেয়িছেলন| সারা রােজয্ এমন িকছু িছল না যা িহিষ্কয় তােদর েদখান
িন|

14 তখন ভাববাদী িযশাইয় িহিষ্কয়র কােছ এেস প্রশ্ন করেলন, “এরা েকােত্থেক এেসেছ? িক বলেছ?”
িহিষ্কয় বলেলন, “এরা বািবল নােম বহু দূেরর এক েদশ েথেক এেসেছ|”
15 িযশাইয় িজেজ্ঞস করেলন, “েতামার প্রাসােদ ওরা িক েদখল?”
িহিষ্কয় বলেলন, “সবই েদেখেছ| রাজেকােষ এমন েকান িজিনস েনই, যা আিম ওেদর েদখাই িন|”
16 তখন িযশাইয় িহিষ্কয়েক বলেলন, “প্রভু যা বলেছন মন িদেয় েশােনা| িতিন বলেছন, 17 শীঘ্রই এমন

িদন আসেছ যখন েতামার রাজপ্রাসােদর সবিকছু, যা িকছু েতামার পূবর্পুরুষরা আজ পযর্ন্ত সঞ্চয় কের
িগেয়েছন, বািবেল িনেয় যাওয়া হেব! িকছুই আর পেড় থাকেব না| 18 বািবেলর েলাকরা েতামার পুত্রেদরও
েসখােন িনেয় যােব এবং তােদর নপুংসক কের বািবেলর রাজপ্রাসােদ রাখা হেব|”

19 িহিষ্কয় তখন িযশাইয়েক বলেলন, “খবরটা েবশ ভালই!” (কারণ িতিন ভাবেলন, “আমার
জীিবতকােল শািন্ত বজায় থাকেলই আিম খুশী!”)

20 িহিষ্কয় যা িকছু গুরুত্বপূণর্ কাজ কেরিছেলন, েযমন কের িতিন জেলর েডাবা ও সুড়ঙ্গ গেড়িছেলন এবং
শহেরর েভতের জল এেনিছেলন, েস সবই িযহূদার রাজােদর ইিতহাস গ্রেন্থ িলিপবদ্ধ আেছ| 21 িহিষ্কয়র
মৃতুয্ হেল তঁােক তঁার পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ সমািধস্থ করা হেল তঁার পুত্র মনঃিশ নতুন রাজা হেলন|

21
িযহূদায় মনঃিশর কু-শাসন শুরু

1 মাত্র 12 বছর বয়েস রাজা হেয় মনঃিশ েমাট 55 বছর েজরুশােলেম রাজত্ব কেরন| তঁার মােয়র নাম
িছল িহফ্সীবা|

2 প্রভু েয সব পাপাচরণ করেত বারণ কেরন মনঃিশ েসসবই কেরিছেলন| ইিতপূেবর্ েয সব ভয়ঙ্কর
পাপাচােরর জনয্ প্রভু িবিভন্ন জািতেক েদশচূয্ত কেরিছেলন, মনঃিশ েসই সমস্ত পাপাচরণ কেরন| 3 তঁার
িপতা িহিষ্কয় েয সমস্ত উচ্চস্থান েভেঙ িদেয়িছেলন, মনঃিশ আবার নতুন কের েসই সব েবদী িনমর্াণ
কেরিছেলন| বাল মূির্ত্তর পূজার জনয্ েবদী বানােনা ছাড়াও, ইস্রােয়েলর রাজা আহােবর মতই মনঃিশ
আেশরার খঁুিট পঁুেতিছেলন| িতিন আকােশর তারােদরও পূজা করেতন| 4 মূির্ত্তসমূেহর প্রিত আনুগতয্
েদিখেয় িতিন প্রভুর িপ্রয় ও পিবত্র মিন্দেরর মেধয্ও েবদী বািনেয়িছেলন| (এই েসই জায়গা েযখােন প্রভু
বেলিছেলন, “আিম েজরুশােলেম আমার নাম স্থাপন করব|”) 5 মিন্দেরর দুেটা উেঠােন িতিন আকােশর
নক্ষত্ররািজর জনয্ েবদী বানান| 6 তঁার িনেজর পুত্রেক িতিন যজ্ঞেবদীর আগুেন আহুিত েদন| ভিবষয্ৎ
জানার জনয্ িতিন েপ্রতাত্মা ও িপশাচেদর কােছ যাতায়াত করেতন|
* 20:9: তুিম � যােব সম্ভবতঃ এর অথর্ বাইেরর িদেকর একিট িবেশষ বািড়র িঁসিড়র ধাপ েযগুিল িহিষ্কয় ঘিড় িহেসেব বয্বহার করত|
সূযর্িকরণ িঁসিড়র ওপর পড়েল েবাঝা েযত এটা িদেনর েকান সময়|
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প্রভুেকঅসন্তুষ্ট করার মতআেরা অেনক কাজই মনঃিশ কেরিছেলন|ফলতঃ প্রভু খুবই কু্রদ্ধ হেয়িছেলন|
7 মনঃিশ পাথর কঁুেদ আেশরার একটা মূির্ত্ত বািনেয় েসটােক মিন্দের বিসেয়িছেলন| প্রভু দায়ুদ ও তঁার পুত্র
শেলামনেক বেলিছেলন, “সমস্ত শহেরর মেধয্ েথেক আিম েজরুশােলমেক েবেছ িনেয়িছ| এখানকার এই
মিন্দের আমার নাম িচর িদেনর জনয্ থাকেব| 8 ইস্রােয়লীয়েদর পূবর্পুরুষেদর আিম েয ভূখণ্ড িদেয়িছলাম,
ইস্রােয়লীয়রা যিদ আমায় মানয্ কের চেল, আমার দাস েমািশর েদওয়া িবিধ ও আেদশগুেলা অনুসরণ
কের, তাহেল েসই ভূখণ্ড েথেক আিম কখনও তােদর উৎখাত করব না|” 9 িকন্তু েলাকরা ঈশ্বেরর কথা
গ্রাহয্ করল না| মনঃিশ েলাকেদর িবপেথ চালনা করেলন, যােত তারা আেরা েবশী পাপ কাজ করল েসই
সব জািতসমূেহর েচেয়ও, যােদর প্রভু ধ্বংস কেরিছেলন এবং ইস্রােয়লীয়েদর িদেয় িদেয়িছেলন|

10 প্রভু তঁার দাস ভাববাদীেদর মাধয্েম বেল পািঠেয়িছেলন: 11 “িযহূদার রাজা মনঃিশ, ইেমারীয়েদর
েথেকও বহুগুেণ ঘৃণয্ অপরাধ কেরেছ এবং মূির্ত্তপূজা কের িযহূদােকও পােপর পেথ েঠেল িদেয়েছ| তাই
12 ইস্রােয়েলর প্রভু বেলেছন, �েজরুশােলম ও িযহূদায় আিম এমন সঙ্কট ঘিনেয় তুলব েয, েয শুনেব
েসই িশউের উঠেব, আতিঙ্কত হেব| 13আিম েজরুশােলেমর ওপর শমিরয়ােত েয সূত্র এবং আহাবকুেল
েয ওলন বয্বহার কেরিছলাম, তা িবসৃ্তত করব| মানুষ েয ভােব থালা মুেছ, উপুড় কের রােখ িঠক েস
ভােবই আিম েজরুশােলেমর সব িকছু ওলট-পালট কের খল নলেচ পােল্ট েদব| 14 তেব আমার িকছু
ভক্ত থাকেব, যােদর আিম েরহাই িদেলও, শত্রুর হাত েথেক তারা বঁাচেত পারেব না| শত্রুরা তােদর বন্দী
কের সেঙ্গ িনেয় যােব| তারা েয রকম মূলয্বান িজিনেসর মেতা যােক ৈসনয্রা যুেদ্ধ েপেয় থােক| 15কারণ
েয সব কাজ করােক আিম অনয্ায় বেলিছলাম ওরা তাই কেরেছ| িমশর েথেক ওেদর পূবর্পুরুষরা আসার
পর েথেক এই ভােব ক্রেম ক্রেম ওরা আমায় েক্ষিপেয় তুেলেছ| 16 আর মনঃিশ বহু িনেদর্ াষ বয্িক্তেকও
হতয্া কেরেছ| মনঃিশ েজরুশােলম রেক্ত পিরপূণর্ কেরেছ| তার এই সমস্ত পাপ, পক্ষান্তের িযহূদারই পােপর
ভার বৃিদ্ধ কেরেছ| প্রভু যা করেত বারণ কেরেছন, মনঃিশ তা করেত িযহূদােক বাধয্ কেরেছ|� ”

17 মনঃিশ েয সমস্ত কাজ কেরিছেলন, এমন িক তঁার সমস্ত পাপাচরেণর কথাও িযহূদার রাজােদর
ইিতহাস গ্রেন্থ িলিপবদ্ধ আেছ| 18 মনঃিশর মৃতুয্র পর তঁােক তঁার পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ তঁার বাড়ীর “বাগান
উেষ” সমািধস্থ করা হল এবং তঁার পুত্র আেমান নতুন রাজা হেলন|

আেমােনর সংিক্ষপ্ত শাসনকাল
19 আেমান 22 বছর বয়েস রাজা হেয় মাত্র দু বছেরর জনয্ েজরুশােলম শাসন কেরিছেলন| তঁার মা

িছেলন যট্বাস্থ হারুেষর কনয্া মশুেল্লমৎ |
20 িপতা মনঃিশর মেতাই আেমানও প্রভুর মনঃপূত নয় এমন সমস্ত কাজকমর্ কেরিছেলন| 21 তঁার িপতা

েয সমস্ত মূির্ত্তগুেলােক পূজা করেতন, আেমানও তােদর পূজা করেতন| আেমান তঁার িপতার মেতাই
জীবনযাপন কেরেছন| 22 িতিন তঁার প্রভু পূবর্পুরুষেদর ঈশ্বেরর অিভপ্রায় অনুযায়ী জীবনযাপন না কের
তঁােক পিরতয্াগ কেরন|

23আেমােনর ভৃতয্রা তঁার িবরুেদ্ধ চক্রান্ত কের তঁােক তঁার িনেজর বািড়েতই হতয্া কের| 24 কু্রদ্ধ সাধারণ
মানুষ আেমােনর িবরুেদ্ধ চক্রান্তকারীেদর হতয্া কের তঁার পুত্র েযািশয়েক তঁার জায়গায় নতুন রাজা করল|

25 আেমান আর যা িকছু কেরিছেলন েস সমস্তই িযহূদার রাজােদর ইিতহাস গ্রেন্থ িলিপবদ্ধ আেছ|
26আেমানেকও তঁার পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ উেষর বাগােন সমািধস্থ করা হয়| এরপর তঁার পুত্র েযািশয় রাজয্
পিরচালনা শুরু কেরন|

22
িযহূদায় েযািশয়র শাসনকাল শুরু

1 েযািশয় যখন িযহূদার িসংহাসেন বেসন তঁার বয়স িছল মাত্র আট বছর! িতিন েমাট 31 বছর
েজরুশােলেম রাজত্ব কেরিছেলন| তঁার মা িছেলন বস্কতীরআদায়ার কনয্া িযদীদা| 2 েযািশয় প্রভুর অিভপ্রায়
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অনুযায়ী, িতিন েয ভােব বেলিছেলন িঠক েস ভােবই রাজয্ শাসন কেরিছেলন| িতিন তঁার পূবর্পুরুষ দায়ুেদর
মেতাই ঈশ্বরেক অনুসরণ কেরিছেলন|

েযািশয় মিন্দর সংস্কােরর িনেদর্ শ িদেলন
3 তঁার রাজেত্বর 18তম বছের, েযািশয় মশুল্লেমর েপৗত্র ও অৎসিলেযর পুত্র সিচব শাফনেক প্রভুর

মিন্দের পািঠেয় িছেলন| 4প্রধান যাজক িহিল্কয়েক েলাকরা প্রভুর মিন্দের যা প্রণামী েদয় তা সংগ্রহ করেত
বেলন| িতিন বেলন, “দােরায়ানরা দশর্নাথীর্েদর কাছ েথেক এই প্রণামী িনেয় থােক| 5 যাজকেদর এই টাকা
িদেয় িমিস্ত্র েডেক প্রভুর মিন্দর সারােনা উিচৎ | যাজক েযন অবশয্ই েয সমস্ত েলাক প্রভুর মিন্দর সারােনার
কােজর তদারিক করেব, তােদর হােত এই সব টাকাপয়সা তুেল েদন| 6এই টাকা িদেয় ছুেতার িমিস্ত্র, পাথর
েখাদাইকার, পাথর কািটেয়েদর মাইেন েদওয়া ছাড়াও েযন প্রেয়াজন মেতা মিন্দর সারােনার কাঠ, পাথর
ও অনয্ানয্ িজিনসপত্র েকনা হয়| 7 িমিস্ত্রেদর গুেণ টাকা পয়সা েদবার েকান দরকার েনই, কারণ ওরা
সকেলই খুব িবশ্বাসী|”

মিন্দের িবিধপুস্তক পাওয়া েগল
8 প্রধান যাজক িহিল্কয়, সিচব শাফনেক বলেলন, “েদেখা, আিম প্রভুর মিন্দেরর েভতের িবিধপুস্তক

খঁুেজ েপেয়িছ!” িতিন শাফনেক পুস্তকিট িদেল শাফন তা পেড় েদখেলন|
9অতঃপর সিচব শাফন িগেয় রাজা েযািশয়েক মিন্দর সম্পির্কত সব কথাবাতর্ া বলেলন| িতিন বলেলন,

“আপনার কমর্চারীরা মিন্দেরর সমস্ত প্রণামী সংগ্রহ কের, প্রভুর মিন্দর সংস্কােরর জনয্ তা যারা তদারিক
করেব তােদর হােত তুেল িদেয়েছ|” 10 তখন সিচব শাফন রাজােক বলল, “যাজক িহিল্কয়, আমােক এই
পুস্তকিট িদেয়েছন|” একথা বেল শাফন রাজােক পুস্তকিট পেড় েশানােলন|

11 িবিধপুস্তেক বির্ণত কথা শুেন মহারাজ দুঃখ ও েশাক প্রকােশর জনয্ িনেজর পিরেধয় েপাশাক িঁছেড়
েফলেলন| 12তারপর িতিন যাজক িহিল্কয়, শাফেনর পুত্র অহীকাম, মীখােয়র পুত্র অেক্বার, সিচব শাফন ও
তঁার িনজস্ব ভৃতয্ অসায়েক েডেক িনেদর্ শ িদেলন, 13 “আমার হেয়, আমার প্রজােদর হেয়, সমগ্র িযহূদার
হেয় প্রভুেক িজেজ্ঞস কর আমরা িক করব? খঁুেজ পাওয়া এই িবিধপুস্তেকর বাণী সম্পেকর্ ও তঁােক প্রশ্ন
কেরা| প্রভু আমােদর প্রিত রুদ্ধ হেয়েছন কারণ আমােদর পূবর্পুরুষরা এই িবিধপুস্তেকর কথা আমােদর যা
িনেদর্ শ েদওয়া হেয়িছল তা েমেন চেলন িন|”

েযািশয় এবং ভাববািদনী হুল্দা
14 যাজক িহিল্কয়, অহীকাম, অেক্বার, শাফন আর অসায় তখন মিহলা ভাববািদনী হুল্দার কােছ েগেলন|

হুল্দা িছেলন বস্ত্রাগােরর তত্ত্বাবধায়ক হহর্ েসর েপৗত্র, িতেক্বেরর পুত্র ও শলু্লেমর স্ত্রী, িদ্বতীয় িবভােগ
থাকেতন| তঁারা সকেল েজরুশােলেমর কােছই হুল্দার কােছ িগেয় তঁার সেঙ্গ েদখা কের কথাবাতর্ া বলেলন|

15 হুল্দা তঁােদর জানােলন, “প্রভু ইস্রােয়েলর ঈশ্বর বলেছন: �েতামােক আমার কােছ েয পািঠেয়েছ
তােক বল: 16প্রভু বলেছন: আিম এই স্থান এবং এখানকার বািসন্দােদর জীবেন দুেযর্াগ ঘিনেয় তুলিছ| এই
দুেযর্ােগর কথা, িযহূদার রাজা ইিতমেধয্ই েয বই পেড়েছন তােত বির্ণত আেছ| 17 িযহূদার েলাকরা আমায়
তয্াগ কের অনয্ মূির্ত্তর সামেন ধুপধূেনা িদেয়েছ| তারা মূির্ত্ত পূজা কেরেছ| এসব কের আমায় কু্রদ্ধ কের
তুেলেছ|আিম তাই এই জায়গার ওপরআমার েক্রাধ প্রকাশ করব|আগুেনর িশখার মেতা আমার েক্রাধািগ্ন
েকউ িনবর্ািপত করেত পারেব না!�

18-19 “িযহূদার রাজা েযািশয় েতামােদর প্রভুর কােছ পরামশর্ িনেত পািঠেয়েছন, তঁােক িগেয় েতামরা
প্রভু ইস্রােয়েলর ঈশ্বর বলা েয সব কথা শুনেল তা জানাও| েতামরা সকেলই এখােন আর এখানকার
েলাকেদর জীবেন িক ঘটেত চেলেছ শুনেল| েতামােদর হৃদয় েকামল, আিম জািন এসব ভয়ঙ্কর কথা
শুেন েতামােদর খুব খারাপ েলেগেছ| েতামরা েতামােদর েপাশাক িঁছেড়, কঁাদেত কঁাদেত েশাকপ্রকাশ
কেরছ বেলই আিম েতামােদর কথা শুেনিছ, প্রভু একথা বেলন| 20 �যাও, েতামরা সকেলই অন্তত শািন্তেত
মরেত পারেব| প্রভু বেলেছন, �িতিন েজরুশােলেম েয দুেযর্াগ ঘিনেয় তুলেবন তা েতামােদর েদেখ েযেত
হেব না|� ”
তখন যাজক িহিল্কয়, অহীকাম, অেক্বার, শাফন আর অসায় রাজােক িগেয় এসব কথা জানােলন|
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েলােক িবিধর কথা শুনল

1 রাজা েযািশয় িযহূদা ও েজরুশােলেমর সমস্ত েনতােদর এেস তঁার সেঙ্গ েদখা করেত িনেদর্ শ িদেলন|
2 তারপর িতিন প্রভুর মিন্দের েগেলন| িযহূদা ও েজরুশােলেমর সমস্ত েলাক ও যাজকগণ, ভাববাদীগণ,
সাধারণ মানুষ েথেক শুরু কের মহান বয্িক্তও তঁার সেঙ্গ মিন্দের েগল| তারপর িতিন প্রভুর মিন্দের খঁুেজ
পাওয়া িবিধপুস্তকিট সবাইেক উচ্চস্বের পেড় েশানােলন|

3 স্তেম্ভর পােশ দঁািড়েয় রাজা েযািশয় প্রভুর কােছ তঁার সমস্ত িবিধ ও নীিতগুিল েমেন চলেবন বেল
প্রিতজ্ঞা করেলন| িতিন কায়মেনাবােকয্ এই সমস্ত ও িবিধপুস্তেক যা িকছু বির্ণত আেছ তা পালেন প্রিতশ্রুত
হেলন| সমস্ত েলাক, রাজার প্রাথর্নায় েয তােদরও মত আেছ তা েদখােত উেঠ দঁাড়ােলা|

4 তারপর রাজা েযািশয়, প্রধান যাজক িহিল্কয়, অনয্ানয্ যাজকেদর, মিন্দেরর দাররক্ষী প্রভুর মিন্দর
েথেক বাল মূির্ত্ত, আেশরা ও নক্ষত্রেদর পূজা ও আনুগতয্ প্রদশর্েনর জনয্ বয্বহৃত সমস্ত থালা ও অনয্ানয্
িজিনসপত্র বার কের আনেত িনেদর্ শ িদেলন| এরপর িতিন এই সব িকছু েজরুশােলেমর বাইের িকেদ্রােণর
উপতয্কায় িনেয় িগেয় পুিড়েয় েসই ছাই ৈবেথেল িনেয় এেলন|

5 িযহূদার রাজারা হােরােণর পিরবােরর বাইেরর িকছু িকছু সাধারণ েলাকেক যাজক িহেসেব িনযুক্ত
কেরিছেলন| এই সব ভ্রান্ত যাজকরা েজরুশােলম ও িযহূদার সবর্ত্র মূির্ত্তেদর জনয্ বানােনা উচ্চস্থােন বাল
মূির্ত্তেক, সূযর্েক, চঁাদেক, এবং নক্ষত্ররািজর উেদ্দেশয্ ধুপধূেনা িদেতা| েযািশয় এই সব আচার বন্ধ কের
িদেয়িছেলন|

6তারপর প্রভুর মিন্দর চত্বর েথেক আেশরার মূির্ত্তর জনয্ েপঁাতা সমস্ত খঁুিট উপেড় তুেল শহেরর বাইের
িকেদ্রাণ উপতয্কায় িনেয় িগেয় পুিড়েয় ছাই কের, েসই ছাই সাধারণ মানুষেদর কবের ছিড়েয় িদেলন|

7 এরপর েযািশয় প্রভুর মিন্দর চত্বেরর েভতের বসবাসকারী পুরুষেদহ বয্বসায়ীেদর ঘরগুেলা েভেঙ
েফলেলন| গিণকারাও এই সব ঘরগুেলা বয্বহার করত এবংআেশরার মূির্ত্তর প্রিত তােদরআনুগতয্ জানােত
েছাট েছাট ছাউিন টাঙােতা|

8-9 েস সময় যাজকরা িযহূদার িবিভন্ন শহের ছিড়েয় বসবাস করত এবং েজরুশােলেম প্রভুর মিন্দেরর
েবদীেত বিলদান না কের মূির্ত্তসমূেহর জনয্ সবর্ত্র বানােনা উঁচু েবদীগুেলায় বিলদান করেতা ও ধুপধূেনা
িদত| েগবা েথেক েবেশর্বা পযর্ন্ত সব জায়গােতই এই েবদীগুেলা িছল| যাজকরা েজরুশােলেমর মিন্দের
তােদর জনয্ িনির্দষ্ট জায়গার পিরবেতর্ সাধারণ েলাকেদর সেঙ্গ েযখােন খুশী বেস খািমরিবহীন রুিট েখত|
েযািশয় সমস্ত যাজকেদর েজরুশােলেম আসেত বাধয্ কের, সমস্ত উঁচু েবদী, নগর দ্বােরর বঁা পােশর
যাবতীয় েবদী সবই েভেঙ িদেয়িছেলন|

10 িহেন্নাম েসান উপতয্কার েতাফেত েমালেকর মূির্ত্তর উেদ্দেশয্ েলাকরা েবদীেত িনেজেদর
েছেলেমেয়েক আগুেন আহুিত িদত| েযািশয় এই পাপাচরণ বন্ধ করার জনয্ এই েবদী এমন ভােব েভেঙ
িদেয়িছেলন যােত তা আর বয্বহার করা না যায়| 11 িযহূদারআেগর রাজারা প্রভুর মিন্দেরর প্রেবশপেথ নথন
েমালক নােম একগুরুত্বপূণর্ পদািধকারীর ঘেরর পােশ সূযর্ েদবতােক সম্মান জানােনার জনয্ একটা েঘাড়ায়
টানা রথ ৈতরী কের িদেয়িছেলন| েযািশয় েসই রেথর েঘাড়াগুেলা সিরেয় রথটােক পুিড়েয় িদেয়িছেলন|

12 আেগকার রাজারা আহেসর বািড়র ছােদ এবং মনঃিশ প্রভুর মিন্দেরর দুেটা উেঠােনই মূির্ত্তসমূেহর
পূেজার জনয্ েয েবদীগুেলা বািনেয়িছেলন, েযািশয় েসই সব েবদী টুকেরা টুকেরা কের েভেঙ, ভাঙা
টুকেরাগুেলা িকেদ্রাণ উপতয্কায় েফেল েদয়|

13 রাজা শেলামনও অতীেত েজরুশােলেমর কােছ িবনাশ পাহােড়র দিক্ষেণ এই ধরেণর িকছু উঁচু েবদী
বািনেয়িছেলন, েযখােন সীেদানীয়েদর ঘৃণয্ মূির্ত্ত অেষ্টারেতর পূজার জনয্ এই সব েবদী বয্বহার করা হত|
এছাড়াও মহারাজ শেলামন েমায়াবীয়েদর কেমাশ ওআেমানীয়েদর িমল্কম প্রমুখ ঘৃণয্ মূির্ত্তর জনয্ েয সমস্ত
উঁচু েবদী বািনেয়িছেলন, েযািশয় েস সমস্তই েভেঙ িদেয়িছেলন| 14 িতিন যাবতীয় সৃ্মিতফলক, আেশরার
খঁুিট েভেঙ িদেয় েস সব জায়গায় নরকঙ্কাল ছিড়েয় েদন|

15নবােটর পুত্র যারিবয়াম ইস্রােয়লেক পাপাচরেণর পেথ েঠেল িদেয়িছেলন| িতিন ৈবেথেল েয উচ্চস্থান
বানান েযািশয় তা েভেঙ ধূেলায় িমিশেয়, আেশরার খঁুিটেত আগুন ধিরেয় িদেলন| 16 েযািশয় পবর্েতর
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আেশপােশ তািকেয় অেনক কবরখানা েদখেত েপেলন| েলাক পািঠেয় েসখান েথেক মৃত মানুেষর হাড়
তুিলেয এেন, েযািশয় েসই সমস্ত হাড় যজ্ঞেবদীেত পুিড়েয়, যজ্ঞেবদী অশুিচ কের েদন| ভাববাদীেদর
মুখ িদেয় প্রভু, যারিবয়াম যখন েসই েবদীর পােশ িগেয় দঁািড়েয়িছেলন, তখনই এই সব ভিবষয্ৎবাণী
কিরেয়িছেলন|
েযািশয় চারপােশ তািকেয় েসই ভাববাদীেদর সমািধস্থল েদখেত েপেলন|
17 েযািশয় প্রশ্ন করেলন, “ওটা িকেসর ফলক?”
শহেরর েলাকরা তঁােক উত্তর িদেলা, “এটা েসই িযহূদা েথেক আসা ভাববাদীর কবর| আপিন ৈবেথেলর

েবদীেত যা করেলন তা িতিন বহু িদন আেগই ভিবষয্ৎবাণী কেরিছেলন|”
18 েযািশয় তখন বলেলন, “েদেখা ওঁর কবের েযন েকান রকম হাত না পেড়| ওঁেক শািন্তেত থাকেত

দাও|” তখন েলাকরা শমিরয়ার েসই ভাববাদীর সমািধস্থল েয ভােব িছল, েস ভােবই অিবকৃত অবস্থায়
েরেখ িদল|

19 শমিরয়ায় শহরগুেলায় মূির্ত্তসমূেহর েবদীর আেশপােশ েয সমস্ত মিন্দর গেড় উেঠিছল েযািশয়
েসগুেলাও েভেঙ িদেয়িছেলন| ইস্রােয়েলর আেগকার রাজারা এই সমস্ত মিন্দর বািনেয় প্রভুেক খুবই
অসন্তুষ্ট কের তুেলিছেলন| েযািশয় এইসব মিন্দেরর দশা ৈবেথেলর েবদীর মেতাই কেরিছেলন|

20 েযািশয় শমিরয়ার উচ্চস্থােনর সমস্ত যাজকেদরই হতয্া করেলন| িতিন েবদীর ওপের মানুেষর অিস্থ
েপাড়ােলন| এইভােব িতিন পূজার জায়গা পুেরাপুির িনিশ্চহ্ন কের েজরুশােলেম িফের েগেলন|

িযহূদার েলাকেদর িনস্তারপবর্ উদযাপন
21এরপর েযািশয় সমস্ত েলাকেদর িনেদর্ শ িদেলন, “িবিধপুস্তেক েযভােব েলখা আেছ, েসভােব েতামরা

প্রভু েতামােদর ঈশ্বেরর জনয্ িনস্তারপবর্ উদযাপন কর|”
22 ইস্রােয়েল িবচারকেদর শাসনকােলর পর আর েকউ এভােব িনস্তারপবর্ উদযাপন কেরিন| ইস্রােয়ল

বা িযহূদার আর েকান রাজাই আেগ কখনও এত সমােরােহর সেঙ্গ িনস্তারপবর্ পালন কেরন িন| 23 েযািশয়র
রাজেত্বর 18তম বছের েলাকরা এই িনস্তারপবর্ পালন কেরিছল|

24 িযহূদা ও েজরুশােলেম েলাকরা েপ্রতসাধনা, ডািকনী-িপশাচ-তন্ত্রসাধনা, মূির্ত্তপূজা প্রভৃিত েযসব ঘৃণয্
পাপাচরণ করত, যাজক িহিল্কয়র খঁুেজ পাওয়া িবিধ অনুসাের েযািশয় এসবই সমূেল উৎপাটন কেরন|

25 এর আেগর আর েকান রাজাই েযািশয়র মত িছেলন না| েযািশয় কায়মেনাবােকয্, সমস্ত হৃদয় ও
শিক্ত িদেয় প্রভু ও েমািশর িবিধ অনুসরণ কের জীবনযাপন কেরিছেলন| এখেনা পযর্ন্ত েকান রাজাই তঁার
মত শাসন কেরন িন|

26 িকন্তু তবুও িযহূদার েলাকেদর ওপর েথেক প্রভুর রাগ পেড়িন| মনঃিশর করা কাযর্কলােপর জনয্ই
প্রভু তখনও তােদর ওপর েরেগ িছেলন| 27প্রভু বেলিছেলন, “আিম ইস্রােয়েলর েলাকেদর তােদর বাসভূিম
ছাড়েত বাধয্ কেরিছলাম| িযহূদার সেঙ্গওআিম তাই করব| িযহূদােকআমার দুেচােখর সামেন েথেক সিরেয়
েদব| এমনিক েজরুশােলমেকও আিম আর েদখেত চাই না| হঁয্া, যিদও আিম িনেজই ঐ শহর েবেছ িনেয়
বেলিছলাম, �েয ওখােন আমার নাম থাকেব|� িকন্তু আিম ঐ মিন্দরিটেকও ধ্বংস কের েফলব|”

28 েযািশয় আর যা িকছু কেরিছেলন, েস সবই িযহূদার রাজােদর ইিতহাস গ্রেন্থ িলিপবদ্ধ আেছ|

েযািশয়র মৃতুয্
29 েযািশয়র রাজত্বকােল িমশেরর ফেরৗণ-নেখা ফরাৎ নদীর তীের অশূর-রােজর সেঙ্গ যুদ্ধ করেত

যান| েযািশয় মিগেদ্দােত তঁার সেঙ্গ েদখা করেত েগেল, েদখা হওয়া মাত্র ফেরৗণ-নেখা তঁােক হতয্া কেরন|
30 েযািশয়র পদস্থ আিধকািরকরা রেথ কের তঁার মৃতেদহ মিগেদ্দা েথেক েজরুশােলেম িনেয় এেস তঁােক
তঁার পিরবােরর সমািধস্থেল সমািধ িদেলন|
এরপর েলাকরা েযািশয়র পুত্র িযেহায়াহসেক নতুন রাজা িহেসেব অিভেষক করেলন|

িযেহায়াহস িযহূদার রাজা হেলন
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31 িযেহায়াহস 23 বছর বয়েস রাজা হেয় মাত্র িতন মােসর জনয্ েজরুশােলেম রাজত্ব কেরিছেলন| তঁার
মা িছেলন িলব্নার িযরিমেয়র কনয্া হমূটল| 32 প্রভু েয সব কাজ করেত বারণ কেরিছেলন, িযেহায়াহস
েসই সমস্ত কাজ কেরিছেলন| িতিন তঁার অিধকাংশ পূবর্পুরুষেদর মতই পােপর পথ অনুসরণ কেরন|

33ফেরৗণ-নেখা, িযেহায়াহসেক হমাৎ েদেশর িরব্লােত েজেলআটক কেরন, ফলত িযেহায়াহেসর পেক্ষ
আর েজরুশােলেম রাজত্ব করা সম্ভব হয় িন| তঁােক, ফেরৗণ-নেখা 7500 পাউণ্ড রূেপা এবং 75 পাউণ্ড
েসানা িদেত বাধয্ কেরিছেলন|

34 ফেরৗণ, েযািশয়র আেরক পুত্র| ইিলয়াকীমেক নতুন রাজা বািনেয় তঁার নাম পােল্ট িযেহায়াকীম
রােখন| আর িযেহায়াহসেক িতিন িমশের িনেয় যান| েসখােনই তঁার মৃতুয্ হয়| 35 িযেহায়াকীম ফেরৗণেক
েসানা ও রূেপা িদেলন| িকন্তু িতিন সাধারণ েলাকেক ফেরৗণ-নেখােক েদওয়ার জনয্ েদেশ কর ধাযর্য্
করেলন তাই প্রেতয্ক বয্িক্ত তােদর েসানা ও রূেপার অংশ ফেরৗণ-নেখােক েদওয়ার জনয্ রাজা
িযেহায়াকীমেক িদত|

36 িযেহায়াকীম 25 বছর বয়েস রাজা হেয় এগােরা বছর েজরুশােলেম রাজত্ব কেরিছেলন| তঁার মা
িছেলন রূমার পদােয়র কনয্া সবীদা| 37 িযেহায়াকীমও প্রভু েয সমস্ত কাজ করেত বারণ কেরন, তঁার
অিধকাংশ পূবর্পুরুষেদর মত েসই সমস্ত কাজ কেরিছেলন|

24
রাজা নবূখদিনৎ সর িযহূদায় এেলন

1 িযেহায়াকীেমর রাজত্বকােল বািবল-রাজ নবূখদিনৎ সর িযহূদায় আেসন| িতন বছর তঁার বশয্তা
স্বীকার করার পর িযেহায়াকীম তঁার িবরুেদ্ধ িবেদ্রাহ কেরন| 2 প্রভু বািবলীয়, অরামীয়, েমায়াবীয়,
অেম্মানীয়েদর দলেক িযেহায়াকীেমর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ কিরেয় তঁােক ধ্বংস করেত পািঠেয়িছেলন| প্রভু তঁার
েসবক ভাববাদীেদর মুখ িদেয় করা ভিবষয্ৎবাণী অনুযায়ী এই সমস্ত শত্রুেদর িযহূদা ধ্বংস করার জনয্
পাঠান|

3 এই ভােবই প্রভু িযহূদােক তঁার েচােখর সামেন েথেক সিরেয় েদবার পিরকল্পনা কেরন| মনঃিশর
পাপাচরেণর জনয্ই প্রভু এ িসদ্ধান্ত িনেয়িছেলন| 4 মনঃিশ বহু িনরীহ েলাকেক হতয্া কের েজরুশােলম
রেক্ত পিরপূণর্ কেরিছেলন যা প্রভু কখনও ক্ষমা কেরন িন|

5 িযেহায়াকীম অনয্ানয্ েয সমস্ত কাজ কেরিছেলন েস সবই িযহূদার রাজােদর ইিতহাস গ্রেন্থ িলিপবদ্ধ
আেছ| 6 িযেহায়াকীেমর মৃতুয্র পর তঁােক তঁার পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ সমািধস্থ করা হয়| তঁার পের, তঁার পুত্র
িযেহায়াখীন নতুন রাজা হেলন|

7 এিদেক বািবল-রাজ িমশেরর খঁািড় েথেক শুরু কের ফরাৎ নদী পযর্ন্ত সমস্ত অঞ্চল দখল করায়
িমশর-রাজ তঁার েদশ েছেড় আর েবেরােনার েচষ্টাই কেরন িন| এই সমস্ত অঞ্চলই আেগ তঁার শাসনাধীন
িছল|

নবূখদিনৎ সর েজরুশােলম দখল করেলন
8 িযেহায়াখীন 18 বছর বয়েস রাজা হবার পর মাত্র িতন মাস েজরুশােলেম রাজত্ব কেরিছেলন| তঁার

মা িছেলন েজরুশােলেমর ইল্নাথেনর কনয্া নহুষ্টা| 9 িযেহায়াখীন তঁার িপতার মতই প্রভু েয সমস্ত কাজ
করেত বারণ কেরিছেলন, েসই সব কাজ কেরিছেলন|

10 েসই সময়, নবূখদিনৎ সেরর েসনাপিতরা এেস চারপাশ েথেক েজরুশােলম িঘের েফেলিছেলন|
11 তারপর নবূখদিনৎ সর স্বয়ং শহের আেসন| 12 িযহূদার রাজা িযেহায়াখীন তঁার মা, েসনাপিতেদর,
েনতােদর ও আিধকািরকেদর সকলেক িনেয় তঁার সেঙ্গ েদখা করেত েগেল বািবলরাজ তঁােক বন্দী কেরন|
নবূখদিনৎ সেরর শাসন কােলর অষ্টম বছের এই ঘটনা ঘেটিছল|

13 নবূখদিনৎ সর েজরুশােলেমর প্রভুর মিন্দর ও রাজপ্রাসাদ েথেক সমস্ত সম্পদ অপহরণ কের িনেয়
যান| রাজা শেলামন প্রভুর মিন্দের েয সমস্ত েসানার থালা বিসেয়িছেলন, প্রভুর ভিবষয্ৎবাণী অনুযায়ীই
নবূখদিনৎ সর মিন্দর েথেক েস সমস্ত থালা খুেল িনেয় িগেয়িছেলন|
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14 নবূখদিনৎ সর েনতা ও ধনীেলাক সহ েজরুশােলম েথেক 10,000 বয্িক্তেক বন্দী কের িনেয় যান|
হতদিরদ্র েলাক ছাড়া, কািরগর েথেক শ্রিমক সমস্ত েলাকেকই িতিন বন্দী কেরন| 15 রাজা িযেহায়াখীন ও
তঁার মা, স্ত্রীেদর, আিধকািরক ও প্রিতপিত্তশালী বয্িক্তেদর বন্দী কের বািবেল িনেয় িগেয়িছেলন| 16 েমাট
7000 দক্ষ ৈসিনক ও 1000 কুশলী কািরগরেক বািবলরাজ নবূখদিনৎ সর বািবেল বন্দী কের িনেয় যান|

রাজা িসিদিকয়
17 বািবল-রাজ নবূখদিনৎ সর, িযেহায়াখীেনর কাকা মত্তিনেয়র নাম পােল্ট িসিদিকয় েরেখ তঁােক রাজা

কেরিছেলন| 18 িসিদিকয় 21 বছর বয়েস রাজা হেয় 11 বছর েজরুশােলেম রাজত্ব কেরন| তঁার মা িছেলন
িলব্নার িযরিমেয়র কনয্া হমূটল| 19 িযেহায়াখীেনর মতই িসিদিকয়, প্রভু যা িকছু করেত বারণ কেরিছেলন
েস সমস্ত কাজই কেরিছেলন| 20 েজরুশােলম ও িযহূদার ওপর প্রভু এত কু্রদ্ধ হেয়িছেলন েয প্রভু এই দুই
েদশেক তঁার েচােখর সামেন েথেক মুেছ েফেলন|

নবূখদিনৎ সর িসিদিকেয়র শাসন বন্ধ করেলন
িসিদিকয় বািবল-রােজর কত্তর্ ত্ব অস্বীকার কেরিছেলন|

25
1 তাই বািবল-রাজ নবূখদিনৎ সর, তঁার সমস্ত েসনাবািহনী িনেয় েজরুশােলেমর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেত

এেলন| িসিদিকয়র রাজত্বকােলর নবম বছেরর 10 মােসর 10 িদেন এই ঘটনা ঘেটিছল| েজরুশােলম শহের
যাতায়াত বন্ধ করেত নবূখদিনৎ সর শহেরর চারপােশ তঁার েসনাবািহনী েমাতােয়ন কের একটা েদওয়াল
বািনেয় শহরটা অবেরাধ কেরিছেলন| 2এই ভােব তঁার েসনাবািহনী িসিদিকয়র রাজেত্বর একাদশ বছর পযর্ন্ত
েজরুশােলম িঘের েরেখিছল| 3 এিদেক শহেরর েভতের খাদয্াভাব উত্তেরাত্তর বৃিদ্ধ পািচ্ছল| চতুথর্ মােসর
9তম িদেনর পর েথেক শহের সাধারণ মানুেষর খাবার মত এককণা খাবারও আর অবিশষ্ট িছল না|

4 েশষ পযর্ন্ত নবূখদিনৎ সেরর েসনাবািহনী শহেরর প্রাচীর েভেঙ েভতের ঢুেক পড়েল, েস রােতই
বাগােনর গুপ্তপেথর ফঁাপা েদওয়ােলর মেধয্ িদেয় রাজা িসিদিকয় ও তঁার েসনাবািহনীর েলাকরা পািলেয়
যায়| যিদও শত্রুপেক্ষর েসনাবািহনী সারা শহর িঘের েরেখিছল, িকন্তু তবুও িসিদিকয় ও তঁার পাশ্বর্চররা
মরুভূিমর পেথ পািলেয় েযেত সক্ষম হন| 5 িকন্তু বািবেলর েসনাবািহনী তঁােদর ধাওয়া কের িযরীেহার কােছ
রাজা িসিদিকয়েক বন্দী কের| িসিদিকয়র সমস্ত েসনা তঁােক একলা েফেল েরেখ পািলেয় যায়|

6 বািবলীয়রা তঁােক বন্দী কের বািবেল রাজার কােছ িনেয় যায় যা এখন িছল িরব্লােত, িযিন তােক শািস্ত
েদন| 7 তারা িসিদিকয়র সামেনই তঁার চার পুত্রেক হতয্া কের, তঁার েচাখ েগেল িদেয় িশকল পিরেয় তঁােক
বািবেল িনেয় িগেয়িছল|

েজরুশােলম ধ্বংস হল
8 নবূখদিনৎ সেরর বািবল শাসেনর উিনশ বছেরর পঞ্চম মােসর 7তম িদেন নবূষরদন েজরুশােলেম

আেসন| নবূষরদন িছেলন তঁার সবর্ােপক্ষা রণকুশলী ৈসনয্েদর েসনাপিত| 9 িতিন প্রভুর মিন্দর এবং
রাজপ্রাসাদ পুিড়েয় েফলেলন| িতিন েছাট বড় সমস্ত ঘর বাড়ীও ধ্বংস কের িদেয়িছেলন|

10 এরপর, নবূখদিনৎ সেরর ৈসনয্বািহনীর েসনারা েজরুশােলেমর চারপােশর প্রাচীর েভেঙ্গ েফেল
11 অবিশষ্ট েয কজন েলাক তখন পেড় িছল তােদর বন্দী কের িনেয় যায়| এমনিক েয সমস্ত েলাক
আত্মসমপর্ণ করেত েচেয়িছল তােদরও েরহাই েদওয়া হয় িন| 12 নবূষরদন একমাত্র দীনদিরদ্র েলাকেদর
দ্রাক্ষা েক্ষত ও শসয্ েক্ষেতর েদখােশানা করার জনয্ েফেল েরেখ িগেয়িছেলন|

13বািবলীয় েসনাবািহনী প্রভুর মিন্দেরর িপতেলর সমস্ত িজিনসপত্র েভেঙ টুকেরা টুকেরা কের| িপতেলর
জলাশয়, েসই েঠলাগািড়টা িকছুই তারা ভাঙেত বািক রােখিন| তারপর েসই িপতেলর ভাঙা টুকেরাগুেলা
তারা বািবেল িনেয় যায়| 14 গােছর টব, েকাদাল, বািতদােনর িশখা উস্কােনার যন্ত্র েথেক শুরু কের
িপতেলর থালা, চামচ, কড়াই, পাত্র, 15 েসানা ও রূেপার সমস্ত িজিনসপত্রই নবূষরদন সেঙ্গ কের িনেয়
যান| 16-17 িতিন যা িনেয়িছেলন তার তািলকা নীেচ েদওয়া হল: 27 ফুট ৈদেঘর্য্র 2িট িপতেলর স্তম্ভ,
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স্তেম্ভর মাথার ওপেরর কারুকাযর্খিচত 4/1-2 ফুট উঁচু গমু্বজ, িপতেলর বড় জলাধার, প্রভুর মিন্দেরর
জনয্ শেলামেনর ৈতরী করা েঠলাগািড়টা; সব িমিলেয় এগুেলার ওজন সিঠক কত িছল তা বলাও কিঠন!

িযহূদার েলাকেদর বন্দী করা হল
18 মিন্দর েথেক নবূষরদন, প্রধান যাজক সরায়, সহকারী যাজক সফিনয়, প্রেবশদ্বােরর িতন জন

দােরায়ানেক বন্দী কের িনেয় িগেয়িছেলন|
19 আর শহর েথেক িতিন 1 জন েসনাসিচব, রাজার 5 জন পরামশর্দাতা, েসনাপ্রধােনর বয্িক্তসিচব

িযিন েলাকেদর মেধয্ েথেক বাছাই কের েসনা িনেয়াগ করেতন, এরা ছাড়াও 60 জন সাধারণ মানুষেক
বন্দী কেরন|

20-21তারপর নবূষরদন এেদর সবাইেক হমােতর িরব্লায বািবল-রােজর কােছ িনেয় েগেল, বািবল-রাজ
েসখােনই তােদর হতয্া কেরন| আর িযহূদার েলাকেদর বন্দী কের তঁারা সেঙ্গ িনেয় যান|

িযহূদার রাজয্পাল গদিলয়
22 বািবল-রাজ নবূখদিনৎ সর িকছু েলাকেক িযহূদায় েরেখ িগেয়িছেলন| িতিন শাফেনর েপৗত্র

অহীকােমর পুত্র গদিলয়েক এই সমস্ত েলাকেদর শাসন করার জনয্ শাসক িহেসেব িযহূদায় বিসেয় যান|
23এিদেক এ খবর েপেয় নথিনেয়়র পুত্র ইশ্মােয়ল, কােরেযর পুত্র েযাহানন, নেটাফাতীয় তনহূমেতর পুত্র

সরায় আর মাখাথীেয়র পুত্র যাসিনয় প্রমুখ েসনাবািহনীর প্রধানরা তােদর দলবল িনেয় িমস্পােত গদিলয়র
সেঙ্গ েদখা করেত েগেলন| 24গদিলয় তােদরআশ্বস্তকের বলেলন, “বািবলীয় রাজকমর্চারীেদর ভয় পাবার
েকান কারণ েনই| েতামরা যিদ এখােন েথেক বািবল-রােজর অধীেন কাজ কর তাহেলই সব িঠক হেয়
যােব|”

25 িকন্তু নথিনেয়়র পুত্র ইশ্মােয়ল িছেলন রাজপির-বােরর সদসয্ এভােব সাতমাস কাটার পর িতিন ও
তঁার দেলর দশ জন িমেল গদিলয় ও সমস্ত ইহুদীেদর হতয্া করেলন| িমস্পােত গদিলয়র সেঙ্গ েয সমস্ত
বািবলীয়রা বাস করিছল তারাও রক্ষা েপল না| 26 তারপর েসনাবািহনীর েলাক েথেক শুরু কের েছাট বড়
সবাই বািবলীয়েদর ভেয় িমশের পািলেয় েগল|

27 পরবতীর্কােল ইিবল-মেরাদক বািবেলর রাজা হেলন| িতিন িযহূদার রাজা িযেহায়াকীমেক তঁার
বন্দীেত্বর 37 বছেরর মাথায় েজল েথেক মুক্ত করেলন| মেরাদেকর রাজেত্বর বােরা মােসর 27 িদেনর
মাথায় এই ঘটনা ঘেটিছল| 28 িতিন িযেহায়াকীেমর সেঙ্গ ভাল বয্বহার কেরিছেলন এবং রাজসভায়
অনয্ানয্ রাজােদর তুলনায় তঁােক আরও গুরুত্বপূণর্ জায়গায় বসার অিধকার িদেয়িছেলন| 29 মেরাদক,
িযেহায়াকীেমরআসামীর েপাশাক খুেল িদেয়িছেলন| এবং জীবেনর বাকী কটা িদন িযেহায়াকীম মেরাদেকর
সেঙ্গ একই েটিবেল বেস খাওয়া দাওয়া কেরন| 30 রাজা ইিবল-মেরাদক িযেহায়াকীমেক এরপর েথেক
েপাষণ করিছেলন|
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বংশাবিলর প্রথম খণ্ড

আদম েথেক েনাহ পযর্ন্ত পিরবারবেগর্র ইিতহাস
1-3আদম, েশখ, ইেনাশ, ৈকনন, মহলেলল, েযরদ, হেনাক, মথূেশলহ, েলমক, েনাহ|*

4 েনাহর িতন পুত্র| তােদর নাম িছল েশম, হাম এবং েযফৎ|

েযফেতর উত্তরপুরুষ
5 েযফেতর সাত পুেত্রর নাম হল: েগামর, মােগাগ, মাদয়, যবন, তুবল, েমশক আর তীরস|
6 েগামেরর পুত্রেদর নাম: অিস্কনস, দীফৎ আর েতাগমর্|
7 যবেনর পুত্ররা হল: ইলীশা, তশীর্শ, িকত্তীম ও েরাদানীম|

হােমর উত্তরপুরুষ
8 হােমর পুত্রেদর নাম: কূশ, িমশর, পূট ও কনান|
9 কূেশর পুত্রেদর নাম: সবা, হবীলা, সপ্তা, রয়মা ও সপ্তকা|
রয়মার পুত্রেদর নাম: িশবা ও দদান|
10 কূেশর এক উত্তরপুরুেষর নাম িছল িনেম্রাদ| িতিন বড় হেয় পৃিথবীর সবর্ােপক্ষা শিক্তশালী ও সাহসী
েযাদ্ধা িহেসেব পিরিচিত লাভ কেরন|

11 লূদ, অনাম, লহাব, নপ্তুহ, 12 পেথ্রাষ, কসূ্লহ, কেপ্তার � এেদর সকেলর িপতা িছেলন িমশর| কসূ্লহ
িছেলন পেলষ্টীয়েদর পূবর্পুরুষ|

13 কনােনর প্রথম পুত্র িছল সীেদান| 14 কনান � িযবূষীয়, ইেমারীয়, িগগর্াশীয়, 15 িহব্বীয়, অকীর্য়,
সীনীয়, অবর্দীয়, 16 সমারীয় আর হমাতীয়েদরও পূবর্পুরুষ|

েশেমর উত্তরপুরুষ
17 েশেমর পুত্রেদর নাম: এলম, অশূর, অফর্ক্ষদ, লূদ এবং অরাম| অরােমর পুত্ররা হল: ঊষ, হূল,
েগথর ও েমেশক|

18অফর্ক্ষদ িছেলন েশলহর িপতা এবং এবেরর িপতামহ|
19 এবেরর দুই পুেত্রর একজেনর নাম িছল েপলগ, কারণ তঁার জেন্মর পর েথেকই পৃিথবীর েলাকরা
িবিভন্ন ভাষােগাষ্ঠীেত িবভক্ত হেয় যায়| েপলেগর ভাইেয়র নাম িছল যক্তন| (20 যক্তন পুত্রেদর নাম:
অেল্মাদদ, েশলফ, হৎসমর্াবৎ, েযরহ, 21 হেদারাম, ঊসল, িদক্ল, 22 এবল, অবীমােয়ল, িশবা,
23 ওফীর, হবীলা ও েযাবেবর িপতা িছল| ইহারা সকেল যক্তেনর পুত্র|)

24 েশেমর উত্তরপুরুষ হল অফর্ক্ষদ, েশলহ, 25 এবর, েপলগ, িরয়ূ, 26 সরূগ, নােহার, েতরহ আর
27অব্রাম (অব্রাম যােক অব্রাহামও বলা হয়|)

অব্রাহােমর পিরবার
28অব্রাহােমর দুই পুেত্রর নাম ইসহাক ও ইশ্মােয়ল| 29 এেদর উত্তরপুরুষ িনম্নরূপ:

* 1:1-3: আদম � েনাহ এই নােমর তািলকািটেত আেছ এক বয্িক্তর নাম| তারপর তার উত্তরপুরুষেদর নাম|
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ইশ্মােয়েলর প্রথম ও বড় েছেলর নাম নবােয়াত্ | তঁার অনয্ানয্ পুত্রেদর নাম হল: েকদর, অেদ্বল,
িমব্সম, 30 িমশ্ম, দূমা, মসা, হদদ, েতমা, 31 িযটূর, নাফীশ ও েকদমা|

32 অব্রাহােমর উপপত্নী কটূরা- িসম্রণ, যক্ষণ, মদান, িমিদয়ন, িযশ্বক ও শূহ প্রমুখ পুত্রেদর জন্ম
িদেয়িছেলন|

যক্ষেণর পুত্রেদর নাম: িশবা ও দদান|
33 িমিদয়েনর পুত্রেদর নাম: ঐফা, এফর, হেনাক, অবীদ আর ইল্দায়া|
এঁরা সকেলই িছেলন কটূরার উত্তরপুরুষ|

ইসহােকর বংশধর
34অব্রাহােমর এক পুত্রর নাম ইসহাক| ইসহােকর দুই পুত্র � এেষৗ আর ইস্রােয়ল|
35 এেষৗর পুত্রেদর নাম: ইলীফস, রূেয়ল, িযয়ূশ, যালম আর েকারহ|
36 ইলীফেসর পুত্রেদর নাম: ৈতমন, ওমার, সফী, গিয়তম আর কনস| ইলীফস আর িতম্নর অমােলক
নােমও এক পুত্র িছল|

37 রূেয়েলর পুত্রেদর নাম: নহৎ, েসরহ, শম্ম আর িমসা|

েসয়ীর েথেক ইেদামীয়রা
38 েসয়ীেরর পুত্রেদর নাম: েলাটন, েশাবল, িসিবেয়়ান, অনা, িদেশান, এৎ সর আর দীশন|
39 েলাটেনর পুত্রেদর নাম: েহাির আর েহামম| েলাটেনর িতম্না নােম এক েবানও িছল|
40 েশাবেলর পুত্রেদর নাম: অিলয়ন, মানহৎ, এবল, শফী আর ওনম|
িসিবেয়়ােনর পুত্রেদর নাম: অয়া আর অনা|
41অনার পুত্র হল িদেশান|
িদেশােনর পুত্রেদর নাম: হম্রণ, ইশ্বন, িযত্রণ আর করাণ|
42 এৎ সেরর পুত্রেদর নাম: িবল্হন, সাবন আর যাকন|
িদশেনর পুত্রেদর নাম: ঊষ আর অরাণ|

ইেদােমর রাজা
43 ইস্রােয়েল রাজতন্ত্র চালু হবার বহু আেগ েথেকই ইেদােম রাজতন্ত্র প্রচিলত িছল| নীেচ ইেদােমর
রাজােদর পিরচয় েদওয়া হল:

ইেদােমর প্রথম রাজা িছেলন িবেয়ােরর পুত্র েবলা| েবলার রাজধানীর নাম িছল িদন্হাবা|
44 েবলার মৃতুয্র পর বস্রার েসরেহর পুত্র েযাবব নতুন রাজা হেলন|
45 েযাবেবর মৃতুয্র পর রাজা হেলন ৈতমন েদেশর হূশম|
46 হূশম মারা েগেল তঁার জায়গায় বদেদর পুত্র হদদ নতুন রাজা হেলন| তঁার রাজধানীর নাম িছল অবীত্ |
িতিন েমায়াবীয়েদর েদেশ িমিদয়নেক যুেদ্ধ পরািজত কেরিছেলন|

47 হদেদর মৃতুয্র পর মেস্রকার বািসন্দা সম্ল তঁার জায়গায় নতুন রাজা হেলন|
48 সম্ল মারা েগেল ফরাৎ নদীর তীরবতীর্ রেহােবােতর েশৗল নতুন রাজা হেলন|
49 েশৗল মারা েগেল রাজা হেলন অেক্বােরর পুত্র বাল্-হানন|
50 বাল্-হানেনর মৃতুয্র পর রাজা হেলন হদদ| তঁার রাজধানীর নাম িছল পায় আর তঁার স্ত্রীর নাম
মেহটেবল| মেহটেবল িছেলন মেট্রেদর কনয্া, েমষাহেবর েদৗিহত্রী| 51 তারপর হদেদর মৃতুয্ হল|

িতম্ন অিলয়া, িযেথত্ , 52 অহলীবামা, এলা, পীেনান, 53 কনস, ৈতমন, িমব্সর, 54 মগ্দীেয়ল, ঈরম
প্রমুখ বয্িক্তরা িছেলন ইেদােমর েনতা|
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2
ইস্রােয়েলর পুত্র

1 ইস্রােয়েলর পুত্রেদর নাম: রূেবণ, িশিমেয়ান, েলিব, িযহূদা, ইষাখর, সবূলূন, 2 দান, েযােষফ,
িবনয্ামীন, নপ্তািল, গাদ ও আেশর|

িযহূদার পুত্র
3 িযহূদার পুত্রেদর নাম: এর, ওনন এবং েশলা| এঁরা িতনজন কনানীয়া বৎ-শূয়ার গেভর্ জন্মগ্রহণ কেরন|
প্রভু যখন েদখেলন েয, িযহূদার প্রথম পুত্র, এর অসৎ, তখন িতিন তঁােক হতয্া করেলন| 4 িযহূদার
পুত্রবধূ তামর ও িযহূদার িমলেনর ফেল েপরস ও েসরহর জন্ম হয়| অথর্াৎ সব িমিলেয় িযহূদার সন্তান
সংখয্া িছল পঁাচ|

5 েপরেসর পুত্রেদর নাম: িহেষ্রাণ আর হামূল|
6 েসরেহর পঁাচ পুেত্রর নাম: িশিম্র, এথন, েহমন, কেল্কাল আর দারা|
7 িশিম্রর পুেত্রর নাম কির্ম| কির্মর পুেত্রর নাম িছল আখর| যুেদ্ধ লাভ করা িজিনসপত্র ঈশ্বরেক না িদেয়
িনেজর কােছ েরেখ আখর ইস্রােয়লেক বহুতর সমসয্ার মেধয্ েঠেল িদেয়িছেলন|

8 এথেনর পুেত্রর নাম অসিরয়|
9 িহেষ্রােণর পুত্রেদর নাম: িযরহেমল, রাম আর কালুবায়|

রােমর উত্তরপুরুষ
10 রাম িছেলন িযহূদার েলাকেদর েনতা নহেশােনর িপতামহ এবং অম্মীনাদেবর িপতা| 11 নহেশােনর
পুেত্রর নাম সেল্মান, সেল্মােনর পুেত্রর নাম েবায়স, 12 েবায়েসর পুেত্রর নাম ওেবদ, ওেবেদর
পুেত্রর নাম িযশয়, িযশেয়র িছল সাত পুত্র| 13 িযশেয়র বড় েছেলর নাম ইলীয়াব, িদ্বতীয় পুেত্রর
নাম অবীদানব, তৃতীয় পুেত্রর নাম শম্ম, 14 চতুথর্ পুেত্রর নাম নথেনল, পঞ্চম পুেত্রর নাম রদ্দয়,
15 ষষ্ঠ পুেত্রর নাম ওৎসম আর সপ্তম পুেত্রর নাম িছল দায়ুদ| 16 এেদর দুই েবােনর নাম সরূয়া ও
অবীগল| সরূয়ার িতন পুত্র � অবীশয়, েযায়াব ও অসােহল| 17অবীগেলর পুেত্রর নাম অমাসা আর
তঁার িপতা েযথর িছেলন ইশ্মােয়েলর বািসন্দা|

কােলেবর উত্তরপুরুষ
18 িহেষ্রােণর পুেত্রর নাম িছল কােলব| কােলব আর তঁার স্ত্রী, িযিরেয়ােতর কনয্া অসূবার িমলেনর
ফেল েযশর, েশাবব ও অেদর্ ান এই িতন পুেত্রর জন্ম হয়| 19 অসূবার মৃতুয্ হেল কােলব ইফ্রাথােক
িবেয় করেলন| কােলব আর ইফ্রাথার পুেত্রর নাম হূর| 20 হূেরর পুেত্রর নাম ঊির আর েপৗেত্রর নাম
বৎসেলল িছল|

21 িহেষ্রাণ 60 বছর বয়েস িগিলয়েদর িপতা মাখীেরর কনয্ােক িবেয় কেরন| তঁার ও মাখীেরর কনয্ার
িমলেন সগূেবর জন্ম হয়| 22 সগূেবর পুেত্রর নাম িছল যায়ীর| িগিলয়দ েদেশ যায়ীেরর 23িট শহর
িছল| 23 িকন্তুকনাত্ ওআশপােশর 60িটশহরতলী সহ যায়ীেরর সমস্তগ্রাম েগশূর এবং অরাম েকেড়
িনেয়িছল| ঐ 60 খানা েছাট শহরতলীর মািলক িছেলন িগিলয়েদর িপতা মাখীেরর েছেলপুেলরা|

24 ইফ্রাথার কােলব শহের, িহেষ্রােণর মৃতুয্র পর তঁার স্ত্রী অিবয়া অস্ হূর নােম এক পুেত্রর জন্ম
িদেয়িছেলন| অস্হূেরর পুেত্রর নাম িছল তেকায়া|

িযরহেমেলর উত্তরপুরুষ
25 িহেষ্রােণর বড় েছেল িযরহেমেলর পুত্রেদর নাম িছল: রাম, বূনা, ওরণ, ওৎসম আর অিহয়| রাম
িযরহেমেলর বড় েছেল| 26অটারা নােম িযরহেমেলর আেরকজন স্ত্রী িছল| তঁার পুেত্রর নাম ওনম|

27 িযরহেমেলর বড় েছেল রােমর পুত্রেদর নাম িছল: মাষ, যামীন আর একর|
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28 ওনেমর শম্ময় ও যাদা নােম দুই পুত্র িছল| শম্মেয়র দুই পুেত্রর নাম িছল নাদব ও অবীশূর|
29অবীশূর আর তঁার স্ত্রী অবীহিয়েলর অহবান আর েমালীদ নােম দুই পুত্র িছল|
30 নাদেবর পুত্রেদর নাম: েসলদ ও অপপিয়ম| েসলদ অপুত্রক অবস্থায় মারা যান|
31অপপিয়েমর পুেত্রর নাম িযশী| িযশী িছেলন েশশেনর িপতা আর অহলেয়র িপতামহ|
32 শম্মেয়র ভাই, যাদার পুত্রেদর নাম েযথর ও েযানাথন| েযথর অপুত্রক অবস্থােতই মারা িগেয়িছেলন|
33 েযানাথেনর দুই পুেত্রর নাম েপলত্ ও সাসা| এই হল িযরহেমেলর সন্তান-সন্তিতেদর তািলকা|
34 েশশেনর েকান পুত্র িছল না| তেব তঁার এক কনয্া িছল, যােক িতিন িমশর েথেক আনা যাহর্ া নােম

35 এক ভৃেতয্র সেঙ্গ িবেয় িদেয়িছেলন| এই যাহর্ া আর তঁার কনয্ার অত্তয় নােম এক পুত্র িছল|
36 অত্তেয়র পুেত্রর নাম নাথন, নাথেনর পুেত্রর নাম সাবদ, 37 সাবদ িছল ইফ্লেলর িপতা| ইফ্লল িছল
ওেবেদর িপতা| 38 ওেবেদর পুেত্রর নাম েযহূ, েযহূর পুেত্রর নাম অসিরয়, 39অসিরয়র পুেত্রর নাম
েহলস, েহলেসর পুেত্রর নাম ইলীয়াসা, 40 ইলীয়াসার পুেত্রর নাম িসস্ময়, িসস্মেয়র পুেত্রর নাম শলু্লম,
41 শলু্লেমর পুেত্রর নাম িযকিময়, আর িযকিময়র পুেত্রর নাম িছল ইলীশামা|

কােলেবর পিরবার
42 িযরহেমেলর ভাই কােলেবর পুত্রেদর নাম িছল েমশা ও মােরশা| েমশার পুেত্রর নাম সীফ আর
মােরশার পুেত্রর নাম িহেব্রাণ|

43 িহেব্রােণর পুত্রেদর নাম িছল: েকারহ, তপূহ, েরকম ও েশমা| 44 েশমার পুেত্রর নাম রহম| রহেমর
পুেত্রর নাম িছল যির্কয়ম| েরকেমর পুেত্রর নাম িছল শম্ময়| 45 শম্মেয়র পুেত্রর নাম মােয়ান আর
মােয়ােনর পুত্র িছল ৈবৎ -সুর|

46 কােলেবর দাসী ও উপপত্নী ঐফার পুত্রেদর নাম িছল: হারণ, েমাৎসা ও গােসস| হারেণর পুেত্রর
নামও গােসস|

47 েযহদেয়র পুত্রেদর নাম � েরগম, েযাথম, েগসন, েপলট, ঐফা ও শাফ|
48কােলেবর আেরক দাসী ও উপপত্নী মাখার পুত্রেদর নাম িছল েশবর আর িতহর্ ন: 49 এছাড়াও মাখার
শাফ ও িশবা নােম দুই পুত্র িছল| শােফর পুেত্রর নাম মদ্মন্না আর িশবার পুত্রেদর নাম িছল মেক্বনার
ও িগিবয়া| কােলেবর কনয্ার নাম িছল অক্ষা|

50-51 কােলেবর উত্তরপুরুষ িনম্নরূপ: হূর িছেলন কােলেবর বড় েছেল| তঁার মা িছেলন ইফ্রাথা| হূেরর
পুত্রেদর নাম েশাবল, শল্মা ও হােরফ| এঁরা িতন জন যথাক্রেম িকিরয়ৎ-িযয়ারীম, ৈবৎ েলহম আর
ৈবৎ -গাদ শহেরর প্রিতষ্ঠাতা িছেলন|

52 িকিরয়ৎ িযয়ারীেমর প্রিতষ্ঠাতা িছেলন েশাবল| েশাবেলর উত্তরপুরুষরা িছল হােরায়া, মনূেহােতর
অেধর্ক েলাকরা| 53 িকিরয়ৎ-িযয়ারীেমর পিরবারেগাষ্ঠী হল িযত্রীয়, পূথীয়, শূমাথীয় ও িমশ্রায়ীয়রা|
আবার সরাথীয় ও ইষ্টােয়ালীয়রা িমশ্রায়ীয়েদর েথেক উদূ্ভত হয়|

54 ৈবৎ েলহম, নেটাফা, অেট্রাত্ -েবৎ -েযায়াব, মনহেতর অেধর্ক েলাকরা, সরায়ীয়রা 55 এবং যােবেশ
েয সব েলখকেদর পিরবারগুিল বাস করত তারা হল: িতিরয়াথ, িশিময়থ আর সূখাথ| তারা সকেলই
কীনীয় েগাষ্ঠীর অন্তভুর্ ক্ত এবং েবৎ -েরখেবর প্রিতষ্ঠাতা হম্মেতর বংশধর িছেলন|

3
দায়ুেদর পুত্র

1 দায়ুেদর কেয়কিট পুেত্রর জন্ম হেয়িছল িহেব্রাণ শহের| তঁার পুত্রেদর তািলকা িনম্নরূপ:

দায়ুেদর প্রথম পুেত্রর নাম অেম্নান| তঁার মা িছেলন িযিষ্রেয়েলর অহীেনায়ম|
দায়ুেদর িদ্বতীয় পুত্র দািনেয়েলর মা িছেলন িযহূদার কির্মেলর অবীগল|
2 দায়ুেদর তৃতীয় পুত্র অবশােলােমর মা গশূররাজ তল্মেয়র কনয্া মাখা|
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চতুথর্ পুত্র আেদািনয়র মােয়র নাম িছল হগীত|
3 পঞ্চম পুত্র, শফিটয়র মােয়র নাম িছল অবীটল|
ষষ্ঠ পুত্র িযিত্রয়েমর মােয়র নাম িছল ইগ্লা, দায়ুেদর স্ত্রী|

4 িহেব্রােন তঁার এই ছয় পুেত্রর জন্ম হয়|
মহারাজ দায়ুদ িহেব্রােণ সাত বছর ছয় মাস রাজত্ব কেরিছেলন| আর িতিন েজরুশােলেম েমাট 33 বছর

রাজত্ব কেরন|
5 েজরুশােলেম তঁার েয সমস্ত পুত্র জন্মগ্রহণ কের তারা হল:

অম্মীেয়েলর কনয্া বৎেসবার গেভর্ িশিময়, েশাবব, নাথন এবং শেলামন প্রমুখ চার পুত্র| 6-8 এছাড়া
িযভর, ইলীশূয়া, ইলীেফলট, েনাগহ, েনফগ, যািফয়, ইলীশামা, ইলীয়াদা ও ইলীেফলট নােম দায়ুেদর
আেরা নয় পুত্র িছল| 9 উপপত্নীেদর সেঙ্গ িমলেনর ফেলও দায়ুেদর েবশ কেয়কিট সন্তান হয়| আর
তামর নােম তঁার একটা কনয্াও িছল|

দায়ুেদর সমেয়র পের িযহূদার রাজা
10শেলামেনর পুেত্রর নাম রহিবয়াম, রহিবয়ােমর পুেত্রর নাম অিবয়, অিবয়র পুেত্রর নাম আসা, আসার
পুেত্রর নাম িযেহাশাফট, 11 িযেহাশাফেটর পুেত্রর নাম িছল েযারাম, েযারােমর পুেত্রর নাম অহিসয়,
অহিসয়র পুেত্রর নাম েযায়াশ, 12 েযায়ােশর পুেত্রর নাম অমৎিসয়, অমৎিসয়র পুেত্রর নাম অসিরয়,
অসিরয়র পুেত্রর নাম েযাথম, 13 েযাথেমর পুেত্রর নাম আহস, আহেসর পুেত্রর নাম িহিষ্কয়, িহিষ্কয়র
পুেত্রর নাম মনঃিশ, 14 মনঃিশর পুেত্রর নাম আেমান আর আেমােনর পুেত্রর নাম েযািশয়়|

15 েযািশয়র বংশধরেদর তািলকা িনম্নরূপ: তঁার প্রথম পুেত্রর নাম েযাহানন, িদ্বতীয় পুেত্রর নাম
িযেহায়াকীম, তৃতীয় পুেত্রর নাম িসিদিকয়, চতুথর্ পুেত্রর নাম শলু্লম|

16 িযেহায়াকীেমর পুত্রেদর নাম িছল িযকিনয় আর িসিদিকয়|*

বািবলীয় বন্দীেত্বর পর দায়ুেদর পিরবার
17 িযকিনয় বািবেল বন্দী হবার পর তঁার পুত্রেদর তািলকা িনম্নরূপ: শল্টীেয়ল, 18 মল্কীরাম, পদায়,
িশনত্ সর, িযকিময়, েহাশামা ও নদিবয|

19 পদােয়র পুত্রেদর নাম সরুব্বািবল আর িশিমিয়| মশুল্লম আর হনািনয় হল সরুব্বািবেলর দুই পুত্র;
তঁােদর শেলামীত্ নােম এক েবানও িছল| 20 হশুবা, ওেহল, েবিরিখয়, হসিদয়, যুশব-েহষদ নােম
সরুব্বািবেলর আেরা পঁাচজন পুত্র িছল|

21 হনািনয়র পুেত্রর নাম পলিটয়| পলিটয়র পুেত্রর নাম িযশায়াহ| িযশায়াহর পুেত্রর নাম রফায়, রফােয়র
পুেত্রর নাম অণর্ন, অণর্েনর পুেত্রর নাম ওবিদয় আর ওবিদয়র পুেত্রর নাম শখিনয়|

22শখিনয়র পুত্র শমিয়য়; এবং শমিয়েয়র পুত্র হটূশ, িযগাল, বারীহ, িনয়িরয় আর শাফট েমাট ছয় জন|
23 ইলীৈযনয়, িহিষ্কয় আর অস্রীকাম নােম িনয়িরয়র িতনিট পুত্র িছল|
24আর ইলীৈয়নেয়র েহাদিবয়, ইলীয়াশীব, পলায়ঃ অকু্কব, েযাহানন, দলায় আর অনািন নােম সাত পুত্র
িছল|

4
িযহূদার অনয্ানয্ পিরবারগুিলর পিরচয়

* 3:16: িযেহায়াকীেমর � িসিদিকয় এেক দুভােব বয্াখয্া করা যায়: (1) “এই িসিদিকয় িছল িযেহায়াকীেমর পুত্র এবং িযকিনেয়র ভাই|”
(2) “এই িসিদিকয় িছল িযকিনেয়র পুত্র এবং িযেহায়াকীেমর নািত|”
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1 িযহূদার পঁাচ পুেত্রর নাম:

েপরস, িহেষ্রাণ, কমীর্, হূর আর েশাবল|
2 েশাবেলর পুেত্রর নাম রায়া, রায়ার পুেত্রর নাম যহত্ আর যহেতর দুই পুেত্রর নাম িছল অহূময় ও লহদ|
সরাথীয়রা অহূময় ও লহেদর উত্তরপুরুষ িছল|

3ঐটেমর পুত্রেদর নাম: িযিষ্রেয়ল, িযশ্মা ও িযদ্বশ| এেদর েবােনর নাম িছল হৎসিলল-েপানী|
4 পনূেয়েলর পুেত্রর নাম িছল গােদার| এসর িছল হূেশর িপতা|
এরা িছল হূেরর পুত্র| হূর িছল ইফ্রাথার প্রথম পুত্র| ইফ্রাথা িছেলন ৈবৎ েলহেমর প্রিতষ্ঠাতা|
5 তেকােয়র িপতা অস্হূেরর িহলা ও নারা নােম দুই স্ত্রী িছল| 6 নারা ও অস্হূেরর পুত্রেদর নাম: অহুষম,
েহফর, ৈতিমিন ও অহষ্টির| 7 িহলা আর অস্হূেরর পুত্রেদর নাম: েসরত্ , িযত্ েসাহর, ইৎ নন আর
েকাস| 8 েকােসর দুই পুেত্রর নাম িছলআনূবআর েসােববা| েকাস হারুেমর পুত্র অহহর্ েলর পিরবােরর
পূবর্পুরুষ িছেলন|

9 যােবেশর জন্ম তার অনয্ানয্ ভাইেদর জেন্মর েথেক েবশী েবদনাদায়ক িছল| যােবেশর মা বেলিছেলন,
“ও হবার সময় আমায় খুব কষ্ট েপেত হেয়িছল বেল আিম ওর এই নাম েরেখিছ!” 10 যােবশ ইস্রােয়েলর
ঈশ্বেরর কােছ প্রাথর্না কের বেলন, “আিমআপনার প্রকৃতআশীবর্াদ প্রাথর্না কির| আিম চাই আপিনআমােক
আেরা জিম-জমা িদন| সব সময় আমার কাছাকািছ েথেক যারা আমােক আঘাত করেত চায় তােদর েথেক
আমায় রক্ষা করুন, তাহেল আর আমায় েকান কষ্ট েভাগ করেত হেব না|” ঈশ্বর তঁার এসমস্ত মেনাবাসনা
পূণর্ কেরিছেলন|

11 শূেহর ভাই কলূেবর পুেত্রর নাম িছল মহীর| মহীেরর পুেত্রর নাম ইেষ্টান, 12 ইেষ্টােনর পুত্রেদর নাম
ৈবৎ রাফা, পােসহ ও তিহন্ন| তিহন্নর পুেত্রর নাম ঈরনাহস| এঁরা সকেলই েরকার বািসন্দা িছেলন|

13 কনেসর দুই পুেত্রর নাম: অৎনীেয়ল আর সরায়| অৎনীেয়েলর দুই পুেত্রর নাম: হথত্ আর
িমেয়ােনাথয়| 14 িমেয়ােনাথেয়র পুেত্রর নাম িছল অফ্রা|

সরােয়র পুেত্রর নাম িছল েযায়াব| এই েযায়াব িছেলন কুশলী িশল্পী েগ হারািসমেদর পূবর্পুরুষ|
15 িযফুিন্নর পুত্র িছল কােলব| কােলেবর পুত্রেদর নাম: ঈরূ, এলা ও নয়ম| এলার পুেত্রর নাম িছল কনস|
16 িযহিলেলেলর পুত্রেদর নাম: সীফ, সীফা, তীিরয় আর অসােরল|
17-18 ইষ্রার পুত্রেদর নাম: েযথর, েমরদ, এফর আর যােলান| েমরেদর এক পেক্ষর স্ত্রীর গেভর্ জন্মায়
মিরয়ম, শম্ময় ও িযশ্বহ| িযশ্বহ িছল ইষ্টিেমায়র িপতা| েমরেদর িমশরীয় স্ত্রী ফেরৗেণর কনয্া িবিথয়ার
গেভর্ েযরদ গেদােরর িপতা, েহবর েসােখার িপতা, আর িযকুথীেয়ল সােনাহর িপতা জন্মগ্রহণ কেরন|
এই িতন জেনর পুত্রেদর নাম িছল যথাক্রেম গেদার, েসােখার ও সােনাহ|

19 েমরেদর স্ত্রী িছেলন িযহূদার বািসন্দা এবং নহেমর েবান| তঁার েপৗত্রেদর নাম িকয়ীলা আর ইষ্টিেমায়|
িকয়ীলা আর ইষ্টিেমায় যথাক্রেম গম্মীর্য় ও মাখাথীয়েদর পূবর্পুরুষ| 20 শীেমােনর পুত্রেদর নাম িছল
অেম্নান, িরণ্ন, িবন্-হানন আর তীেলান|

িযশীর দুই পুেত্রর নাম েসােহত্ আর িবন্-েসােহত্ |
21-22 েশলা িছেলন িযহূদার সন্তান| তঁার পুত্রেদর নাম এর, লাদা আর েযাকীম| েকােষবার েলাকরাও
তঁারই বংশধর| এছাড়াও েযায়াশ আর সারফ নােম তঁার দুই পুত্র েমায়াবীয় েমেয়েদর িবেয় কের
ৈবৎ েলহেম চেল িগেয়িছেলন| এেরর পুেত্রর নাম িছল েলকার| লাদা িছেলন মােরশার িপতা এবং
ৈবৎ অসেবেয়র তঁািতেদর পিরবারেগাষ্ঠীর প্রিতষ্ঠাতা| এই পিরবার সম্পেকর্ যা িকছু তথয্ পাওয়া
িগেয়েছ তা খুবই প্রাচীন| 23 েশলার বংশধররা মািটর িজিনষপত্র বানােতন| এঁরা নতায়ীম ও গেদরায়
বাস করেতন ও েসখানকার রাজােদর জনয্ কাজ করেতন|



1 বংশাবিল 4:24 556 1 বংশাবিল 5:1-3

িশিমেয়ােনর সন্তানসন্তিত
24 িশিমেয়ােনর পুত্রেদর নাম নমূেয়ল, যামীন, যারীব, েসরহ আর েশৗল| 25 েশৗেলর পুেত্রর নাম শলু্লম,
শলু্লেমর পুেত্রর নাম িমব্সম আর িমব্সেমর পুেত্রর নাম িছল িমশ্ম|

26 িমেশ্মর পুেত্রর নাম হমু্মেয়ল, হমু্মেয়েলর পুেত্রর নাম শকূ্কর আর শকূ্কেরর পুেত্রর নাম িছল িশমিয়|
27 িশমিয়র েষাল জন পুত্র আর ছয় কনয্া িছল| িকন্তু িশমিয়র ভাইেদর খুব েবিশ পুত্রকনয্া িছল না|
িযহূদার অনয্েদর তুলনায় তােদর পিরবারেগাষ্ঠী যেথষ্ট েছাট িছল|

28 িশমিয়র উত্তরপুরুষরা েবর্-েশবা, হৎসর-শূয়াল, েমালাদা শহরতলীসমূেহ বাস করত| 29 িবল্হা,
এৎ সম, েতালদ, 30 বথূেয়ল, হম্মর্া, িসক্লগ, 31 ৈবৎ -মকর্ ােবাত্ , হৎসর-সূষীম, ৈবৎ -িবরী, শারিযম
প্রমুখ শহরগুেলায় দায়ুেদর রাজত্ব কােলর আেগ পযর্ন্ত বাস করেতন| 32এই সব শহরগুেলার কােছ
েয পঁাচিট গ্রাম িছল, েসগুিল হল: ঐটম, ঐন, িরেম্মাণ, েতােখন ও আশন| 33 বালত্ পযর্ন্ত আেরা
অেনক গ্রাম িছল েযখােন িশমিয়র বংশধররা থাকেতন| তঁারা তঁােদর পািরবািরক ইিতহাসও িলেখ
িগেয়েছন|

34-38 মেশাবব, যেম্লক, অমৎিসেয়র পুত্র েযাশঃ, েযােয়ল, েযািশিবয়র পুত্র েযহূ, সরােয়র পুত্র
েযািশিবয়, অসীেয়েলর পুত্র সরায়, ইিলৈয়নয়, যােকাবা, িযেশাহায়, অসায়, অদীেয়ল, িযশীমীেয়ল,
বনায়, অেলােনর েপৗত্র ও িশিফর পুত্র সীষঃ প্রমুখ িছেলন এই সব পিরবারেগাষ্ঠীর প্রধান ও েনতা|
আেলান িছেলন িযদিয়য়র পুত্র এবং িশিম্রর নািত| আবার িশিম্র িছেলন শমিয়েয়র পুত্র|

এই েলাকেদর পিরবার অিতশয় বৃিদ্ধ েপল| 39 তারা তােদর েমষ ও গবািদ পশুর জনয্ চারণভূিমর
েখঁােজ উপতয্কার পূবর্িদেক গেদােরর বিহরাঞ্চেল চেল েগল| 40এভােব খঁুজেত খঁুজেত তারা উবর্র সবুজ
ও শািন্তপূণর্ জিম খঁুেজ েপেলা| হােমর উত্তরপুরুষরা অতীেত েসখােন বসবাস করেতন| 41 রাজা িহিষ্কয়র
িযহূদায় রাজত্ব কােল এই ঘটনা ঘেটিছল| এই সমস্ত েলাক গেদাের এেসিছল, হামীয়েদর তঁাবুগুিল ধ্বংস
কেরিছল, তারা িময়ূনীয়েদর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ কের তােদর ধ্বংস কেরিছল| আজঅবিধ তােদর একজনও েবঁেচ
েনই| অতঃপর তারা েসখােন থাকেত শুরু করল কারণ ওখানকার জিমেত তােদর েমেষর খাবার মত প্রচুর
পিরমােণ ঘাস িছল|

42 িশিমেয়ােনর পিরবারেগাষ্ঠীর পঁাচেশা েলাক েসয়ীর পাবর্তয্ অঞ্চেল বসবাস করেত িগেয়িছেলন|
পলিটয়, িনয়িরয়, রফািয়য় ও উষীেয়ল প্রমুখ িযশীর পুত্ররা এই দেলর েনতৃত্ব িদেয়িছেলন| িশিমেয়ােনর
বংশধররাও এখানকার বািসন্দা অমােলকীয়েদর সেঙ্গ যুদ্ধ কেরিছল এবং 43 যারা েবঁেচিছল েসই সমস্ত
অমােলকীয়েদর তারা েমের েফেলিছল| তারপর েথেক আজ অবিধ েসই িশিমেয়ানীয়রা েসয়ীেরই বাস
করেছন|

5
রূেবেণর উত্তরপুরুষ

1-3 রূেবণ িছেলন ইস্রােয়েলর প্রথম সন্তান| তাই, প্রথামত তঁারই বড় েছেলর িবেশষ সম্মান ও সুিবেধ
পাবার কথা| িকন্তু েযেহতু রূেবণ তঁার িপতার স্ত্রীর সেঙ্গ ৈদিহক সম্পকর্ স্থাপন কেরিছেলন েসই কারেণ
বড় েছেলর অিধকার েযােষেফর পুত্ররা েপেয়িছেলন| পািরবািরক ইিতহােসও, রূেবেণর নাম বড় েছেল
িহেসেব নিথভুক্ত করা েনই| িযহূদা েযেহতু তঁার ভাইেদর েথেক েবিশ শিক্তশালী হেয় উেঠিছেলন, েসেহতু
তঁার পিরবার েথেকই েনতা িস্থর করা হত| তা সেত্ত্বও, বড় েছেলর িবেশষ অিধকার ও অনয্ানয্ ক্ষমতা
েযােষেফর বংেশর েলাকরাই েভাগ করেতন|

রূেবেণর পুত্ররা িছল হেনাক, পলু্ল, িহেষ্রাণ ও কমীর্|
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4 েযােয়েলর উত্তরপুরুষেদর তািলকা িনম্নরূপ: েযােয়েলর পুেত্রর নাম িশমিয়য়, িশমিয়য়র পুেত্রর নাম
েগাগ, েগােগর পুেত্রর নাম িশিমিয়, 5 িশিমিয়র পুেত্রর নাম মীখা, মীখার পুেত্রর নাম রায়া, রায়ার
পুেত্রর নাম বাল, 6 বােলর পুেত্রর নাম িছল েবরা| অশূররাজ িতগ্লত্ -িপেলষর রূেবণ পিরবারেগাষ্ঠীর
এই েনতােক তার জায়গা ছাড়েত বাধয্ কেরন এবং তঁােক িনবর্াসন েদন|

7 েযােয়েলর ভাইেদর ও তঁার পিরবােরর পিরচয় তঁার পিরবারেগাষ্ঠীর ইিতহাস অনুযায়ী িছল িনম্নরূপ:
এই বংেশর বড় েছেল িছেলন িযয়ীেয়ল, তারপর সখিরয় আর 8আসেসর পুত্র েবলা| আসস িছেলন
েশমার পুত্র| েশমা িছেলন েযােয়েলর পুত্র| এঁরা অেরােয়র েথেক নেবা এবং বাল্-িমেয়ান পযর্ন্ত
অঞ্চেল বাস করেতন| 9 পূবর্িদেক ফরাৎ নদীর কােছ মরুভূিম পযর্ন্ত অঞ্চেল এঁেদর বসবাস িছল|
বসবােসর জনয্ তঁারা এই অঞ্চল েবেছ িনেয়িছেলন কারণ তঁােদর িগিলয়েদ অেনক গবািদ পশু
িছল| 10 েশৗেলর রাজত্ব কােল, েবলার েলাকরা হাগরীয়েদর সেঙ্গ যুদ্ধ কের, তঁােদর হািরেয় তঁােদর
তঁাবুেত বসবাস করেত শুরু কেরন এবং িগিলয়েদর পূবর্প্রান্ত পযর্ন্ত অঞ্চেল িনেজেদর আিধপতয্
িবস্তার কেরন|

গােদর উত্তরপুরুষ
11গােদর পিরবারেগাষ্ঠীর েলাকরা রূেবণ পিরবারেগাষ্ঠীর েলাকেদর কােছই বাশন অঞ্চেলর শহর সলখা
পযর্ন্ত ছিড়েয় িছিটেয় বাস করেতন| 12 বাশেনর প্রথম েনতা িছেলন েযােয়ল| তারপের যথাক্রেম
শাফম ও যানয় েনতা হন| 13 মীখােয়ল, মশুল্লম, েশবা, েযারায়, যাকন, সীয় আর এবর হেলন
এই পিরবােরর সাত ভাই| 14 এঁরা সকেলই হূিরর পুত্র অবীহিয়েলর উত্তরপুরুষ| আবার হূির িছেলন
যােরাহর পুত্র, যােরাহ িগিলয়েদর পুত্র, িগিলয়দ মীখােয়েলর পুত্র, মীখােয়ল িযশীশেয়র পুত্র, িযশীশয়
যহেদার পুত্র আর যহেদা িছেলন বূেষর পুত্র| 15 অনয্ এক পিরবােরর েনতা অিহর িপতার নাম
অিব্দেয়ল| িতিন িছেলন গূিনর পুত্র|

16 গাদ পিরবারেগাষ্ঠীর েলাকরা িগিলয়দ অঞ্চেল বসবাস করত| এঁরা বাশন ও বাশেনর পাশ্বর্বতীর্ েছাট
খােটা শহর েথেক সীমােন্ত শােরাণ পযর্ন্ত সমস্ত সমভূিমেত বসিত স্থাপন কেরিছেলন|

17এই সমস্ত নামগুিল গােদর পািরবািরক ইিতহােস িলিপবদ্ধ করা হয় এবং এগুিল িযহূদার রাজা েযাথম
ও ইস্রােয়েলর রাজা যারিবয়ােমর সমেয় নিথভুক্ত করা হয়|

যুেদ্ধ িকছু রন-কুশলী ৈসিনক
18রূেবণ, গাদ ও অেধর্ক মনঃিশ পিরবারেগাষ্ঠী েথেক 44,760 জন সাহসী েলাক িছল| ঢাল-তেরায়াল

ছাড়াও তীর-ধনুক িনেয় যুদ্ধ করােতও তারা িছল পারদশীর্| 19 এরা হাগরীয়, িযটূর, নাফীশ ও েনাদেবর
িবরুেদ্ধ যুদ্ধ েঘাষণা কের| 20 মনঃিশ, রূেবণ ও গাদ পিরবারেগাষ্ঠীর েলাকরা সবর্শিক্তমান ঈশ্বেরর
কােছ যুেদ্ধ তােদর সাহাযয্ করার জনয্ প্রাথর্না কেরন| ঈশ্বর তােদর সাহাযয্ কেরন কারণ তারা তঁােক
িবশ্বাস কেরিছল এবং তারা হাগরীয়েদর ও অনয্ানয্ সকলেক যুেদ্ধ পরাস্ত কের| 21 তােদর 50,000 উট,
250,000 েমষ এবং 2000 গাধা িনেয় েনওয়া ছাড়াও তারা 100,000 বয্িক্তেক বন্দী কেরিছেলন| 22ঈশ্বর
স্বয়ং রূেবেণর বংেশর েলাকেদর সহায় হওয়ায় বহু হাগরীয় যুেদ্ধ িনহত হন এবং অতঃপর মনঃিশ, রূেবণ
ও গাদ পিরবােরর েলােকরা হাগরীয়েদর বাসভূিমেত থাকেত শুরুকেরন| ইস্রােয়েলর েলাকরা বন্দী হওয়ার
আেগ পযর্ন্ত তঁারা ওখােনই বাস কেরেছন|

23 মনঃিশর পিরবারেগাষ্ঠীর অেধর্ক েলাক বাল্-হেম্মর্াণ, সনীর ও হেম্মর্াণ পবর্ত পযর্ন্ত বাশন অঞ্চেল
বসবাস করেতন| এমশঃ তঁারা একিট বড় েগাষ্ঠীেত পিরণত হেয়িছেলন|

24এফর, িযশী, ইলীেয়ল, অস্রীেয়ল, িযরিময়, েহাদিবয়, যহদীেয়ল প্রমুখ িবখয্াত সাহসী বীররা িছেলন
এঁেদর েনতা| 25 িকন্তু এঁরা তঁােদর পূবর্পুরুেষর আরাধয্ ঈশ্বেরর িবরুেদ্ধ পাপাচরণ কের এই অঞ্চেলর
প্রাক-বািসন্দােদর ভ্রান্ত েদবেদবীর আরাধনা শুরু করেলন| এ কারেণই ঈশ্বর িকন্তু প্রাক-বািসন্দােদর ধ্বংস
কেরিছেলন|
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26ফলতঃ, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর, অশূররাজ পূল িযিন িতগ্লত্ -িপেলষর নােমও পিরিচত িছেলন, যুদ্ধ করবার
উস্কািন িদেলন এবং িতিন রূেবণ, গাদ ও অেধর্ক মনঃিশর পিরবারেগাষ্ঠীর সেঙ্গ যুদ্ধ কের তােদর বন্দী কের
িনবর্াসেন িনেয় েগেলন| এই সমস্ত বন্দীেদর পূল েহলহ, হােবার ও হারা এবং েগাষণ নদীর কােছ িনেয়
এেলন| েস িদন েথেক আজ পযর্ন্ত তারা েসখােনই বসবাস কের আসেছন|

6

েলিবর উত্তরপুরুষ
1 েলিবর পুত্রেদর নাম িছল: েগেশর্ান, কহাত্ আর মরাির|
2কহােতর পুত্রেদর নাম িছল: অম্রাম, িযষ্হর, িহেব্রাণ আর উষীেয়ল|
3অম্রােমর সন্তানেদর নাম িছল: হােরাণ, েমািশ আর মিরয়ম|
হােরােণর পুত্ররা িছল নাদব, অবীহূ, ইিলয়াসর এবং ঈথামর| 4 ইিলয়াসেরর পুেত্রর নাম পীনহস,
পীনহেসর পুেত্রর নাম অিবশূয়, 5 অিবশূয়র পুেত্রর নাম বুিক্ক, বুিক্কর পুেত্রর নাম উিষ, 6 উিষর
পুেত্রর নাম সরিহয়, সরিহয়র পুেত্রর নাম মরােয়াত্ , 7মরােয়ােতর পুত্র অমিরয়, অমিরয়র পুেত্রর নাম
অহীটূব, 8অহীটূেবর পুেত্রর নাম সােদাক, সােদােকর পুেত্রর নাম অহীমাস, 9অহীমােসর পুেত্রর নাম
অসিরয়,অসিরয়র পুেত্রর নাম েযাহানন, 10 েযাহানেনর পুেত্রর নাম অসিরয়|এইঅসিরয় শেলামেনর
েজরুশােলেম বানােনা মিন্দেরর যাজক িছেলন| 11অসিরয়র পুেত্রর নাম অমিরয়, অমিরয়র পুেত্রর
নাম অহীটূব, 12 অহীটূেবর পুেত্রর নাম সােদাক, সােদােকর পুেত্রর নাম শলু্লম, 13 শলু্লেমর পুেত্রর
নাম িহিল্কয়, িহিল্কয়র পুেত্রর নাম অসিরয়, 14অসিরয়র পুেত্রর নাম সরায় আর সরােয়র পুেত্রর নাম
িছল িযেহাষাদক|

15 প্রভু যখন িযহূদা আর েজরুশােলেমর প্রিত কু্রদ্ধ হেয়িছেলন, িযেহাষাদকও তখন বাসভূিম তয্াগ
করেত বাধয্ হেয়িছেলন| প্রভু নবূখদিনৎ সরেক িদেয় এই সময় িযহূদা আর েজরুশােলেমর সমস্ত
েলাকেদর বন্দী কিরেয় িভেন্দেশ পািঠেয় িছেলন|

েলিবর অনয্ানয্ উত্তরপুরুষ
16 েলিবর পুত্ররা িছল: েগেশর্ান, কহাত্ আর মরাির|
17 েগেশর্ােনর পুত্রেদর নাম িছল িলিব্ন আর িশিমিয়|
18কহােতর পুত্রেদর নাম িছল অম্রাম, িযষ্হর, িহেব্রাণ আর উষীেয়ল|
19 মরািরর দুই পুেত্রর নাম মহিল আর মূিশ|
িপতৃপুরুষেদর নামানুসাের েলবীয় পিরবােরর তািলকা িনম্নরূপ:
20 েগেশর্ােনর উত্তরপুরুষ: েগেশর্ােমর পুত্র িছল িলিব্ন, িলিব্নর পুত্র যহত্, যহেতর পুত্র িসম্ম, 21 িসম্মর
পুত্র েযায়াহ, েযায়ােহর পুত্র ইেদ্দা, ইেদ্দার পুত্র েসরহ আর েসরহর পুত্র িছল িযয়ত্রয়|

22কহােতর উত্তরপুরুষ: কহােতর পুত্র িছলঅম্মীনাদব,অম্মীনাদেবর পুত্র েকারহ, েকারেহর পুত্রঅসীর,
23অসীেরর পুত্র ইল্কানা, ইল্কানার পুত্র ইবীয়াসফ, ইবীয়াসেফর পুত্র অসীর, 24অসীেরর পুত্র তহৎ,
তহেতর পুত্র ঊরীেয়ল, ঊরীেয়েলর পুত্র ঊিষয় আর ঊিষয়র পুত্র েশৗল|

25 ইল্কানার পুেত্রর নাম িছল অমাসয় আর অহীেমাৎ| 26 ইল্কানার আেরক পুেত্রর নাম িছল েসাফী, তার
পুেত্রর নাম নহৎ, 27 নহেতর পুেত্রর নাম ইলীয়াব, ইলীয়ােবর পুেত্রর নাম িযেরাহম, িযেরাহেমর
পুেত্রর নাম ইল্কানা আর ইল্কানার পুেত্রর নাম িছল শমূেয়ল| 28 শমূেয়েলর দুই পুেত্রর নাম েযােয়ল
আর অিবয়| েযােয়ল িছল শমূেয়েলর বড় েছেল|

29 মরািরর বংশধর: মরািরর পুেত্রর নাম মহিল, মহিলর পুেত্রর নাম িলিব্ন, িলিব্নর পুেত্রর নাম িশিমিয়,
িশিমিয়র পুেত্রর নাম উষঃ, 30 উষঃর পুেত্রর নাম িশিময়, িশিময়র পুেত্রর নাম হিগয় আর হিগয়র
পুেত্রর নাম িছল অসায়|
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মিন্দেরর গায়করা
31 সাক্ষয্িসনু্দক রাখার িসনু্দকিট প্রভুর গৃহেত রাখার পর মহারাজ দায়ুদ িনম্নিলিখত বয্িক্তেদর

েসখানকার ভজন ও কীতর্ েনর দািয়ত্ব িদেয়িছেলন| 32শেলামন প্রভুর জনয্ েজরুশােলেম মিন্দর বানােনার
আেগ পযর্ন্ত এই সমস্ত গায়করা এই পিবত্র তঁাবু বা সমাগম তঁাবুেত তঁােদর কমর্সূচী অনুযায়ী গান-বাজনা
আরাধনা করেতন|

33 এঁরা হেলন কহােতর পিরবােরর:

েযােয়েলর পুত্র গায়ক েহমন, েযােয়েলর িপতা শমূেয়ল, 34 শমূেয়েলর িপতা ইল্কানা, ইল্কানার িপতা
িযেরাহম, িযেরাহেমর িপতা ইলীেয়ল, ইলীেয়েলর িপতা েতাহ, 35 েতাহর িপতা সূফ, সূেফর িপতা
ইল্কানা, ইল্কানার িপতা মাহত, মাহেতর িপতা অমাসয়, 36 অমাসেযর িপতা ইল্কানা, ইল্কানার িপতা
েযােয়ল, েযােয়েলর িপতা অসিরয়, অসিরয়র িপতা সফিনয়, 37সফিনয়র িপতা তহত, তহেতর িপতা
অসীর, অসীেরর িপতা ইবীয়াসফ, ইবীয়াসেফর িপতা েকারহ, 38 েকারহর িপতা িযষ্হর, িযষ্হেরর
িপতা কহাত্ , কহােতর িপতা েলিব আর েলিবর িপতা িছেলন ইস্রােয়ল|

39আসফ িছেলন েহমেনরআত্মীয় এবং িতিন েহমেনর ডানিদেক দঁািড়েয় কাজ করেতন|আসেফর িপতা
িছেলন েবিরিখয়, েবিরিখয়র িপতা িশিময়, 40 িশিময়র িপতা মীখােয়ল, মীখােয়েলর িপতা বােসয়,
বােসয়র িপতা মিল্কয়়, 41 মিল্কয়়র িপতা ইৎ িনর, ইৎ িনেরর িপতা েসরহ, েসরেহর িপতা অদায়া,
42অদায়ার িপতা এথন, এথেনর িপতা িসম্ম, িসম্মর িপতা িশিমিয়, 43 িশিমিয়র িপতা যহত, যহেতর
িপতা েগেশর্ান আর েগেশর্ান িছেলন েলিবর পুত্র|

44 মরািরর উত্তরপুরুষরা েহমন আর আসেফর আত্মীয় িছেলন এবং তঁারা েহমেনর বঁািদেক দঁািড়েয় গান
করেতন| এথন িছেলন কীিশর পুত্র, কীিশ অিব্দর পুত্র, অিব্দ মলূ্লেকর পুত্র, 45 মলূ্লক হশিবয়র পুত্র,
হশিবয় অমৎিসেয়র পুত্র, অমৎিসয় িহিল্কয়র পুত্র, 46 িহিল্কয় অিম্সর পুত্র, অিম্স বািনর পুত্র, বািন
েশমেরর পুত্র, 47 েশমর মহিলর পুত্র, মহিল মূিশর পুত্র, মূিশ মরািরর পুত্র আর মরাির েলিবর পুত্র|

48 েহমন আর আসেফর ভাইরাও েলবীয় পিরবারেগাষ্ঠীর সদসয্ িছেলন| েলিবর পিরবারেগাষ্ঠীেক
েলবীয়ও বলা হত|ঈশ্বেরর গৃহ, পিবত্র তঁাবুেত কাজকরার জনয্ই েলবীয়েদর েবেছ েনওয়া হেয়িছল| 49তেব
েবদীেত ধুপধূেনা েদবার এবং েহামবিল ও বিলদােনর অিধকার িছল শুধুমাত্র হােরােণর উত্তরপুরুষেদর|
প্রভুর গৃেহর পিবত্রতম স্থােনর সমস্ত কাজ করেতন হােরােণর পিরবােরর সদসয্রা| ইস্রােয়েলর েলাকেদর
প্রায়িশ্চত্ত করাবার জনয্ েয সমস্ত আচার অনুষ্ঠান করা হত েসিটও তঁারাই করেতন| তঁারা প্রভুর দাস েমািশ
প্রদত্ত সমস্ত িবিধ ও আইনগুিল েমেন চলেতন|

হােরােণর উত্তরপুরুষ
50 হােরােণর পুেত্রর নাম িছল ইিলয়াসর, ইিলয়াসেরর পুেত্রর নাম িছল পীনহস, পীনহেসর পুেত্রর
নাম অবীশূয়, 51 অবীশূয়র পুেত্রর নাম বুিক্ক, বুিক্কর পুেত্রর নাম উিষ, উিষর পুেত্রর নাম সরািহয়,
52 সরািহয়র পুেত্রর নাম মরােয়াত্ , মরােয়ােতর পুেত্রর নাম অমিরয়, অমিরয়র পুেত্রর নাম অহীটূব,
53অহীটূেবর পুেত্রর নাম সােদাক আর সােদােকর পুেত্রর নাম িছল অহীমাস|

েলবীয় পিরবােরর বাসস্থান
54 হােরােণর উত্তরপুরুষরা তােদর েয জিম েদওয়া হেয়িছল েসখােন তঁাবু খািটেয় বসবাস করত|

েলবীয়েদর েয জিম েদওয়া হেয়িছল তার প্রথম অংশিট েপেয়িছল কহাত্ পিরবারগুিল| 55 তঁােদর িযহূদার
িহেব্রাণ ও তার আেশপােশর জিমেত বাস করেত েদওয়া হেয়িছল| 56 িহেব্রােণর দূরবতীর্ মাঠ-ঘাট ও
গ্রামাঞ্চলগুিল িযফুিন্নর পুত্র কােলবেক েদওয়া হয়| 57 হােরােণর উত্তরপুরুষেদর িহেব্রাণ, িনরাপত্তার শহর*
েদওয়া হয়| িলব্না, যত্তীর, ইষ্টিেমায়, 58 িহেলন, দবীর, 59আশন, ৈবৎ েশমশ প্রমুখ শহর ও তার পাশ্বর্বতীর্
* 6:57: িনরাপত্তার শহর একিট িবেশষ শহর েযখােন একজন ইস্রােয়লীয় কাউেক দুঘর্টনাবশতঃ হতয্া করেল তার আত্মীয়েদর েক্রাধ
েথেক রক্ষা পাবার জনয্ এই শহের পািলেয় িগেয় িনেজেক বঁাচােত পারত|
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মাঠগুিল তঁােদর েদওয়া হেয়িছল| 60 িবনয্ামীেনর পিরবারেগাষ্ঠীর সদসয্রা িগিবেয়ান, েগবা, অনােথাত্ ,
আেলমৎ প্রমুখ শহর ও তার আেশপােশর মাঠগুিল েপেয়িছেলন|
কহােতর পিরবারেদর েতেরািট শহর েদওয়া হয়|
61কহােতর উত্তরপুরুেষর বাদবািক সদসয্রা মনঃিশ পিরবারেগাষ্ঠীর অেধর্েকর মেধয্ েথেক দশিট শহর

েপেয়িছেলন|
62 েগেশর্ােমর উত্তরপুরুষরা 13িট শহর েপেয়িছল| তারা শহরগুিল ইষাখর পিরবার, আেশর পিরবার,

নপ্তািল পিরবার, বাশেন বসবাসকারী মনঃিশ পিরবারেগাষ্ঠীর একাংেশর কাছ েথেক েপেয়িছল|
63 মরািরর উত্তরপুরুষরা, রূেবণ, গাদ আর সবূলূন পিরবারেগাষ্ঠীর কাছ েথেক অক্ষ িনেক্ষপ কের 12

িট শহর েপেয়িছেলন|
64 এইভােব ইস্রােয়লীয়রা েলবীয়েদর শহর ও জিমজমা ভাগ-বঁােটায়ারা কের িদেলন| 65 এই সমস্ত

শহরই িযহূদা, িশিমেয়ান ও িবনয্ামীেনর পিরবারেগাষ্ঠীর িছল| তঁারাই অক্ষ িনেক্ষপ কের েকান্ েলবীয়
পিরবার েকান্ শহর পােবন তা িঠক কেরিছেলন|

66 ইফ্রিয়েমর পিরবারেগাষ্ঠী কহাত্ পিরবােরর িকছু েলাকেক কেয়কিট শহরতলী িদেলন| ঘঁুিট েচেল এই
শহরতলীসমূহ িনবর্ািচত হেয়িছল| 67 িনরাপত্তার শহর িশিখম তােদর েদওয়া হেয়িছল| এছাড়াও তােদর
েদওয়া হেয়িছল েগষর নগর| 68 যিক্ময়াম, ৈবৎ -েহারণ, 69 আইজালন এবং গাৎ -িরেম্মাণ শহরগুিল|
এই শহরগুিলর সেঙ্গ তারা ইফ্রিয়েমর পাবর্তয্ অঞ্চেলর মাঠগুিলও েপেয়িছল| 70 এবং কহােতর বািক
পিরবারগুিলেক ইস্রােয়লীয়রা মনঃিশ পিরবােরর অেধর্েকর কাছ েথেক িদল আেনর, িবলয্ম এবং তােদর
মাঠগুিল|

অনয্ানয্ েলবীয়রাও বাসস্থান েপেলন
71 মনঃিশ পিরবারেগাষ্ঠীর অেধর্েকর কাছ েথেক েগেশর্ান পিরবােরর সদসয্রা বাশেনর েগালন শহর ও

অষ্টােরাৎ এবং তার আেশপােশর মাঠগুেলা বসবােসর জনয্ েপেলন|
72-73 এছাড়াও তঁারা ইষাখর পিরবারেগাষ্ঠীর কাছ েথেক েকদশ, দাবরত্ , রােমাৎ ও গিন্নম প্রমুখ শহর

ও তার সংলগ্ন মাঠগুেলা েপেলন|
74-75আেশর পিরবারেগাষ্ঠীর কাছ েথেক তঁারা েপেলন মশাল, আেব্দান, হূেকাক, রেহাব প্রমুখ শহর

ও তার সংলগ্ন মাঠগুেলা|
76 নপ্তািল পিরবারেগাষ্ঠীর কাছ েথেক তঁারা েপেলন গালীেলর েকদশ, হেম্মান, িকিরয়াথিয়ম প্রমুখ

শহর ও তার সংলগ্ন মাঠগুেলা| 77 েলবীয়েদর বাদবািকরা িছেলন মরাির পিরবােরর সদসয্| তারা সবূলূন
পিরবারেগাষ্ঠীর কাছ েথেক যখিনয়ম, করতহ, িরেম্মােণা এবং তােবার প্রমুখ শহর ও তার িনকটবতীর্
মাঠগুেলা েপেলন|

78-79 মরাির পিরবােরর সদসয্রা এছাড়াও মরু অঞ্চেলর েবৎ সর নগর, যাহসা, কদেমাৎ, েমফাত্ প্রমুখ
শহর ও তার আেশপােশর মাঠগুেলা রূেবণ পিরবারেগাষ্ঠীর কাছ েথেক েপেলন| রূেবেণর উত্তরপুরুষরা
যদর্ ন নদী ও িযিরেহা শহেরর পূবর্প্রােন্ত বসবাস করেতন|

80-81 মরাির পিরবােরর সদসয্রা গাদ পিরবারেগাষ্ঠীর কাছ েথেক েপেয়িছেলন িগিলয়েদর রােমাৎ,
মহনিয়ম, িহেষ্বাণ, যােসর প্রমুখ শহেরর িনকটবতীর্ মাঠগুেলা|

7
ইষাখেরর উত্তরপুরুষ

1 ইষাখেরর চার পুেত্রর নাম িছল েতালয়়, পূয়, যাশূব আর িশেম্রাণ|
2 েতালেয়়র পুত্ররা সকেলই তােদর পিরবােরর েনতা িছেলন| এেদর নাম: উিষ, রফায়, িযরীেয়ল,
যহময়, িযব্সমআর শমূেয়ল| এঁরা এবং এঁেদর উত্তরপুরুষেদর সকেলই িছেলন বীর ৈসিনক| দায়ুেদর
রাজেত্বর সময় এেদর পিরবাের 22,600 ৈসিনক িছল|
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3 উিষর পুেত্রর নাম িছল িযষ্রািহয়| িযষ্রািহেয়র পুত্ররা িছল: মীখােয়ল, ওবিদয়, েযােয়ল ও িযিশয়|
এঁরা পঁাচজনই িছেলন তঁােদর পিরবােরর েনতা| 4 তঁােদর বংশতািলকা েথেক জানেত পারা যায়, এই
পিরবাের 36,000 ৈসিনক িছেলন| বহু িববােহর কারেণ এেদর পিরবােরর সদসয্ সংখয্া যেথষ্ট েবিশ
িছল|

5 পািরবািরক ইিতহাস অনুযায়ী ইষাখেরর পিরবারেগাষ্ঠীেত সব িমিলেয় 87,000 বীর ৈসিনক
জেন্মিছেলন|

িবনয্ামীেনর উত্তরপুরুষ
6 েবলা, েবখর ও িযদীেয়ল নােম িবনয্ামীেনর িতন পুত্র িছল|
7 ইেষ্বাণ, উিষ, উষীেয়ল, িযেরেমাৎ আর ঈরী নােম েবলার পঁাচ পুত্র িছল| এেদর পািরবািরক ইিতহাস
অনুযায়ী এই পিরবােরর েমাট 22,034 জন ৈসিনক িছেলন|

8 েবখেরর পুেত্ররা িছল সমীরাঃ েযায়াশ, ইলীেয়ষর, ইিলেয়া-ঐনয়, অিম্র, িযেরেমাৎ, অিবয়, অনােথাত্ 
আরআেলমৎ | তারা সকেলই েবখেরর সন্তান| 9 20,200 জন বীর ৈসিনক যঁারা তঁােদর পিরবােরর
েনতা িছেলন, তঁােদর নাম পািরবািরক ইিতহােস তঁােদর পিরবারেগাষ্ঠী অনুসাের নিথবদ্ধ আেছ|

10 িযদীেয়েলর পুেত্রর নাম িবল্হন| িবল্হেনর পুত্রেদর নাম িছল: িযয়ূশ, িবনয্ামীন, এহূদ, কনানা, েসথন,
তশীর্শআর অহীশহর| 11 িযদীেয়েলর পুত্ররা সকেলই তােদর পিরবােরর েনতা িছেলন এবং এই বংেশ
েমাট ৈসিনেকর সংখয্া িছল 17,200 জন|

12শুপপীম আর হুপপীম দুজেনই িছেলন ঈেরর উত্তরপুরুষ| অেহেরর পুেত্রর নাম িছল হূশীম|

নপ্তািলর উত্তরপুরুষ
13 নপ্তািলর পুত্রেদর নাম িছল যহিসেয়ল, গূিন, েযৎ সর আর শলূ্লম|
আর এরা সকেলই িবল্হােরর উত্তরপুরুষ িছেলন|

মনঃিশর উত্তরপুরুষ
14 মনঃিশর পিরবােরর িববরণ িনম্নরূপ:
মনঃিশর অরামীয়া উপপত্নীর অস্রীেয়ল নােম এক পুত্র িছল| তঁার গেভর্ িগিলয়েদর িপতা মাখীেররও

জন্ম হয়| 15 মাখীর হুপপীম আর শুপপীেমর পিরবােরর একজনেক িবেয় কেরিছেলন| মাখীেরর েবােনর
নাম েদওয়া হেয়িছল মাখা| িদ্বতীয় পুেত্রর নাম সলফাদ| তার শুধু কেয়কিট কনয্া সন্তান িছল| 16 মাখীেরর
স্ত্রী মাখা একিট পুেত্রর জন্ম িদেয়িছেলন এবং তার নাম েরেখিছেলন েপরশ| েপরেশর ভাইেয়র নাম িছল
েশরশ| েশরেশর পুত্রেদর নাম িছল ঊলম ও েরকম|

17 ঊলেমর পুেত্রর নাম বদান|
িগিলয়েদর উত্তরপুরুষ িনম্নরূপ: িগিলয়দ িছেলন মাখীেরর পুত্র, মাখীর মনঃিশর পুত্র| 18 মাখীেরর েবান
হেম্মােলকেতর পুত্র িছল ঈেশ্হাদ, অবীেয়ষর আর মহলা|

19 শমীদার পুত্রেদর নাম িছল অিহয়ন, েশখম, িলিক্হ ও অনীয়াম|

ইফ্রিয়েমর উত্তরপুরুষ
20 ইফ্রিয়েমর উত্তরপুরুষ িনম্নরূপ: ইফ্রিয়েমর পুেত্রর নাম িছল শূেথলহ, শূেথলেহর পুত্র েবরদ, েবরেদর
পুত্র তহৎ, 21 তহেতর পুত্র ইিলয়াদা, ইিলয়াদার পুত্র তহৎ, তহেতর পুত্র সাবদ আর সাবেদর পুেত্রর
নাম িছল শূেথলহ|

গাত শহেরর িকছু বািসন্দা এৎ সর ও ইিলযদেক হতয্া কের কারণ তঁারা দুজন এই শহর েথেক গবািদ
পশু আর েমষ চুির করার েচষ্টা কেরিছেলন| 22 এেদর দুজেনর িপতা ইফ্রিয়ম পুত্রেদর মৃতুয্েশােক
অেনকিদন কান্নাকািট কেরিছেলন| তারপর তঁার পিরবােরর েলাকরা এেস তঁােক সান্ত্বনা িদেল 23 িতিন
তঁার স্ত্রীর সেঙ্গ আবার িমিলত হেলন এবং তঁার স্ত্রীর গেভর্ একিট পুত্র জন্মােল ইফ্রিয়ম েসই পুেত্রর
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নাম িদেলন বরীয়,কারণ এই পিরবাের একিট দুঘর্টনা ঘেট িগেয়িছল| 24 ইফ্রিয়েমর কনয্ার নাম িছল
শীরা| িতিন উদ্ধর্ ও িনম্ন ৈবৎ -েহােরাণ এবং উেষণ শীরা পত্তন কেরিছেলন|

25 ইফ্রিয়েমরআেরক পুেত্রর নাম িছল েরফহ| েরফেহর পুেত্রর নাম েরশফ, েরশেফর পুেত্রর নাম েতলহ,
েতলেহর পুেত্রর নাম তহন, 26 তহেনর পুেত্রর নাম লাদন, লাদেনর পুেত্রর নাম অম্মীহূদ, অম্মীহূেদর
পুেত্রর নাম ইলীশামা, 27 ইলীশামার পুেত্রর নাম নূন আর নূেনর পুেত্রর নাম িছল িযেহাশূয|

28 ইফ্রিয়েমর উত্তরপুরুষরা ৈবেথল ও তার আেশপােশর গ্রামগুেলায়, পূবর্িদেক নারণ, পিশ্চেম েগষর
ও তার চারপােশর শহের, িশিখম এবং এর আেশপােশর গ্রামগুিলেত আয়া এবং এর গ্রামগুিলর অঞ্চেল
পযর্ন্ত বাস করত| 29 মনঃিশেদর জিমর সীমান্ত বরাবর িছল ৈবৎ শান, তানক, মিগেদ্দা, েদার এবং তােদর
গ্রামগুিল| ইস্রােয়েলর পুত্র েযােষেফর উত্তরপুরুষরা এই সমস্ত শহের থাকেতন|

আেশেরর উত্তরপুরুষ
30আেশেরর পুত্রেদর নাম িছল িযম্ন িযশ্বাঃ, িযশ্বী আর বরীয়| এেদর েবােনর নাম েসরহ|
31 বরীয়র পুত্রেদর নাম েহবর আর মল্কীেয়ল| মল্কীেয়েলর পুেত্রর নাম িবেষর্াত|
32 েহবেরর পুত্রেদর নাম যেফ্লট, েশােমর আর েহাথম| এঁেদর েবােনর নাম শূয়া|
33 যেফ্লেটর পুত্রেদর নাম িছল: পাসক, িবম্হল আর অশ্বৎ|
34 েশমেরর পুত্রেদর নাম িছল: অিহ, েরাগহ, িযহুব্ব আর অরাম|
35 েশমেরর ভাই েহলেমর পুত্রেদর নাম িছল: েশাফহ, িযম্ন েশলশ আর আমল|
36 েসাফহর পুত্রেদর নাম: সূহ, হেণর্ফর, শূয়াল, েবরী, িযম্র, 37 েবৎ সর, েহাদ, শম্ম, িশল্শ, িযত্রণ
আর েবরা|

38 েযথেরর পুত্রেদর নাম: িযফুিন্ন, িপস্প আর অরা|
39 উেল্লর পুত্রেদর নাম: আরহ, হন্নীেয়ল আর িরৎিসয়|

40আেশেরর এই সমস্ত উত্তরপুরুষরা িছেলন বীর েযাদ্ধা ও তঁােদর পিরবােরর েনতা এবং েশ্রষ্ঠ বয্িক্ত|
এঁেদর পিরবােরর েমাট েযাদ্ধার সংখয্া িছল 26,000 জন|

8
রাজা েশৗেলর পািরবািরক ইিতহাস

1-2 িবনয্ামীেনর প্রথম পুত্র েবলা, িদ্বতীয় পুত্র অেস্বল, তৃতীয় পুত্র অহহর্ , চতুথর্ পুত্র েনাহা আর পঞ্চম
পুত্র রাফা|

3-5 েবলার পুত্রেদর নাম: অদ্দর, েগরা, অবীহূদ, অবীশূয়, নামান, আেহাহ, েগরা, শফূফন আর হূরম|
6-7 নামান, অিহয় আর েগরা িছেলন এহুেদর উত্তরপুরুষ| এঁরা সকেলই েগবায় িনেজেদর পিরবােরর
েনতা িছেলন| উষঃ ও অহীহূেদর িপতা েগরা এঁেদর বািড় েছেড় মানহেত উেঠ েযেত বাধয্ কেরিছেলন|

8 শহরিযম েমায়াব অঞ্চেল তঁার স্ত্রী হূশীম ও বারাক উভয়েকই িবদায় িদেয় আর একিট িববাহ কেরন
এবং েসই িববােহর ফলস্বরূপ কেয়কিট সন্তান হয়| 9-10স্ত্রী েহাদেশর মাধয্েম েযাবব, িসিবয়, েমশা,
মল্কম, িযয়ূশ, শিখয় আর িমমর্ নােম তঁার সাত পুত্র হয়| এঁরাও সকেল িনেজেদর পিরবােরর েনতা
িছেলন| 11 শহরিয়ম আর তঁার স্ত্রী হূশীেমরও অহীটূব আর ইল্পাল নােম দুই পুত্র িছল|

12-13 ইল্পােলর পুত্রেদর নাম িছল এবর, িমিশয়ম, েশমদ, বরীয় আর েশমা| েশমদ, ওেনা এবং েলােদর
শহরগুিল ও তার পাশ্বর্বতীর্ নগরগুিল গেড় তুেলিছেলন| বরীয় আর েশমা অয়ােলােন বসবাসকারী
পিরবারগুেলার েনতা িছেলন এবং গােত যঁারা বাস করেতন তঁােদর তঁারা উেঠ েযেত বাধয্ কেরিছেলন|

14 বরীয়র পুত্রেদর নাম িছল শাশক, িযেরেমাৎ, 15 সবিদয়, অরাদ, এদর, 16 মীখােয়ল, িযশ্পা আর
েযাহ| 17 ইল্পােলর পুত্রেদর নাম সবিদয়, মশুল্লম, িহিষ্ক, েহবর, 18 িযশামরয়, িযিষ্লয় আর েযাবব|
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19 িশিমিয়র পুত্রেদর নাম িছল যাকীম, িসিখ্র, সিব্দ, 20 ইলীৈয়নয়, িসল্লথয়, ইলীেয়ল, 21অদায়া, বরায়া
আর িশম্রত্ |

22 শাশেকর পুত্রেদর নাম িছল: িযশ্পন, এবর, ইলীেয়ল, 23অেব্দান, িসিখ্র, হানন, 24 হনািনয়, এলম,
অেন্তািথয়, 25 িযফিদয় আর পনূেয়ল|

26 িযেরাহেমর পুত্রেদর নাম িশম্শরয়, শহিরয়, অথিলয়, 27 যািরিশয়, এিলয় আর িসিখ্র|

28 এঁরা সকেলই েজরুশােলেম বাস করেতন এবং িনেজেদর পিরবােরর েনতা িছেলন| একথা এঁেদর
পািরবািরক ইিতহােস েলখা আেছ|

29 িযয়ীেয়ল িছেলন িগিবেয়ােনর িপতা| িতিন িগিবেয়ােন থাকেতন| তঁার স্ত্রীর নাম িছল মাখা|
30 িযয়ীেয়েলর পুত্রেদর নাম হল েজয্ষ্ঠ অেব্দান এবং তারপর যথাক্রেম সূর, কীশ, বাল, েনর,
নাদব, 31 গেদার, অিহেয়া, সখর আর িমেক্লাত| 32 িমেক্লােতর পুেত্রর নাম িশিময়| এঁরা সকেল
েজরুশােলেম তঁােদর আত্মীয়-স্বজনেদর কাছাকািছ বাস করেতন|

33 েনেরর* পুেত্রর নাম িছল কীশ| কীেশর পুত্র িছল েশৗল আর েশৗেলর পুত্রেদর নাম িছল: েযানাথন,
মল্কীশূয়, অবীনাদব ও ইশ্বাল|

34 েযানাথেনর পুেত্রর নাম: মরীব্-বাল আর মরীব্-বােলর পুেত্রর নাম িছল মীখা|
35 মীখার পুত্রেদর নাম িছল: িপেথান, েমলক, তেরয আর আহস|
36 আহেসর পুেত্রর নাম িযেহায়াদা, িযেহায়াদার পুত্রেদর নাম আেলমৎ , অস্মাবৎ আর িসিম্র| িসিম্রর
পুেত্রর নাম েমাৎসা, 37 েমাৎসার পুেত্রর নাম িছল িবিনয়া, িবিনয়ার পুেত্রর নাম রফায়, রফােয়র পুত্র
িছল ইলীয়াসা আর ইলীয়াসার পুত্র িছল আৎেসল|

38আৎেসেলর ছয় পুেত্রর নাম: অস্রীকাম, েবাখরূ, ইশ্মােয়ল, িশয়িরয়, ওবিদয় আর হানান|
39আৎেসেলর ভাই এশেকর পুত্রেদর নাম িছল: েজয্ষ্ঠ ঊলম, িদ্বতীয় িযয়ূশআর তৃতীয় পুত্র এলীেফলট|

40ঊলেমর পুত্ররা সকেলই িছল বীর ৈসিনক, তীর ধনুক চালােত পারদশীর্| এেদর সকেলরই অেনক
অেনক পুত্র ও েপৗত্র িছল| সব িমিলেয় েমাট 150 জন পুত্র ও েপৗত্র িছল|

এঁরা সকেলই িবনয্ামীেনর উত্তরপুরুষ|

9
1 ইস্রােয়েলর সমস্ত বািসন্দােদর নাম তােদর পািরবািরক ইিতহােস িলিপবদ্ধ িছল| েসই সমস্ত পািরবািরক

ইিতহাস সঙ্কিলত কের ইস্রােয়েলর রাজােদর ইিতহাস গ্রন্থিট েলখা হয়|

েজরুশােলেমর েলাক
িযহূদার েলাকেদর েজার কের বািবেল িনবর্ািসত করা হেয়িছল কারণ তারা ঈশ্বেরর প্রিত অিবশ্বস্ত

হেয়িছল| 2 পরবতীর্কােল িনেজেদর বাসস্থােন প্রথম যঁারা িফের এেস আবার বাস করেত শুরু কেরন
তঁােদর মেধয্ যাজকবগর্, েলবীয়, মিন্দেরর দাস ছাড়াও িকছু ইস্রােয়লীয় বয্িক্ত িছেলন|

3 েজরুশােলেম বসবাসকারী িযহূদা, িবনয্ামীন, ইফ্রিয়ম আর মনঃিশ পিরবার েগাষ্ঠীর েলাকেদর তািলকা
িনম্নরূপ:

4 উথেযর িপতা অম্মীহূদ, অম্মীহূেদর িপতা অিম্র, অিম্রর িপতা ইিম্র, ইিম্রর িপতা বািন, িযিন িছেলন
িযহূদার সন্তান েখাদ েপরেসর উত্তরপুরুষ|

* 8:33: েনর এখােন উিল্লিখত েনর হয়ত 1ম শমূ: 9:1 এ উিল্লিখত অবীেয়ল হেত পাের|
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5 শীেলানীয়েদর মেধয্ েজরুশােলেম থাকেতন অসায় আর তঁার পুত্ররা|
6 েসরহেদর মেধয্ যুেযল ও তঁার আত্মীয়-স্বজন সহ েমাট 690 জন থাকেতন|
7 িবনয্ামীন পিরবারেগাষ্ঠীর যঁারা েজরুশােলেম থাকেতন তঁারা হেলন: সলূ্লর িপতা মশুল্লম, মশুল্লেমর
িপতা েহাদিবয়, েহাদিবয়র িপতা হসূ্নয, 8 িযেরাহেমর পুত্র িছল িযিব্নয়, এলা িছল উিষর পুত্র, উিষ িছল
িমিখ্রর পুত্র, মশুল্লম িছল শফিটয়র পুত্র, শফিটয় িছল রূেয়েলর পুত্র এবং রূেয়ল িছল িযিব্নয়র পুত্র|
9 িবনয্ামীনেদর পািরবািরক ইিতহাস েথেক জানা যায়, এই পিরবােরর েমাট 956 জন েজরুশােলেম
বাস করেতন এবং এঁরা সকেলই িনেজেদর পািরবািরক েনতা িছেলন|

10 যাজকেদর মেধয্ েজরুশােলেম বাস করেতন িযদিয়য়, িযেহায়ারীব, যাখীন এবং িহিল্কয়র পুত্র
অশূরীয়| 11 িহিল্কয় িছেলন মশুল্লেমর পুত্র, তঁার িপতা িছেলন সােদাক| সােদােকর িপতা মরােয়াত,
তঁার িপতা অহীটূব| অহীটূব ঈশ্বেরর মিন্দেরর একজন গুরুত্বপূণর্ পদািধকারী িছেলন| 12 এঁরা ছাড়াও
বাস করেতন: অদায়ার িপতা িযেরাহম, তঁার িপতা পশ্হূর, তঁার িপতা মিল্কয়়, আর অদীেয়েলর পুত্র
মাসয়, অদীেয়েলর িপতা যহেসরা, তঁার িপতা মশুলু্লম, তঁার িপতা মিশল্লমীত ও মিশল্লমীেতর িপতা
ইেম্মর প্রমুখ|

13 সব িমিলেয় যাজকেদর সংখয্া িছল 1760 জন| এঁরা সকেল ঈশ্বেরর মিন্দের েসবার জনয্ িনযুক্ত ও
িনেজেদর পিরবােরর েনতা িছেলন|

14 েলবীয় পিরবােরর মেধয্ যঁারা েজরুশােলেম বাস করেতন তঁােদর তািলকা িনম্নরূপ: শমিয়য়র িপতা
হশূব, তঁার িপতা অস্রীকাম, তঁার িপতা মরািরর উত্তরপুরুষ হশিবয়| 15 এছাড়াও েজরুশােলেম
থাকেতন বকবকর, েহরশ, গালল আর মত্তিনয়| মত্তিনয় িছেলন মীখার পুত্র, মীখা িসিখ্রর পুত্র,
িসিখ্র আসেফর পুত্র| 16ওবিদয় িছেলন শমিয়য়র পুত্র, শমিয়য় গালেলর পুত্র, গালল িযদূথূেনর পুত্র,
িযদূথূন েবিরিখয়র পুত্র, েবিরিখয় আসার পুত্র আর আসা িছল ইল্কানার পুত্র| েবিরিখয় নেটাফার
েলাকেদর কাছাকািছ েছাট শহরগুেলায় বসবাস করেতন|

17 দ্বাররক্ষীেদর মেধয্ েজরুশােলেম বাস করেতন শলু্লম, অকু্কব, টেল্মান, অহীমান এবং তঁােদর
আত্মীয়রা| শলু্লম িছেলন এঁেদর েনতা| 18 এঁরা িছেলন েলিব পিরবারেগাষ্ঠীর সদসয্ এবং পূবর্িদেক
রাজদ্বােরর পােশ দঁাড়ােতন| 19 শলু্লম িছেলন েকািরর পুত্র, েকাির ইবীয়াসেফর পুত্র, ইবীয়াসফ
েকারেহর পুত্র িছেলন| শলু্লম এবং তঁার ভাইরা িছেলন েকারহ পিরবােরর সদসয্ এবং তঁােদর
পূবর্পুরুষেদর মেতাই তঁারাও পিবত্র তঁাবুর দরজায় পাহারা িদেতন| 20 অতীেত ইিলয়াসেরর পুত্র
পীনহস মিন্দেরর দ্বার রক্ষীেদর তত্ত্বাবধান করেতন| প্রভু তঁার সহায় িছেলন| 21 মেশেলিময়র পুত্র
সখিরয়ও পিবত্র তঁাবুর দ্বাররক্ষীর কাজ করেতন|

22 সব িমিলেয় 212 জন বয্িক্ত পিবত্র তঁাবুর প্রেবশ পথগুেলা পাহারা িদেতন| এেদর সকেলর নামই
তােদর পািরবািরক ইিতহােস েলখা আেছ| এঁরা সকেল িবশ্বাসী িছেলন বেলই ভাববাদী দায়ুদ ও শমূেয়ল
তঁােদর ও 23 তঁােদর উত্তরপুরুষেদর প্রভুর গৃহ ও পিবত্র তঁাবুর প্রেবশ পথ পাহারার কােজ িনযুক্ত
কেরিছেলন| 24উত্তর, দিক্ষণ, পূবর্, পিশ্চম সব িমিলেয় েমাট চারিট প্রেবশ-পথ িছল| 25প্রায়ই দ্বাররক্ষীেদর
আত্মীয়রা তােদর েছাট েছাট শহরতলী েথেক এেস এঁেদর 7 িদেনর জনয্ সাহাযয্ করেতন| 26 েলবীয়
পিরবােরর চারজন এই সমস্ত দ্বাররক্ষীেদর েনতা িছেলন| এঁেদর সকেলরই কাজ িছল ঈশ্বেরর মিন্দেরর
ঘর-েদােরর যত্ন েনওয়া ও মিন্দেরর ধনসম্পদ রক্ষা করা| 27 সারা রাত ধের তঁারা মিন্দর পাহারা িদেতন
এবং তারপর সকােল ঈশ্বেরর মিন্দেরর দরজা খুেল িদেতন|

28 িকছু দ্বার রক্ষীেদর কাজ িছল মিন্দেরর িনতয্ বয্বহৃত থালার িহেসব রাখা| এঁরা এই সমস্ত থালা বাইের
আনা ও িনেয় যাওয়ার সমেয় গুেন রাখেতন| 29 িকছু দ্বার রক্ষী আসবাবপত্র, িবেশষ িবেশষ কােজ বয্বহৃত
থালা ছাড়াও ময়দা, দ্রাক্ষারস, েতল, ধুপধূেনা ও িবেশষ েতেলর* েদখােশানা করত| 30 িকন্তু যাজকরাই
বয্বহৃত সুগন্ধী েতেলর েদখােশানা করেতন|

* 9:29: িবেশষ েতল অথবা “সুগন্ধী দ্রবয্,” এই জাতীয় েতল যাজক, ভাববাদী এবং রাজােদর অিভিষক্ত করার জনয্ বয্বহৃত হয়|
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31 েকারহ পিরবােরর শলু্লেমর বড় েছেল মিত্তিথয় নােম জৈনক েলবীয় েহােমর জনয্ বয্বহৃত রুিট
েসঁকার দািয়েত্ব িছেলন| 32 েকারহ পিরবােরর িকছু দ্বার রক্ষীর কাজ িছল িবশ্রােমর িদেন েয সমস্ত রুিট
েটিবেল পিরেবশন করা হত েসগুিল প্রস্তুত করা|

33 েয সমস্ত েলবীয়রা গান গাইেতন এবং তঁােদর পিরবােরর েনতা িছেলন তঁারা মিন্দেরর েভতের ঘের
বাস করেতন| েযেহতু তঁােদর সারা িদন সারা রাত মিন্দেরর কাজ করেত হত েসেহতু তঁােদরেক অনয্ েকান
কাজ করেত হত না|

34 পািরবািরক ইিতহােস েজরুশােলেম বসবাসকারী এই সমস্ত েলবীয়েদর তঁােদর পিরবােরর েনতা
িহেসেব উেল্লখ করা আেছ|

রাজা েশৗেলর পািরবািরক ইিতহাস
35 িগিবেয়ােনর িপতা িযয়ীেয়ল িগিবেয়ােন বাস করেতন| তঁার স্ত্রীর নাম িছল মাখা| 36 তঁােদর পুত্রেদর
নাম যথাক্রেম অেব্দান, সূর, কীশ, বাল, েনর, নাদব, 37 গােদার, অিহেয়া, সখিরয় ও িমেক্লাত্ |
38 িমেক্লােতর পুত্র িছল িশিময়াম| িযয়ীেয়েলর পিরবােরর সকেলই তঁােদর আত্মীয়েদর কাছাকািছ
েজরুশােলেম বাস করেতন|

39 েনেরর পুেত্রর নাম িছল কীশ, কীেশর পুেত্রর নাম েশৗল, আর েশৗেলর পুত্রেদর নাম িছল েযানাথন,
মল্কীশূয়, অবীনাদব ও ইশ্বাল|

40 েযানাথেনর পুেত্রর নাম িছল মিরব্-বাল আর েপৗেত্রর নাম মীখা|
41 মীখার পুত্রেদর নাম িছল িপেথান, েমলক, তহেরয আর আহস| 42আহেসর পুত্র িছল যারঃ যােরর
পুত্ররা িছল আেলমৎ , অস্মাবৎ এবং িসিম্র| িসিম্র িছল েমাৎসার িপতা| 43 েমাৎসার পুেত্রর নাম
িবিনয়া, িবিনয়ার পুেত্রর নাম রফায়, রফােয়র পুেত্রর নাম িছল ইলীয়াসা আর ইলীয়াসার পুেত্রর নাম
আৎেসল|

44আৎেসেলর ছয় পুেত্রর নাম িছল অস্রীকাম, েবাখরূ, ইশ্মােয়ল, িশযিরয, ওবিদয় আর হানান|

10
রাজা েশৗেলর মৃতুয্

1 পেলষ্টীয়রা ইস্রােয়লীয় েলাকেদর সেঙ্গ যুদ্ধ করেত এেল ইস্রােয়লীয়রা পািলেয় িগেয়িছল| িগেল্বায়
পাহােড় মারাও িগেয়িছল অেনেক| 2 পেলষ্টীয়রা রাজা েশৗল ও তঁার পুত্রেদর েপছেন ধাওয়া কের েশষ
পযর্ন্ত তঁােদর ধের েফেল হতয্াও কেরিছল| েশৗেলর িতন পুত্র েযানাথন,অবীনাদব ও মিল্ক-শূয় পেলষ্টীয়েদর
হােত মারা পেড়িছেলন| 3এবং েশৗেলর চারপােশ যুদ্ধ তীব্র হেয় ওেঠ এবং েশৗলেক পেলষ্টীয় তীরন্দাজরা
তীর ছঁুেড় আহত কের|

4 রাজা েশৗল তখন তঁার অস্ত্রবাহকেক বলেলন, “তুিম তরবাির েবর কের িনেজর হােত আমায় হতয্া
কর| তাহেল আর এই িভেন্দশীরা এেস আমায় িনেয় মস্করা করেত বা আমায় আঘাত করেত পারেব না|”
িকন্তু রাজার অস্ত্রবাহক মহারাজেক হতয্া করেত ভয় েপল| তাই েশৗল তখন িনেজর তরবাির িদেয়ই

আত্মহতয্া করেলন| 5অস্ত্রবাহক যখন েদখেত েপল রাজা েশৗেলর মৃতুয্ হেয়েছ তখন েসও িনেজর তরবাির
িদেয় িনেজেক হতয্া করল| 6অথর্াৎ রাজা েশৗল ও তঁার িতন পুত্র এক সেঙ্গ মারা েগেলন|

7 সমতল ভূিমেত বসবাসকারী ইস্রােয়েলর বািসন্দারা েদখল তােদর েসনাবািহনী রণেক্ষত্র েছেড়
পািলেয়েছ আর রাজা েশৗল ও তঁার িতন পুত্র মারা িগেয়েছ| তখন তারাও তােদর শহর েছেড় পালাল|
পেলষ্টীয়রা েসই সমস্ত শহর দখল কের েসখােন বাস করেত শুরু করল|

8পেরর িদন পেলষ্টীয়রা মৃতেদহ েথেক দামী িজিনসপত্র খুেল িনেত এেস িগেল্বায় পবর্েত রাজা েশৗল ও
তঁার িতন পুেত্রর মৃতেদহ খঁুেজ েপল| 9 েশৗেলর েদহ েথেক দুমূর্লয্ িজিনসপত্র িনেয় েনওয়ার পর পেলষ্টীয়রা
েশৗেলর মুণ্ড এবং বমর্ িনেয় িনল এবং তােদর েলাকেদর এবং তােদর েদবতােদর খবরটা জানােনার জনয্
রােজয্র সবর্ত্র বাতর্ াবাহক পাঠাল| 10 তারপর তােদর ভ্রান্ত েদবতার মিন্দের েশৗেলর কাটা মুণু্ডটা ঝুিলেয়
িদল|
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11 যােবশ-িগিলয়েদর সমস্ত েলাকরা যখন জানেত পারল পেলষ্টীয়রা েশৗেলর িক দশা কেরেছ 12তখন
তারা শহেরর সাহসী েলাকেদর রাজা ও রাজপুত্রেদর মৃতেদহ েফরত আনেত পাঠাল| যােবশ-িগিলয়েদ
রাজা ও রাজপুত্রেদর মৃতেদহ িনেয় আসার পর তারা চার জনেকই যােবেশ একটা বড় গােছর তলায়
সমািধস্থ কের সাত িদন ধের েশাক প্রকাশ এবং উেপাস করল|

13প্রভুর প্রিত অনুগত না হওয়ার কারেণই এবং প্রভুর বাণী উেপক্ষা করার জনয্ই েশৗেলর মৃতুয্ হেয়িছল|
প্রভুর উপেদশ েনবার পিরবেতর্ েশৗল এক মাধয্েমর কােছ পরামেশর্র জনয্ েযেতন| 14এসব কারেণই প্রভু
রাজা েশৗেলর মৃতুয্ ঘিটেয় িযশেয়র পুত্র দায়ুেদর হােত রাজয্ তুেল িদেয়িছেলন|

11
দায়ুদ ইস্রােয়েলর রাজা হেলন

1 িহেব্রােণ ইস্রােয়েলর সমস্ত েলাক দায়ুেদর কােছ এেস বলল, “আপনার সেঙ্গ আমােদর রেক্তর
সম্পকর্ | 2 আেগ, রাজা েশৗল জীিবত থাকা কালীন আপিন আমােদর যুেদ্ধ েনতৃত্ব িদেয়েছন| প্রভু স্বয়ং
আপনােক বেলিছেলন, �দায়ুদ, তুিম আমার েলাকেদর, ইস্রােয়েলর েলাকেদর েমষপালক হেব| একিদন
তুিমই তােদর েনতা হেব|� ”

3 ইস্রােয়েলর সমস্ত েনতারাও িহেব্রােণ দায়ুেদর সেঙ্গ েদখা করেত এেল, িতিন প্রভুর সাক্ষােত তঁােদর
সকেলর সেঙ্গ েসখােন চুিক্তবদ্ধ হেলন এবং েনতারা সকেল তঁার গােয় সুগন্ধী েতল িছিটেয় তঁােক
ইস্রােয়েলর নতুন রাজা িহেসেব অিভেষক করেলন| শমূেয়েলর মাধয্েম প্রভু আেগই একথা ভিবষয্ৎ  বাণী
কেরিছেলন|

দায়ুদ েজরুশােলম দখল করেলন
4 দায়ুদ এবং ইস্রােয়েলর সমস্ত েলাকরা তখন েজরুশােলেম েগেলন| েস সমেয় েজরুশােলম শহেরর

নাম িছল িযবূষ| আর েসখােন যঁারা বাস করত তােদর িযবূষীয় বলা হত| এই সমস্ত িযবূষীয়রা 5 দায়ুদেক
তােদর শহের ঢুকেত িদেত অস্বীকার করেল, দায়ুদ তােদর যুেদ্ধ পরািজত কের িসেয়ােনর দুগর্ দখল
করেলন| এই অঞ্চলিটই পরবতীর্ কােল দায়ুদ নগরী বা দায়ুেদর শহর নােম পিরিচত হয়|

6 দায়ুদ বলেলন, “িযবূষীয়েদর িবরুেদ্ধ যুেদ্ধ েয আমার েসনাবািহনীেক েনতৃত্ব েদেব তােকই আিম
আমার েসনাবািহনীর েসনাপিত করব|” তখন সরূয়ার পুত্র েযায়াব েসই আক্রমেণর েনতৃত্ব িদেলন এবং
তঁােক ইস্রােয়লীয় েসনাবািহনীর েসনাপিত করা হল|

7-8 দায়ুদ ঐ দুেগর্ তঁার বসিত িবস্তার কের দুেগর্র চারপােশ শহর বািনেয় িছেলন বেলই এই জায়গার নাম
দায়ুদ নগরী হেয়িছল| দায়ুদ িমেল্লা েথেক দুেগর্র প্রাচীর পযর্ন্ত অঞ্চেল শহর স্থাপন কেরিছেলন| েযায়াব
শহেরর অনয্ানয্ অঞ্চেলর সংস্কার সাধন কেরিছেলন| 9 এিদেক সবর্শিক্তমান প্রভুর সহায়তায় উত্তেরাত্তর
দায়ুেদর শিক্তবৃিদ্ধ হেত থাকল|

িতন জন বীর ৈসিনক
10 ইস্রােয়েল দায়ুেদর শাসন কােল িতনজন েনতা ক্ষমতা ও খয্ািতর িশখর স্পশর্ কেরিছেলন| এঁরা

দায়ুেদর িবিশষ্ট েসনাবািহনীর ওপর কতৃর্ ত্ব করেতন এবং ইস্রােয়েলর সমস্ত েলাকেদর সেঙ্গ একিত্রতভােব
ঈশ্বেরর প্রিতশ্রুিত অনুযায়ী দায়ুেদর রাজয্েক সহায়তা করেতন|

11 এই িতন জন বয্িক্তর মেধয্ প্রথম জন হেলন হেক্মানীেয়র পুত্র যাশিবয়াম|
িতিন িছেলন রথ-পিরচালক অিধকতর্ ােদর েনতা| একবার যাশিবয়াম তঁার বশর্া িদেয় এক সেঙ্গ 300

জনেক হতয্া কেরিছেলন|
12 িদ্বতীয় জন হেলন অেহােহর েদােদার পুত্র ইিলয়াসর| 13-14 িতিন পস্-দম্মীেম পেলষ্টীয়েদর সেঙ্গ

যুেদ্ধর সময় দায়ুদেক সঙ্গ িদেয়িছেলন| ইস্রােয়েলর েলাকরা যখন পেলষ্টীয়েদর আক্রমণ েথেক বঁাচার
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জনয্ পালােত শুরু কেরিছল েস সময় এই িতন জন িবেরাধী েসনােদর সেঙ্গ যুদ্ধ কের এক েক্ষত ভির্ত্ত যব
রক্ষা কের এবং িবপক্ষীয় শত্রুেদর প্রভুর সহায়তায় পরািজত কের|

15 এক িদন যখন দায়ুদ অদুল্লেমর গুহােত আটকা পেড়েছন এবং রফায়ীম উপতয্কা পযর্ন্ত পেলষ্টীয়
েসনাবািহনী এিগেয় এেসেছ, েস সময় এই িতন বীর হামাগুিড় িদেয় সমস্ত পথটুকু িগেয় দায়ুেদর সেঙ্গ
েযাগ িদেয়িছেলন|

16আেরক বার এক দল পেলষ্টীয় েসনা তখন ৈবৎ েলহেম আর দায়ুদ িছেলন দুেগর্র েভতের| 17 িনেজর
বাসভূিমর এক গণু্ডষ জল পান করার জনয্ তৃষ্ণাতর্ দায়ুদ কথা প্রসেঙ্গ সেব বেলেছন, “ইস, েকউ যিদ
এখন আমায় ৈবৎ েলহেমর িসংহদরজার পােশর কঁুেয়াটা েথেক একটু জল পান করােত পারত|” দায়ুদ
সিতয্কার চাইিছল না, েকবল মাত্র বলিছল| 18 সেঙ্গ সেঙ্গ এই িতন বীর েযাদ্ধা পেলষ্টীয় েসনাবািহনীর সেঙ্গ
যুদ্ধ করেত করেত িগেয় ৈবৎ েলহেমর েয কঁুেয়ার জল দায়ুদ পান করেত েচেয়িছেলন, েসই জল িনেয়
আসেলন| দায়ুদ তখন েসই জল িনেজ পান না কের ৈনেবদয্ স্বরূপ ঈশ্বেরর উেদ্দেশয্ মািটেত েঢেল িদেয়
বলেলন, 19 “েহ প্রভু, িনেজেদর জীবন তুচ্ছ কের যারা এই জল আমার জনয্ এেনেছ তা পান করা আর
তােদর রুিধর পান করা সমতুলয্| তাই দায়ুদ জল পান করেত অস্বীকার করেলন|” দায়ুেদর ঐ িতন জন
নায়ক এই ধরেণর আেরা অেনক বীরত্বপূণর্ কাজকমর্ কেরিছেলন|

অনয্ানয্ বীর ৈসিনকরা
20 েযায়ােবর ভাই অবীশয় িছেলন এই িতন বীেরর েনতা| িতিন একবার বশর্া িদেয় 300 জনেক হতয্া

কেরিছেলন| 21 অবীশেযর খয্ািত এেদর কােরা েথেক কম েতা িছলই না বরঞ্চ েসরা িতিরশ জন েসনার
তুলনায়ও িদ্বগুণ িছল| যিদও িতিন িতন বীেরর একজন িছেলন না, তবুও িতিন তােদর েনতা হেয়িছেলন|

22 িযেহায়াদার পুত্র বনায় একজন বীরেযাদ্ধা িছেলন| িতিন কেব্সেলর েলাক িছেলন এবং বহু দুঃসাহিসক
কাজ কেরিছেলন| িতিন েমায়ােবর দুই সাহসী েযাদ্ধােক হতয্া করা ছাড়াও একবার এক তুষারাচ্ছন্ন িদেন
একটা গুহায় প্রেবশ কের একটা িসংহ েমেরিছেলন| 23 এছাড়াও বনায়, তঁাতীর দেণ্ডর মত সুিবশাল
বল্লমধারী 7/1-2 ফুট দীঘর্ এক িমশরীয় েসনােক েমের েফেলিছেলন| বনােয়র িছল শুধু একটা লািঠ িকন্তু
িমশরীয়র হাত েথেক তার বল্লমটা েকেড় িনেয় িতিন তাই িদেয়ই ঐ বয্িক্তেক হতয্া কেরন| 24 িযেহায়াদার
এই বীরপুেত্রর খয্ািত ঐ িতন জন নায়েকর তুলনায় েকান অংেশ কম িছল না| 25 এমনিক ঐ িতন জেনর
একজন না হেয়ও তঁার খয্ািত েসরা িতিরশ জন ৈসিনেকর েথেক েবিশ িছল| দায়ুদ তঁােক তঁার েদহরক্ষীেদর
েনতা িনযুক্ত কেরিছেলন|

30 জন বীর ৈসিনক
26 েযায়ােবর ভাই অসােহল,
ৈবৎ েলহেমর েদােদার পুত্র ইল্হানন,
27 হেরােরর শেম্মাৎ,
পেলােনর েহলস,
28 তেকােয়র ইেক্কেশর পুত্র ঈরা,
অনােথােতর অবীেয়ষর,
29 হূশাতীয় িসব্বখয়,
অেহাহর ঈলয়,
30 নেটাফার মহরয়,
নেটাফার বানার পুত্র েহলদ,
31 িবনয্ামীন পিরবােরর িগিবয়ার রীবেয়র পুত্র ইথয়,
িপিরয়ােথােনর বনায়,
32 গাশ-উপতয্কা িনবাসী হূরয়,
অব্বর্তীয় অবীেয়ল,
33 বাহরূেমর অস্মাবৎ,
শােল্বােনর ইিলয়হবঃ,
34 িগেষােণর হােষেমর পুত্র হরারী,
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শািগর পুত্র েযানাথন,
35 হরারী সাখেরর পুত্র অহীয়াম,
ঊেরর পুত্র ইলীফাল,
36 মেখরােতর েহফর,
পেলানার অিহয়,
37কির্মেলর িহেষ্রা,
ইষ্বেয়র পুত্র নারয়,
38 নাথেনর ভাই েযােয়ল,
হিগ্রর পুত্র িমভর,
39অেম্মােনর েসলক,
সরূয়ার পুত্র েযায়ােবর অস্ত্রবাহক েবেরােতর নহরয়,
40 িযত্রেয়র ঈরা
আর গােরব,
41 িহত্তীেয়র ঊিরয়,
অহলেযর পুত্র সাবদ,
42 রূেবণ পিরবারেগাষ্ঠীর অনয্তম প্রধান শীষার পুত্র অদীনা ও তঁার িত্রশ জন সঙ্গী,
43 মাখার পুত্র হানান,
িমত্নর েযাশাফট,
44অষ্টেরােতর উিষয়,
অেরােয়রেবর েহাথেমর দুই পুত্র শাম ও িযয়ীেয়ল,
45 িশিম্রর পুত্র িযদীেয়ল
আর তঁার ভাই তীষীয় েযাহা,
46 মহবীর ইলীেয়ল,
ইল্নােমর দুই পুত্র িযরীবয় আর েযাশিবয়,
েমায়ােবর িযৎমা,
47 ইলীেয়ল, ওেবদ আর মেসাবােয়র যাসীেয়ল প্রমুখ সকেলই িছেলন দায়ুেদর �েসরা িতিরশ�
ৈসনয্দেলর েসনা|

12
েয সমস্ত সাহসী েলাকরা দায়ুেদর সেঙ্গ েযাগ িদেয়িছল

1 দায়ুদ যখন কীেশর পুত্র েশৗেলর ভেয় গা ঢাকা িদেয়িছেলন তখন েয সমস্ত েযাদ্ধারা িসক্লেগ তঁার
কােছ এেসিছল এিট হল তােদর তািলকা| তারা দায়ুদেক যুেদ্ধ সাহাযয্ কেরিছল| 2 এঁরা েয েকান হােতই
তীর ছঁুড়েত পারেতা, দু�হােত গুলিতও চালােত পারেতা| এঁরা সকেলই িবনয্ামীেনর পিরবারেগাষ্ঠীর সদসয্
এবং েশৗেলর আত্মীয় িছল|

3অহীেয়ষর িছেলন এঁেদর দেলর েনতা, এছাড়াও এই দেল িছেলন তঁার ভাই েযায়াশ (এঁরা িগিবয়ােতর
শমােয়র পুত্র), অস্মাবেতর পুত্র িযষীেয়ল আর েপলট, অনােথাত শহেরর বরাখা আর েযহূ,
4 িগিবেয়ােনর িযশ্মিয়য় (ইিন েসই িত্রশ জন বীেরর অনয্তম এবং তােদর অধয্ক্ষ িছেলন|), িযরিময়,
যহসীেয়ল, েযাহানন, গেদরােথর েযাষাবদ, 5 ইিলয়ূষয়, িযরীেমাৎ, বািলয়, শমিরয়, হরূেফর
শফিটয়, 6 ইল্কানা, িযিশয়, অসেরল, েযােয়ষর, যাশিবয়াম প্রমুখ েকারহ পিরবারেগাষ্ঠীর েযাদ্ধারা
7আর গেদার শহেরর িযেরাহেমর পুত্র েযােয়লা আর সবিদয়|

গাদীয় েলাক
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8 গাদ পিরবারেগাষ্ঠীর একাংশও মরুভূিমেত দায়ুেদর দুেগর্ িগেয় তঁার সেঙ্গ েযাগ িদেয়িছেলন| এরাও
সকেলই িসংেহর মত পরাক্রমশালী এবং কুশলী েযাদ্ধা িছেলন| বশর্া আর ঢাল িনেয় যুদ্ধ করা ছাড়াও এঁরা
সকেলই পাহাড়ী পেথ হিরেণর মত েদৗড়েত পারেতন|

9 গাদ পিরবারেগাষ্ঠীর এই দেলর েনতা িছেলন এষর; িদ্বতীয় ওবিদয় এবং তৃতীয় ইলীয়াব| 10 চতুথর্
িমশমান্না, পঞ্চম িযরিময়, 11 ষষ্ঠ অত্তয়, সপ্তম ইলীেয়ল, 12 অষ্টম েযাহানন, নবম ইল্সাবাদ, 13 দশম
িযরিময় আর একাদশ মগ্বন্নয়|

14 এঁরা সকেলই গাদীয় েসনাবািহনীর েসনাপিত িছেলন এবং এই দেলর দুবর্লতম বয্িক্তও একাই 100
জেনর সেঙ্গ যুদ্ধ করার ক্ষমতা রাখেতন| দেলর সবর্ােপক্ষা িযিন শিক্তমান িছেলন িতিন একা 1000 জেনর
েমাকািবলা করেত পারেতন| 15 গাদ পিরবারেগাষ্ঠীর এই সমস্ত ৈসিনকরা বছেরর প্রথম মােস, যখন যদর্ ন
নদীেত প্রবল বনয্া হেচ্ছ েস সমেয় নদী পার হেয় উপতয্কার েলাকেদর পূবর্ ও পিশ্চেম তািড়েয় িনেয়
িগেয়িছেলন|

অনয্ানয্ ৈসিনকরাও দায়ুেদর সেঙ্গ েযাগ িদেলন
16 িবনয্ামীন ও িযহূদা পিরবারেগাষ্ঠীর অনয্ানয্ বয্িক্তরাও দুেগর্ এেস দায়ুেদর সেঙ্গ েযাগ িদেয়িছেলন|

17 দায়ুদ তঁােদর সেঙ্গ েদখা কের বলেলন, “আপনারা যিদ শািন্তেত আমােক সাহাযয্ করেত এেস থােকন
তাহেল আিম আপনােদর সকলেক স্বাগত জানািচ্ছ| িকন্তু আিম িকছু অনয্ায় না করা সেত্ত্বও আপনারা যিদ
আমার প্রিত িবশ্বাসঘাতকতা করেত এেস থােকন তাহেল আমার পূবর্পুরুষেদর ঈশ্বর েযন তা েদেখন এবং
আপনােদর শািস্ত েদন|”

18অমাসয় িছেলন েসই িতিরশ জন বীেরর েনতা| তখন আত্মার ভর হেল িতিন বেল উঠেলন:

“দায়ুদ আমরা েতামার পেক্ষ|
আমরা েতামার সেঙ্গ আিছ| েহ িযশেয়র পুত্র � শািন্ত!

েতামার শািন্ত েহাক্|
এবং যারা েতামায় সাহাযয্ কের তােদর শািন্ত েহাক্| কারণ েতামার ঈশ্বর েতামায় সাহাযয্ কেরন|”

দায়ুদ তখন এই সমস্ত বয্িক্তেকই তঁার দেল স্বাগত জািনেয়, তঁােদর ওপর িনেজর েসনাবািহনীর দািয়ত্ব
িদেলন|

19 মনঃিশ পিরবারেগাষ্ঠীর অেনেকই দায়ুদ যখন পেলষ্টীয়েদর সেঙ্গ েশৗেলর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেত
িগেয়িছেলন তঁার সেঙ্গ েযাগ িদেয়িছেলন| তেব পেলষ্টীয় েনতােদর আপিত্ত থাকায় েশষ পযর্ন্ত দায়ুদ
েশৗেলর িবরুেদ্ধ যুেদ্ধ পেলষ্টীয়েদর সাহাযয্ কেরন িন| এই সমস্ত পেলষ্টীয় েনতারা বেলিছল, “দায়ুদ যিদ
তঁার মিনব, েশৗেলর কােছ িফের যান তেব আমােদর মুণ্ড কাটা পড়েব|” 20 মনঃিশ পিরবারেগাষ্ঠীর েয
সমস্ত বয্িক্ত িসক্লগ শহের এেস দায়ুেদর দেল েযাগ িদেয়িছেলন, তঁারা হেলন � অদ্ন, েযাষাবদ, িযদীেয়ল,
মীখােয়ল, েযাষাবদ, ইলীহূ আর িসল্লথয়| এঁরা সকেলই মনঃিশ পিরবাের ৈসনয্াধয্ক্ষ িছেলন| 21 অসৎ 
বয্িক্তেদর িবরুেদ্ধ যুেদ্ধ তঁারা দায়ুদেক সাহাযয্ কেরিছেলন| এই সমস্ত অসৎ বয্িক্তরা সারা েদেশ সুেযাগ
সুিবেধ মত চুির-চামাির চািলেয় যািচ্ছল| মনঃিশ পিরবােরর বীর েযাদ্ধারা দায়ুেদর েসনাবািহনীর েনতায়
পিরণত হেয়িছেলন|

22 প্রিত িদন দেল দেল েলাক এেস দায়ুেদর পােশ দঁাড়ােনায় এমশঃ িতিন এক সুিবশাল ও শিক্তশালী
েসনাবািহনী গেড় তুলেলন|

িহেব্রােণ দায়ুেদর সেঙ্গ েযাগদানকারী অনয্ানয্ েলাকরা
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23 এই সব বয্িক্তবগর্ যঁারা িহেব্রাণ শহের দায়ুেদর সেঙ্গ েযাগ িদেয়িছেলন এবং যুদ্ধ করার জনয্ প্রস্তুত
িছেলন এবং প্রভু যা বেলিছেলন েসই অনুযায়ী েশৗেলর রাজধানী দায়ুেদর হােত তুেল িদেত েচেয়িছেলন,
তঁারা সংখয্ায় হেলন িনম্নরূপ:

24 িযহূদা পিরবারেগাষ্ঠীর 6800 জন কুশলী ও তৎপর েযাদ্ধা| এঁরা সকেলই বশর্া ও বল্লমধারী িছেলন|
25 িশিমেয়ােনর পিরবারেগাষ্ঠীর 7100 জন বীর েযাদ্ধা িছেলন|
26 েলিব পিরবারেগাষ্ঠীর 4600 জন| 27 হােরাণ বংেশর েনতা িযেহায়াদাও 3700 জন িনেয় এই দেল
েযাগ িদেয়িছেলন| 28 এছাড়া পিরবােরর আেরা 22 জন েনতাসহ েযাগ িদেয়িছেলন সাহসী ও তরুণ
েসনা সােদাক|

29 েশৗেলর আত্মীয় এবং তখনও পযর্ন্ত তার প্রিত অনুগত িবনয্ামীন পিরবারেগাষ্ঠীর 3000 জনও েযাগ
িদেয়িছেলন এই দেল|

30 ইফ্রিয়েমর পিরবারেগাষ্ঠী েথেক এেসিছেলন 20,800জন বীরেযাদ্ধা| তারা তােদর পিরবাের িবখয্াত
িছল|

31 মনঃিশ পিরবারেগাষ্ঠী েথেক এেসিছেলন 18,000 জন দায়ুদেক রাজা বানােত|
32 ইষাখেরর পিরবার েথেক আত্মীয়সহ এেসিছেলন 200 জন প্রাজ্ঞ েনতা| তঁারা হেলন েসই সব েলাক
যঁারা ইস্রােয়েলর মঙ্গেলর জনয্ কখন িক করা প্রেয়াজন তা ভাল ভােবই বুঝেতন|

33 সবূলূেনর পিরবারেগাষ্ঠী েথেক েযাগ িদেয়িছেলন সবর্ােস্ত্র পারদশীর্ 50,000 জন কুশলী েযাদ্ধা| এঁরা
সকেলই দায়ুেদর একান্ত অনুগত িছেলন|

34 নপ্তািলর পিরবারেগাষ্ঠী েথেক 1000 অধয্ক্ষ িছল| তােদর সেঙ্গ 37,000 বয্িক্ত িছল| তারা বশর্া ও
ঢাল িনেয় এেসিছেলন|

35 দান পিরবারেগাষ্ঠী েথেক এেসিছেলন 28,600 জন রণ-কুশলী েযাদ্ধা|
36আেশর পিরবারেগাষ্ঠী েথেকও রণ-কুশলী 40,000 জন এেসিছেলন|
37 এবং যদর্ ন নদীর পূবর্িদক েথেক রূেবণ, গাদ ও অেধর্ক মনঃিশ পিরবার িমিলেয় েমাট 120,000
বয্িক্ত িবিভন্ন রকেমর অস্ত্র-শস্ত্র িনেয় এই দেল েযাগ িদেয়িছেলন|

38 এই সমস্ত বীর েযাদ্ধারা দায়ুদেক ইস্রােয়েলর রাজা করেত দৃঢ় প্রিতজ্ঞ হেয় িহেব্রােণ এেসিছেলন|
ইস্রােয়েলর অবিশষ্ট েলাকেদরও এই প্রস্তােবর প্রিত সমথর্ন িছল| 39 এঁরা সকেল িহেব্রােণ দায়ুেদর সেঙ্গ
িতন িদন পানাহার কের ও তঁােদর আত্মীয়-পিরজেনর বানােনা খাবার-দাবার েখেয় কাটােলন| 40 ইষাখর,
সবূলূন ও নপ্তািল পিরবারেগাষ্ঠীরা উট, েঘাড়া, গাধা ও ষঁােড়র িপেঠ চিড়েয় ময়দা, ডুমুেরর িপেঠ, িকিস্মস্,
দ্রাক্ষারস, েতল, ছাগল এবং েমষ প্রভৃিত এেনিছেলন| ইস্রােয়েলর সকেলই খুব খুশী হেয়িছেলন|

13
সাক্ষয্িসনু্দক েফরৎ আনা

1 দায়ুদ তঁার েসনাবািহনীর সমস্ত অধয্ক্ষেদর সেঙ্গ কথা বলার পর 2 ইস্রােয়েলর েলাকেদর এক জায়গায়
জেড়া কের বলেলন, “প্রভুর যিদ ইেচ্ছ হয় এবং েতামরা সকেলও যিদ তাই মেন কর, তাহেল ইস্রােয়েলর
সবর্ত্র আমােদর সহ-নাগিরক ও জ্ঞািতেদর, যাজক ও েলবীয়েদর সবাইেক, যঁারা িবিভন্ন শহের ও তার
আেশপােশ আমােদর জ্ঞািতেদর সেঙ্গ বাস কেরন, তঁােদর খবর পািঠেয় আমােদর সেঙ্গ েযাগ িদেত
বলা েহাক্| 3 তারপর আমরা সাক্ষয্িসনু্দকটা েজরুশােলেম আমােদর কােছ িফিরেয় আিন| েশৗল রাজা
থাকাকালীন আমরা ঐ সাক্ষয্িসনু্দকটার বয্াপাের েকান েখঁাজ খবর িনেত পািরিন|” 4 দায়ুেদর সেঙ্গ
ইস্রােয়েলর সমস্ত েলাকরা এক মত হল এবং তারা সকেল ভাবল এিটই আমােদর করা উিচৎ |
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5 িকিরয়ৎ-িযয়ারীম েথেক সাক্ষয্িসনু্দক িফিরেয় আনার জনয্ িমশের সীেহার নদী েথেক েলেবা হমাত
শহর পযর্ন্ত ইস্রােয়েলর সকলেক জেড়া করেলন| 6 তারপর দায়ুদ ও এই সমস্ত েলাকরা িমেল িযহূদার
বালা (অথর্াৎ িকিরয়ৎ-িযয়ারীেম) সাক্ষয্িসনু্দক িফিরেয় আনেত েগেলন| ঐ সাক্ষয্িসনু্দকেক করূব দূতেদর
ঊেদ্ধর্ িযিন বেসন েসই প্রভু ঈশ্বেরর িসনু্দকও বলা হত|

7সবাই িমেল সাক্ষয্িসনু্দকখানা অবীনাদেবর বািড় েথেক েবর কের নতুন একটা েঠলা গািড়েত বসােলন|
উষঃ আর অিহেয়া ঐ গািড়েক পথ েদখািচ্ছেলন|

8 দায়ুদ ও ইস্রােয়েলর েলাকরা বঁািশ, বীণা, ঢাক, েখাল, কতর্ াল, িশঙা বািজেয় ঈশ্বেরর বন্দনা গান
েগেয় ঈশ্বেরর সামেন উৎসব পালন করিছেলন|

9কীেদােনর শসয্ মাড়াইেয়র উঠান পযর্ন্ত আসার পর েয ষঁাড়গুেলা গািড় টানিছল তারা েহঁাচট খাওয়ায়
সাক্ষয্িসনু্দকটা প্রায় পেড় যািচ্ছল, উষঃ েকানমেত হাত বািড়েয় িসনু্দকটােক আটকােলন| 10 িকন্তু ঐ
িসনু্দক স্পশর্ করার অপরােধ কু্রদ্ধ প্রভু ঘটনাস্থেলই উেষর প্রাণ িনেলন| 11এই ঘটনায় দায়ুদ অতয্ন্ত কু্রদ্ধ
হন| তারপর েথেক ঐ জায়গা “েপরস-উষঃ” নােম পিরিচত|

12 ঈশ্বেরর েরােষ ভয় েপেয় দায়ুদ বলেলন, “আিম আর এই সাক্ষয্িসনু্দক আমার কােছ িনেত পারব
না!” 13 তাই দায়ুদ সাক্ষয্িসনু্দকিট দায়ুদ নগের িনেজর কােছ না এেন গােতর ওেবদ-ইেদােমর বািড়েত
েরেখ এেলন| 14সাক্ষয্িসনু্দকটা িতন মােসর জনয্ ওেবদ-ইেদােমর বািড়েত রাখা হেয়িছল| এজনয্ ওেবদ-
ইেদােমর পিরবােরর প্রিত এবং তার িনেজর সব িজিনেষর ওপর প্রভুর আশীবর্াদ বির্ষত হয়|

14
দায়ুেদর রাজয্ িবস্তার

1 েসােরর রাজা হীরম, দায়ুেদর জনয্ একিট সুন্দর বািড় বানােত েচেয় তঁার কােছ কােঠর গঁুিড় এবং
পাথর-কাটুের ও ছুেতার িমিস্ত্র পাঠােলন| 2দায়ুদ তখন উপলিব্ধ করেলন েয প্রভুআসেল তঁােক ইস্রােয়েলর
রাজা িহেসেব মেনানীত কেরেছন| প্রভু দায়ুেদর সাম্রাজয্ সুিবশাল ও তার িভত সুদৃঢ় কেরিছেলন কারণ
ঈশ্বর দায়ুদ ও ইস্রােয়েলর েলাকেদর ভালবাসেতন|

3 দায়ুদ েজরুশােলম শহের অেনকেক িবেয় কেরন এবং তঁার বহু পুত্রকনয্া হয়| 4 েজরুশােলেম দায়ুেদর
েয সমস্ত সন্তান জন্মগ্রহণ কেরিছল তােদর নাম: শমূ্ময়, েশাবব, নাথন, শেলামন, 5 িযভর, ইলীশূয়,
ইেল্পলট, 6 েনাগহ, েনফগ, যািফয়, 7 ইলীশামা, বীিলয়াদা এবং ইলীেফলট|

দায়ুদ পেলষ্টীয়েদর পরািজত করেলন
8 পেলষ্টীয়রা যখন দায়ুদ সম্পেকর্ জানেত পারল েয দায়ুদ ইস্রােয়েলর রাজা িহেসেব মেনানীত হেয়েছ,

তারা তখন দায়ুদেক খঁুজেত েবর হল| দায়ুদ পেলষ্টীয়েদর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ যাত্রা করেলন| 9 পেলষ্টীয়রা
রফায়ীেমর েলাকেদর আক্রমণ কের তােদর িজিনসপত্র অপহরণ করল| 10 দায়ুদ ঈশ্বরেক িজেজ্ঞস
করেলন, “আিম িক পেলষ্টীয়েদর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ যাত্রা করব? আপিন িক আমার সহায় হেয় পেলষ্টীয়েদর
যুেদ্ধ হারােত সাহাযয্ করেবন?”
প্রভু দায়ুদেক উত্তর িদেলন, “হঁয্া যাও| আিম পেলষ্টীয়েদর িবরুেদ্ধ জয় লােভ েতামার সহায় হব|”
11তখন দায়ুদ ও তঁার েলাকরা িগেয় বাল্-পরাসীেম জেড়া হেলন এবং েসখােন তঁারা পেলষ্টীয়েদর যুেদ্ধ

পরািজত করেলন| দায়ুদ বলেলন, “বঁাধ ভাঙা জল েযমন েতােড় েবিরেয় আেস ঈশ্বর েসই ভােব আমার
শত্রুেদর েভদ কেরেছন| ঈশ্বর আমার সহায় িছেলন বেলই এটা সম্ভব হল|” েসই কারেণ ঐ জায়গার নাম
বাল্-পরাসীম রাখা হেয়িছল| 12পেলষ্টীয়রা ওখােন ওেদর আরাধয্ েদবেদবীর মূির্ত্ত েফেল িগেয়িছল| দায়ুদ
তঁার েলােকেদর েসই সমস্ত পুিড়েয় িদেত িনেদর্ শ িদেলন|

পেলষ্টীয়েদর িবরুেদ্ধ আেরকিট জয়যাত্রা
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13 পেলষ্টীয়রা রফািয়ম উপতয্কার েলাকেদর আবার আক্রমণ করেল, 14 দায়ুদ ঈশ্বেরর কােছ প্রাথর্না
করেলন| ঈশ্বর েসই ডােক সাড়া িদেয় বলেলন, “দায়ুদ, আক্রমেণর সময় পেলষ্টীয়েদর িপছু ধাওয়া কের
পাহােড় না িগেয় চতুির্দক েথেক িঘের গােছর আড়ােল লুিকেয় েথেকা| 15 তারপর গােছর ওপর কাউেক
তুেল িদেয় নজর রাখেব| েয়ই পেলষ্টীয়েদর পােয়র শব্দ শুনেত পােব, তােদর আক্রমণ করেব| আিম,
ঈশ্বর েতামােদর আেগ েবিরেয় যাব এবং পেলষ্টীয় েসনাদলেক পরািজত করব|” 16 দায়ুদ হুবহু ঈশ্বেরর
িনেদর্ শ অনুযায়ী পথ অনুসরণ কের পেলষ্টীয় েসনাবািহনীেক পরািজত করেলন এবং িগিবেয়ান শহর েথেক
েগষর পযর্ন্ত পেলষ্টীয় েসনােদর হতয্া করেলন| 17এ ঘটনার পর দায়ুেদর খয্ািত সমস্ত েদশগুিলেত ছিড়েয়
পড়ল এবং প্রভু সমস্ত জািতেদর দায়ুেদর পরাক্রেমর ভেয় ভীত কের তুলেলন|

15
েজরুশােলেম সাক্ষয্িসনু্দক

1 দায়ুদ নগের িনেজর জনয্ প্রাসাদ বানােনার পর দায়ুদ সাক্ষয্িসনু্দকিট রাখার জনয্ একিট িবেশষ তঁাবু
িনমর্াণ কের বলেলন, 2 “শুধুমাত্র েলবীয়রাই এই সাক্ষয্িসনু্দকটা বেয় িনেয় েযেত পারেব কারণ েকবলমাত্র
প্রভু তােদরই এই কােজর জনয্ এবং িচরিদন তঁার েসবার জনয্ েবেছ িনেয়েছন|”

3 সাক্ষয্িসনু্দকিট রাখার জনয্ েয জায়গািট ৈতরী হেয়িছল েসখােন সাক্ষয্িসনু্দকিট আনবার জনয্ দায়ুদ
ইস্রােয়েলর সমস্ত েলাকেদর েজরুশােলেম জেড়া হেত ডাক িদেলন| 4 এরপর দায়ুদ হােরাণ ও েলবীয়
বংেশর সমস্ত উত্তরপুরুষেদর েডেক পাঠােলন|

5 এঁেদর মেধয্ 120 জন িছেলন কহােতর পিরবারেগাষ্ঠীর সদসয্, ঊরীেয়ল তঁােদর েনতা|
6 মরাির পিরবারেগাষ্ঠী েথেক অসােয়র েনতৃেত্ব এেসিছেলন 220 জন,
7 েগেশর্ান পিরবারেগাষ্ঠী েথেক েযােয়েলর েনতৃেত্ব 130 জন,
8 শমিয়য়র েনতৃেত্ব ইলীষাফণ পিরবারেগাষ্ঠী েথেক 200 জন,
9 িহেব্রাণ পিরবারেগাষ্ঠী েথেক ইলীেয়েলর েনতৃেত্ব 80 জন আর
10অম্মীনাদেবর েনতৃেত্ব উষীেয়ল পিরবারেগাষ্ঠী েথেক এেসিছেলন 112 জন বয্িক্ত|

যাজক ও েলবীয়েদর সেঙ্গ কথা বলেলন দায়ুদ
11 এরপর দায়ুদ যাজক সােদাক আর অিবয়াথর ছাড়াও, েলবীয়েদর মেধয্ ঊরীেয়ল, অসায়, েযােয়ল,

শমিয়য়, ইলীেয়ল ও অম্মীনাদবেক েডেক পািঠেয় 12 তঁােদর বলেলন, “েতামরা সকেলই েলবীয়
পিরবারেগাষ্ঠীর েনতা| েতামরা প্রথেম িনেজেদর পিবত্র কের তারপর সাক্ষয্িসনু্দকটা রাখার জনয্ আিম
েয জায়গা ৈতরী কেরিছ েসখােন িনেয় এস| 13 গতবার আমরা প্রভুর কােছ সাক্ষয্িসনু্দকটা িক ভােব
েনওয়া হেব তা িজেজ্ঞসও কিরিন এবং েতামরা েলবীয়রাও সাক্ষয্িসনু্দকটা বহন কর িন| তাই প্রভু আমােদর
শািস্ত িদেয়িছেলন|”

14 তখন যাজকগণ ও েলবীয়রা প্রভু, ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর সাক্ষয্িসনু্দকটা বহন করার জনয্ িনেজেদর
পিবত্র করেলন| 15এবং েমািশ েয ভােব ঈশ্বেরর কথা অনুযায়ী সাক্ষয্িসনু্দক বহন করার িনেদর্ শ িদেয়িছেলন
িঠক েসভােবই েলবীয়রা িবেশষ ধরেণর খঁুিট বয্বহার কের কঁােধ কের সাক্ষয্িসনু্দকটা বেয় িনেয় এেলন|

গায়ক দল
16 দায়ুদ েলবীয় েনতােদর সেঙ্গ তঁােদর সতীথর্ গায়কেদরও েডেক পািঠেয় বীণা, বঁািশ, েখাল, কতর্ াল,

েভঁপু বািজেয় আনেন্দর গান গাইেত বলেলন|
17 েলবীয়রা তখন েযােয়েলর পুত্র েহমন ও তার ভাই আসফ ও এথনেক িনবর্ািচত করল| আসফ িছল

েবিরিখয়র পুত্র| এথন িছল কূশায়ার পুত্র| এই সব পুরুষরা িছল মরাির পিরবারেগাষ্ঠীর েলাক| 18 তােদর
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সেঙ্গ িছল তােদর সাহাযয্কারীরা, তােদর আত্মীয়স্বজন, সখিরয়, যাসীেয়ল, শমীরােমাৎ, িযহীেয়ল, উিন্ন,
ইলীয়াব, বনায়, মােসয়, মিত্তিথয়, ইলীফেলহূ, িমেক্নয়, ওেবদ-ইেদাম ও িযয়ীেয়ল| এরা িছল েলবীয়
দ্বাররক্ষীগণ|

19 েহমন, আসফ আর এথন বাজােলন কতর্ াল| 20 সখিরয়, অসীেয়ল, শমীরােমাৎ, িযহীেয়ল, উিন্ন,
ইলীয়াব, মােসয় আর বনায় বাজােলন বীণা, 21 মিত্তিথয়, ইলীফেলহূ, িমেক্নয়, ওেবদ-ইেদাম, িযয়ীেয়ল
আর অসিসয় নীচু সুের বীণা বাজােলন| 22 েলবীয় েনতা কনিনয িছেলন গােনর দািয়েত্ব কারণ িতিন িছেলন
গােন পারদশীর্|

23 সাক্ষয্িসনু্দেকর জনয্ দুই রক্ষী িছেলন েবিরিথয আর ইল্কানা| 24 শবিনয়, িযেহাশাফট, নথেলন,
অমাসয়, সখিরয়, বনায় আর ইলীেয়ষর যাজকরা িশঙা বািজেয় সাক্ষয্িসনু্দেকর সামেন হঁাটেত লাগেলন|
ওেবদ-ইেদাম ও িযিহয়ও সাক্ষয্িসনু্দক পাহারা েদবার কােজ িনযুক্ত িছেলন|

25 দায়ুদ, ইস্রােয়েলর েনতৃবগর্ ও েসনাধয্ক্ষরা সকেল সাক্ষয্িসনু্দকটা ওেবদ-ইেদােমর বািড় েথেক
আনেত েগেলন, সকেলই তখন উল্লিসত| 26 েয সমস্ত েলবীয়রা সাক্ষয্িসনু্দক বহন করিছেলন ঈশ্বরঅন্তরাল
েথেক তােদর সহায় হেলন| সাতটা ষঁাড় ও েমষেক এই উপলেক্ষয্ উৎসগর্ করা হল| 27 েয সমস্ত েলবীয়রা
সাক্ষয্িসনু্দক বহন কেরিছেলন তঁারা সকেলই িমিহ মসীনার ৈতরী িবেশষ পিরচ্ছদ পেরিছেলন|কনািনয়, িযিন
গােনর এবং সমস্ত গায়কেদর দািয়েত্ব িছেলন িতিন এবং দায়ুদও িমিহ মসীনার ৈতরী েপাশাক পেরিছেলন|
দায়ুদ িমিহ মসীনার ৈতরী এেফাদও পেরিছেলন|

28 আনেন্দ িচৎকার করেত করেত েভড়ার িশঙা, তূরী-েভরী বাজােত বাজােত, বীণা, বাদয্যন্ত্র এবং
খঞ্জনীর বাজনার সেঙ্গ ইস্রােয়েলর েলাকরা সাক্ষয্-িসনু্দকটা িনেয় এেলন|

29 সাক্ষয্িসনু্দকটা দায়ুদ নগরীেত এেস েপৗছঁেনার পর দায়ুদ যখন নাচিছেলন এবং উদযাপন করিছেলন
তখন েশৗেলর কনয্া মীখল একটা জানলা িদেয় েদখিছল| দায়ুেদর প্রিত তার যাবতীয় শ্রদ্ধা অন্তির্হত হল
কারণ েস ভাবল দায়ুদ েবাকার মেতা আচরণ করেছ|

16
1 সাক্ষয্িসনু্দকটা িনেয় এেস েলবীয়রা েসটােক দায়ুেদর বানােনা তঁাবুর মেধয্ রাখেলন| তারপর ঈশ্বেরর

উেদ্দেশয্ েহামবিল ও মঙ্গল ৈনেবদয্ উৎসগর্ করা হল| 2 দায়ুেদর ৈনেবদয্ অপর্ণ করা েশষ হেল িতিন
প্রভুর নােম সমস্ত েলাকেদর শুেভচ্ছা ও আশীবর্াদ জানােলন| 3 এরপর িতিন ইস্রােয়েলর প্রেতয্ক পুরুষ
ও নারীেক একখানা কের েগাটা পঁাউরুিট, িকছু েখজুর, িকিস্মস্ ও িপেঠ িবতরণ করেলন|

4 সাক্ষয্িসনু্দেকর সামেন কাজকমর্ করবার জনয্ দায়ুদ িকছু েলবীয়েক িনেয়াগ করেলন| এই সমস্ত
েলবীয়েদর মূল কাজ িছল প্রভুর স্তবগান ও প্রশংসা করা| 5-7 েয দলিট খঞ্জনী বাজাত, আসফ িছল েসই
দলিটর েনতা| সখিরয় িছেলন িদ্বতীয় দলিটর েনতা| অনয্ানয্ েলবীয়রা িছেলন িযয়ীেয়ল, শমীরােমাৎ,
িযহীেয়ল, মিত্তিথয়, ইলীয়াব, বনায়, ওেবদ-ইেদাম এবং িযয়ীেয়ল| এেদর কাজ িছল বীণা এবং অনয্
এক ধরেণর তন্ত্রবাদয্ বাজােনা| যাজক বনায় ও যহসীেয়ল সাক্ষয্িসনু্দেকর সামেন িশঙা ও কাড়া-নাকাড়া
বাজােনার দািয়ত্ব পালন করেতন| েসই িদন দায়ুদ, আসফ ও তঁার সতীথর্েদর প্রভুর প্রশংসা ও কীতর্ েনর
দািয়ত্ব িদেয়িছেলন|

দায়ুেদর ধনয্বাদ গীত
8 প্রভুর প্রশংসা কর আর তার নাম নাও|

িতিন েয সমস্ত মহান কাজ কেরেছন সবাইেক েস কথা বেলা|
9 প্রভুর উেদ্দেশয্ গান গাও| তঁার প্রশংসা কর|

তঁার মহৎ  কীির্তর কথা সবাইেক জানাও|
10 প্রভুর পিবত্র নাম কের গির্বত হও|

েতামরা যারা তঁােক চাও তারা আনিন্দত হও!
11 প্রভুর িদেক এবং তঁার শিক্তর িদেক তাকাও|
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সবর্দা তঁার সন্ধান কর|
12 িতিন েয সব অেলৗিকক কাজ কেরেছন েসই সব মেন েরেখা|

মেন েরেখা তঁার সমস্ত িসদ্ধান্ত আর তঁার দ্বারা কৃত চমৎ  কার!
13 ইস্রােয়েলর েলাকরা, যােকােবর উত্তরপুরুষরা

সকেলই প্রভুর দাস এবং প্রভুর মেনানীত েলাক|
14 প্রভু আমােদর ঈশ্বর

এবং তঁার িসদ্ধান্ত সবর্ত্র িবরাজমান|
15 সবর্দা তঁার চুিক্ত মেন েরেখা|

হাজার হাজার পুরুষ ধের তঁার আজ্ঞা মেন েরেখা|
16অব্রাহােমর সেঙ্গ তঁার েয চুিক্ত হেয়িছল েসিট

এবং ইসহাকেক করা তঁার প্রিতশ্রুিত মেন েরেখা|
17 যােকােবর জনয্ প্রভু এিটেক একিট আইনস্বরূপ কের িদেয়িছেলন|

ইস্রােয়েলর সেঙ্গ িতিন একিট চুিক্ত কেরিছেলন যা িচরস্থায়ী হেব|
18 প্রভু ইস্রােয়লেক বেলিছেলন, “কনানীয়েদর বাসভূিম আিম েতামােদরই েদেবা|

প্রিতশ্রুত ভূখণ্ডিট েতামােদর হেব|”

19 তখন জনসংখয্া িছল কম,
মুষ্টিেময় িকছু েলাক|

20 যাযাবেরর মেতা ঘুের েবড়ােতা
েদশ েথেক েদশান্তের|

21 িকন্তু প্রভু কাউেক তােদর আঘাত করেত েদনিন
এবং রাজােদর সতকর্ কের িদেয়িছেলন েযন তারা তােদর েকান ক্ষিত না কের|

22 এই সব রাজােদর প্রভু বেলেছন: “আমার মেনানীত েলাকেদর
এবং ভাববাদীেদর েকউ েযন আঘাত না কের|”

23 সমস্ত ভুবন, প্রভুর বন্দনা কেরা|
প্রভু েকমন কের আমােদর রক্ষা কেরন েসই সুখবর প্রিতিদন বেলা|

24 সমস্ত জািতেক প্রভুর মিহমার কথা বেলা|
তঁার অেলৗিকক কীির্তর কথাও সবাইেক বেলা|

25 প্রভু মহান এবং প্রশংসার েযাগয্|
অনয্ সমস্ত েদবতােদর েথেক িতিন শ্রেদ্ধয় ও ভীিতকর|

26 েকন? কারণ অনয্ সমস্ত জািতর েদবেদবী শুধু মূলয্হীন পুতুলমাত্র|
প্রভু স্বয়ং আকাশ বািনেয়েছন|

27 প্রভু মিহমাময় এবং দীিপ্তমান|
িতিন েযখােন থােকন েসখােন শিক্ত এবং আনন্দ িবরাজ কের|

28 সমস্ত েলাক ও পিরবারগুিল
প্রভুর মিহমা ও শিক্তর প্রশংসা কেরা!

29 প্রভুর মিহমার গান গাও| তঁার নােমর মাহাত্ময্ কীতর্ ন কেরা|
প্রভুর চরেণ েতামােদর ৈনেবদয্ উৎসগর্ কেরা|
তঁােক সুন্দর ও পিবত্র েপাশােক উপাসনা কেরা|

30 প্রভুর সামেন সমস্ত পৃিথবীর ভেয় কম্পমান হওয়া উিচৎ ,
িকন্তু ঈশ্বর পৃিথবীেক সুদৃঢ় কেরেছন সুতরাং তা নড়েব না|

31আকােশ এবং মািটেত আনন্দ ধ্বিনত েহাক্;
িবশ্ব-চরাচের সবাই বেল উঠুক, “প্রভুই এই পৃিথবীর িনয়ামক|”
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32 সমুদ্র এবং তার েভতেরর সব িকছুই আনেন্দ িচৎকার করুক|
মাঠগুিল এবং েসখােন যা িকছু আেছ তারা আনন্দ প্রকাশ করুক|

33আনেন্দ মশগুল অরেণয্র বৃক্ষরািশ প্রভুর সামেন গান করেব!
েকন? কারণ প্রভু আসেছন পৃিথবীর িবচার করেত|

34 প্রভুেক ধনয্বাদ দাও কারণ িতিন ভাল|
তঁার আশীবর্াদ ও করুণা িচরন্তন|

35 প্রভুেক বেলা,
“েহ ঈশ্বর, আমােদর পিরত্রাতা আমােদর ঐকয্বদ্ধ কর|

সমস্ত জািতর হাত েথেক
আমােদর রক্ষা কেরা|

তাহেল আমরা েতামার পিবত্র নােমর প্রশংসা করেত পারেবা|
েতামার মিহমার প্রশংসা করেত পারেবা|”

36 ইস্রােয়েলর ঈশ্বর সবর্দা েযভােব প্রশংিসত হেয়েছন,
িচরিদন েস ভােবই তঁার প্রশংসা েহাক্◌্|

সমস্ত েলাক প্রভুর প্রশংসা কের সমেবতভােব বেল উঠেলা, “আেমন!”
37 তারপর আসফ আর তঁার ভাইেদর দায়ুদ প্রিতিদন সাক্ষয্িসনু্দেকর সামেন েসবা করার জনয্ েরেখ

েগেলন| 38 িযদূথূেনর পুত্র ওেবদ-ইেদাম ও আেরা 68 জন েলবীয়েকও দায়ুদ আসেফর কােছ েরেখ
েগেলন| ওেবদ-ইেদাম আর েহাষা দুজেনই প্রহরী িছেলন|

39 িগিবেয়ােন প্রভুর তঁাবুেত েবদীর সামেন েসবা করার জনয্ দায়ুদ সােদাক ও তঁার সতীথর্ যাজকেদর
েরেখ এেসিছেলন| 40 প্রিত িদন সকােল আর িবেকেল সােদাক ও অনয্ানয্ যাজকরা িমেল প্রভুর
ইস্রােয়লেক েদওয়া িবিধ-পুস্তকঅনুসাের েবদীেত েহামবিল উৎসগর্ করেতন| 41প্রভুর প্রশংসা গীত গাইবার
জনয্ েহমন, িযদূথূন এবং অনয্ানয্ েলবীয়েদর প্রেতয্েকর নাম ধের িনবর্াচন করা হেয়িছল, কারণ তঁার েপ্রম
িচর প্রবহমান| 42 েহমন আর িযদূথূনেক সকেলর সেঙ্গ খঞ্জিন এবং তূরী-েভরী বাজােত হত| ঈশ্বেরর নাম
বন্দনার সমেয় তঁারা অনয্ানয্ বাদয্যন্ত্রও বাজােতন| িযদূথূেনর পুত্ররা তঁাবুর দরজায় পাহারা িদেতা|

43 এই সমস্ত উৎসেবর পর প্রেতয্েক েয যার বািড়েত িফের েগল| রাজা দায়ুদও তঁার পিরবারেক
আশীবর্াদ করেত িনেজর প্রাসােদ িফের েগেলন|

17
দায়ুদেক ঈশ্বেরর প্রিতশ্রুিত

1 প্রাসােদ িফের আসার পর দায়ুদ ভাববাদী নাথনেক বলেলন, “আিম এরস কােঠর ৈতির রাজপ্রাসােদ
বাস কির, িকন্তু সাক্ষয্িসনু্দকটা পেড় আেছ তঁাবুেত| আিম ওিটর জনয্ একটা মিন্দর বানােত চাই|”

2 নাথন উত্তর িদেলন, “তুিম যা করেত চাও কেরা, ঈশ্বর স্বয়ং েতামার সহায়|”
3-4 েস িদন রােত, ঈশ্বেরর বাতর্ া নাথেনর কােছ এেলা| ঈশ্বর বলেলন,

“যাও আমার নাম কের আমার েসবক দায়ুদেক িগেয় বেলা: �দায়ুদ আমার মিন্দর তুিম বানােব না|
5-6 ইস্রােয়লীয়েদর িমশর েথেক উদ্ধার করার পর েথেক এখন পযর্ন্ত আিম েকান মিন্দের বাস কির িন|
আিম তঁাবু েথেক তঁাবুেত ঘুের েবিড়েয অিধষ্ঠান কেরিছ, ইস্রােয়লীয়েদর জনয্ েনতা িনবর্াচন কেরিছ| ঐ
সমস্ত েনতারা আমার ভক্ত ও েসবকেদর িদশারী হেব| এক তঁাবু েথেক আেরক তঁাবুেত বাস করার সময়
আিম কখেনা এই সব েনতােদর বিলিন, েতামরা েকন আমার জনয্ দামী কােঠর মিন্দর বানাও িন?�



1 বংশাবিল 17:7 576 1 বংশাবিল 17:27

7 “এখন আমার েসবক দায়ুদেক িগেয় বেলা: সবর্শিক্তমান প্রভু বেলেছন, �আিম েতামােক মাঠ
েথেক তুেল এেন েমষপালেকর পিরবেতর্ ইস্রােয়েল আমার ভক্তেদর রাজা বািনেয়িছ| 8 তুিম যখন
েযখােন িগেয়ছ আিম েতামার সহায় হেয়, েতামার আেগ আেগ েসখােন িগেয় েতামার শত্রুেদর িনধন
কেরিছ| এবার আিম েতামােক পৃিথবীর সবর্ােপক্ষা খয্ািতমান বয্িক্তেদর একজেন পিরণত করব| 9আিম
এই জায়গা ইস্রােয়লীয়েদর িদলাম| আিম ওেদর এখােন বসালাম এবং ওরা এখােন বসবাস করেব|
েকউ তােদর উৎযক্ত করেব না| দুষ্ট জািতরাও আেগর মেতা তােদর আক্রমণ করেব না| 10 েযিদন
েথেক আিম আমার েলাকেদর েনতৃত্ব েদবার জনয্ িবচারকেদর িনযুক্ত কেরিছ, েসই িদন েথেক আিম
েতামােদর শত্রুেদর জয় কের চেলিছ|

“ �এবার, আিম েতামায় বলিছ েয প্রভু েতামার জনয্ একিট গৃহ িনমর্াণ করেবন|* 11 মৃতুয্র পর
তুিম যখন েতামার পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ েযাগ েদেব আিম েতামার িনেজর পুত্রেক নতুন রাজা করব এবং
তার রাজত্ব সুদৃঢ় করব| 12 েতামার পুত্র আমার জনয্ একিট মিন্দর বানােব আর আিম েতামার পুেত্রর
পিরবারেক আজীবন রাজত্ব করেত েদব| 13 েতামার আেগ িযিন রাজা িহসােব শাসন করেতন েসই
েশৗেলর ওপর েথেক যিদও আিম আমার সমথর্ন সিরেয় িনেয়িছলাম িকন্তু েতামার পুত্রেক আিম সব
সময়ই ভালবাসব| আিম হব তার িপতা এবং েস হেব আমার পুত্র| 14 তােক িচর জীবেনর জনয্ আমার
মিন্দর ও রাজেত্বর ভার অপর্ণ করব| আর তার শাসন িচরস্থায়ী হেব|� ”

15 নাথন দায়ুদেক এই দশর্ন এবং ঈশ্বর যা বেলেছন তা জানােলন|

দায়ুেদর প্রাথর্না
16 রাজা দায়ুদ তখন পিবত্র তঁাবুেত িগেয় প্রভুর সামেন বেস বলেলন,

“েহ প্রভু ঈশ্বর, তুিম েকান অজ্ঞাত কারেণ আমার ও আমার পিরবােরর প্রিত বরাবর অসীম করুণা
কের এেসেছা|” 17 ঈশ্বর এটা িক েতামার কােছ এত কু্ষদ্র, েয তুিম আমায় দূর ভিবষয্েত আমার
পিরবােরর ভাগয্ বলেব? েহ ঈশ্বর, তুিম িক আমােক সামানয্ েলােকর েচেয় েবশী িকছু েদেখা? 18 তুিম
আমার জনয্ এেতা কেরছ আিম আর িক-ই বা বলেত পাির! তুিম েতা জােনাই আিম েতামার আজ্ঞাবহ
দাসানুদাস মাত্র| 19 েহ প্রভু, শুধু েতামার ইচ্ছােতই আমার জীবেন এই সব মহৎ  ঘটনা ঘেটেছ| তুিম
এ সমস্ত মহৎ  ঘটনােক জ্ঞাত করেত েচেয়িছেল| 20 এ জগেত েতামার মেতা আর েকই বা আেছ?
তুিম ছাড়া অনয্ েকান ঈশ্বর েনই| তুিম ছাড়া আর েকান েদবতা কখেনা এেতা িবস্ময়কর ও মহান কাজ
কেরনিন! 21 ইস্রােয়লই পৃিথবীেত একমাত্র েদশ যার জনয্ তুিম এত মহৎ  ও শ্রদ্ধাপূণর্ ভেয়র কাজকমর্
কেরছ| তুিমই আমােদর িমশর েথেক উদ্ধার কের মুক্ত কেরছ| িনজ গুেণই তুিম খয্ািত অজর্ ন কেরছ|
েতামার ভক্তেদর েনতৃত্ব িদেয় তুিম িবজাতীয়েদর আমােদর জনয্ তােদর িনজস্ব বাসভূিম তয্াগ করেত
বাধয্ কেরছ| অনয্ েকান েলােকর ঈশ্বর এই রকম কেরিন| 22 ইস্রােয়লীয়েদর তুিম িচরকােলর জনয্
েতামার েলাক িহেসেব েবেছ িনেয়েছা| এবং তুিমই তঁােদর ঈশ্বর হেয়েছা|

23 “েহ প্রভু, তুিম আমার ও আমার পিরবােরর কােছ েয প্রিতজ্ঞা করেল তা েযন িচর িদন েতামার
স্মরেণ থােক| তুিম যা বলেল তাই েযন ঘেট| 24 েতামার নাম িচর কােলর জনয্ িবশ্বাস ভাজন ও মহান
েহাক্| েলাকরা েযন বেল, �সবর্শিক্তমান প্রভু হেলন ইস্রােয়েলর ঈশ্বর!� েযন েতামার েসবক িহসােব
দায়ুেদর গৃহ িচর কােলর জনয্ প্রিতিষ্ঠত হয়|

25 “েহ প্রভু, তুিম আমােক, েতামার দাসেক বেলছ েয, আমার বংশেক তুিম রাজবংেশ পিরণত
করেব| তাই আিম এেতা সাহস কের েতামার কােছ এই সমস্ত প্রাথর্না করেত পারিছ| 26 েহ প্রভু, তুিমই
ঈশ্বর, তুিম েতামার িনেজর কথা িদেয়ই আমার জনয্ এই সব িজিনষ করেত সম্মত হেয়িছেল| 27 প্রভু,

* 17:10: এবার � করেবন এর অথর্ েকান সিতয্কােরর গৃহ নয়| এর অথর্ প্রভু দায়ুদ পিরবােরর েলাকেদর বহু বছেরর জনয্ রাজা করেবন|
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তুিম দয়া কের আমার পিরবারেকআশীবর্াদ কেরছ এবং আমার কােছ প্রিতজ্ঞা কেরছ েয আমার পিরবার
েতামায় েসবা কের চলেব| প্রভু েযেহতু তুিম স্বয়ং আমার পিরবারেক আশীবর্াদ কেরছ তারা িচর কালই
েতামার আশীবর্াদ-ধনয্ থাকেব|”

18
দায়ুেদর িবিভন্ন েদশ জয়

1 দায়ুদ পেলষ্টীয়েদর আক্রমণ কের তােদর যুেদ্ধ পরািজত কেরন এবং পেলষ্টীয়েদর কাছ েথেক গাৎ 
ও তার পাশ্বর্বতীর্ েছাটখােটা শহরগুিল দখল কের িনেয় েনন|

2 এরপর িতিন েমায়াবীয়েদর হািরেয় তােদর িনেজর বশয্তা স্বীকার করেত বাধয্ করান| েমায়াবীয়রা
দায়ুেদর জনয্ িনয়িমত উপেঢৗকন পাঠােতা|

3 েসাবার রাজা হদেরষেরর েসনাবািহনীর সেঙ্গও দায়ুদ যুদ্ধ কেরন| হদেরষর ফরাৎ নদী পযর্ন্ত তঁার রাজত্ব
িবস্তােরর েচষ্টা কেরিছেলন, িকন্তু দায়ুদ তঁার েসনাবািহনীেক হমাত পযর্ন্ত িপছু হঠেত বাধয্ কেরিছেলন|
4 িতিন হদেরষেরর কাছ েথেক 7000 রেথর সারথী সহ 1000 রথ, 20,000 ৈসিনক আদায় করা ছাড়াও
হদেরষেরর অিধকাংশ রথ নষ্ট কের িদেয়িছেলন| শুধুমাত্র 100 রথ িতিন অবিশষ্ট েরেখিছেলন|

5অরামীয়রা দেম্মশক েথেক েসাবার রাজা হদেরষরেক সাহাযয্ করেত এেল দায়ুদ তােদরও পরািজত
কেরন এবং 22,000 অরামীয় েসনােক হতয্া কেরন| 6 এরপর দায়ুদ অরােমর দেম্মশেক দুগর্ বানান|
অরামীয়রা তঁার বশয্তা স্বীকার কের তঁার জনয্ উপেঢৗকন আনেত শুরু কের| প্রভু দায়ুদেক সবর্ত্র িবজয়ী
কেরিছেলন|

7 হদেরষেরর েসনাবািহনীর েথেক েসানার ঢালগুিল দায়ুদ েজরুশােলেম এেনিছেলন| 8 িটভত্ ও
কূন শহর েথেক িতিন প্রচুর পিরমােণ িপতলও এেনিছেলন| এই শহরগুিল িছল হদেরষেরর অিধকাের|
পরবতীর্কােল, শেলামন এই সমস্ত িপতল মিন্দেরর জনয্ িপতেলর জলাধার, িপতেলর থামসমূহ এবং
িপতেলর অনয্ানয্ িজিনষ বানাবার কােজ বয্বহার কেরিছেলন|

9 হমােতর রাজা তযূ যখন খবর েপেলন, দায়ুদ েসাবার রাজা হদেরষেরর েসনাবািহনীেক পরািজত
কেরেছন, 10 তখন িতিন তঁার পুত্র হেদারামেক িদেয় সিন্ধপ্রস্তাব কের দায়ুেদর কােছ আশীবর্াদ িনেত
পাঠােলন েযেহতু দায়ুদ হদেরষরেক পরািজত কেরিছেলন| হদেরষর তয়ূর সেঙ্গ যুদ্ধ করিছেলন| দায়ুদ,
হদেরষরেক পরািজত করায় তয়ূ হেদারােমর হাত িদেয় েসানা, রূেপা ও িপতেলর বহু মূলয্বান সামগ্রী
পািঠেয়িছেলন| 11 ইেদাম, েমায়াব, অেম্মান, অমােলক এবং পেলষ্টীয় েথেক দায়ুদ েয েসানা, রূেপা এবং
িপতেলর িজিনষপত্র েপেয়িছেলন তা িদেয় িতিনও একই কাজ করেলন| িতিন এগুিল প্রভুর উেদ্দেশয্
িনেবদন করেলন|

12 লবণ উপতয্কায় সরূয়ার পুত্র অবীশয় 18,000 ইেদামীয়েক হতয্া কের| 13 অবীশয় ইেদােম এক
ৈসনয্বািহনীর দলও বসাল এবং ইেদামীয়রা দায়ুেদর বশয্তা স্বীকার কের| প্রভু দায়ুদেক সবর্ত্রই িবজয়ী
কেরিছেলন|

দায়ুেদর গুরুত্বপূণর্ আিধকািরকবগর্
14 সমস্ত ইস্রােয়েলর শাসক দায়ুদ তঁার সমস্ত প্রজােদর প্রিত নয্ায় ও সমিবচার িনেয় ইস্রােয়ল শাসন

কেরন| 15 তঁার েসনাবািহনীর প্রধান িছেলন সরূয়ার পুত্র েযায়াব| অহীলূেদর পুত্র িযেহাশাফট দায়ুেদর
সমস্ত কাযর্কলাপ িলিপবদ্ধ কের িগেয়েছন| 16অহীটূেবর পুত্র সােদাক আর অিবয়াথেরর পুত্র অবীেমলক
যাজক িছেলন| শব্শ িছেলন েলখক| 17 িযেহায়াদার পুত্র বনােয়র দািয়ত্ব িছল কেরথীয় ও পেলথীয়েদর
পিরচালনা করা| দায়ুেদর পুত্ররাও গুরুত্বপূণর্ পেদ অিধিষ্ঠত িছেলন এবং িপতার পােশ েথেক রাজকােযর্
সহায়তা করেতন|
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অেম্মানীয়েদর হােত দায়ুেদর েলাকেদর লাঞ্ছনা
1 অেম্মানীয়েদর রাজা নাহেশর মৃতুয্ হেল তঁার জায়গায় তঁার পুত্র হানূন রাজা হেলন| 2 দায়ুদ তখন

বলেলন, “নাহেশর সেঙ্গআমার বনু্ধর সম্পকর্ িছল, এই েশােকর সময় তঁার পুত্র হানূনেকআমার সহানুভূিত
েদখােনা কতর্ বয্|” এই বেল িতিন অেম্মােন হানূনেক সমেবদনা জানােত বাতর্ াবাহক পাঠােলন|

3 িকন্তু অেম্মানীয় েনতারা নতুন রাজােক কুমন্ত্রণা িদেয় বলেলন, “েমােটই ভাবেবন না েয দায়ুদ
সহানুভূিত জানােনার জনয্ এই সব েলাকেদর পািঠেয়েছ| এরা আসেল দায়ুেদর গুপ্তচর| দায়ুদ আপনার
রাজয্ ধ্বংস করেত চায় তাই আপনার ওআপনার রাজেত্বর েগাপন খবর সংগ্রহ করেত এেদর পািঠেয়েছ|”
4 হানূন তখন দায়ুেদর কমর্চারীেদর েগ্রপ্তার কের তােদর দািড় েকেট পরেণর েপাশাক িঁছেড় তােদর েফরত
পািঠেয় িদেলন|

5 দায়ুেদর কমর্চারীরা এভােব ঘের িফরেত খুবই লজ্জা পািচ্ছেলন| কেয়কজন িগেয় দায়ুদেক তঁার
কমর্চারীেদর দুগর্িতর কথা জানােল িতিন খবর পাঠােলন, “দািড় আবার বড় না হওয়া পযর্ন্ত েতামরা
িযরীেহােত থােকা| দািড় বড় হবার পর ঘের িফের এেসা|”

6অেম্মানীয়রা বুঝেলন েয তঁারা িনজ েদােষ িনেজেদর দায়ুেদর ঘৃিণত শত্রুেত পিরণত কেরেছন| হানূন
ও অেম্মানীয়রা তখন 75,000 পাউণ্ড রূেপা মূলয্স্বরূপ িদেলন এবং েমেসাপেটিময়া, মাখার শহরগুিল
ও অরােমর েসাবা েথেক রথ আর তার জনয্ সারথী ভাড়া কের আনেলন| 7 অেম্মানীয়রা 32,000 রথ
আনেলন, এছাড়াও তঁারা অেথর্র িবিনমেয় মাখার রাজার েসনাবািহনীর সাহাযয্ চাইেলন| মাখার রাজা আর
তঁার ৈসনয্সামন্ত এেস েমদবা শহেরর কােছ িশিবর েগেড় বসল| আেম্মানীয়রাও শহর েথেক েবিরেয় যুেদ্ধর
জনয্ প্রস্তুত হেত লাগল|

8 দায়ুদ খবর েপেলন অেম্মানীয়রা যুেদ্ধর েতাড়েজাড় করেছ| িতিন তখন অেম্মানীয়েদর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ
করার জনয্ েসনাপিত েযায়ােবর েনতৃেত্ব ইস্রােয়েলর সমগ্র েসনাবািহনী পাঠােলন| 9 তখন অেম্মানীয়রা
যুেদ্ধর জনয্ ৈতরী হেয় শহেরর িসংহ দরজা পযর্ন্ত এেলন| িকন্তু রাজারা যুদ্ধেক্ষেত্র যানিন এবং িনেজরা
মােঠ রেয় িগেয়িছেলন|

10 েযায়াব েদখেলন তঁার িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করার জনয্ সামেন ও েপছেন সশস্ত্র দুদল েসনাবািহনী প্রস্তুত হেয়
আেছ| েযায়াব তখন ইস্রােয়েলর িকছু েসরা ৈসিনকেক েবেছ িনেয় তােদর অরােমর েসনাবািহনীর িবরুেদ্ধ
যুদ্ধ করেত পাঠােলন| 11আর বাদবািক ৈসিনকেদর তঁার ভাই অবীশেযর েনতৃেত্ব অেম্মানীয় েসনাবািহনীর
িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেত পাঠােলন| 12 েযায়াব অবীশয়েক বলেলন, “অরােমর েসনারা যিদ আমার পেক্ষ েবিশ
শিক্তশালী হয় েতা তুিম আমায় সাহাযয্ করেত এেসা| আর যিদ ওরা েতামার েচেয় েবিশ শিক্তশালী হয় েতা
আিম েতামায় সাহাযয্ করব! 13 চেলা এবার বীরত্ব ও সাহেসর সেঙ্গ আমােদর ঈশ্বেরর শহরগুেলার জনয্
ও আমােদর েদেশর েলাকেদর জনয্ ওেদর ওপর ঝঁািপেয় পিড়| তারপর েতা সবই প্রভুর ইেচ্ছ!”

14এই না বেল, েযায়াব অরামীয় েসনাবািহনীর ওপর ঝঁািপেয় পড়েলন| অরামীয় েসনারা তখন পালােত
শুরু করল| 15আর অেম্মানীয় েসনারা যখন তােদর পালােত েদখল, তখন তারা িনেজরাও অবীশয় আর
তঁার েসনাবািহনীর হাত েথেক প্রাণ বঁাচােনার জনয্ পালােত শুরু করল| অেম্মানীয়রা িনেজেদর শহের আর
েযায়াব েজরুশােলেম িফের েগেলন|

16 অরামীয় েনতারা, তঁারা ইস্রােয়লীয়েদর কােছ েহের িগেয়েছন েদেখ ফরাৎ নদীর পূবর্িদেকর
অরামীয়েদর কােছ সাহাযয্ েচেয় দূত পাঠােলন| েশাফক িছেলন অরােমর রাজা হদেরষেরর েসনাবািহনীর
েসনাপিত| েশাফক অনয্ অরামীয় বািহনীরও েনতৃত্ব িদেয়িছেলন|

17 দায়ুদ যখন অরােমর েসনাবািহনীেদর যুেদ্ধর জনয্ একত্র হবার খবর েপেলন, িতিনও ইস্রােয়েলর
েলাকেদর একত্র কের তােদর যদর্ ন নদীর ওপাের পািঠেয় িদেলন এবং অরামীয় েসনাবািহনীর মুেখামুিখ
হেয় তােদর আক্রমণ করেলন| 18তারা প্রাণ বঁাচােত পালােত শুরু করল| দায়ুদ ও তঁার েসনাবািহনী 7000
অরামীয় সারথী, 40,000 অরামীয় েসনা ও অরামীয়েদর েসনাপিত েশাফকেক হতয্া করেলন|



1 বংশাবিল 19:19 579 1 বংশাবিল 21:6

19হদেরষেরর পদস্থ রাজকমর্চারীরা যখন েদখেলন তঁারা ইস্রােয়েলর হােত পরািজত হেয়েছন তঁারা তখন
দায়ুেদর সেঙ্গ সিন্ধ স্থাপন কের তঁার বশয্তা স্বীকার করেলন এবং অেম্মানীয়েদর আর কখনও সাহাযয্ না
করেত স্বীকৃত হেলন|

20
েযায়াব অেম্মানীয়েদর ধ্বংস করেলন

1 বসেন্তর সময় েযায়ােবর েনতৃেত্ব ইস্রােয়েলর েসনাবািহনী আবার যুদ্ধ করেত েবেরাল| সচরাচর
এসময়ই রাজা-মহারাজারা যুদ্ধযাত্রা করেলও দায়ুদ িকন্তু েজরুশােলেমই থাকেলন| ইস্রােয়লীয় েসনাবািহনী
অেম্মােন িগেয় অেম্মান ধ্বংস কের রব্বা শহর চারপাশ েথেক অবেরাধ কের েসখােন িশিবর গাড়েলা| এই
ভােব রব্বা অবেরাধ কের েশষ পযর্ন্ত েযায়ােবর েনতৃেত্ব ইস্রােয়লীয় বািহনী যুদ্ধ কের রব্বাও ধ্বংস করল|

2 দায়ুদ এেস তােদর রাজার মাথা েথেক মুকুট খুেল িনেলন| মুকুেটর ওজন িছল প্রায় 75 পাউণ্ড এবং
এিট িছল বহুমূলয্ পাথর খিচত ও েসানার ৈতরী| এবং েসই মুকুটিট দায়ুেদর মাথায় পরােনা হল, তেব িতিনও
রব্বা েথেক আেরা অেনক মূলয্বান িজিনসপত্র িনেয় এেলন| 3 দায়ুদ রব্বার েলাকেদর ও অেম্মান শহেরর
বািসন্দােদর িনেয় এেলন এবং তােদর করাত, গঁাইিত আর কুঠার িদেয় কাজ করেত বাধয্ কের,আবার
েজরুশােলেম িফের েগেলন|

পেলষ্টীয় দানব সন্তান মারা েগল
4 পরবতীর্ কােল, পেলষ্টীয়েদর সেঙ্গ েগষর শহের ইস্রােয়লীয়েদর যুদ্ধ হয়| েস সমেয়, হূশার িসব্বখয়

িসপপয় নােম এক দানব সন্তানেক হতয্া করল| তাই পেলষ্টীয়রা ইস্রােয়েলর কােছ িনেজেদর সমপর্ণ করল|
5 আর একবার পেলষ্টীয়েদর সেঙ্গ ইস্রােয়লীয়েদর যখন যুদ্ধ হিচ্ছল, যায়ীেরর পুত্র ইল্হানন লহিমেক

হতয্া কেরন, যিদও লহিমর হােত একিট িবশাল ও তীক্ষ্ণ বশর্া িছল| লহিম িছল গিলয়ােতর ভাই| গিলয়াত
িছল গােতর েলাক|

6 এরপর গােত ইস্রােয়লীয়েদর সেঙ্গ পেলষ্টীয়েদর আবার যুদ্ধ হয়| েস সময় গােত এক বয্িক্ত বাস
করত; তার প্রিত হােত-পােয় ছ�িট কের েমাট 24টা আঙুল িছল| দানেবর পুত্র িছল বেল েস এক িবশাল
আকার পুরুষ িছল| 7 ইস্রােয়লেক িনেয় হািস-ঠাট্টা করার অপরােধ দায়ুেদর ভাই িশিময়র পুত্র েযানাথন
তােক হতয্া কের|

8 এই পেলষ্টীয়রা িছল গােতর দানবেদর সন্তান| দায়ুদ ও তঁার েলাকরা এই সমস্ত দানবেদর হতয্া
কেরিছেলন|

21
ইস্রােয়লেক গণনা কের দায়ুেদর পাপ

1 শয়তান ইস্রােয়েলর েলাকেদর িবপেক্ষ িছল| তার প্রেরাচনায় পা িদেয় দায়ুদ ইস্রােয়েল আদমশুমাির
করার িসদ্ধান্ত িনেয়িছেলন| 2 িতিন েযায়াব ও ইস্রােয়েলর েনতােদর েডেক বলেলন, “যাও েবর্-েশবা
েথেক দান পযর্ন্ত সমগ্র ইস্রােয়েলর জনসংখয্া গণনা কের আমােক জানাও| আিম যােত বুঝেত পাির
এেদেশ েমাট কত জন বাস কের|”

3 িকন্তু েযায়াব উত্তর িদেলন, “প্রভু তঁার েলাকেদর শতগুণ বািড়েয় চলুন! মহারাজ, ইস্রােয়েলর সমস্ত
বািসন্দাই েতাআপনার অনুগত ভৃতয্| েকনআপিন এই কাজকরেত চাইেছন? আপিন সমস্ত ইস্রােয়লীয়েদর
পােপর ভাগী করেবন|”

4 িকন্তু রাজা দায়ুদ তঁার িসদ্ধােন্ত অনড় থাকায় েযায়াব তঁার আেদশ মানেত বাধয্ হেলন| িতিন সমগ্র
ইস্রােয়েল ঘুের ঘুের জনসংখয্া গুেন আবার েজরুশােলেম িফের খবর িদেলন েয 5 ইস্রােয়েল েমাট
1,100,000 েলাক আেছ যারা তরবািরর বয্বহার জােন| আর িযহূদায় এই ধরেণর েলােকর সংখয্া
470,000| 6 রাজা দায়ুেদর িনেদর্ শ মনঃপুত না হওয়ায় েযায়াব েলিব ও িবনয্ামীন পিরবােরর বংশধরেদর
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জনসংখয্া গণনা কেরন িন| 7 ঈশ্বেরর দৃষ্টিেত দায়ুদ একিট খারাপ কাজ কেরিছেলন| তাই প্রভু ইস্রােয়লেক
শািস্ত িদেলন|

ঈশ্বেরর ইস্রােয়েলেক শািস্ত
8 দায়ুদ তারপর ঈশ্বরেক বলেলন, “আিম মূেখর্র মেতা জনসংখয্া গণনা কের গুরুতর পাপ কেরিছ|

এখন আিম েতামায় অনুনয় করিছ, তুিম আমায়, েতামার দাসেক এই পাপ েথেক মুক্ত কর|”
9-10প্রভু তখন দায়ুেদর ভাববাদী গাদেক বলেলন, “যাও দায়ুদেক িগেয় বল: �প্রভু এই কথা বেলেছন:

েতামােক শািস্ত েদবার জনয্ আিম িতনেট উপােয়র কথা েভেবিছ| তুিম েয ভােব বলেব েস ভােবই আিম
েতামায় শািস্ত েদব|� ”

11-12 তখন, গাদ িনেদর্ শ মত দায়ুদেক িগেয় বলেলন, “প্রভু বেলেছন, �েতামায় শািস্ত েদবার জনয্
িতনিট পেথর কথা আিম েভেবিছ| প্রথমিট হল � িতন বছর েদেশ দুির্ভক্ষ হেব| িদ্বতীয়িট হল � যারা তরবাির
িনেয় তাড়া করেব েসই সব শত্রুেদর কাছ েথেক েতামায় িতনমাস ধের পািলেয় েবড়ােত হেব| আর তৃতীয়িট
হল � িতন িদন েতামােক প্রভুর হােত শািস্ত েভাগ করেত হেব| মহামারীেত েদশ েছেয় যােব| প্রভুর দূতরা
ইস্রােয়েলর ঘের ঘের েলাকেদর প্রাণ েনেব|� এবার তুিম বল আিম প্রভুেক িক জানাব|”

13 দায়ুদ গাদেক বলেলন, “হায়! িক িবপেদ পেড়িছ! আিম িক ভােব শািস্ত পােবা তা িঠক করার ভার
আিম অনয্েদর হােত িদেত চাই না| প্রভু করুণাময়, িতিনই আমায় যথােযাগয্ শািস্ত েদেবন|”

14 অতঃপর প্রভু ইস্রােয়েল মহামারী পাঠােলন, তােত 70,000 েলােকর মৃতুয্ হল| 15 প্রভু
েজরুশােলমেক ধ্বংস করেত একজন েদবদূতও পাঠােলন| িকন্তু েস যখন েজরুশােলম ধ্বংস করেত
শুরু করল তখন প্রভুর করুণা হল| িযবূষীয় অণর্ােনর শসয্ মাড়াইেয়র উঠােনর কােছ দঁািড়েয় থাকা েসই
দূতেক প্রভু বলেলন, “আর নয় থাক! যেথষ্ট হেয়েছ|”

16 দায়ুদ ও েনতারা ওপের তািকেয়, েজরুশােলেমর ওপর প্রভুর তরবাির হােত প্রভুর েসই দূতেক
েদখেত েপেলন| তখন তারা েশােকর েপাশাক পের আভূিম নত হেলন| 17 দায়ুদ ঈশ্বরেক বলেলন, “আিম
জনসংখয্া গণনা করেত বেল পাপ কেরিছ|আিমই পাপাত্মা| ইস্রােয়েলর েলাকরা েতা িনরপরাধ| প্রভুআমার
ঈশ্বর, মহামারীেত ওেদর প্রাণ না িনেয় তুিম আমায় আর আমার পিরবারেক শািস্ত দাও|”

18তখন প্রভুর দূত গাদেক বলেলন, “দায়ুদেক িযবূষীয় অণর্ােনর খামােরর কােছ প্রভুর উপাসনার জনয্
একটা েবদী িনমর্াণ করেত বেলা|” 19 গাদ দায়ুদেক একথা জানােল িতিন অণর্ােনর খামাের েগেলন|

20 অণর্ান তখন গম ঝাড়াই করিছল| েস েপছন িফের দূতেক েদখেত েপল| অণর্ােনর চার পুত্র ভেয়
লুিকেয় পড়েলা| 21 দায়ুদ স্বয়ং েহঁেট েহঁেট িটলার ওপের অণর্ােনর কােছ েগেলন| তঁােক েদখেত েপেয়
খামার েছেড় এেস অণর্ান তঁার সামেন আভূিম নত হেলন|

22 দায়ুদ বলেলন, “েতামার খামার বািড়টা আমায় েবেচ দাও| যা দাম লােগ আিম েদব| তারপর আিম
এখােন প্রভুর উপাসনার জনয্ একিট েবদী বানাব| তাহেল এই মহামারী বন্ধ হেব|”

23 অণর্ান দায়ুদেক বলল, “আপিনই আমার রাজা ও প্রভু| আপনার যিদ প্রেয়াজন হয় তাহেল আপিন
অবশয্ই আমার শসয্ মাড়াই এর েক্ষত্রটা িনেত পােরন| এছাড়াও আিম েহামবিলর জনয্ আপনােক ষঁাড় আর
গম িদিচ্ছ এবং ময়দা শসয্ ৈনেবদয্র জনয্ আপনার যা িকছু দরকার সবই আপনােক েদব|”

24 িকন্তু রাজা দায়ুদ উত্তর িদেলন, “না, তা সম্ভব নয়| আিম েতামার েথেক িবনামূেলয্ িকছু িনেয় তা
প্রভুেক িদেত পারব না| আিম ঈশ্বরেক এমন িকছুই েদব না যার জনয্ আমায় দাম িদেত হেব না| েতামােক
আিম এ সব িকছুর পুেরা দাম েদব|”

25 তখুিন িতিন অণর্ানেক জায়গািটর জনয্ প্রায় 15 পাউণ্ড েসানা িদেলন| 26 তারপর দায়ুদ েসই শসয্
মাড়াইেয়র জায়গায় প্রভুর উপাসনার জনয্ েবদী বানােলন| েসই েবদীেত েহামবিল ও মঙ্গল ৈনেবদয্ িদেয়
দায়ুদ প্রভুর কােছ প্রাথর্না করেলন| প্রভু আকাশ েথেক েবদীেত অিগ্নিশখা পািঠেয় েসই ডােক সাড়া িদেলন|
27 তারপর প্রভু তঁার েদবদূতেক উনু্মক্ত তরবারী েকাষবদ্ধ করেত আেদশ িদেলন|

28 দায়ুদ েদখেলন, অণর্ােনর খামার বািড়েত প্রভু তঁার ডােক সাড়া িদেয়েছন| িতিন েসখােনই প্রভুর
উেদ্দেশয্ বিলদান উৎসগর্ করেলন| 29 (পিবত্র তঁাবু এবং েহামবিল অপর্েণর েবদীিট িছল িগিবেয়ান শহের
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একিট উঁচু জায়গায়| ইস্রােয়েলর বািসন্দারা যখন মরুভূিমেত ঘুরিছেলন তখন েমািশ এই পিবত্র তঁাবু বািনেয়
িছেলন| 30 িকন্তু দায়ুদ ঈশ্বেরর দূেতর তরবারীর ভেয় পিবত্র তঁাবুেত ঈশ্বেরর সেঙ্গ কথা বলেত যানিন|)

22
1 দায়ুদ বলেলন, “প্রভু ঈশ্বেরর মিন্দর ও ইস্রােয়েলর েলাকেদর জনয্ েবদী এখােনই বানােনা হেব|”

দায়ুদ মিন্দর িনমর্ােণর পিরকল্পনা করেলন
2 দায়ুদ ইস্রােয়েল বসবাসকারী সমস্ত িবেদশীেদর এক জায়গায় জেড়া হেত িনেদর্ শ িদেলন| তারপর

িতিন তােদর মেধয্ েথেক পাথর-কাটুেরেদর েবেছ িনেলন| এেদর কাজ িছল, ঈশ্বেরর েয মিন্দর হেব তার
জনয্ তখন েথেকই পাথর েকেট রাখা| 3 েপেরক ও দরজার কব্জা বানােনার জনয্ দায়ুদ েলাহা আনােলন
এবং এছাড়াও প্রচুর পিরমােণ িপতল সংগ্রহ করেলন| 4অজস্র এরস কােঠর গঁুিড়ও আনা হল| সীেদান ও
েসারীেযর বািসন্দারা অেনক অেনক দামী কােঠর গঁুিড় এেন িদেয়িছল|

5 দায়ুদ বলেলন, “আমরা প্রভুর জনয্ সুিবশাল একটা মিন্দর বানােত চেলিছ| িকন্তু আমার পুত্র
শেলামেনর বয়স এখনও কম| এসম্পেকর্ উপযুক্ত জ্ঞান তার হয়িন| প্রভুর এই সুিবশাল মিন্দেরর খয্ািত
তার েসৗন্দেযর্য্র কারেণ পৃিথবীর েদেশ েদেশ যােত ছিড়েয় পেড় েস কারেণ আিম েসই মিন্দেরর নকশা ও
পিরকল্পনা কের যািচ্ছ|” কথা মেতা তঁার মৃতুয্র আেগই দায়ুদ মিন্দেরর জনয্ অেনক পিরকল্পনা ও নকশা
কের িগেয়িছেলন|

6 দায়ুদ তঁার পুত্র শেলামনেক েডেক প্রভু ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর মিন্দর বানােনার িনেদর্ শ িদেয় বলেলন,
7 “শেলামন, আিম প্রভু, ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর জনয্ একটা মিন্দর বানােত েচেয়িছলাম| 8 িকন্তু প্রভু আমােক
জানােলন, �দায়ুদ তুিম অেনক যুদ্ধ কেরছ| বহু বয্িক্তর রেক্ত ঐ হাত রিঞ্জত কেরছ| তাই আমার নােম তুিম
েকান মিন্দর বানােত পারেব না| 9 িকন্তু েতামার এক পুত্র হেব শািন্তর ধারক ও বাহক| তােক আিম একিট
শািন্তপূণর্ জীবন েদব এবং তার আেশপােশর শত্রুরা যােত তােক উৎযক্ত না কের েদখব| 10 তার নাম
শেলামন এবং তার শাসনকােল আিম ইস্রােয়লেক শািন্ত েদব| আিম তােক সন্তান-জ্ঞােন পালন করব এবং
তার রাজয্েক সুদৃঢ় করব| তার পিরবােরর েকউ না েকউ আজীবন ইস্রােয়েল শাসন করেব|� ”

11 দায়ুদ শেলামনেক আেরা বলেলন, “প্রভু েতামার সহায় েহান, যােত তুিম তঁার কথা মেতাই েতামার
প্রভু ঈশ্বেরর জনয্ এই মিন্দর বানােত সফল হেত পােরা| 12 প্রভু েতামায় ইস্রােয়েলর রাজা করেবন|
রাজয্ পিরচালনা এবং প্রভু েতামার ঈশ্বেরর িবিধ ও অনুশাসন অনুসরণ করার মেতা জ্ঞান-বুিদ্ধ ও িবচার
িবেবচনাও েযন েতামােক েদন| 13প্রভু প্রদত্ত েমািশর িবিধ অনুসরণ কের সতকর্ ভােব জীবন কাটােল তুিম
অবশয্ই সফল হেব| ভেয়র েকান কারণ েনই| সাহেস ভর কের বীরপুরুেষর মেতা জীবনযাপন কেরা|

14 “েশােনা শেলামন, প্রভুর মিন্দর বানােনার পিরকল্পনার জনয্ আিম বহু পিরশ্রম কেরিছ| আিম 3750
টন েসানা আর 37,500 টন রূেপা ছাড়াও েয পিরমাণ েলাহা আর িপতল জিমেয়িছ তা ওজন করা প্রায়
অসম্ভব! আরআেছ অজস্র কাঠ এবং পাথর| শেলামন, এই সব িকছুই তুিম বাড়ােত পার| 15 সুদক্ষ ছুেতার
আর পাথর-কাটুের ছাড়াও সব রকম কােজ দক্ষ কািরগর আর িমিস্ত্রও েতামার আেছ| 16 েসানা, রূেপা,
েলাহা, িপতেলর কাজ জানা অসংখয্ কািরগর তুিম পােব| এবার েতামার কাজ শুরু কর| প্রভু েতামার সহায়
েহান|”

17তারপর দায়ুদ ইস্রােয়েলর সমস্ত েনতােদর তঁার পুত্র শেলামনেক সাহাযয্ করার িনেদর্ শ িদেয় বলেলন,
18 “এখন স্বয়ং ঈশ্বর েতামােদর সহায়| িতিন আপনােদর শািন্তর সময় িদেয়েছন, চারপােশর বিহঃশত্রুেদর
পরািজতকরেতআমায় সাহাযয্ কেরেছন|প্রভু ও তঁার েলাকরা এখন এই েদশেক িনয়ন্ত্রণকরেছন| 19এখন
প্রভুেক সমস্ত মন-প্রাণ েঢেল দাও এবং িতিন যা বেলন তাই কর| তঁার উপযুক্ত কের মিন্দর বানােনার কােজ
আত্মিনেয়াগ কর| তঁার নােম মিন্দর বািনেয় সাক্ষয্িসনু্দক ওআর যা িকছু পিবত্র িজিনস আেছ মিন্দের িনেয়
এেসা|”
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23
মিন্দের েসবা করবার িনিমত্ত েলবীয়েদর জনয্ পিরকল্পনা

1 রাজা দায়ুেদর বয়স হওয়ায় িতিন তঁার পুত্র শেলামনেক ইস্রােয়েলর রাজপেদ অিধিষ্ঠত কের
2 ইস্রােয়েলর সমস্ত েনতা, যাজক ও েলবীয়েদর েডেক পাঠােলন| 3 িতিন গুেন েদখেলন 30 বছেরর
েবিশ বয়স্ক েলবীয়েদর সবর্েমাট সংখয্া 38,000 জন| 4 দায়ুদ আেদশ িদেলন, “24,000 জন েলবীয়
প্রভুর মিন্দর বানােনার কােজর তত্ত্বাবধান করেব| 6000 েলবীয় আিধকািরক ও িবচারেকর কাজ করেব|
5 4000 েলবীয় দ্বাররক্ষী হেব| এবং আেরা 4000 জন গায়ক িহেসেব কাজ করেব| আিম এেদর জনয্ েয
িবেশষ বাদয্যন্ত্র বািনেয়িছ তাই িদেয় তারা প্রভুর প্রশংসা গীত গাইেব|”

6 দায়ুদ েগেশর্ান, কহাত্ ও মরাির েলিবর পুত্রেদর পিরবারেগাষ্ঠী অনুসাের িতন ভােগ ভাগ করেলন|

েগেশর্ােনর পিরবারেগাষ্ঠী
7 েগেশর্ান পিরবারেগাষ্ঠী েথেক িছেলন লাদন আর িশিমিয়| 8 লাদেনর িতন পুেত্রর নাম যথাক্রেম
িযহীেয়ল, েসথম ও েযােয়ল| 9আর লাদন পিরবােরর েনতা িশিমিয়র িতন পুেত্রর নাম শেলােমাৎ,
হসীেয়ল ও হারণ|

10 িশিমিয়র চার পুেত্রর নাম যথাক্রেম যহত্, সীন, িযয়ূশ ও বরীয়| 11 যহত্ িছল প্রধান এবং সীষ িছল
িদ্বতীয়| িকন্তু িযয়ূশ আর বরীয়র েবশী পুত্রকনয্া িছল না বেল তােদর এক পিরবারভুক্ত িহেসেব গণনা
করা হয়|

কহােতর পিরবারেগাষ্ঠী
12 কহােতর চার পুেত্রর নাম অম্রাম, িযষ্হর, িহেব্রাণ ও উষীেয়ল| 13 অম্রােমর পুত্রেদর নাম িছল
হােরাণ আর েমািশ| হােরাণ এবং তঁার উত্তরপুরুষেদর বরাবেরর জনয্ িবিশষ্ট জন িহেসেব েবেছ
েনওয়া হেয়িছল| তঁারা প্রভুর যাবতীয় পূেজা-অচর্ না ও ভজনার কাজ সম্পাদন করেতন, প্রভুর সামেন
ধুপধূেনা িদেতন ও যাজেকর কাজও করেতন| প্রভুর নােম েলাকেদর আশীবর্াদ করবার মযর্াদাও
তঁােদর েদওয়া হেয়িছল|

14 েমািশ িছেলন ঈশ্বেরর েলাক| 15 তঁার পুত্র েগেশর্াম আর ইলীেয়ষরেক েলবীয় পিরবারেগাষ্ঠীর অন্তগর্ত
িহেসেব ধরা হয়| 16 ইলীেয়ষেরর বড় েছেলর নাম রহিবয় আর 17 েগেশর্ােমর বড় েছেলর নাম িছল
শবূেয়ল| ইলীেয়ষেরর আর েকােনা পুত্র না থাকেলও রহিবেয়র আেরা অেনক পুত্র িছল|

18 িযষ্হেরর বড় েছেলর নাম শেলামীত্ |
19 িহেব্রােণর পুত্রেদর মেধয্ প্রধান িযিরয়, িদ্বতীয় অমিরয়, তৃতীয় যহসীেয়ল আর চতুথর্ িযকিময়াম|
20 উষীেয়েলর পুত্রেদর নাম যথাক্রেম মীখা ও িযিশয়|

মরািরর পিরবারেগাষ্ঠী
21 মরািরর পুত্রেদর নাম মহিল আর মূিশ| মহিলর পুত্রেদর নাম ইিলয়াসর আর কীশ| 22 ইিলয়াসর
অপুত্রক অবস্থােতই মারা িগেয়িছেলন| তঁার শুধু কেয়কিট কনয্া িছল, যারা িনেজেদর আত্মীয়েদর
মেধয্ই কীেশর পুত্রেদর িবেয় কেরিছল| 23 মূিশর পুত্রেদর নাম মহিল, এদর ও িযেরেমাৎ|

েলবীয়েদর কাজ
24 কুিড় বছেরর েবিশ বয়স্ক েলিবর উত্তরপুরুষেদর মেধয্ যারা প্রভুর মিন্দের কাজ কেরিছল, পিরবার

অনুযায়ী তােদর নাম তািলকাভুক্ত করা হেয়িছল| এরা সকেলই িনেজেদর পিরবােরর প্রধান িছল|
25 দায়ুদ বেলিছেলন, “ইস্রােয়েলর ঈশ্বর তঁার েলাকেদর শািন্ত িদেয়েছন| িচর িদেনর জনয্ িতিন

েজরুশােলেম থাকেত এেসেছন| 26 তাই েলবীয়েদর আর পিবত্র তঁাবু বা প্রভুর েসবার উপকরণ বইেত
হেব না|”

27 ইস্রােয়েলর েলাকেদর প্রিত দায়ুেদর েশষ আেদশ িছল েলিব পিরবারেগাষ্ঠীর উত্তরপুরুেষর
েলাকসংখয্া গণনা করা| 20 বছর বা তার েবিশ বয়স্ক সমস্ত েলবীয়েদর েগানা হেয়িছল|
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28 েলবীয়রা হােরােণর উত্তরপুরুষেদর মিন্দের প্রভুর কাজকেমর্র সহায়তা করেতন, এছাড়াও তঁারা
মিন্দেরর উেঠান এবং আেশপােশর ঘরগুেলার তদারিক করেতন| পিবত্র সামগ্রীর এবং ঈশ্বেরর মিন্দেরর
সমস্ত আসবাবপেত্রর শুিচতা রক্ষা করার দািয়ত্বও িছল তঁােদর ওপর| 29 েটিবেলর ওপর রুিট রাখবার
এবং গম, শসয্ ৈনেবদয্ ও খািমরিবহীন রুিট রাখবারও দািয়ত্ব িছল তঁােদর ওপর| মিন্দেরর বাসন-েকাসন
এবং ৈনেবদয্ সামলােনা ছাড়াও িজিনসপত্র মাপা ও ওজন করার কাজও তঁােদরই করেত হত| 30 প্রিত
িদন সকােল ও সন্ধয্ায় তঁারা প্রভুর প্রশংসা করেতন ও তঁােক ধনয্বাদ িদেতন| 31 েলবীয়রা প্রভুর কােছ
িবশ্রােমর িদন, অমাবসয্ার িদন ও অনয্ানয্ উৎসেবর িদনগুিলেত েহামবিল উৎসগর্ করেতন| প্রিতিদন তঁারা
প্রভুর েসবা করেতন| প্রিত বার কতজন েলবীয় েসবা করেব েস বয্াপাের িবেশষ িনয়ম িছল এবং তঁারা এই
িনয়মগুিল অনুসরণ করেতন| 32 েলবীয়রা তঁােদর আত্মীয়েদর, েয যাজকরা িছেলন হােরােণর উত্তরপুরুষ,
প্রভুর মিন্দের েসবার কােজ সাহাযয্ করেতন| তঁারা পিবত্র তঁাবু এবং পিবত্র স্থােনরও যত্ন িনেতন|

24
যাজক েগাষ্ঠী

1 হােরােণর পুত্রেদর নাম নাদব, অবীহূ, ইিলয়াসর আর ঈথামর| 2 হােরােণর আেগই নাদব আর অবীহূর
অপুত্রক অবস্থায় মৃতুয্ হয়| তাই ইিলয়াসর এবং ঈথামর যাজেকর দািয়ত্ব গ্রহণ কেরিছেলন| 3 ইিলয়াসর
এবং ঈথামেরর পিরবারেগাষ্ঠীেক দায়ুদ দুিট পৃথক েগাষ্ঠীেত ভাগ কেরিছেলন যােত তঁারা তঁােদর দািয়ত্ব
সুষ্ঠভােব সম্পন্ন করেত পােরন| দুই পিরবারেক পৃথক করার সময় দায়ুদ ইিলয়াসেরর উত্তরপুরুষ সােদাক
এবং ঈথামেরর উত্তরপুরুষ অহীেমলেকর সাহাযয্ িনেয়িছেলন| 4ঈথামেরর পিরবােরর তুলনায় ইিলয়াসেরর
পিরবার েথেক হওয়া েনতার সংখয্া েবিশ িছল| ইিলয়াসেরর পিরবােরর েমাট েনতার সংখয্া িছল 16 আর
ঈথামেরর পিরবােরর েনতার সংখয্া িছল 8| 5 ঘঁুিট েচেল প্রেতয্ক পিরবার েথেক েনতা িনবর্ািচত করা হত|
িকছু েলাকেক পিবত্র স্থােনর দািয়েত্ব েবেছ েনওয়া হেয়িছল এবং ইিলয়াসর ও ঈথামেরর পিরবারেগাষ্ঠী
েথেক অনয্েদর যাজক িহসােব বাছা হেয়িছল|

6 েলিব পিরবারেগাষ্ঠীর নথেনেলর পুত্র শমিয়য় িছেলন সিচব| রাজা দায়ুেদর সামেন িতিন যাজক
সােদাক, অিবয়াথেরর পুত্র অহীেমলক ও যাজকগণ এবং েলিব পিরবারেগাষ্ঠীর েনতােদর নাম িলিপবদ্ধ
কেরিছেলন| এেককবার অক্ষ িনেক্ষপ কের এেককজেনর নাম উঠেতা আর শমিয়য় তা িলেখ িনেতন| এই
ভােব ইিলয়াসর এবং ঈথামর পিরবােরর মেধয্ কাজকমর্ ভাগ কের েদওয়া হেয়িছল|

7 এই ভােব প্রথম বার উেঠিছল িযেহায়ারীব েগাষ্ঠীর নাম|
িদ্বতীয় বার িযদিয়য় েগাষ্ঠীর নাম|
8 তৃতীয় বার হারীম েগাষ্ঠীর নাম|
চতুথর্ বার িসেয়ারীম েগাষ্ঠীর নাম|
9 পঞ্চম বার মিল্কয়় েগাষ্ঠীর নাম|
ষষ্ঠ বার িময়ামীন েগাষ্ঠীর নাম|
10 সপ্তম বার হেক্কাষ েগাষ্ঠীর নাম|
অষ্টম বার অিবয় েগাষ্ঠীর নাম|
11 নবম বার েযশূয় েগাষ্ঠীর নাম|
দশম বার শখিনয় েগাষ্ঠীর নাম|
12 একাদশ বার ইলীয়াশীব েগাষ্ঠীর নাম|
দ্বাদশ বার যাকীম েগাষ্ঠীর নাম|
13 ত্রেয়াদশ বার হুেপপর েগাষ্ঠীর নাম|
চতুদর্ শ বার েয়শবাব েগাষ্ঠীর নাম|



1 বংশাবিল 24:14 584 1 বংশাবিল 24:31

14 পঞ্চদশ বার িবল্গা েগাষ্ঠীর নাম|
ষষ্ঠদশ বার ইেম্মর েগাষ্ঠীর নাম|
15 সপ্তদশ বার েহষীের েগাষ্ঠীর নাম|
অষ্টাদশ বার হিপ্পেসস েগাষ্ঠীর নাম|
16 উনিবংশিত বার পথািহয় েগাষ্ঠীর নাম|
িবংশিত বার িযিহেষ্কল েগাষ্ঠীর নাম|
17 একিবংশিত বার যাখীন েগাষ্ঠীর নাম|
দ্বািবংশিত বার গামূল েগাষ্ঠীর নাম|
18 ত্রেয়ািবংশিত বার দলায় েগাষ্ঠীর নাম|
আর চতুির্বংশিত বার উঠল মািসয় েগাষ্ঠীর নাম|

19 এই ভােব যােদর নাম উঠল তােদর প্রভুর মিন্দেরর কােজর জনয্ িনেয়াগ করা হেয়িছল| হােরাণেক
প্রভু ইস্রােয়েলর ঈশ্বর প্রদত্ত িনয়ম অনুযায়ী এঁেদর মিন্দেরর কাজ করেত হত|

অনয্ানয্ েলবীয়রা
20অনয্ানয্ েলিবেদর উত্তরপুরুষেদর মেধয্ যঁারা িছেলন তঁােদর তািলকা েদওয়া হল:

অম্রােমর উত্তরপুরুষেদর মেধয্ িছেলন শবূেয়ল
আর শবূেয়েলর উত্তরপুরুষেদর মেধয্ েথেক েযহিদয়়|
21 রহিবয়র বংশধরেদর মেধয্ িছেলন বড় েছেল িযিশয়|
22 িযষহরীয় পিরবারেগাষ্ঠী েথেক িছেলন শেলােমাৎ|
আর শেলােমােতর পিরবার েথেক যহৎ|
23 িহেব্রােণর পুত্রেদর মেধয্ যথাক্রেম িযিরয়,
অমিরয়, যহসীেয়ল
এবং িযকিময়াম|
24 উষীেয়েলর পুত্রেদর মেধয্ মীখা
আর তার পুত্র শামীর|
25 মীখার ভাই িযিশয়র
পুত্রেদর মেধয্ সখিরয়|
26 মরািরর উত্তরপুরুষেদর মেধয্ মহিল, মূিশ আর যািসয়|
27 এবং যািসেয়র পুত্ররা িছল েশাহম, সকু্কর ও ইিব্র|
28 মহিলর পুত্র ইিলয়াসেরর েকােনা পুত্র িছল না|
29কীেশর পুত্রেদর মেধয্ িছেলন িযরহেমল|
30আর মূিশর পুত্রেদর মেধয্ মহিল, এদর আর িযেরেমাৎ|

পিরবার অনুযায়ী এই সমস্ত েলিবর েনতােদর নামই নিথভুক্ত আেছ| 31 তারা িবেশষ কােজর জনয্
মেনানীত হেয়িছল| তারা তােদর আত্মীয় হােরােনর উত্তরপুরুষেদর যাজকেদর মেতা ঘঁুিট চালেতা| তারা
েলবীয়র রাজা দায়ুদ, সােদাক অহীেমলক এবং যাজক ও েলবীয় পিরবােরর েনতােদর সামেন ঘঁুিট েচেল
িঠক করেতন েয েক িক কাজ করেব| কােজর ভার েদবার সময় বড় পিরবার ও েছাট পিরবারগুিলর সেঙ্গ
একই রকম বয্বহার করা হত|
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25
গায়ক েগাষ্ঠী

1দায়ুদ এবং ৈসনয্াধয্ক্ষরাআসেফর পুত্র েহমনআর িযদূথূেনর ঈশ্বেরর ৈদববাণী বীণা, তানপুরা, েখাল ও
কতর্ ােলর সেঙ্গ গােনর মাধয্েম পিরেবশন করার জনয্ পৃথক কেরিছেলন| এই কােজ যঁারা িনযুক্ত হেয়িছেলন
তঁােদর তািলকা িনম্নরূপ:

2 আসেফর পিরবার েথেক এই কােজর জনয্ দায়ুদ আসফেক েবেছ িনেয়িছেলন| আসফ তঁার পুত্র
সকু্কর, েযােষফ, নথিনয় ও অসােরলেক এই কােজ েনতৃত্ব িদেতন|

3 িযদূথূেনর পিরবার েথেক িযদূথূন তঁার ছয় পুত্র গদিলয়, সরী, িশিমিয়, িযশায়াহ, হশিবয় ও মিত্তিথয়েক
িনেয় বীণা বািজেয় প্রভুর প্রশংসা করেতন ও প্রভুেক ধনয্বাদ িদেতন|

4 দায়ুেদর িনজস্ব ভাববাদী েহমেনর পুত্রেদর মেধয্ িছেলন বুিক্কয়, মত্তিনয়, উষীেয়ল, শবূেয়ল,
িযরীেমাৎ, হনািনয়, হনািন, ইলীয়াথা, িগদ্দিল্ত, েরামাম্তী, এষর, যশ্বকাশা, মেল্লািথ, েহাথীর,
মহসীেয়াৎ প্রমুখ| 5 ঈশ্বর েহমনেক বলশালী ও বীযর্বান কেরিছেলন| তঁার েচাদ্দ জন পুত্র আর িতনিট
কনয্া িছল|

6প্রভুর মিন্দের বীণা, তানপুরা, েখাল ওকতর্ াল সহ সঙ্গীেত েহমন তঁার পুত্রেদর েনতৃত্ব িদেতন|আর রাজা
িছেলন আসফ, িযদূথূন এবং েহমেনর আেদশকত্তর্ া| দায়ুদ িনেজ এেদর সবাইেক মেনানীত কেরিছেলন|
7এেদর এবং েলিব পিরবারেগাষ্ঠী এেদরআত্মীয়েদর েমাট 288জনেক প্রভুর প্রশংসা করার জনয্ প্রিশক্ষণ
েদওয়া হেয়িছল| 8 েক িক করেব তার জনয্ অক্ষ িনেক্ষপ করা হেয়িছল| এখােন নবীন এবং প্রবীণ, িশক্ষক
এবং ছাত্র সকেলর সােথ সমান বয্বহার করা হত|

9 প্রথম বার আসফ (েযােষফ) এর পিরবার েথেক 12 জন পুত্র এবং আত্মীয়েক বাছা হেয়িছল|
িদ্বতীয় বার গদিলয়র পিরবার েথেক 12 জন পুত্র এবং আত্মীয়েক বাছা হেয়িছল|
10 তৃতীয় বার সকু্কেরর পিরবার েথেক 12 জন পুত্র এবং আত্মীয়েক বাছা হেয়িছল|
11 চতুথর্ বার িযিষ্র পিরবার েথেক 12 জন পুত্র এবং আত্মীয়েক বাছা হেয়িছল|
12 পঞ্চম বার নথিনয়়র পিরবার েথেক 12 জন পুত্র এবং আত্মীয়েক বাছা হেয়িছল|
13 ষষ্ঠ বার বুিক্কয়়র পিরবার েথেক 12 জন পুত্র এবং আত্মীয়েক বাছা হেয়িছল|
14 সপ্তম বার িযশােরলার পিরবার েথেক 12 জন পুত্র এবং আত্মীয়েক বাছা হেয়িছল|
15অষ্টম বার িযশায়ােহর পিরবার েথেক 12 জন পুত্র এবং আত্মীয়েক বাছা হেয়িছল|
16 নবম বার মত্তিনয়র পিরবার েথেক 12 জন পুত্র এবং আত্মীয়েক বাছা হেয়িছল|
17 দশম বার িশিমিয়র পিরবার েথেক 12 জন পুত্র এবং আত্মীয়েক বাছা হেয়িছল|
18 একাদশ বাের অসেরেলর পিরবার েথেক 12 জন পুত্র এবং আত্মীয়েক বাছা হেয়িছল|
19 দ্বাদশ বাের হশিবেয়র পিরবার েথেক 12 জন পুত্র এবং আত্মীয়েক বাছা হেয়িছল|
20 ত্রেয়াদশ বাের শবূেয়েলর পিরবার েথেক 12 জন পুত্র এবং আত্মীয়েক বাছা হেয়িছল|
21 চতুদর্ শ বাের মিত্তিথয়র পিরবার েথেক 12 জন পুত্র এবং আত্মীয়েক বাছা হেয়িছল|
22 পঞ্চদশ বাের িযেরেমােতর পিরবার েথেক 12 জন পুত্র এবং আত্মীয়েক বাছা হেয়িছল|
23 ষষ্টদশ বাের হনািনয়র পিরবার েথেক 12 জন পুত্র এবং আত্মীয়েক বাছা হেয়িছল|
24 সপ্তদশ বাের যশ্বকাশার পিরবার েথেক 12 জন পুত্র এবং আত্মীয়েক বাছা হেয়িছল|
25অষ্টাদশ বাের হনািনর পিরবার েথেক 12 জন পুত্র এবং আত্মীয়েক বাছা হেয়িছল|
26 উনিবংশিত বাের মেল্লািথর পিরবার েথেক 12 জন পুত্র এবং আত্মীয়েক বাছা হেয়িছল|
27 িবংশিত বাের ইলীয়াথার পিরবার েথেক 12 জন পুত্র এবং আত্মীয়েক বাছা হেয়িছল|
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28 একিবংশিত বাের েহাথীর পিরবার েথেক 12 জন পুত্র এবং আত্মীয়েক বাছা হেয়িছল|
29 দ্বািবংশিত বাের িগদ্দিল্তর পিরবার েথেক 12 জন পুত্র এবং আত্মীয়েক বাছা হেয়িছল|
30 ত্রেযািবংশিত বাের মহসীেয়়ােতর পিরবার েথেক 12 জন পুত্র এবং আত্মীয়েক বাছা হেয়িছল|
31আর চতুির্বংশিত বাের েরামািম্ত এষেরর পিরবার েথেক 12 জন পুত্র এবং আত্মীয়েক বাছা হেয়িছল|

26
দ্বাররক্ষীেদর েগাষ্ঠী

1 দ্বাররক্ষীেদর েগাষ্ঠীর মেধয্:

আসেফর পিরবারেগাষ্ঠীর েকারহ পিরবার েথেক িছেলন েকারেহর পুত্র মেশিলিময় আর তঁার পুত্ররা|
2 মেশিলিময়র পুত্রেদর নাম যথাক্রেম সখিরয়, িযদীেয়ল, সবিদয়, যৎনীেয়ল, 3 এলম, িযেহাহানন
আর ইিলৈহনয়|

4ওেবদ-ইেদােমর পিরবার েথেক িছেলন তঁার পুত্ররা, যথাক্রেম - শমিয়য়, িযেহাষাবদ, েযায়াহ, সাখর,
নথেনল, 5 অম্মীেয়ল, ইষাখর আর িপযূল্লতয়| ওেবদ-ইেদাম ঈশ্বেরর আশীবর্ােদ ধনয্ হেয়িছেলন|
6 তঁার পুত্র শমিয়য়র পুত্ররাও িছেলন বীরেযাদ্ধা ও তঁােদর পিরবােরর েনতা| 7 শমিয়য়র পুত্রেদর নাম
অৎিন, রফােয়ল, ওেবদ, ইল্সাবদ, ইলীহূ ও সমিথয়| ইল্সাবেদর আত্মীয়রা িছেলন দক্ষ ও কুশলী
কমীর্| 8 ওেবদ-ইেদােমর 62 জন উত্তরপুরুেষর সকেলই িছেলন প্রিতপিত্তশালী বয্িক্ত এবং সুদক্ষ
দ্বাররক্ষক|

9 মেশিলিমযর পিরবার েথেকও িছেলন শিক্তশালী ও সুদক্ষ 18 জন|
10 মরাির পিরবার েথেক িছেলন েহাষার পুত্র িশিম্র| িশিম্র আসেল বড় েছেল না হেলও তঁার িপতা তঁােকই
প্রথম জাত সন্তান বেল মেনানীত কেরিছেলন| 11 এছাড়া িছেলন যথাক্রেম িহিল্কয়, টবিলয়, সখিরয়
� সব িমিলেয় েমাট 13 জন|

12 এরা হেলন দ্বাররক্ষীেদর দেলর েনতারা এবং তঁােদর আত্মীয়েদর মেতাই তঁারাও প্রভুর মিন্দের েসবা
করেতন| 13 দ্বাররক্ষীেদর প্রেতয্ক েগাষ্ঠীেক একিট িনির্দষ্ট দরজা পাহারা িদেত হত| অক্ষ িনেক্ষপ কের এই
দরজা েবেছ েনওয়া হত এবং একােজ বড় ও েছাট পিরবারেদর সমান গুরুত্ব েদওয়া হত|

14 মেশিলিময়েক বাছা হেয়িছল পূবর্ িদেকর দরজা পাহারা েদবার জনয্| এরপর অক্ষ িনেক্ষপ কের উত্তর
িদেকর দরজার ভার েদওয়া হয় তঁার পুত্র িবচক্ষণ সখিরয়েক| 15ওেবদ-ইেদাম পান দিক্ষণ িদেকর দরজার
দািয়ত্ব| ওেবদ-ইেদােমর পুত্রেদর মিন্দেরর ধনাগার রক্ষার দািয়ত্ব েদওয়া হয়| 16শুপপীমআর েহাষা পিশ্চম
িদেকর দরজা এবং উত্তরাপেথর শেল্লখৎ ফটক রক্ষার দািয়ত্ব পান|
এই সমস্ত রক্ষীরা সকেল মুেখামুিখ দঁািড়েয় থাকেতন| 17প্রেতয্ক িদন সকােল 6 জন েলবীয় দঁাড়ােতন

পূবর্িদেকর ফটেক, চার জন দিক্ষণ িদেকর ফটেক, চার জন উত্তেরর ফটেক, দুজন ধনাগােরর সামেন,
18 চার জন পিশ্চমিদেকর উেঠােন আর দুজন উেঠােনর রাস্তার মুেখ|

19 মরাির ও েকারহ েগাষ্ঠীর দ্বাররক্ষীরা এইভােব মিন্দের পাহারা িদেতন|

েকাষাধয্ক্ষ ও অনয্ানয্ আিধকািরকবগর্
20 েলবীয় পিরবারেগাষ্ঠীর অিহয়র দািয়ত্ব িছল ঈশ্বেরর মিন্দেরর দুমূর্লয্ িজিনসপত্র ও েকাষাগার আগেল

রাখা|
21 েগেশর্ান বংেশর লাদন পিরবারেগাষ্ঠীর েনতােদর একজন িছেলন িযহীেয়িল| 22 িযহীেয়িলর পুত্র

েসথম আর তঁার ভাই েযােয়েলরও কাজ িছল প্রভুর মিন্দেরর মূলয্বান িজিনসপেত্রর ওপর নজর রাখা|
23 এছাড়া অম্রাম, িযষহর, িহেব্রাণ আর উষীেয়েলর পিরবারেগাষ্ঠী েথেক অনয্ানয্ দলপিতেদর েবেছ

েনওয়া হেয়িছল|
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24 প্রভুর মিন্দেরর দুমূর্লয্ িজিনসপত্র যারা েদখােশানা করত, েগেশর্ােনর পুত্র েমািশর েপৗত্র শবূেয়ল
তঁােদর েনতা িছল| 25 এঁরা িছেলন শূবেয়েলর আত্মীয়রা: ইিলয়েষেরর েথেক তঁার আত্মীয়রা িছেলন:
ইলীয়েষেরর পুত্র রহিবয়, রহিবয়র পুত্র িযশায়াহ, িযশায়াহর পুত্র েযারাম, েযারােমর পুত্র িসিখ্র আর
িসিখ্রর পুত্র শেলােমাৎ| 26 শেলােমাৎ আর তঁার আত্মীয়েদর কাজ িছল দায়ুদ মিন্দেরর জনয্ েয সব
িজিনসপত্র সংগ্রহ কেরেছন তার েদখােশানা করা|

েসনাবািহনীর অধয্ক্ষরাও মিন্দেরর জনয্ অেনক িকছু দান কেরিছেলন| 27 তঁারা যুেদ্ধর সময় েয
সব িজিনস আহরণ কেরিছেলন তঁার অেনক িকছুই প্রভুর মিন্দর বানােনার কােজ দান কেরন|
28শেলােমাৎআর তঁারআত্মীয়রা ভাববাদী শমূেয়ল,কীেশর পুত্র েশৗল, েনেরর পুত্রঅেব্নর, সরূয়ার
পুত্র েযায়ােবর েদওয়া পিবত্র ও দুমূর্লয্ সম্পদ এবং েলােকরা প্রভুর মিন্দের েয সব িজিনসপত্র দান
করেতন তার েদখােশানা করেতন|

29 িযষ্হর বংেশর কনািনয় ও তঁার পুত্রেদর মিন্দেরর বাইের ইস্রােয়েল িবিভন্ন জায়গায় আিধকািরক
ও িবচারেকর কাজ েদওয়া হেয়িছল| 30 িহেব্রাণ বংেশর হশিবয় আর তঁার আত্মীয়রা 1700 জন
ৈসনয্সহ ইস্রােয়েল যদর্ ন নদীর ওপাের পিশ্চমিদক পযর্ন্ত প্রভুর যাবতীয় কাজ এবং রাজার কােজর
দািয়েত্ব িছেলন| 31 িহেব্রাণ বংেশর পািরবািরক ইিতহাস েথেকজানা যায় েয িযিরয় িছেলন এই বংেশর
েনতা| দায়ুেদর রাজেত্বর 40 তম বছের, িতিন েলাকেদর পািরবািরক ইিতহাস েঘঁেট শিক্তশালী ও দক্ষ
বয্িক্তেদর খঁুেজ েবর করার িনেদর্ শ িদেয়িছেলন| িগিলয়েদর যােসের বসবাসকারী িহেব্রাণ পিরবােরর
অেনকেক এই ভােব খঁুেজ বার করা হেয়িছল| 32 িযিরয়র েমাট 2700 জন শিক্তশালী ও কমর্পটু
আত্মীয় িছেলন, যঁারা তঁােদর পিরবােরর েনতা| রাজা দায়ুদ এই 2700জনেক রূেবণ, গাদ ও মনঃিশ
পিরবারেগাষ্ঠীর অেধর্কেক েনতৃত্ব েদবার দািয়ত্ব িদেলন, যারা প্রভু ও রাজার কােজ িনযুক্ত িছেলন|
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ৈসনয্দল
1 রাজার ৈসনয্বািহনীেত েয সমস্ত ইস্রােয়লীয়রা কাজ করেতন এবাের তার একটা তািলকা েদওয়া যাক|

24,000 েসনার এক একিট দল প্রিত মােস একটা দল িহেসেব সারা বছর জুেড় কােজ িনযুক্ত থাকত| এই
দেল পিরবােরর েনতা েথেক শুরু কের েসনাপিত, ৈসনয্াধয্ক্ষ, সাধারণ সান্ত্রী সবাই থাকত|

2-3 বছেরর প্রথম মােস 24,000 ৈসনয্র েয দলিট কাজ করত তােদর দািয়েত্ব থাকেতন েপরেসর
উত্তরপুরুষ সব্দীেয়েলর পুত্র যাশিবয়াম| প্রথম মােস যাশিবয়াম ৈসনয্াধয্ক্ষ িহেসেব কাজ করেতন|

4 িদ্বতীয় মােসর দলিটর দািয়েত্ব থাকেতন অেহাহর েদাদয়| তঁার দেল 24,000 েলাক িছল|
5 তৃতীয় মােসর েসনাপিত িছেলন েনতৃস্থানীয় যাজক িযেহায়াদার পুত্র বনায়| তঁার দেল 24,000 পুরুষ
িছল| 6 তঁােক পিরচালনার কােজ তঁার পুত্র অম্মীষাবাদ সাহাযয্ করেতন| বনায় িছেলন েসই িতিরশ
জন বীর েযাদ্ধার অনয্তম|

7 চতুথর্ মােসর েসনাপিত িছেলন েযায়ােবর ভাই অসােহল| তঁার পের তঁার পুত্র সবিদয় এই দািয়ত্ব
িনেয়িছেলন| তঁার দেল 24,000 পুরুষ িছল|

8 পঞ্চম মােসর েসনাপিত িহেসেব কাজ কেরিছেলন েসরহ পিরবােরর শমহূত্ | তঁার দেল 24,000
পুরুষ িছল|

9 ষষ্ঠ মােস ৈসনয্দল পিরচালনা করেতন তেকায়ার ইেক্কেশর পুত্র ঈরা| তঁার দেল 24,000 পুরুষ িছল|
10সপ্তম মােসর দািয়েত্ব িছেলন ইফ্রিয়েমর উত্তরপুরুেষর পেলানার অিধবাসী েহলস| তঁার দেল 24,000
পুরুষ িছল|

11 অষ্টম মােসর দািয়েত্ব িছেলন হূশােতর অিধবাসী েসরহ পিরবােরর িসব্বখয়| তঁার দেল 24,000
পুরুষ িছল|
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12 নবম মােসর দািয়েত্ব িছেলন অনােথােতর িবনয্ামীন পিরবারেগাষ্ঠীর অবীেয়ষর| তঁার দেল 24,000
পুরুষ িছল|

13 নেটাফােতর েসরহ পিরবােরর মহরেয়র দািয়ত্ব িছল দশম মােসর ৈসনয্দল পিরচালনা করা| তঁার দেল
24,000 পুরুষ িছল|

14 িপিরয়ােথােনর ইফ্রিয়ম পিরবারেগাষ্ঠীর বনায় একাদশ মােস ৈসনয্দল পিরচালনা করেতন| তঁার দেল
24,000 পুরুষ িছল|

15এবং দ্বাদশ মােস ৈসনয্দল পিরচালনা করেতন নেটাফােতর অৎিনেয়ল পিরবােরর িহল্দয়| তঁার দেল
24,000 পুরুষ িছল|

পিরবারেগাষ্ঠীর েনতারা
16 ইস্রােয়েলর িবিভন্ন পিরবারেগাষ্ঠীর েনতারা িছেলন:

রূেবেণর বংেশ: িসিখ্রর পুত্র ইলীেয়ষর,
িশিমেয়ান বংেশ: মাখার পুত্র শফিটয়|
17 েলিবর বংেশ: কমূেয়েলর পুত্র হশিবয়,
হােরাণ বংেশ: সােদাক|
18 িযহূদার বংেশ: ইলীহূ নােম দায়ুেদর জৈনক ভাই|
ইষাখেরর বংেশ: মীখােয়েলর পুত্র অিম্র|
19 সবূলূেনর বংেশ: ওবিদয়র পুত্র িযশ্মায়য়,
নপ্তািলর বংেশ: অস্রীেয়েলর পুত্র িযেরেমাৎ|
20 ইফ্রিয়ম বংেশ: অসিয়েয়র পুত্র েহােশয়,
পিশ্চম মনঃিশেত: পদােয়র পুত্র েযােয়ল|
21 এবং পূবর্ মনঃিশেত: সখিরয়র পুত্র িযেদ্দা,
িবনয্ামীন বংেশ: অেব্নেরর পুত্র যাসীেয়ল এবং
22 দান বংেশর েনতা িছেলন িযেরাহেমর পুত্র অসেরল|

এঁরাই ইস্রােয়ল পিরবারেগাষ্ঠীর েনতা িছেলন|

দায়ুেদর ইস্রােয়লীয়েদর গণনা
23 রাজা দায়ুদ ইস্রােয়েলর জনসংখয্া গণনা করেবন বেল মনিস্থর কেরিছেলন| িকন্তু ইস্রােয়েলর

জনসংখয্া প্রায় গণনার অতীত িছল কারণ ঈশ্বর বেলিছেলন, মহাকােশর অগিণত নক্ষেত্রর মেতাই িতিন
ইস্রােয়েলর জনসংখয্া বৃিদ্ধ করেবন| দায়ুদ েকবলমাত্র 20 বছর বা তার েবিশ বয়েসর যারা ইস্রােয়েল বাস
করত তােদর গণনা কেরিছেলন| 24 সরূয়ার পুত্র েযায়াবেক িদেয় তােদর জনসংখয্া গণনার কাজ শুরু
কেরিছেলন, িকন্তু তাও েশষ হয়িন| এর ফেল ঈশ্বর েলাকেদর প্রিত কু্রদ্ধ হেয়িছেলন; েয কারেণ রাজা
দায়ুেদর ইিতহাস গ্রেন্থ ইস্রােয়েলর েকান জনসংখয্ার উেল্লখ করা হয় িন|

রাজার প্রশাসকবগর্
25 রাজসম্পিত্ত রক্ষণােবক্ষেণর দািয়ত্ব যঁােদর ওপর েদওয়া হেয়িছল তঁােদর তািলকা িনম্নরূপ:

অদীেয়েলর পুত্র অস্মাবৎ িছেলন রাজার েকাষাধয্ক্ষ|
গ্রাম, দুগর্ ও েছাট শহরগুেলার েকাষাগােরর দািয়েত্ব িছেলন উিষেয়র পুত্র েযানাথন|
26কলূেবর পুত্র ইিষ্র কৃষকেদর রক্ষণােবক্ষেণর দািয়েত্ব িছেলন|
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27 রামার িশিমিয়র কাজ িছল রাজার দ্রাক্ষা েক্ষতগুেলার রক্ষণােবক্ষণ করা|
এই সমস্ত েক্ষত েথেক েয দ্রাক্ষারস প্রস্তুত হত িশফেমর সিব্দ তার রক্ষণােবক্ষণ ও তদারিক করেতন|
28 গেদেরর বাল-হানন পিশ্চেমর পাবর্তয্ অঞ্চেলর জলপাই গাছগুিল এবং সুকেমার* গাছগুিল
রক্ষণােবক্ষণ করেতন|

েতেলর ভঁাড়ার সামলােতন েযায়াশ|
29 শােরােণর আেশপােশর গবািদ পশুর দািয়ত্ব িছল িসট্রেয়র ওপর|
অদ্লেযর পুত্র শাফট িছেলন সমভূিমেত েয সমস্ত গবািদ পশু চের েবড়ায় তার দািয়েত্ব|
30 উট তদারিকর দািয়ত্ব িছল ইশ্মােয়েলর ওবীেলর ওপর|
গাধার তদারিকেত িছেলন েমেরােণােথর েযহিদয়|
31 েমষ চরােতন হাগেরর যাসীষ|

এই সমস্ত েলাকরা িছেলন েনতা যঁারা রাজা দায়ুেদর সম্পিত্ত েদখােশানা করেতন|
32 দায়ুেদর কাকা েযানাথন িছেলন িবচক্ষণ পরামশর্দাতা ও েলখক| হেক্মািনর পুত্র িযহীেয়ল রাজপুত্রেদর

েদখােশানার দািয়ত্ব িনেয়িছেলন| 33অহীেথাফল িছেলন রাজার মন্ত্রণাদাতা এবং অকীর্য় হূশয় িছেলন রাজার
বনু্ধ| 34 পরবতীর্কােল মন্ত্রণাদাতা িহেসেব অহীেথাফেলর জায়গা িনেয়িছেলন বনােয়র পুত্র িযেহায়াদা আর
অিবয়াথর| েসনাবািহনীর অধয্ক্ষর দািয়েত্ব িছেলন েযায়াব|

28
দায়ুেদর মিন্দর পিরকল্পনা

1 রাজা দায়ুদ ইস্রােয়েলর সমস্ত পিরবারেগাষ্ঠীর েনতােদর, ৈসনয্দেলর েসনাপিতেদর, ৈসনয্াধয্ক্ষেদর,
েসনানায়কেদর ও ৈসিনকেদর, বীর েযাদ্ধােদর, রাজকমর্চারী, যারা রাজার সম্পিত্ত এবং রাজা ও
রাজপুেত্রর পশুগুিল েদখাশুনা করেতন এবং রাজার গনয্মানয্ আিধকািরকেদর েজরুশােলেম আসেত
িনেদর্ শ িদেলন|

2 এঁরা সকেল এক জায়গায় জেড়া হবার পর রাজা দায়ুদ উেঠ দঁািড়েয় বলেলন, “আমার েলাকরা
ও আমার ভাইরা, আমার মেন বহু িদন ধের ইেচ্ছ িছল প্রভুর সাক্ষয্িসনু্দকটা রাখার মেতা একটা জায়গা
বানােনা| আিম েচেয়িছলাম েসই জায়গািট হেব ঈশ্বেরর পাদুকাদািন|* এ কারেণ আিম ঈশ্বেরর একটা
মিন্দর বানােনার পিরকল্পনাও কেরিছলাম| 3 িকন্তু ঈশ্বর আমায় বলেলন, �দায়ুদ, তুিম একজন ৈসিনক|
বহু েলাকেক তুিম হতয্া কেরছ| তুিম কখেনাই আমার নােম একিট বািড় বানােব না কারণ তুিম রক্তপাত
ঘিটেয়ছ|�

4 “প্রভু ইস্রােয়েলর ঈশ্বর িযহূদার পিরবারেগাষ্ঠীেক ইস্রােয়েলর 12িট মূল পিরবারেগাষ্ঠীেক েনতৃেত্বর
দািয়ত্ব িদেয়িছেলন| আর ঐ পিরবারেগাষ্ঠী েথেক আমার িপতার পিরবার ও আমােক বরাবেরর মেতা
ইস্রােয়েল রাজত্ব করার জনয্ প্রভু মেনানীত কেরিছেলন| 5প্রভুআমােক বহুপুত্রক কেরেছন এবং তার মেধয্
েথেক আমার পুত্র শেলামনেক িতিন ইস্রােয়েলর নতুন রাজা িহেসেব েবেছ িনেয়েছন| িকন্তু প্রকৃতপেক্ষ
ইস্রােয়ল হল প্রভুর রাজত্ব| 6 প্রভু আমােক বলেলন, �দায়ুদ, েতামার পুত্র শেলামন আমার মিন্দর ও তার
সংলগ্ন সব িকছু বানােব| েকন? কারণ আিম শেলামনেক আমার সন্তান িহেসেব েবেছ িনেয়িছ এবং আিম
হব তার িপতা| 7 শেলামন আমার িবিধ এবং আেদশগুেলা বতর্ মােন েমেন চেল| ও যিদ বরাবর তাই কের
আিমও তাহেল িচরিদেনর মেতা শেলামেনর রাজেত্বর িভত শিক্তশালী ও দৃঢ় কের তুলব|� ”

8 দায়ুদ বলল, “এখন, ইস্রােয়েলর সমস্ত েলাক এবং ঈশ্বেরর সাক্ষােত আিম েতামােদর িনেদর্ শ িদিচ্ছ,
যত্ন সহকাের এবং ভিক্তভের প্রভুর সমস্ত নীিত-িনেদর্ শ েমেন চেলা| একমাত্র তাহেলই েতামরা এই ভােলা
* 27:28: সুকেমার এক ধরেণর ডুমুর গাছ| * 28:2: পাদুকাদািন এখােন এর অথর্ পিবত্র িসনু্দক| ঈশ্বর েযন রাজা, তঁার িসংহাসেন
মিন্দেরর পিবত্র িসনু্দেকর ওপর পা উিঠেয় বেস আেছন যাহা দায়ুদ ৈতরী করেত েচেয়িছেলন|
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ভূখেণ্ডর অিধকারী হেত পারেব এবং এই েদশ িচর িদেনর মেতা েতামােদর উত্তরপুরুষেদর হােত তুেল
িদেয় েযেত পারেব|

9 “আর তুিমআমার পুত্র শেলামন, তুিমও ঈশ্বরেক িপতা রূেপ জানেব| পিবত্র মেন, আনন্দও ভিক্তভের
আজীবন ঈশ্বেরর েসবা কেরা| কারণ ঈশ্বর সবর্ত্র িবরাজমান, িতিন েতামার মেনর সমস্ত কথাই জানেত
পােরন| তুিম যিদ কখনও তঁার কােছ সাহাযয্ প্রাথর্না কেরা, িতিন িনশ্চয়ই েতামার ডােক সাড়া েদেবন|
আর যিদ কখনও তঁার িদক েথেক মুখ িফিরেয় নাও, িতিনও িচর িদেনর মত েতামায় তয্াগ কের যােবন|
10 মেন েরেখা, প্রভু স্বয়ং তঁার মিন্দর বানােনার কাজ েতামার হােত অপর্ণ কেরেছন| সুতরাং সবল হও
এবং সফলতার সেঙ্গ এিট সমূ্পণর্ কর|”

11 এরপর দায়ুদ, তঁার পুত্র শেলামেনর হােত মিন্দর ও তার েশৗধ, ভঁাড়ার ঘর, ওপর তলার ঘর, এর
েভতেরর ঘর, করুণা আসেনর ঘর � এ সেবর নকশা তুেল িদেলন| 12 দায়ুদ মিন্দেরর, এমনিক মিন্দেরর
উঠােনর, এর চারিদেকর ঘেরর, মিন্দের বয্বহৃত পিবত্র িজিনষপত্র রাখার মত ভঁাড়ার ঘর সব িকছুর
পুঙ্খানুপুঙ্খ পিরকল্পনা কেরিছেলন| তারপর িতিন এই সব পিরকল্পনা শেলামনেক েদন| 13 িতিন যাজক ও
েলবীয়েদর কাযর্াবলী সম্পেকর্ প্রেয়াজনীয় িনেদর্ শ িদেলন| িতিন প্রভুর মিন্দর ৈতরীর সমস্ত কাজ সম্পেকর্
এবং ঈশ্বেরর েসবায় যত িজিনষ বয্বহৃত হয় সব িকছু সম্পেকর্ ও িনেদর্ শ িদেলন| 14-15 এছাড়াও িতিন
শেলামনেক মিন্দর েসবার জনয্ প্রেয়াজনীয় িজিনষপত্র বানােত িক পিরমাণ েসানা এবং রূেপা লাগেব তা
েবাঝােলন| েসানার বািত ও েসানার বািতদান, রূেপার বািত ও রূেপার বািতদান এবং িবিভন্ন বািতদানগুিল
তােদর বয্বহার অনুযায়ী েকাথায় থাকেব তাও পিরকল্পনা করা িছল| 16 দায়ুদ বলেলন, পিবত্র রুিট রাখার
জনয্ কত েসানার প্রেয়াজন হেব এবং রূেপার েটিবেলর জনয্ কতটা রূেপা লাগেব| 17 কঁাটাচামচ ও
বাসনপেত্রর ও কলেসর জনয্ িক পিরমাণ খঁািট েসানা দরকার| 18 এবং কলম ৈতরীর জনয্ কতটা খঁািট
েসানা বয্বহৃত হেব, প্রিতিট েসানার পােত্রর জনয্ কতটা েসানা এবং প্রিতিট রূেপার পােত্রর জনয্ কতটা
রূেপা বয্বহৃত হেব, েযখােন ধুপ রাখা হেব েসই েবদীিট বানােত কতটা েসানা দরকার, এসবই দায়ুদ
শেলামনেক ভাল কের বুিঝেয় িদেলন এবং প্রভুর রথ, করুণা আসন† এবং সাক্ষয্িসনু্দেকর ওপর ডানা
ছিড়েয় রাখা েসানার করুব দূতেদর জনয্ িতিন যত নকশা ও পিরকল্পনা কেরিছেলন েস সমস্তই শেলামনেক
িদেলন|

19 দায়ুদ বলেলন, “এসব প্রভুর আেদেশ আিমই িলিপবদ্ধ কেরিছ| প্রভু আমােক এই সমস্ত নকশার সব
িকছু ভাল কের বুঝেত ও করেত সাহাযয্ কেরিছেলন|”

20 এছাড়াও দায়ুদ তঁার পুত্র শেলামনেক বলেলন, “ভয় েপও না| বুেক সাহস িনেয় বীেরর মেতা এই
কাজ েশষ কেরা| আমার প্রভু ঈশ্বর একােজ েতামার সহায় হেবন| কাজ েশষ না হওয়া পযর্ন্ত িতিন স্বয়ং
েতামার পােশ পােশ থাকেবন, েতামােক েছেড় যােবন না| তুিম অবশয্ই প্রভুর মিন্দর বানােত পারেব|
21 যাজক ও েলবীয়রা ছাড়াও সমস্ত দক্ষ কািরগররা ঈশ্বেরর মিন্দর বানােত েতামােক সাহাযয্ করেত প্রস্তুত
হেয় আেছ| রাজকমর্চারী ও েলাকরাও েতামার সমস্ত িনেদর্ শ েমেন চলেব|”

29
মিন্দর বানােনার জনয্ উপহার

1 ইস্রােয়েলর েয সমস্ত েলাক একসেঙ্গ জেড়া হেয়িছল রাজা দায়ুদ তােদর বলেলন, “ঈশ্বর যিদও
আমার পুত্র শেলামনেক েবেছ িনেয়েছন, ও এখনও তরুণ| এই কােজর মেতা যেথাপযুক্ত অিভজ্ঞতা বা
িবচারবুিদ্ধ ওর হয়িন| তেব এই কাজটাও খুবই গুরুত্বপূণর্ কারণ এটা েকােনা মানুেষর বসিত বািড় ৈতিরর
বয্াপার নয়| এটা স্বয়ং প্রভু ঈশ্বেরর জনয্| 2 আিম আমার প্রভুর মিন্দর বানােনার উপাদান প্রস্তুত করার
জনয্ আমার যথাসাধয্ কেরিছ| েসানার িজিনেসর জনয্ েসানা, রূেপার িজিনেষর জনয্ রূেপা িদেয়িছ| আিম
িপতেলর িজিনষপেত্রর জনয্ িপতল িদেয়িছ| েলাহা আর কােঠর িজিনেসর জনয্ আিম েলাহা আর কাঠ
িদেয়িছ| তাছাড়াও েগােমদক মিণ, েতজস্বী পাথর, েশ্বত পাথর, নানা রেঙর দুমূর্লয্ পাথর ও অেনক িকছুই
† 28:18: করুণা আসন িহব্রুেত এর অথর্ “ঢাকনা” বা “জায়গা েযখােন পাপ ক্ষমা করা হয়|”
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প্রভুর মিন্দর বানােনার জনয্ িদেয়িছ| 3 ঈশ্বেরর মিন্দর যােত সিতয্ সিতয্ই ভাল ভােব বানােনা হয় েস জনয্
আিম আেরা েবশ িকছু পিরমাণ েসানা ও রূেপা উপহার িহেসেব িদিচ্ছ| 4ওফীর েথেক 110 টন খঁািট েসানা
ছাড়াও আিম মিন্দেরর েদওয়াল মুেড় েদবার জনয্ 260 টন খঁািট রূেপা এই কােজর জনয্ দান করিছ| 5এই
সব েসানা ও রূেপা িদেয় যােত দক্ষ কািরগররা এবং যারা েস্বচ্ছােসবক হেব প্রভুর কােছ মিন্দেরর জনয্
িবিভন্ন িজিনসপত্র বানােত পাের েস জনয্ই আিম এই সমস্ত িকছু িদলাম|”

6 ইস্রােয়েলর িকছু পিরবারেগাষ্ঠীর েনতারা, ৈসনয্াধয্ক্ষ, েসনাপিত, েসনানায়ক েথেক শুরু কের
গুরুত্বপূণর্ পদািধকারীরা সকেলই েস্বচ্ছায় আিধকািরকেদর সেঙ্গ রাজার এই পিরকল্পনায় কাজ করেত
এিগেয় এেলন| 7 তঁারা ঈশ্বেরর গৃেহ সব িমিলেয় 190 টন েসানা, 375 টন রূেপা, 675 টন িপতল,
3750 টন েলাহা েতা দান করেলনই, 8 উপরন্তু যােদর কােছ দামী ও দুমূর্লয্ পাথর িছল তঁারা েসগুিলও
দান করেলন| েগেশর্ান পিরবােরর িযহীেয়ল এই সমস্ত দামী পাথেরর দািয়ত্ব িনেলন| 9 েলাকরা সকেলই খুব
উৎ ফুল্ল িছল েযেহতু তােদর েনতারা খুিশ মেন এই সমস্ত দান করিছেলন| রাজা দায়ুদও খুবই আনিন্দত
হেলন|

দায়ুেদর অনুপম প্রাথর্না
10 রাজা দায়ুদ তারপর সমেবত েলাকেদর সামেন প্রভুর প্রশংসা কের বলেলন:

“প্রভু ইস্রােয়েলর ঈশ্বর, েহ আমােদর িপতা,
যুেগ যুেগ, আবহমান কাল েযন েতামারই বন্দনা হয়!

11 যা িকছু সতয্, শিক্ত, মিহমা, িবজয় ও সন্মান, এসবই েতা েতামার,
কারণ এই পৃিথবী ও আকাশ � এই মহািবেশ্বর সব িকছুই েতামার|

েহ প্রভু, এই রাজত্বও েতামার|
তুিমই শীষর্স্থানীয়| সব িকছুর শাসক, সেবরই িনয়ামক|

12 সম্পদ ও সম্মান, েতামার কাছ েথেকই আেস|
তুিম সব িকছু শাসন কর|

ক্ষমতা ও শিক্ত েতামার হােত রেয়েছ|
একমাত্র তুিমই আর কাউেক মহান ও শিক্তশালী করেত পার|

13 েহ আমােদর ঈশ্বর, েতামােক ধনয্বাদ,
আমরা সকেল েতামারই মহান নাম বন্দনা কির|

14আমরা যা িকছু দান কেরিছ প্রকৃতপেক্ষ েসসব আমার বা আমার েলাকেদর কাছ েথেক আেসিন|
েস সব েতামার কাছ েথেকই এেসেছ|
আমরা েতামায় তাই িদিচ্ছ যা আমরা েতামার হাত েথেকই েপেয়িছ|

15আমরা েতা আমােদর পূবর্পুরুেষর মেতাই এই পৃিথবীেত শুধুই পিথক,
আমােদর জীবন এই পৃিথবীেত ক্ষিণেকর ছায়া মাত্র ও আশািবহীন|

16 েহ আমােদর প্রভু, েতামার নামেক সম্মািনত করবার জনয্,
েতামার মিন্দর ৈতরী করবার জনয্ আমরা যা িকছু সংগ্রহ কেরিছ

তার সবই েতামার কাছ েথেকই এেসেছ|
এ সমস্ত েতামারই|

17আমার ঈশ্বর, আিম জািন তুিম মানুেষর পরীক্ষা নাও
আর যখন েকউ ভাল িকছু কের তুিম আনিন্দত হও|

আমার অন্তঃকরণ েথেক এই সমস্ত িকছু
আিম েতামায় দান করলাম|

আিম েদখেত পািচ্ছ, েতামার ভক্তরা সবাই আজ এখােন জেড়া হেয়েছ
আর েতামােক এইসব িকছু েদওয়া হেচ্ছ বেল, তারা সকেলই খুবই আনিন্দত|
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18 প্রভু, তুিম আমােদর পূবর্পুরুষ অব্রাহাম,
ইসহাক আর ইস্রােয়েলর ঈশ্বর|

েতামার ভক্তেদর সিঠক পিরকল্পনায় সাহাযয্ কেরা|
েতামার প্রিত তােদর ভিক্ত ও িবশ্বাস অকু্ষণ্ন রাখেতও সাহাযয্ কেরা!

19আর আমার পুত্র শেলামেনরও যােত েতামার প্রিত অটুট ভিক্ত থােক,
েতামার িবিধ ও িনেদর্ শ যােত েমেন চলেত পাের তা তুিম েদেখা|

আিম েয রাজধানীর পিরকল্পনা কেরিছ তা বানােত
তুিম শেলামনেক সাহাযয্ কেরা|”

20তারপর দায়ুদ সমেবত সমস্ত ধরেণর েলাকেদর উেদ্দশয্ কের বলেলন, “এবার েতামরা সকেল িমেল
প্রভু েতামােদর ঈশ্বেরর প্রশংসা কেরা|” তখন সমেবত েলাকরা তােদর পূবর্পুরুেষর প্রভু ঈশ্বেরর প্রশংসা
করেত লাগেলন| মািটেত মাথা নত কের তারা সকেল প্রভু ও রাজার প্রিত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেলা|

শেলামন রাজা হেলন
21 পেরর িদন েলাকরা প্রভুর উেদ্দেশয্ েপয় ৈনেবদয্সহ 1000 ষঁাড়, 1000 েমষ ও 1000 েমষশাবক

বিলদান করল এবং েহামবিল উৎসগর্ করল| এবং ইস্রােয়েলর সমস্ত েলােকেদর উৎসেব খাওয়ার জনয্
প্রচুর পিরমােণ মঙ্গল ৈনেবদয্ উৎসগর্ করল| 22 প্রভুর সামেন বেস পানাহার করেত করেত েসিদন সকেল
উল্লিসত হেয় উেঠিছল|
এরপর সকেল িমেল েসখােনই পিবত্র েতল িছিটেয় িদ্বতীয় বােরর জনয্ শেলামনেক রাজপেদ ও

সােদাকেক যাজেকর পেদ অিভিষক্ত করল|
23 তারপর শেলামন রাজা হেয় তঁার িপতার জায়গায় প্রভুর িসংহাসেন বসেলন| শেলামন জীবেন খুবই

সফল হেয়িছেলন| ইস্রােয়েলর সকেলই শেলামনেক মানয্ করেতন| 24 সমস্ত েনতা, ৈসিনক, দায়ুেদর
অনয্ানয্ পুত্ররাও তঁােক রাজা িহেসেব েমেন িনেয়িছেলন এবং তঁার আজ্ঞাধীন িছেলন| 25 প্রভু শেলামনেক
অতয্ন্ত মহৎ  ও শিক্তশালীও কেরিছেলন আর ইস্রােয়েলর সমস্ত েলাক একথা জানেতন| প্রভু শেলামনেক
একজন রাজার যথােযাগয্ মযর্াদা িদেয়িছেলন যা তঁার আেগ ইস্রােয়েলর অনয্ েকান রাজাই পানিন|

দায়ুেদর মৃতুয্
26-27 িযশেয়র পুত্র দায়ুদ 40 বছর ইস্রােয়েল রাজত্ব কেরিছেলন| িতিন িহেব্রােণ সাত বছর এবং

েজরুশােলেম 33 বছর রাজত্ব কেরন| 28 ভাল ও দীঘর্ জীবনযাপন করার পর বাধর্েকয্র কারেণ দায়ুেদর
মৃতুয্ হয়| িতিন জীবেন বহু সম্পিত্ত ও খয্ািত লাভ কেরিছেলন| তঁার পের তঁার পুত্র শেলামন নতুন রাজা
হেলন|

29 রাজা দায়ুদ আজীবন েয সমস্ত কাজ কেরিছেলন তা ভাববাদী শমূেয়ল, ভাববাদী নাথন ও ভাববাদী
গােদর েলখা পুস্তেক বির্ণত হেয়েছ| 30 এই সমস্ত পুস্তেক ইস্রােয়েলর রাজা িহেসেব িতিন যা িকছু কাজ
কেরিছেলন েস সেবরই উেল্লখ আেছ| এই সমস্ত েলখকরা ইস্রােয়ল ও তার প্রিতেবশী রােজয্র িববরণ
এবং দায়ুেদর ক্ষমতা শিক্ত ও তঁার জীবেনর সমস্ত ঘটনা িলেখ িগেয়েছন|
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বংশাবিলর িদ্বতীয় খণ্ড

জ্ঞােনর জনয্ শেলামেনর প্রাথর্না
1 প্রভু তঁার ঈশ্বর সহায় থাকায় শেলামন রাজা িহেসেব খুবই শিক্তশালী হেয় উেঠিছেলন, প্রভু তঁােক

অতুল সম্পদ ও ক্ষমতার অধীশ্বর কেরিছেলন|
2-3 শেলামন ইস্রােয়েলর েসনাবািহনীর েসনাপিত েথেক শুরু কের িবচারক এবং পিরবারসমূেহর

কত্তর্ াগণ, সকেলর সেঙ্গ কথা বলেলন| শেলামন সহ তঁারা সবাই িগিবেয়ােনর উচ্চস্থােন জেড়া হেলন
েযখােন ঈশ্বেরর সমাগম তঁাবু িছল| প্রভুর অনুগত দাস েমািশ ও ইস্রােয়েলর েলােকরা যখন মরুভূিমেত
ঘুের েবড়ািচ্ছেলন, েস সমেয় তঁারা এই তঁাবুর প্রিতষ্ঠা কেরিছেলন| 4 এখন দায়ুদ িকিরয়ৎ-িযয়ারীম েথেক
ঈশ্বেরর সাক্ষয্িসনু্দকিট েজরুশােলেম িনেয় িগেয়িছেলন এবং এটা রাখার জনয্ েসখােন একটা িবেশষ
তঁাবু বািনেয়িছেলন| 5 ঊিরর পুত্র বৎসেলল একিট িপতেলর েবদী বািনেয়িছেলন| েসটা িগিবেয়ােনর এই
পিবত্র তঁাবুর সামেন রাখা হেয়িছল| এ কারেণ শেলামন ও েলাকরা েসখােন প্রভুর পরামশর্ ও উপেদশ
িনেত িগেয়িছেলন| 6 শেলামন সমাগম তঁাবুর সামেন িপতেলর েবদীর ওপর েগেলন, েযিট প্রভুর সামেন
িছল এবং েসই েবদীর ওপের 1000 েহামবিল উৎসগর্ করেলন|

7 েসই রােত ঈশ্বর শেলামনেক দশর্ন িদেয় বলেলন, “শেলামন তুিম আমার কােছ যা চাও প্রাথর্না কেরা|”
8শেলামন ঈশ্বরেক বলেলন, “েহ প্রভু, আমার িপতা দায়ুেদর প্রিত আপিন আপনার অসীম করুণা বষর্ন

কেরিছেলন| তঁার জায়গায় আপিন স্বয়ং আমােক নতুন রাজা িহেসেব েবেছ িনেয়েছন| 9প্রভু ঈশ্বর, আপিন
তঁােক প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলন, আমােক সুিবশাল সাম্রােজয্র রাজা করেবন| এখন আপিন েসই প্রিতশ্রুিত
রাখুন! আকােশর সহস্র তারার মত পৃিথবীর অগিনত েলাক এখন আমার আজ্ঞাধীন| 10 আপিন অনুগ্রহ
কের আমােক এই সমস্ত েলাকেদর সিঠক পেথ পিরচালনা করবার মেতা বুিদ্ধ ও জ্ঞান িদন| আপনার কৃপা
ছাড়া কােরা পেক্ষই এই সমস্ত েলাকেদর শাসন করা সম্ভব নয়|”

11 ঈশ্বর শেলামনেক বলেলন, “তুিম সিঠক উত্তরিট িদেয়ছ; যােদর আিম মেনানীত কেরিছ, আমার
েসই েলাকেদর েনতৃত্ব েদবার ও শাসন করবার জনয্ তুিম জ্ঞান ও বুিদ্ধ েচেয়ছ, িবষয় সম্পিত্ত, ধন ও
সম্মান, েতামার শত্রুেদর মৃতুয্ এমনিক দীঘর্ জীবনও চাওিন| 12 তাই আিম েতামােক জ্ঞান ও বুিদ্ধ েতা
েদবই উপরন্তু েতামায় ধনসম্পদ, খয্ািত ও প্রিতপিত্ত, নামযশ এসবই েদেবা| তুিম যা পােব এখেনা পযর্ন্ত
েকােনা রাজাই তা পায়িন এবং ভিবষয্েতও পােব না|”

13শেলামন তারপর িগিবেয়ােনর উপাসনাস্থােন েগেলন এবং সমাগম তঁাবু েথেকআবার ইস্রােয়ল শাসন
করার জনয্ েজরুশােলেম িফের েগেলন|

শেলামেনর সম্পদ ও ৈসনয্ বৃিদ্ধ
14 এরপর শেলামন তঁার েসনাবািহনীর জনয্ েঘাড়া ও রথ সংগ্রহ করেত শুরু করেলন| শেলামন

1400 রথ এবং 12,000 অশ্বােরাহী সারথী সংগ্রেহর পর এইসব রথ রাখার জনয্ েয িবেশষ শহরগুিল
বািনেয়িছেলন েসখােন পািঠেয় িদেলন| িকছু রথ ও অশ্বােরাহী েসনা েজরুশােলেম তঁার প্রাসােদও
েরেখ িদেলন| 15 শেলামন েজরুশােলেম েসানা এবং রূপােক পাথেরর মেতা সাধারণ কের তুেলিছেলন|
িতিন সাধারণ সুকেমার গাছপালার মেতাই তঁার রাজেত্বর পিশ্চেমর পাহাড়গুিলেত িবরল এরস গাছ
লািগেয়িছেলন| 16 শেলামেনর েঘাড়াগুিল িমশর এবং কুেয় েথেক আনা হেয়িছল| তঁার বিণকরা েসগুিল
কুেয় েথেক িকেনিছল| 17 এই সমস্ত বিণকরা 600 েশকল রূেপার িবিনমেয় একিট রথ ও 150 েশকল
রূেপার িবিনমেয় একটা েঘাড়া িকনত| সমস্ত িহত্তীয় ও অরামীয় রাজারা এইসব বিণকেদর মারফত তঁােদর
েঘাড়া ও রথগুিল িকেনিছেলন|
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2
শেলামেনর মিন্দর ও রাজপ্রাসাদ িনমর্ােণর পিরকল্পনা

1প্রভুর প্রিত শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করারজনয্ শেলামন একিট মিন্দর ও িনেজরজনয্ একিট রাজপ্রাসাদ বানােনার
পিরকল্পনা কেরন| 2এই কােজর জনয্ িতিন 70,000 শ্রিমক, 80,000 পাথর কাটা িমস্ত্রী ও এেদর কােজর
তদারিকর জনয্ 3600 জন তত্ত্বাবধায়ক িনেয়াগ কেরিছেলন|

3 এরপর শেলামন েসােরর রাজা হূরেমর কােছ অনুেরাধ কের পাঠােলন,

“আমার িপতা দায়ুদেক েযভােব সাহাযয্ কেরিছেলন, আপনােক আমায় েসভােবই সাহাযয্ করেত
হেব| আপিন এরস কাঠ পািঠেয়িছেলন, যােত আমার িপতা তঁার িনেজর জনয্ একিট বাসেযাগয্
বাড়ী ৈতরী করেত পােরন| 4 এখন আিম আমার প্রভু, ঈশ্বেরর নােম একটা মিন্দর বািনেয় তঁােক
উৎসগর্ করেত চেলিছ যােত েসই মিন্দের প্রভুর সামেন আমরা সুিমষ্টগন্ধী ধুপধূেনা জ্বালােত পাির এবং
িনয়িমতভােব েসই িবেশষ েটিবেল পিবত্র রুিট* ৈনেবদয্ িদেত পাির| প্রিত সকাল-সন্ধয্া, িবশ্রােমর িদন
ও অমাবসয্ায় এবং প্রভু আমােদর ঈশ্বেরর িনেদর্ িশত উৎসেবর িদন েহামবিল উৎসগর্ করা হেব| িঠক
হেয়েছ, ইস্রােয়েলর েলাকরা িচরকাল এই িক্রয়া-কমর্ চািলেয় যােব|

5 “েযেহতু আমােদর ঈশ্বর অনয্ানয্ েদবতা েথেক মহান তাই আিম তঁার উেদ্দেশয্ একটা িবশাল
মিন্দর বানােত চাই| 6 কােরা পেক্ষই েকােনা ঘর বাড়ী বািনেয় েসখােন আমােদর ঈশ্বরেক রাখা সম্ভব
নয়| এমনিক স্বগর্ এবং স্বেগর্র স্বগর্ও ঈশ্বরেক ধের রাখেত পাের না| সুতরাং, আিম কু্ষদ্র মানুষ, ঈশ্বেরর
মিন্দর আর িক কের বানােবা? আিম শুধুমাত্র তঁার প্রিত শ্রদ্ধা জানােনার জনয্ ধুপধূেনা েদবার মেতা
একটা জায়গা বানােত পাির|

7 “আিম চাই আপিন আমােক েসানা, রূেপা, িপতল ও েলাহার কাজ জানা একজন দক্ষ কািরগর
পাঠান েয েবগুনী, লাল এবং নীল রেঙর সূক্ষ্ম কাপড় িদেয়ও কাজ করেত জােন| েস এখােন িযহূদা এবং
েজরুশােলেম আমার িপতার েবেছ রাখা কািরগরেদর সেঙ্গ কাজ করেব| 8এছাড়াও, আপনােক আমায়
িলবােনান েথেক শক্ত ও দামী দামী িকছু গােছর গঁুিড় পাঠােত হেব| আিম জািন আপনার কমর্চারীরা
িলবােনান েথেক গাছ কাটার বয্াপাের অিভজ্ঞ| আমার কমর্চারীরাও তােদর সেঙ্গ িগেয় হাত লাগােব|
9 আিম মিন্দরটা খুব বড় আর সুন্দর কের বানােত চাই এবং েস কারেণ আমার বহু পিরমাণ কাঠ
লাগেব| 10 তােদর কােজর মজুির িহেসেব আিম আপনার কমর্চারীেদর 125,000 বুেশল গেমর আটা,
125,000 বুেশল যব, 115,000 গয্ালন দ্রাক্ষারস এবং 115,000 গয্ালন েতল েদেবা|”

11 হূরম শেলামনেক বেল পাঠােলন,

“শেলামন, প্রভু তঁার েলাকেদর ভােলাবােসন বেলই িতিন েতামােক তােদর রাজা কেরেছন| 12 প্রভু,
ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর মিহমা কীির্ত্তত েহাক্ িযিন স্বগর্ ও পৃিথবী বািনেয়েছন এবং রাজা দায়ুদেক একিট
সুসন্তান িদেয়েছন| শেলামন েতামার প্রজ্ঞা ও েবাধ আেছ এবং তুিম প্রভুর জনয্ একিট মিন্দর আর
েতামার িনেজর জনয্ একিট প্রাসাদ ৈতরী করছ| 13আিম েতামার কােছ হূরম আিব নােম একজন দক্ষ
কািরগর পাঠােবা| 14 হূরেমর মাতা িছেলন দান েগাষ্ঠীর েথেক আর িপতা িছেলন েসার েথেক| হূরম
আিব েসানা, রূেপা, িপতল, েলাহা এবং কােঠর একজন দক্ষ কািরগর| এছাড়াও দামী েবগুনী, লাল ও
নীল রেঙর কাপেড়রও েস একজন দক্ষ কািরগর| েতামার িনেদর্ শ মেতা সবিকছুই ও বানােত পারেব|
েতামার িপতা রাজা দায়ুেদর বাছাই করা কািরগরেদর সেঙ্গ িগেয় কাজ করেব|

* 2:4: পিবত্র রুিট এিট একিট িবেশষ রুিট যা পিবত্র তঁাবুেত রাখা হত| এিটেক, “শূরুিট” অথবা “উপিস্থিতর রুিটও” বলা হয়| েলবী
24:5-9
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15 “এখন, েহ রাজন, তুিম েতামার প্রিতশ্রুিত মত আমার কমর্চারীেদর গম, যব, েতল ও দ্রাক্ষারস
িদও| 16 িলবােনান েথেক েতামার যতটা পিরমাণ কাঠ লাগেব েসগুিল আমরা কাটব এবং েসগুিল
েভলায কের সমুদ্র পেথ যােফােত পািঠেয় েদেবা| েসখান েথেকই তুিম েসগুেলা েজরুশােলেম িনেয়
েযেত পােরা|”

17 এরপর, শেলামন তঁার িপতা (দায়ুদ েযভােব েলাক গণনা কেরিছেলন) েসভােব ইস্রােয়েল কতজন
িবেদশী বাস কের তা জানবার জনয্ গণনা করেলন| িবেদশী জনসংখয্া িছল 153,600 জন| 18 এর মেধয্
শেলামন ভার বইবার জনয্ 70,000 েলাক আর পবর্েতর ওপর পাথর কাটার জনয্ 80,000 েলাকেক
েবেছ িনেয়িছেলন| আর এইসব কাজকমর্ তদারিক করার জনয্ 3600 জনেক বাছেলন|

3
শেলামেনর মিন্দর িনমর্াণ

1 েজরুশােলেমর েমািরয়া পবর্েতর ওপর শেলামন প্রভুর মিন্দর বানােনার কাজ শুরু করেলন| এইিট
েসই জায়গা েযখােন প্রভু, শেলামেনর িপতা, রাজা দায়ুেদর সামেন আিবভূর্ ত হেয়িছেলন এবং েসিট িছল
িযবূষীয় অণর্ােনর শসয্ মাড়াইেয়র খামার| 2 শেলামন তঁার রাজেত্বর চতুথর্ বছেরর িদ্বতীয় মােস মিন্দর
বানােনার কাজ শুরু কেরন|

3 ঈশ্বেরর মিন্দেরর িভেতর ৈদঘর্য্ িছল 60 হাত আর প্রস্থ 20 হাত| 4 মিন্দেরর সামেনর গািড়
বারান্দািট উচ্চতায় ও ৈদেঘর্য্ িছল 20 হাত| েভতেরর িদেকর চত্বরিট শেলামন আগােগাড়া েসানায় মুেড়
িদেয়িছেলন| 5 িতিন মিন্দেরর বড় ঘেরর েদওয়ােল েদবদারু কােঠর আস্তরণ িদেয় তার ওপের েসানার
আস্তরণ িদেয়িছেলন| েসই সব েদওয়ােল তালগাছ আর িশকেলর ছিব েখাদাই করা িছল| 6 মিন্দরিটেক
আেরা সুন্দর েদখাবার জনয্ শেলামন বহু মূলয্বান পাথর িদেয় সািজেয়িছেলন এবং িতিন পবর্িয়েমর
েসানা বয্বহার কেরিছেলন| 7 মিন্দেরর কিড়কাঠগুিল, দরজার কাঠােমাগুিল, দরজাগুিল এবং মিন্দেরর
েদওয়ালগুিল িতিন েসানা িদেয় মুেড় িদেয়িছেলন এবং েদওয়ােলর ওপর িতিন করূব দূতেদর প্রিতকৃিত
েখাদাই কেরিছেলন|

8 শেলামন মিন্দেরর পিবত্রতম স্থানিটও িনমর্াণ কেরিছেলন| পিবত্রতম স্থানিট ৈদেঘর্য্ ও প্রেস্থ িছল 20
হাত| অথর্াৎ পিবত্রতম স্থােনর মাপ আর মিন্দেরর প্রেস্থর মাপ িছল এক| পিবত্রতম স্থােনর েদওয়ালও 23
টন েসানা িদেয় মুেড় েদওয়া হয়| 9 এক একটা েসানার েপেরেকর ওজন িছল 1/1-4 পাউণ্ড| মিন্দেরর
ওপর ঘরগুেলাও শেলামন েসানা িদেয় েঢেক িদেয়িছেলন| 10 পিবত্রতম স্থােন রাখবার জনয্ িতিন দুিট
করূব দূেতর মূির্ত্ত েখাদাই কেরিছেলন এবং েসগুেলা েসানা িদেয় মুেড় িদেয়িছেলন| 11 এই করূব দূতেদর
এক একটা ডানার ৈদঘর্য্ িছল প্রায় 5 হাত অথর্াৎ ডানার এক প্রান্ত েথেক অনয্ প্রান্ত পযর্ন্ত েমাট ৈদঘর্য্ িছল
প্রায় 20 হাত| 12 করূব দূেতর মূির্ত্ত দুেটা এমনভােব বসােনা হেয়িছল যােত মাঝামািঝ জায়গায় এেদর
একজেনর ডানার সেঙ্গ অনয্জেনর ডানা ছঁুেয় থােক| 13 তােদর ডানাগুিল ছিড়েয় িদেয় তারা 20 হাত
জায়গা েঢেক িদেয়িছল এবং তােদর পােয়র ওপর এমনভােব দঁািড়েয়িছল েয মেন হিচ্ছল েযন তারা ঘেরর
েভতেরর িদেক েচেয় আেছ|

14 নীল, েবগুনী এবং লাল রেঙর কাপড় িদেয় শেলামন পদর্ াসমূহ বািনেয়িছেলন এবং েসগুেলার ওপর
সূচীিশল্প িদেয় করূব দূতও বািনেয়িছেলন|

15 মিন্দেরর সামেন প্রায় 35 হাত দীঘর্ দুিট স্তম্ভ বানােনা হেয়িছল| এই দুিট স্তেম্ভর ওপেরর অংশ
দুেটা িছল 5 হাত দীঘর্| 16 িতিন েশকেলর মত মালা ৈতরী কেরিছেলন এবং েসগুেলা স্তম্ভ দুিটর মাথায়
েরেখিছেলন| এর পের িতিন এক শত ডািলম ৈতরী কেরিছেলন এবং েসগুেলা মালায় স্থাপন কেরিছেলন|
তারপর িতিন 100 িট ডািলম ৈতরী কের েসই মালায় বিসেয় িদেয়িছেলন| 17 মিন্দেরর সামেন ডানিদেক
েয স্তম্ভটা বসােনা হেয়িছল শেলামন তার নাম িদেয়িছেলন “যাখীন” এবং বঁািদেকর স্তম্ভটার নাম েদওয়া
হয় “েবায়স|”
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4
মিন্দেরর আসবাবপত্র

1 শেলামন িপতল িদেয় মিন্দেরর বগর্াকৃিত েবদীিট বািনেয়িছেলন| ৈদঘর্য্ ও প্রেস্থ এিট িছল 20 হাত
এবং উচ্চতায় 10 হাত| 2 গলােনা িপতল িদেয় মিন্দেরর সুিবশাল েগালাকার জেলর েচৗবাচ্চািট ঢালাই করা
হেয়িছল| এই জলাধােরর বয্াস িছল 10 হাত, পিরিধ 30 হাত এবং উচ্চতা প্রায় 5 হাত| 3 িপতেলর ৈতরী
জলাধারিটর নীেচ সমস্ত বৃত্তিটেক িঘের দুেটা সািরেত 10 হাত ষঁােড়র প্রিতকৃিত রাখা িছল| ষঁাড়গুিল এবং
েচৗবাচ্চািট িছল একিট খেণ্ড ঢালাই করা| 4 েচৗবাচ্চািট বােরািট ষঁােড়র মূির্ত্তর ওপের বসােনা িছল, যার
মেধয্ িতনেট ষঁাড় িছল উত্তরমুখী, িতনেট পিশ্চমমুখী, িতনেট দিক্ষণমুখী এবং িতনেট পূবর্মুখী| েচৗবাচ্চািট
েসগুেলার মাথায় বসােনা িছল যােদর শরীেরর িপছন িদকগুেলা িছল েকেন্দ্রর িদক| 5 এই জলাধােরর
পিরিধ েদওয়াল িছল 3 ইিঞ্চ পুরু এবং জলাধােরর কানাটা ফুলকাটা েপয়ালার মেতা করা িছল| এিট প্রায়
17,500 গয্ালন জল ধারণ করেত পারত|

6 িপতেলর জলাধােরর বঁা পােশ ও ডান পােশ পঁাচিট কের েমাট দশিট গামলা ৈতরী কেরিছেলন|
েসখােন েহামবিল িনেবদেনর িজিনসপত্র েধায়া হেতা| আর বড় জলাধােরর জল যাজকরা উৎসেগর্র আেগ
েধায়াধুিয়র কােজ বয্বহার করেতন|

7 দায়ুেদর পিরকল্পনা অনুযায়ী, শেলামন 10 টা বািতদান বানােলন এবং তার মেধয্ পঁাচিটেক মিন্দেরর
উত্তরিদেক এবং পঁাচিটেক দিক্ষণ িদেক সািজেয় েরেখিছেলন| 8একই ভােব িতিন 10 িট েটিবলও বািনেয়
মিন্দেরর মেধয্ রােখন| মিন্দেরর জনয্ 100 িট েবিসন বা হাত েধাওযার জায়গা েসানা িদেয় বানােনা
হেয়িছল| 9এছাড়াও, শেলামন যাজকেদর জনয্ উেঠান, একিট িবরাট প্রাঙ্গণ এবং উেঠােনর দরজাসমূহও
বািনেয়িছেলন| এই দরজাগুেলা িপতল িদেয় মুেড় েদওয়া হেয়িছল| 10 এসব েশষ হেল শেলামন বড়
জলাধারিটেক মিন্দেরর ডানিদেক দিক্ষণ পূবর্িদেক বিসেয় িদেয়িছেলন|

11-16 হূরম পাত্র, েবলচা এবং গামলাসমূহ বািনেয়িছেলন| এইভােব শেলামেনর জনয্ েয সমস্ত কাজ
হােত িনেয়িছেলন েস সমস্ত কাজ িতিন েশষ কেরন| বািটরআকােরর গমু্বজসহ স্তম্ভ দুিট, স্তেম্ভর ওপর বািট
আকােরর গমু্বজগুিলেক সাজাবার জনয্ দুিট জাফির; 400িট েছাট েছাট ডািলম; প্রেতয্কিট জাফিরেত
এই েছাট েছাট ডািলমগুিল দুিট সািরেত সাজােনা িছল; ষঁাড়গুিলর িপেঠ িপতেলর বড় েচৗবাচ্চািট; সমস্ত
পাত্রগুিল, েবলচাসমূহ, কঁাটাগুিল এবং এগুেলার সেঙ্গ সম্পির্কত অনয্ানয্ যন্ত্রপািত| রাজা শেলামেনর
জনয্ হূরম আিব এই সবই ৈতরী কেরিছেলন| প্রভুর মিন্দের বয্বহার েযাগয্ পািলশ করা িপতল িদেয় ৈতরী
কেরিছেলন| 17 রাজা প্রথেম এই িজিনষগুিলেক মািটর ছঁােচ েফেলিছেলন| মািটর ছঁাচ ৈতরী হত যদর্ ন
উপতয্কায় সুেক্কাৎ ও সেরদার মধয্বতীর্ অঞ্চেল| 18 শেলামেনর ৈতরী িপতেলর িজিনষগুেলা এত েবিশ
িছল েয কতখািন িপতল বয্বহার করা হেয়িছল েকউ তার পিরমাপ করবার েচষ্টা কেরিন|

19-22 িতিন িনথিলিখত িজিনষগুিলও ৈতরী কেরিছেলন: ঈশ্বেরর মিন্দেরর জনয্ একটা েসানার েবদী,
ঈশ্বেরর অিস্তেত্বর পিবত্র রুিট রাখার জনয্ েটিবল, 10িট খঁািট েসানার বািতদান এবং েসগুেলার বািত
েযগুেলা ঈশ্বেরর আেদশ অনুসাের অভয্ন্তরস্থ পিবত্র স্থােন েপাড়াবার কথা িছল, ফুলগুিল, খঁািট েসানার
বািত ও িচেম্টগুিল; কত্তর্ ািরসমূহ, গামলাগুিল, ধুপপাত্রগুিল, এবং খঁািট েসানার উনুন, অভয্ন্তর গৃেহর
দরজা, পিবত্রতম স্থােনর দরজাগুিল এবং মিন্দেরর খঁািট েসানার দরজাগুিল|

5
1 প্রভুর মিন্দেরর সমস্ত কাজ েশষ হবার পর শেলামন, তঁার িপতা দায়ুদ মিন্দেরর জনয্ েযসব েসানা

রূেপার িজিনষ ও আসবাবপত্র দান কেরিছেলন েসগুিল িনেয় এেস েকাষাগাের রাখেলন|

পিবত্র িসনু্দক মিন্দের আনা হল
2 শেলামন ইস্রােয়েলর সমস্ত প্রবীণ বয্িক্ত ও পিরবার েগাষ্ঠীসমূেহর েনতােদর েজরুশােলেম জেড়া

হবার আেদশ িদেলন| তােদর উপিস্থিতেত প্রভুর সাক্ষয্িসনু্দকিট দায়ুেদর শহর যােক িসেয়ান বলা হয়,
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েসখান েথেক মিন্দের আনবার আেদশ িদেলন| 3 িনেদর্ শ মেতা ইস্রােয়েলর সমস্ত বয্িক্ত সপ্তম মােস
(অধুনা েসেপ্টম্বের) কুিটরবাস পেবর্র সময় রাজা শেলামেনর সামেন উপিস্থত হেলন|

4যখন ইস্রােয়েলর সমস্ত প্রবীণ বয্িক্তরা েসখােন এেস েপৗছঁেলন, েলবীয়রা সাক্ষয্িসনু্দকিট তুেল িনেলন
এবং 5সমাগম তঁাবুিটেক এবং তার েভতেরর সমস্ত পিবত্র িজিনস েজরুশােলম পযর্ন্ত ওপের বেয়আনেলন|
6 রাজা শেলামন ও ইস্রােয়েলর সমস্ত েলাকরা প্রভুর সাক্ষয্িসনু্দেকর সামেন উপিস্থত হেয় অসংখয্ েমষ ও
ষঁাড় বিলদান করেলন| 7 এবং তারপর যাজকরা প্রভুর সাক্ষয্িসনু্দকিট েসইখােন িনেয় এেলন েয জায়গািট
ওটার জনয্ ৈতরী হেয়িছল| ঐ জায়গািট িছল মিন্দেরর পিবত্রতম স্থান| িসনু্দকিটেক করূব দূতেদর ডানার
নীেচ রাখা হল| 8 সাক্ষয্িসনু্দকিটেক এমনভােব রাখা হল যােত ঐ ঘের বসােনা করূব দূতেদর মূির্ত্তর ডানা
সাক্ষয্িসনু্দক ও িসনু্দক বহন করার ডাণ্ডার ওপর ছিড়েয় থােক| 9 বহন করার ডাণ্ডাগুেলা এত লম্বা িছল
েয পিবত্রতম স্থােনর সামেন েথেকই েসগুেলা েদখা েযত| তেব মিন্দেরর বাইের েথেক এগুেলা েদখা
েযেতা না| ঐ ডাণ্ডাগুেলা এখেনা পযর্ন্ত িঠক েসভােবই রাখা আেছ| 10সাক্ষয্িসনু্দেকর মেধয্ দুেটা পাথেরর
ফলক* ছাড়াআর িকছুই িছল না| েমািশ েহােরব পাহােড় এই ফলকদুেটা সাক্ষয্িসনু্দেক েরেখিছেলন| েহােরব
পাহােড়ই প্রভুর সেঙ্গ ইস্রােয়েলর বািসন্দােদর চুিক্ত হেয়িছল| ইস্রােয়লীয়রা িমশর েথেক েবিরেয় আসার
পর এই ঘটনা ঘেট|

11 উপিস্থত সমস্ত যাজকরা ঈশ্বর িনেদর্ িশত িবিধ অনুষ্ঠােনর মাধয্েম প্রথেম িনেজেদর পিবত্র করেলন|
তারপর, যাজকরা সকেল িবেশষ েকােনা দেল না এেস সমেবতভােব েসই পিবত্র স্থােন এেস দঁাড়ােলন|
12 সমস্ত েলবীয় গায়করা আসফ, েহমন ও িযদূথূন তােদর পুত্রসমূহ ও আত্মীয়স্বজনসহ েবদীর পূবর্িদেক
দঁািড়েয়িছল| তঁারা সাদা িলেনেনর েপাশাক পেরিছেলন এবং তঁারা কতর্ াল, বীণাসমূহ িনেয় দঁািড়েয়িছেলন|
তঁােদর কােছ বীণা, তানপুরা ও খঞ্জনী জাতীয় বাদয্যন্ত্র িছল| েসখােন 120 জন যাজকও িছেলন যঁারা তূরী
বািজেয়িছেলন| 13 সমেবতভােব একসুের বাদকরা িশঙা ও কাড়ানাকাড়া বািজেয়িছেলন, গায়করা গান
কেরিছেলন| প্রভুেক ধনয্বাদ ও প্রশংসা জ্ঞাপেনর সময় মেন হিচ্ছল এঁরা েযন পৃথক পৃথক েকােনা বয্িক্ত
নয়, একই বয্িক্ত| কাড়ানাকাড়া, েখাল, কতর্ াল, বীণা, যা িকছু বাদয্যন্ত্র িছল, সবাই েসাত্ সােহ সেজাের
েসসব বািজেয় গাইিছেলন,

“প্রভুর মিহমা কীত্তর্ ন কেরা, িতিন ভাল|
তঁার েপ্রম িচর প্রবাহমান|”

এরপর প্রভুর মিন্দর েমেঘ পিরপূণর্ হল| 14 যাজকরা তােদর কাজ চািলেয় েযেত পােরন িন কারণ েসই
েমঘ িছল মিন্দরেক পূণর্ কের েদওয়া ঈশ্বেরর মিহমা|

6
1 তখন শেলামন বলেলন,

“প্রভু অন্ধকার েমেঘর মেধয্
থাকার ইেচ্ছ প্রকাশ কেরেছন|

2 েহ প্রভু, আিম আপনার িচরকােলর বসবােসর জনয্ই
এই িবশাল মিন্দর বািনেয়িছ|”

শেলামেনর ভাষণ
* 5:10: পাথেরর ফলক এগুিল িছল দুিট ফলক যার ওপের ঈশ্বর দশিট আেদশ িলেখিছেলন|
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3 রাজা শেলামন ঘুের দঁাড়ােলন এবং ইস্রােয়েলর সমস্ত েলাকেদর, যারা তঁার সামেন জেড়া হেয়িছল
তােদর আশীবর্াদ করেলন| 4 এবং শেলামন বলেলন,

“ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর মিহমা কীির্ত্তত েহাক্| িতিন আমার িপতা দায়ুদেক েয প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলন তা
েরেখেছন|প্রভু ঈশ্বর বেলিছেলন, 5 �েযিদনআিম ইস্রােয়লেক িমশর েথেক েবর কের িনেয় এেসিছলাম,
েসই সময় েথেক আজ অবিধ আিম আমার নােম বাড়ী ৈতরী করবার জনয্ েকান একিট িবেশষ জায়গা
পছন্দ কিরিন, এমন িক আিম েকান েলাকেকও আমার েলাকেদর ওপর শাসন করবার জনয্ মেনানীত
কির িন| 6 িকন্তু এখন আিম েজরুশােলমেক েবেছ িনেয়িছ, আমার নােমর জায়গা িহেসেব এবং আিম
দায়ুদেক আমার েলাক, ইস্রােয়েলর ওপর শাসন করার জনয্ মেনানীত কেরিছ|�

7 “আমার িপতা দায়ুদ প্রভু, ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর নােম একিট মিন্দর বানােত েচেয়িছেলন| 8 িকন্তু
প্রভু আমার িপতােক বেলিছেলন, �দায়ুদ আমার মিন্দর বানােনার কথা েভেব তুিম ভাল কেরেছা| 9 িকন্তু
তুিম িনেজ এই মিন্দর বানােত পারেব না| েতামার পুত্র শেলামন আমার নােমর জনয্ এই মিন্দর বানােব|�
10এখন প্রভুর ইেচ্ছয় তাই ঘটেত চেলেছ| আমার িপতা দায়ুেদর জায়গায় আিম ইস্রােয়েলর নতুন রাজা
হেয়িছ এবং প্রভুর কথা মেতা আিম প্রভু ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর নােম এই মিন্দর বািনেয়িছ| 11 এবং আিম
ইস্রােয়লীয়েদর সেঙ্গ প্রভুর চুিক্ত সমিন্বত সাক্ষয্িসনু্দকটা ঐ মিন্দের েরেখিছ|”

শেলামেনর প্রাথর্না
12-13 ইস্রােয়েলর সমেবত েলােকর উপিস্থিতেত দুই হাত প্রসািরত কের শেলামন প্রভুর েবদীর সামেন

দঁাড়ােলন| উেঠােনর মাঝখােন বসােনা িপতেলর ৈতরী প্রায় 5 হাত লম্বা, 5 হাত চওড়া ও 3 হাত উঁচু একটা
মেঞ্চ উঠেলন এবং ইস্রােয়েলর েলাকেদর সামেন আভূিম নত হেয় আকােশর িদেক দুহাত ছিড়েয় বলেলন:

14 “েহ প্রভু, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর, স্বেগর্ অথবা পৃিথবীেত েতামার সমকক্ষ েকােনা ঈশ্বর েনই| তুিম
েতামার ভালবাসা ও দয়ার চুিক্তেত িবশ্বস্ত| যারা েতামার সামেন িবশ্বস্তভােব তােদর সবর্ান্তঃকরণ িদেয়
জীবনযাপন কের তােদর সেঙ্গ েতামার চুিক্ত বজায় রাখ| 15আমার িপতা দায়ুদেক তুিম েয প্রিতশ্রুিত
িদেয়িছেল আজ তােক তুিম সেতয্ পিরণত কের বাস্তবািয়ত কেরেছা| 16 এখন প্রভু ইস্রােয়েলর ঈশ্বর,
তঁােক েদওয়া েতামার েস প্রিতশ্রুিত পালন কেরা| তুিম এই প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেল েয সবসমেয়ই
ইস্রােয়েলর িসংহাসেন তঁার বংেশর েকউ না েকউ অিধিষ্ঠত থাকেব| একথা তুিম ভুেলা না| েহ প্রভু,
তুিম িপতােক বেলিছেল যিদ তঁার সন্তানরা তঁার মেতাই েতামার প্রিত ভিক্ত ও শ্রদ্ধা প্রদশর্ন কের েতামার
িনেদর্ িশত পেথ জীবন অিতবািহত কের, তাহেল সদাসবর্দা তঁার বংশধররাই েতামার সামেন ইস্রােয়েলর
িসংহাসেন বসেব| 17 প্রভু, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর, এবার তুিম েতামার দাস দায়ুদেক েদওয়া েতামার েসই
প্রিতশ্রুিতও রক্ষা কেরা|

18“আমরা জািন েয পৃিথবীর েলােকর সেঙ্গ প্রভু বাস কেরন না| সেবর্াচচতম স্বগর্ও যখন েতামায় ধের
রাখেত পাের না তখন আমার বানােনা এই সামানয্ মিন্দর িক কের েতামায় ধের রাখেব? 19 তাহেলও
প্রভু, আমার ঈশ্বর, আমার প্রাথর্নার প্রিত েতামােক মেনােযাগী হেত িমনিত কির এবং েতামার অনুগ্রহ
চাই| আিম, েতামার দাস েতামােক েয কান্না এবং প্রাথর্না িনেবদন কির তা েশান| 20 যােত এই মিন্দের,
েযখােন তুিম েতামার নাম রাখেব বেল প্রিতশ্রুিত কেরিছেল েসখােন িক হয় তা তুিম সবর্দাই েদখেত
পাও এবং যখন আিম এই মিন্দেরর িদেক তাকাই তখন আমার প্রাথর্না শুনেত পাও| 21আমার প্রাথর্না
েশােনা এবং েতামার েলাক ইস্রােয়েলর প্রাথর্না েশােনা| যখন আমরা এই মিন্দেরর িদেক তািকেয় প্রাথর্না
করব আমােদর প্রাথর্না শুেনা| তুিম অনুগ্রহ কের স্বগর্ েথেক আমােদর প্রাথর্না েশােনা এবং আমরা যা
পাপ কির তা ক্ষমা কের দাও|

22 “কােরার িবরুেদ্ধ েকােনা অপরাধ করার পর েকউ যখন এই মিন্দেরর েবদীর সামেন দঁািড়েয়
েতামার নােম শপথ িনেয় কথা বলেব, 23 তখন স্বগর্ েথেক সিতয্ িমথয্া িবচার কের েসই অপরাধীেক
তার কৃত অপরােধর যথােযাগয্ শািস্ত িদও| আর যিদ েকউ িনরপরাধী হয় তেব তােক রক্ষা কেরা|
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24“েতামার িবরুেদ্ধ পাপাচরণ করার অপরােধ হয়েতা কখনও শত্রুরা েতামার েসবক ইস্রােয়লীয়েদর
যুেদ্ধ পরািজত করেব| তারপর যিদ ইস্রােয়লীয়রা আবার েতামার কােছ এেস এই মিন্দের দঁািড়েয়
েতামার নােমর প্রশংসা কের এবং প্রাথর্না কের ও ক্ষমা িভক্ষা কের, 25 তাহেল স্বগর্ েথেক তােদর
েসই প্রাথর্নায় সাড়া িদেয় তুিম েতামার েসবক ইস্রােয়লীয়েদর ক্ষমা কের তােদর পূবর্পুরুষেক তুিম েয
বাসস্থান িদেয়িছেল তা িফিরেয় িদও|

26 “েতামার িবরুেদ্ধ পাপাচরণ করার জনয্ হয়েতা আকাশ শুিকেয় িগেয় প্রচণ্ড খরা হেব| তখন যিদ
তারা এই মিন্দেরর িদেক প্রাথর্না কের, তােদর পাপ স্বীকার কের এবং তুিম তােদর শািস্ত িদেয়ছ বেল
পাপকাজ করা বন্ধ কের, 27 তাহেল স্বগর্ েথেক তােদর েসই প্রাথর্নায় সাড়া িদেয় তুিম তােদর ক্ষমা কের
িদও| আর তােদর সিঠক পেথ পিরচািলত কের, েতামার েদওয়া এই ভূখেণ্ড আবার বৃষ্টি পািঠও|

28 “যখন দুির্ভক্ষ অথবা মহামারী লাগেব, তােদর শেসয্ েরাগসমূহ েদখা েদেব, ফিড়ং অথবা পঙ্গপাল
শসয্ নষ্ট করেব, অথবা শত্রুরা যখন ইস্রােয়লবাসীেক তােদর শহরগুিলেত আক্রমণ করেব অথবা
ইস্রােয়েল েপ্লগ বা বয্িধ যাই আসুক, 29 তখন যিদ েকান বয্িক্ত অথবা ইস্রােয়েলর সব েলাকরা, যােদর
প্রেতয্েক তার িনেজর েরাগ এবং বয্থার কথা জােন যিদ দুহাত প্রসািরত কের এই মিন্দেরর িদেক
তািকেয় েতামায় েকান প্রাথর্না বা আেবদন জানায, 30তখন তুিম েযখােন বাস কর েসই স্বগর্ েথেক তার
ডােক সাড়া িদেয় তার অপরাধ ক্ষমা কেরা| তুিম েতা ঈশ্বর, সবার হৃদয় ও মেনর কথা তুিম জােনা তাই
যার যা প্রাপয্ তােক তাই িদও| 31 তাহেল েয েদশ তুিম তােদর পূবর্পুরুষেদর িদেয়িছেল, যতিদন তারা
েসখােন বসবাস করেব ততিদন েতামায় সমীহ ও মানয্ করেব|

32 “হয়েতা েতামার মিহমা ও সাহােযয্র কথা শুেন িভনেদশীেদর েকউ এেস এই মিন্দেরর িদেক
তািকেয় েতামার কােছ প্রাথর্না করেব| 33 তখন স্বগর্ েথেক তুিম েসই িভনেদশীর প্রাথর্নার ডােক সাড়া
িদও, তাহেল এই পৃিথবীর সবাই েতামার মিহমার কথা জানেত পারেব এবং ইস্রােয়লীয়েদর মেতাই
েতামায় শ্রদ্ধা করেব| পৃিথবীর সকেল েতামার নাম মাহাত্ময্ প্রচােরর জনয্ বানােনা আমার এই মিন্দেরর
কথা জানেত পারেব|

34 “তুিম েতামার েলাকেদর অনয্ েকাথাও তােদর শত্রুেদর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেত পাঠােব এবং তারা
েতামার পছন্দ করা শহর ও মিন্দেরর িদেক তািকেয় েতামার কােছ প্রাথর্না করেব| 35 তখন তুিম স্বগর্
েথেক তােদর প্রাথর্না এবং আেবদন শুেনা এবং তােদর সাহাযয্ েকােরা|

36 “এমন েকােনা বয্িক্ত েনই েয পাপ কের না| েলাকরা যখন েতামার িবরুেদ্ধ পাপাচরণ কের
েতামায় কু্রদ্ধ কের তুলেব তুিম তােদর শত্রুেদর হােত যুেদ্ধ পরািজত কের সুদূেরর েকােনা েদেশ বন্দীত্ব
বরেণ বাধয্ করেব| 37 িকন্তু তারপের যখন তােদর মেনাভােবর পিরবতর্ ন হেব আর েসই দূর েদেশ
বন্দীদশার মেধয্ তারা বেল উঠেব, �েহ প্রভু, আমরা পাপ কেরিছ এবং দুষ্ট ও খুব িনষু্ঠর আচরণ
কেরিছ|� 38 যিদ তারা তােদর বন্দীদশার় েদেশ সবর্ান্তঃকরেণ েতামার িদেক মুখ িফিরেয় েনয়, তােদর
পূবর্পুরুষেক েতামার েদওয়া ভূখেণ্ডর িদেক মুখ কের, েতামার এই পিবত্র শহেরর উেদ্দেশয্ আকােশর
িদেক তািকেয় আমার দ্বারা েতামার জনয্ বানােনা মিন্দেরর উেদ্দেশয্ প্রাথর্না কের, 39 তখন স্বেগর্,
েতামার বাসস্থান েথেক তােদর প্রাথর্না এবং আেবদেন তুিম সাড়া িদও, এবং যারা েতামার িবরুেদ্ধ পাপ
কেরেছ েতামার েসই েলাকেদর তুিম সাহাযয্ কেরা এবং ক্ষমা কের িদও| 40 েহ আমার ঈশ্বর, এখনআিম
এখােন দঁািড়েয় েতামার কােছ েয প্রাথর্না করিছ স্বকেণর্ তুিম েসই প্রাথর্না েশােনা, েতামার করুণাময়
েচাখ েমেল আমােদর এই প্রাথর্নাস্থেল দৃষ্টিপাত কেরা|

41 “এখন, েহ প্রভু ঈশ্বর, তুিম ওঠ এবং িবশ্রােমর জনয্
েতামার মেনানীত স্থােন সাক্ষয্িসনু্দক িনেয় এেসা যা েতামার ক্ষমতার প্রতীক|

েহ প্রভু, আমার ঈশ্বর, েতামার যাজকেদর পিরধােন সদাসবর্দা থাকেব পিরত্রােণর েপাশাক,
আর েতামার একিনষ্ঠ ভক্তরা মঙ্গেল আনন্দ করুক| েতামার েসবক যাজকরা েযন সবসময় তয্ােগর
েপাশাক পের থােক|

42 েহ প্রভু ঈশ্বর, েতামার অিভিষক্ত েলাকেদর বািতল কেরা না;
েতামার অনুগত দাস দায়ুেদর িবশ্বস্ত কাজগুিল মেন েরেখা|”
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7
প্রভুেক মিন্দর উৎসগর্ করা হল

1 শেলামেনর প্রাথর্না েশষ হেল, আকাশ েথেক একিট অিগ্নিশখা েনেম এেস েহামবিল িনেবিদত
উৎসগর্গুিলেক পুিড়েয় েফলল এবং প্রভুর মিহমার উপিস্থিতেত সমস্ত মিন্দর ভের েগল| 2 প্রভুর মিহমার
উপিস্থিতর কারেণ যাজকরা প্রভুর মিন্দের প্রেবশ করেত পারেলন না| 3 সমস্ত ইস্রােয়লীয়রা যারা এই
অিগ্নিশখা ও প্রভুর মিহমার উপিস্থিত স্বচেক্ষ প্রতয্ক্ষ করল তারা তােদর মাথা আভূিম নত করল, তারা প্রভুর
উপাসনা করল এবং গাইল,

“আমােদর প্রভু মহান;
তঁার করুণা সদা প্রবহমান|”

4 অতঃপর রাজা শেলামন এবং ইস্রােয়েলর েলাকরা প্রভুর সামেন 5শুধুমাত্র ঈশ্বেরর উপাসনার জনয্
22,000 ষঁাড় এবং 120,000 েমষ বিল িদেয় মিন্দরিটেক শুদ্ধ ও পিবত্র করেলন| 6 যাজকরা, যঁারা
কােজর জনয্ প্রস্তুত িছেলন, তঁারা েলবীয়েদর িবপরীেত দঁািড়েয়িছেলন| যাজকরা িশঙা বািজেয় উঠেলন
এবং েলবীয়রা বাদয্যেন্ত্রর দ্বারা, যা রাজা দায়ুদ বািনেয়িছেলন প্রভুর প্রশংশা গান গাইবার জনয্ কারণ িতিন
িচরিবশ্বস্ত| যখন ইস্রােয়েলর সমস্ত েলাক েসখােন দঁািড়েয়িছল|

7 এবং শেলামন প্রভুর মিন্দেরর সামেনর অঙ্গেণর মধয্ভাগ িনেবদন করেলন এবং িতিন েহামবিল ও
মঙ্গল ৈনেবেদয্র চির্ব অংশিট উৎসগর্ করেলন| শেলামন এই উৎসগর্গুিল অঙ্গেণর মাঝখােন িনেবদন
করেলন কারণ িতিন িপতেলর েয েবদীিট বািনেয়িছেলন েসিট েহামবিল, শসয্ ৈনেবদয্ চির্ব ধারেণর পেক্ষ
খুবই েছাট িছল|

8 শেলামন ও ইস্রােয়েলর েলাকরা টানা সাত িদন ধের খাওয়া-দাওয়া ও উৎসব করেলন| শেলামেনর
সেঙ্গ অেনেক িছেলন| এঁরা সকেল হমােতর প্রেবশদ্বার েথেক শুরু কের িমশেরর ঝণর্া পযর্ন্ত িবসৃ্তত
সুিবস্তীণর্ অঞ্চেল বাস করেতন| 9 সাতিদন উৎসব পালেনর পের অষ্টম িদেনর িদন একটা বড় পিবত্র
সভার আেয়াজন করা হল| এরপর শুধুমাত্র প্রভুর উপাসনার জনয্ েবদীিটেক পিবত্র কের তঁারা আেরা
সাতিদন ধের খাওয়াদাওয়া ও আনন্দ করেলন| 10 সপ্তম মােসর 23 িদেনর িদন শেলামন সবাইেক তােদর
বািড়েত েফরৎ পাঠােলন| দায়ুদ ও তঁার পুত্র শেলামন এবং ইস্রােয়েলর েলাকেদর প্রিত প্রভুর কৃপাদৃষ্টির
কথা েভেব সবাই খুবই খুশী িছল এবং তােদর হৃদয় ভের িছল এক অিনবর্চনীয আনেন্দ|

প্রভু শেলামেনর সামেন আিবভূর্ ত হেলন
11 শেলামন সফলভােব প্রভুর মিন্দর ও তঁার িনেজর রাজপ্রাসাদ িনমর্ােণর কাজ েশষ করেলন|

12 তারপর রােত স্বয়ং প্রভু শেলামনেক দশর্ন িদেয় বলেলন,

“শেলামন, েতামার প্রাথর্না আমার কােন েপৗেঁছেছ| এই স্থানিটেক আিম আমার কােছ বিলদােনর
জায়গা িহেসেব েবেছ িনেয়িছ| 13 যিদ আিম খরা পাঠাই অথবা পঙ্গপােলর ঝঁাকেক জিম গ্রাস করার
আেদশ িদই অথবা যিদ আিম েলাকেদর জীবেন বয্ািধ পাঠাই, 14তখন যিদ আমার েলাকরা অসৎ পথ ও
আচরণ তয্াগ কের বয্াকুল ও অনুতপ্ত িচেত্ত আমায় ডােক, তেব আিম অবশয্ই তােদর আেবদেন সাড়া
িদেয় তােদর পাপেক ক্ষমা করব এবং েদশিটেক সািরেয় তুলব| 15 এখন েয প্রাথর্না এই স্থােন িনেবিদত
হেব আিম তার প্রিত সজাগ থাকেবা| 16আিম এই মিন্দরেক আমার নাম প্রচােরর জেনয্ েবেছ িনেয়িছ
এবং আমার উপিস্থিত িদেয় এেক পিবত্র কেরিছ| আমার দৃষ্টি ও হৃদয় সদাসবর্দা এখােনই থাকেব|
17 েশােনা শেলামন, তুিম যিদ েতামার িপতা দায়ুেদর মেতা আমার িবিধ ও িনয়ম েমেন জীবনযাপন
কেরা, 18 তাহেল েতামার িপতা দায়ুেদর সেঙ্গ আিম েয চুিক্ত কেরিছলাম, যােত আিম বেলিছলাম,
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েতামার উত্তরপুরুষেদর একজন সবর্দা ইস্রােয়ল শাসন করেব, েসই চুিক্ত অনুযায়ী আিম েতামােক
শিক্তশালী রাজা কের তুলেবা|

19 “িকন্তু তুিম যিদ আমার িবিধ িনেদর্ শ যা আিম েতামােক িদেয়িছলাম, অমানয্ কর এবং অনয্ানয্
মূির্ত্তসমূেহর পূেজা কর ও তােদর েসবা করেত শুরু কেরা, 20 তাহেল আিম আমার েয ভূখণ্ড তােদর
িদেয়িছলাম েসখান েথেক ইস্রােয়েলর েলাকেদর িবতািড়ত করব; এবং আমার নােম বানােনা এই পিবত্র
মিন্দর তয্াগ করব এবং এর এমন দশা করেবা েয সমস্ত জািতসমূেহর মেধয্ েসটা একটা উপহােসর পাত্র
হেয় দঁাড়ােব| 21 এখন এই গৃহিট মিহমািন্বত| িকন্তু যখন এসব ঘটেব, যারাই এর পাশ িদেয় েহঁেট যােব,
আশ্চযর্য্ হেয় বলেব, �প্রভু েকন এই েদশ ও মিন্দেরর প্রিত এই আচরণ করেলন?� 22 তখন েলাকরা
উত্তর েদেব, �কারণ ইস্রােয়েলর েলাকরা প্রভুেক, তােদর পূবর্পুরুষেদর ঈশ্বরেক, িযিন তােদর িমশর
েথেক উদ্ধার কেরিছেলন, তঁােক পিরতয্াগ কেরেছ| তারা অনয্ মূির্ত্তসমূেহর পূেজা কের ও তােদর েসবা
কের তােদর গ্রহণ কেরেছ| এই কারেণ প্রভু তােদর ওপের এই ভয়ঙ্কর এবং আতঙ্কজনক শািস্ত এেন
িদেয়েছন|� ”

8
শেলামেনর ৈতরী করা শহর

1 প্রভুর মিন্দর ও িনেজর রাজপ্রাসাদ বানােত শেলামেনর 20 বছর সময় েলেগিছল| 2 এরপর হূরম
তঁােক েয শহরগুেলা িদেয়িছেলন শেলামন েসগুিলর সংস্কার কেরন| ইস্রােয়েলর েবশ িকছু েলাকেক িতিন
ঐ সমস্ত শহের বসবােসর অনুমিত িদেয়িছেলন| 3 অতঃপর িতিন েসাবােতর হমাৎ দখল কেরন| 4 িতিন
মরু অঞ্চেল তেদ্মার শহরিট এবং হমােত গুদাম শহরগুিলও বািনেয়িছেলন| 5 এছাড়াও িতিন শিক্তশালী
দূগর্ িহেসেব ঊদ্ধর্ ৈবৎ -েহােরাণ ও িনথ ৈবৎ -েহােরােণর শহরগুেলা েদওয়াল ও ফটক সহ হুড়েকা লািগেয়
ৈতরী কেরিছেলন| 6 িজিনসপত্র মজুত রাখার জনয্ বালৎ সহ আেরা কেয়কিট শহর পুনির্নমর্াণ কেরিছেলন|
রথ রাখার জনয্ ও অশ্বােরাহী সারথীেদর বসবােসর জনয্ও তঁােক েবশ িকছু শহর বানােত হেয়িছল|
েজরুশােলেম িলবােনান সহ তঁার সমগ্র রােজয্ শেলামন যা িকছু বানােত েচেয়িছেলন সবই বািনেয়িছেলন|

7-8 িহত্তীয়, ইেমারীয়, পিরষীয়, িহব্বীয় এবং িযবূষীয়েদর সমস্ত উত্তরপুরুষরা এরা ইস্রােয়লীয় িছল না|
যােদর ইস্রােয়লীয়রা িযেহাশূযার জয়যাত্রার সময় ধ্বংস কেরিন তারা শেলামন দ্বারা ক্রীতদাস িহেসেব কাজ
করেত বাধয্ হেয়িছল| তারা আজও তাই কের| এরা সকেলই িছল ইস্রােয়লীয়েদর ধ্বংস করা অনয্ানয্ শত্রু
রােজয্র বািসন্দােদর উত্তরপুরুষ| 9 িকন্তু শেলামন েকান ইস্রােয়লীয়েক ক্রীতদাস িহেসেব কাজ করেত
বাধয্ কেরনিন| ইস্রােয়লীয়রা সকেলই িছল তঁার েযাদ্ধা এবং তঁার আিধকািরক যারা তঁার রথবািহনী ও
অশ্বােরাহী ৈসিনকেদর চালনা করেতন| 10 েকউ েকউ িছেলন শেলামেনর গুরুত্বপূণর্ দপ্তেরর আিধকািরক
অথবা েনতা| 250 জন েনতা এই সমস্ত েলাকেদর তত্ত্বাবধান করেতন|

11শেলামন দায়ুদ নগর েথেক ফেরৗেণর কনয্ােক িনেয় এেসিছেলন এবং তােক তার জনয্ বানােনা এক
সুন্দর বািড়েত েরেখিছেলন এবং বেলিছেলন, “আমার স্ত্রী, ইস্রােয়েলর রাজা দায়ুেদর প্রাসােদ থাকেব না
কারণ, সমস্ত জায়গাগুেলা েযখােন েযখােন সাক্ষয্িসনু্দকিট রাখা িছল েসগুেলা অিত পিবত্র জায়গা|”

12 এরপর শেলামন মিন্দেরর সামেনর দালােন প্রভুর জনয্ তঁার বানােনা েবদীেত প্রভুেক েহামবিল
িনেবদন করেলন| 13 েমািশর আেদশ মেতাই শেলামন প্রেতয্ক িদন বিলদান করা ছাড়াও িবশ্রােমর িদন,
অমাবসয্ায় ও িতনেট বাত্ সিরক ছুিটর িদেন িনয়িমত বিল উৎসগর্ করেতন| এই িতনেট বাত্ সিরক ছুিটর
িদন হল খািমরিবহীন রুিটর উৎসেবর িদন, সাত সপ্তােহর উৎসেবর িদন ও কুিটরবাস পেবর্র িদন| 14 তঁার
িপতা রাজা দায়ুেদর িনেদর্ শ মেতাই িতিন মিন্দেরর কাজকেমর্র জনয্ যাজক ও েলবীয়েদর দলভাগ কের
িদেয়িছেলন| েলবীয়রা মিন্দেরর িনতয্ ৈনিমিত্তককাজকেমর্ যাজকেদর সহায়তা করেতন| এছাড়াও মিন্দেরর
প্রেতয্কিট ফটেকর জনয্ শেলামন দ্বাররক্ষীেদর দলও িনির্দষ্ট কের িদেয়িছেলন| 15 ইস্রােয়লীয়রা কখনও
যাজক ও েলবীয় সংক্রান্ত শেলামেনর েদওয়া েকােনা িনেদর্ শ অমানয্ বা তার েকােনা পিরবতর্ ন কেরনিন|
এমনিক দুমূর্লয্ িজিনসপত্র রাখার বয্াপােরও তঁারা শেলামেনর িবধান েমেন িনেয়িছেলন|
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16 প্রভুর মিন্দেরর িভিত্তস্থাপেনর িদন েথেক েসিট েশষ হওয়া পযর্ন্ত, শেলামেনর সব কাজ তঁার
পিরকল্পনা অনুযায়ী করা হয়|

17এরপর শেলামন েলািহত সাগেরর তীরস্থ ইেদােমর ইৎ িসেয়ান েগবের ও এলেত যান| 18 হূরম েসখােন
তঁার িনজস্ব দক্ষ নািবকেদর দ্বারা পিরচািলত জাহাজ পাঠান| শেলামেনর দাসরা এেদর সেঙ্গ ওফীের িগেয়
তঁার জনয্ 17 টন েসানা িনেয় এেসিছল|

9
িশবার রাণী শেলামেনর সেঙ্গ েদখা করেলন

1 িশবার রাণী শেলামেনর খয্ািতর কথা শুেন তঁােক পরীক্ষা করেত স্বয়ং েজরুশােলেম এেলন| িশবার
রাণীর সেঙ্গ একটা বড় সড় দল উেটর িপেঠ মশলাপািত, প্রচুর পিরমােণ েসানা ও মূলয্বান পাথর বেয়
িনেয় এেসিছল| িতিন শেলামেনর সেঙ্গ েদখা কের তঁােক অেনক শক্ত শক্ত প্রশ্ন করেলন| 2 শেলামন তঁার
সমস্ত প্রেশ্নরই উত্তর িদেলন কারণ তঁার বয্াখয্ার অতীত বা েবাধগময্ নয় এমন িকছুই িছল না| 3 িশবার
রাণী তঁার প্রজ্ঞার পিরচয় েপেলন এবং তঁার বানােনা প্রাসােদর চারিদেক তািকেয়, 4 শেলামেনর েটিবেল
পিরেবশন করা খাবার দাবার, তঁার গুরুত্বপূণর্ রাজকমর্চারী, ভৃতয্েদর কােজর ধারা ও তােদর েপাশাক-
পিরচ্ছদ, শেলামেনর দ্রাক্ষারস পিরেবশক, তােদর পিরেধয় বস্ত্র, ইতয্ািদ ছাড়াও প্রভুর মিন্দের শেলামেনর
েদওয়া েহামবিলর পিরমাণ েদেখ িতিন িবস্মেয় অিভভূত হেয় েগেলন|

5 তারপর িতিন রাজা শেলামনেক বলেলন, “আিম আমার েদেশ বেস আপনার অতুল কীির্ত ও জ্ঞােনর
সম্পেকর্ যা শুেনিছলাম েদখিছ তার সবই সিতয্| 6 এখােন এেস স্বচেক্ষ না েদখা পযর্ন্ত আিম েসসব কথা
িবশ্বাস কির িন, িকন্তু এখন েদখিছ আিম েযসব গল্প শুেনিছলাম, আপনার প্রকৃত জ্ঞান তার েচেয়ও েঢর
েবশী| 7 আপনার স্ত্রীেদর ও আপনার অধীনস্থ কমর্চারীেদর িক েসৗভাগয্ েয তঁারা সবর্ক্ষণ আপনার েসবা
করেত করেত আপনার বুিদ্ধদীপ্ত কথাবাতর্ া শুনেত পান| 8 েতামার প্রভু ঈশ্বেরর যথাথর্ই প্রশংসা কেরা| িতিন
আপনার মেতা একজন েসবকেক তঁার িসংহাসেন বিসেয় িনশ্চয়ই খুবই সন্তুষ্ট| িতিন প্রকৃতই ইস্রােয়লেক
সহানুভূিত ও েপ্রমসহ েদেখন এবং তােক িচরকােলর মেতা দঁাড় কিরেয় িদেত চান এবং েসজনয্ই িতিন
আপনােক যথাযথ এবং িঠক কাজ করবার জনয্ ইস্রােয়েলর রাজা কেরেছন|”

9 এরপর িশবার রাণী শেলামনেক 4/1-2 টন েসানা সহ বহু মশলাপািত ও দামী দামী পাথর উপহার
িদেলন| তঁার মেতা এেতা উৎকৃষ্ট মশলাপািত রাজা শেলামনেক েকউ কখেনা উপহার েদনিন|

10 রাজা হূরম ও শেলামেনর ভৃতয্রা ওফীর েথেক েসানা ছাড়াও, চন্দন কাঠ ও বহু দামী দামী পাথর
এেনিছেলন| 11 রাজা শেলামন েসই কাঠ িদেয় প্রভুর মিন্দেরর ও রাজপ্রাসােদর িঁসিড়গুিল এবং বীণা ও
বাদয্যন্ত্রািদ বািনেয়িছেলন| িযহূদার েকউ এর আেগ চন্দন কাঠ িদেয় বানােনা এেতা সুন্দর িজিনস েদেখ
িন|

12 রাজা শেলামনও, িশবার রাণীেক িতিন যা যা েচেয়িছেলন সবই িদেয়িছেলন| িতিন শেলামনেক যা
উপহার িদেয়িছেলন শেলামন তার েথেকও অেনক েবশী পিরমাণ উপহার িশবার রাণীেক িদেয়িছেলন|
তারপর িশবার রাণী ও তঁার ভৃতয্রা িনেজর েদেশ িফের েগেলন|

শেলামেনর িবপুল ঐশ্বযর্
13 প্রিত বছর শেলামেনর প্রায় 25 টন েসানা সংগ্রহ হেতা| 14 বিণক ও বয্বসায়ীরা ছাড়াও আরেবর

সমস্ত রাজারা এবং েদেশর শাসনকতর্ ারা শেলামেনর জনয্ বহু পিরমােণ েসানা ও রূেপা িনেয় আসেতন|
েসানা ও রূেপা ছাড়াও তঁারা েঘাড়া ও খচ্চেরর িপেঠ চািপেয় কাপড়েচাপড়, অস্ত্রশস্ত্র, মশলাপািত িনেয়
আসেতন|

15 রাজা শেলামন েপটােনা েসানা িদেয় 200িট বড় বড় ঢাল বািনেয়িছেলন| এক একটা ঢাল বানােত
প্রায় 7/1-2 টন কের েসানা বয্বহার করা হেয়িছল| 16 এছাড়াও িতিন েপটােনা েসানায় েছাট েছাট 300িট
ঢাল বািনেয়িছেলন, যার এক একটা বানােত প্রায় 3/3-4 টন কের েসানা বয্বহার করা হেয়িছল| এই সমস্ত
ঢালগুেলা শেলামন তঁার প্রাসােদ টািঙেয় েরেখিছেলন|
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17 শেলামন হািতর দঁাত িদেয় একটা িবশাল রাজিসংহাসনও বািনেয়িছেলন এবং েসিট েসানা িদেয় মুেড়
িদেয়িছেলন| 18এই িসংহাসেন ছটা ধাপ িদেয় উঠেত হেতা আর এর পা-দানীিট িছল খঁািট েসানায় বানােনা|
িসংহাসেনর দুধােরর হাতেলর পােশ িছল একটা কের িসংেহর প্রিতমূির্ত্ত| 19 িসংহাসেন ওঠার ধাপগুেলার
প্রেতয্কটার দুধাের একটা কের ছটা ছটা েমাট 12টা িসংেহর প্রিতকৃিত িছল| অনয্ েকান রােজয্ কখেনা
এধরেনর েকান িসংহাসন বসােনা হয়িন|

20 শেলামেনর প্রেতয্কটা পানপাত্র িছল েসানায় বানােনা| প্রাসােদর সমস্ত িজিনস িছল েসানায় ৈতরী|
শেলামেনর রাজেত্বর সময় েসানা ও রূেপা এেতা সুলভ হেয় পেড়িছল েয েসানা ও রূেপােক েকউ মূলয্বান
িজিনস বেল গণয্ই করেতা না,

21 কারণ রাজার জাহাজ প্রিত িতন বছর অন্তর তশীর্েশ পািড় িদত এবং হূরেমর নািবকরা জাহাজ ভের
েসানা ও রূেপা, হািতর দঁাত, নানান প্রজািতর বঁাদর ও মযূর িনেয় আসত|

22সম্পেদ ও বুিদ্ধেত পৃিথবীর অনয্ানয্ সমস্ত রাজােদর তুলনায় শেলামন অেনক বড় িছেলন| 23 পৃিথবীর
িবিভন্ন েদেশর রাজারা শেলামেনর কােছ তঁার ঈশ্বর প্রদত্ত জ্ঞান ও সূক্ষ্ম িবচার বুিদ্ধর পিরচয় েপেত
আসেতন| 24 প্রেতয্ক বছর এই সমস্ত রাজারা শেলামেনর জনয্ েসানা ও রূেপায় বানােনা িজিনসপত্র,
জামাকাপড়, মশলাপািত, েঘাড়া, খচ্চর ইতয্ািদ িনেয় আসেতন|

25 েঘাড়া ও রথ রাখার জনয্ শেলামন 4000 আস্তাবল বািনেয়িছেলন| তঁার সারিথর েমাট সংখয্া
12,000 িছল| এেদর থাকার জনয্ বানােনা িবেশষ কেয়কিট শহর ও তঁার কােছ েজরুশােলেম তােদর
রাখা হেতা| 26 শেলামন, ফরাৎ নদী েথেক শুরু কের পেলষ্টীয়েদর েদশ বরাবর িমশেরর সীমানা পযর্ন্ত
সমস্ত রাজােদর শাসক হেলন| 27 রাজা শেলামন তঁার সমেয় এত প্রচুর পিরমাণ রূেপা সংগ্রহ কেরিছেলন
েয িতিন েজরুশােলেম রূেপােক পাথেরর মত সস্তা কের তুেলিছেলন| ইস্রােয়েলর উপকূলবতীর্ অরেণয্
অনয্ েয েকান গােছর মেতা দামী ধরেণর এরস গাছপালা িছল খুব মামুিল| 28 েলােকরা পৃিথবীর িবিভন্ন
েদশ েথেক শেলামেনর কােছ েঘাড়া িনেয় আসেতন|

শেলামেনর মৃতুয্
29 শেলামন প্রথম েথেক েশষ পযর্ন্ত েয সমস্ত কাজ কেরিছেলন ভাববাদী নাথেনর ইিতহাস েথেক,

শীেলানীয় অহীয়র ভিবষয্দ্বাণী েথেক এবং ভাববাদী ইেদ্দার নবােটর পুত্র যারিবয়াম সম্পির্কত দশর্ন েথেক
েস সমস্তই জানা যায়| 30 শেলামন 40 বছর ধের েজরুশােলম েথেক সমগ্র ইস্রােয়ল শাসন কেরিছেলন|
31তারপর তঁার মৃতুয্ হেল তঁােক তঁার পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ দায়ুদ নগের িচরিনদ্রায় সমািহত করা হল| এরপর
শেলামেনর পুত্র রহিবয়াম শেলামেনর জায়গায় নতুন রাজা হেলন|

10
রহিবয়ােমর িনবুর্িদ্ধতা

1-3 ইস্রােয়েলর সমস্ত েলাক রহিবয়ামেক নতুন রাজা িহেসেব অিভিষক্ত করবার জনয্ িশিখেম জমােয়ত
হেয়িছল, তাই রহিবয়াম েসখােন িগেয়িছেলন| নবােটর পুত্র যারিবয়াম যখন একথা শুনেলন, িতিন িমশর
েথেক েযখােন িতিন রাজা শেলামেনর কাছ েথেক পািলেয় িগেয়িছেলন, েসখােন িফের এেলন| ইস্রােয়েলর
উত্তরাঞ্চেলর উপজািতরা তঁােকও তােদর সেঙ্গ েযাগ িদেত বলেলন|
এবং িতিন ও ইস্রােয়েলর সবাই রহিবয়ােমর কােছ িগেয় বলেলন, 4 “মহারাজ, আপনার িপতার জনয্

আমােদর জীবন দুির্বসহ হেয় উেঠিছল| এখন আপিন দয়া কের েসই েবাঝা িকছুটা হাল্কা করেল আমরা
আপনার জনয্ কাজ-কমর্ করেত পাির|”

5 রহিবয়াম তােদর বলেলন, “েতামরা িতনিদন পের আমার কােছ িফের এেসা|” সুতরাং তারা তখনকার
মেতা চেল েগল|

6তখন রাজা রহিবয়াম, তঁার িপতারআমেল কাজ কেরেছন এরকম সমস্ত প্রবীণ বয্িক্তেদর সেঙ্গ পরামশর্
করেলন| রহিবয়াম তােদর িজজ্ঞাসা করেলন, “আপনারা পরামশর্ িদন এখন আিম িক করব?”
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7 প্রবীণরা তঁােক বলেলন, “আপিন যিদ এই সমস্ত প্রজােদর সেঙ্গ সদ্ববহার কেরন এবং তােদর কষ্ট
লাঘব করার বয্বস্থা কেরন তাহেল তারা িচরজীবন আপনার অনুগত হেয় কাজ করেব|”

8 িকন্তু রহিবয়াম প্রবীণেদর কথায় কণর্পাত করেলন না| তার বদেল িতিন যােদর সেঙ্গ বড় হেয়িছেলন
েসই যুবকেদর একই কথা িজজ্ঞাসা করেলন, 9 “এই েলাকেদর আিম িক উত্তর েদব? ওরা আমােক ওেদর
কােজর ভার কমােত বলেছ|”

10 তখন রহিবয়ােমর বনু্ধ ও সঙ্গীরা তঁােক পরামশর্ িদেলন, “েযসব েলাক তােদর কােজর ভার িনেয়
নািলশ কেরেছ, আপিন তােদর এই কথা বলুন| েলাকরা আপনােক বলেছ, �আপনার িপতা আমােদর
জীবন কিঠন কের তুলেছ, ইহা অতয্ন্ত ভারী েবাঝার মেতা| িকন্তু আমরা চাই আপিন তা লঘু করুন|� িকন্তু
রহিবয়াম তােদর বলল, �ঐসব েলাকেদর ডাকুন আর বলুন, বঁােশর েচেয় কিঞ্চ দড় হয়| 11 েতামরা বলেছা
েয আমার িপতা নািক েতামােদর খািটেয় মারিছেলন, েতামােদর ওপর বড্ড েবাঝা পড়িছল? েবাঝা কােক
বেল এবার বুঝেব| আিম েতামােদর িক রকম কাজ করাই েদেখা| আমার িপতা েতামােদর শুধু চাবকােতন|
আিম েতামােদর কঁাকড়া িবেছ িদেয় চাবকােবা|� ”

12 িতনিদন পেরআমার কােছ রহিবয়ােমরআেদশ মেতা, যারিবয়াম সহ সবাই তঁার কােছ তঁার িসদ্ধােন্তর
কথা জানেত এেলা| 13 প্রবীণেদর কথায় কান না িদেয় সঙ্গীেদর পরামশর্ মেতা রহিবয়াম তঁােদর সেঙ্গ
খুব ককর্ শভােব কথা বলেলন এবং 14 সঙ্গীেদর উপেদশ অনুযায়ী বলেলন, “আমার িপতা েতামােদর
েজায়ালেক ভারী কেরিছেলন, আিম তােক আেরা ভারী করব| আমার িপতা শুধু েতামােদর চাবকােতন,
িকন্তুআিম কঁাকড়া িবেছ িদেয় চাবকােবা|” 15অথর্াৎ রহিবয়াম প্রজা সাধারেণর আেবদেন েকােনা কণর্পাত
করেলন না| অবশয্ যােত যারিবয়াম সম্পেকর্ বলা শীেলানীয় অিহেয়র ভিবষয্দ্বাণী সিতয্ হয় তাই এসব ঘটনা
প্রভুর অিভপ্রায় অনুযায়ীঘেটিছল|

16 যখন ইস্রােয়েলর েলাকরা েদখল েয রাজা রহিবয়াম তঁােদর আেবদেন েকানই মেনােযাগ িদেলন
না, তখন তঁারা উত্তর িদেলন, “আমরা িক দায়ুেদর বংেশর অিধকারভুক্ত অথবা িযশেয়র উত্তরািধকাের
আমােদর েকান দাবী আেছ? না! সুতরাং ইস্রােয়ল, চল আমরা আমােদর িনেজেদর বািড়েত িফের যাই
এবং দায়ুেদর বংশ িনেজই েদখােশানা করুক|” সুতরাং ইস্রােয়েলর উত্তরাঞ্চেলর উপজািত সমস্ত েলাক
েয যার িনেজর বািড়েত িফের েগল| 17 সুতরাং, যারা িযহূদা অঞ্চেল বাস করত শুধুমাত্র েসই েলাকেদর
ওপর রহিবয়াম রাজত্ব কেরিছেলন|

18 হেদারাম ক্রীতদাসেদর ওপর নজরদািরর কাজ করেতা| যখন রহিবয়াম তােক উত্তরাঞ্চেলর উপজািত
েলাকেদর সেঙ্গ কথা বলার জনয্ পািঠেয়িছেলন, তারা সকেল পাথর ছঁুেড় হেদারামেক হতয্া কেরিছল| তখন
রহিবয়াম তাড়াতািড় িনেজর রেথ চেড় েজরুশােলেম পািলেয় েগেলন| 19এই ঘটনার পর েথেকআজপযর্ন্ত
উত্তরাঞ্চেলর জনেগাষ্ঠী দায়ুেদর বংেশর িবরুেদ্ধ িবেদ্রাহ কের এেসেছ|

11
1 রহিবয়াম েজরুশােলেম এেস িযহূদা ও িবনয্ামীেনর উপজািতগুিলর েথেক েবেছ 180,000 েসনা

েজাগাড় করেলন| তঁার উেদ্দশয্ িছল ইস্রােয়েলর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ কের িনেজর জনয্ রাজয্ দখল করা| 2 িকন্তু
প্রভু ভাববাদী শমিয়য়র সেঙ্গ কথা বলেলন এবং বলেলন, 3 “শমিয়য় যাও, িগেয় রহিবয়াম আর িযহূদা
ও িবনয্ামীেন বসবাসকারী ইস্রােয়লীয়েদর িগেয় বেলা 4 আিম বেলিছ, প্রভু বেলন, �েতামরা েতামােদর
ভাইেদর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ না কের বািড়েত িফের যাও কারণ আমার অিভপ্রােয়ই এই ঘটনা ঘেটেছ|� ” প্রভুর
বাতর্ া শুেন যারিবয়ােমর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ না কের রহিবয়াম ও তঁার েসনাবািহনীর সবাই েয যার বািড় িফের
েগল|

রহিবয়াম িযহূদােক সুদৃঢ় করেলন
5 রহিবয়াম িনেজ েজরুশােলেম বাস করেতন| িতিন শত্রুপেক্ষর আক্রমণ েথেক রক্ষা পাবার জনয্

িযহূদায় অেনক সুদৃঢ় শহর বািনেয়িছেলন| 6-10 িতিন িযহূদা ও িবনয্ামীেনর ৈবৎ েলহম, ঐটম, তেকায়,
ৈবৎ -সুর, েসেখা, অদুল্লম, গাৎ , মােরশা, সীফ, অেদারিযম, লাখীশ, অেসকা, সরা, অয়ােলান ও িহেব্রাণ
প্রমুখ শহরগুেলা শিক্তশালী কেরন| 11 এই শহরগুেলা শিক্তশালী করবার পর িতিন এই শহরগুিলর জনয্
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েসনাপিতসমূহ িনেয়াগ করেলন এবং তােদর খাবার, েতল, দ্রাক্ষারস ইতয্ািদ সরবরাহ কেরিছেলন এবং
12 এই সমস্ত শহরগুেলােত রহিবয়াম ঢাল এবং বশর্াসমূহ েরেখিছেলন যােত তারা শহরগুিল প্রিতরক্ষা
করেত পাের| সুতরাং শহরগুিল রহিবয়ােমর অিধকারভুক্ত িছল|

13 যাজকগণ এবং ইস্রােয়েলর উত্তর এবং দিক্ষণাঞ্চেলর জনেগাষ্ঠীর েলােকরা ও েলবীয়রা এেলন এবং
রহিবয়ামেক সমথর্ন করবার জনয্ তঁার সেঙ্গ েযাগ িদেলন| 14 েলবীয়রা তঁােদর িনজস্ব চাষ আবােদর জিম
ও ঘাস জিম েছেড় িযহূদা এবং েজরুশােলেম চেল এেসিছেলন, কারণ যারিবয়াম ও তঁার পুত্ররা তঁােদর
প্রভুর যাজক িহেসেব কাজ করেত েদনিন|

15 েবদীেত তঁার ৈতরী বাছুর ও ছাগেলর মূির্ত্তগুেলার সামেন পূেজা করার জনয্ িতিন িনেজর পছন্দমেতা
যাজকেদর িনেয়াগ কেরিছেলন| 16 েলবীয়রা যখন ইস্রােয়ল তয্াগ কের চেল েগেলন তখন ইস্রােয়েলর
ধমর্ভীরু পিরবারেগাষ্ঠীর সদসয্রাও েজরুশােলেম তঁােদর পূবর্পুরুেষর প্রভুর কােছ বিলদান করার জনয্
চেল এেলন| 17 েজরুশােলেম এেস এই েলাকরা িযহূদােক শিক্তশালী করল এবং রহিবয়ামেক িতন বছেরর
জনয্ সহায়তা িদল, কারণ তারা দায়ুদ ও শেলামেনর মেতা ঈশ্বরেক মানয্ কের জীবনযাপন কেরিছল|

রহিবয়ােমর পিরবারবগর্
18 রহিবয়াম দায়ুেদর পুত্র িযরীেমােতর কনয্া মহলত্ েক িবেয় কেরিছেলন| মহলেতর মাতা অবীহিয়ল

িছেলন িযশেয়র েপৗত্রী, ইলীয়ােবর কনয্া| 19 রহিবয়াম আর মহলেতর পুত্রেদর নাম িছল: িযয়ূশ, শমিরয়
এবং সহম| 20 এরপর, রহিবয়াম অবশােলােমর কনয্া মাখােক িবেয় কেরন| তঁােদর দুজেনর পুেত্রর নাম
হল: অিবয়, অত্তয়, সীষ এবং শেলামীৎ| 21 রহিবয়ােমর 18 জন স্ত্রী ও 60 জন উপপত্নী থাকেলও িতিন
তঁার স্ত্রী মাখােকই সবেচেয় েবশী ভালবাসেতন| সব িমিলেয় রহিবয়ােমর 28 জন পুত্র ও 60 জন কনয্া
হেয়িছল|

22 তঁার পুত্রেদর মেধয্ রহিবয়াম অিবয়েক যুবরাজ, তার ভাইেদর মেধয্ েনতা বেল েঘাষণা কেরন কারণ
িতিন তােকই পরবতীর্ রাজা করেত েচেয়িছেলন| 23 িবচক্ষণতার সেঙ্গ রহিবয়াম তঁার পুত্রেদর িযহূদা ও
িবনয্ামীেনর সমস্ত জায়গায়, দূগর্সম্বিলত সমস্ত শহের পািঠেয়িছেলন এবং তােদর সেঙ্গ পযর্াপ্ত পিরমােণ
প্রেয়াজনীয় িজিনসপত্র িদেয়িছেলন| িতিন তােদর িবেয়র বয্বস্থা করেত েচষ্টা কেরিছেলন|

12
িমশর রাজ শীশেকর েজরুশােলম আক্রমণ

1 এমশঃ রহিবয়াম তঁার রােজয্র িভত সুদৃঢ় কের একজন ক্ষমতাশালী রাজায় পিরণত হেলন| িকন্তু
এরপর রহিবয়াম ও িযহূদার পিরবারেগাষ্ঠী প্রভুর িবিধ ও িনেদর্ শ অমানয্ করেত শুরু করেলন|

2 এর ফলস্বরূপ প্রভুর ইেচ্ছয িমশেরর রাজা শীশক রহিবয়ােমর রাজেত্বর পঞ্চম বছের েজরুশােলম
আক্রমণ করেলন| 3শীশেকর সেঙ্গ িছল 12,000 রথসমূহ এবং 60,000 েঘাড়-সওয়ার সহ একিট িবশাল
েসনাবািহনী| শীশেকর েসনাবািহনীেত এত লূবীয, সুক্কীয়, কূশীয় েলাক িছল েয তােদর েগানা েযত না|
4 েজরুশােলেম এেস উপিস্থত না হওয়া পযর্ন্ত শীশক িযহূদার সমস্ত দূগর্ নগরীগুিল দখল করেত লাগেলন|

5 েসই সমেয়, ভাববাদী শমিয়য়, রহিবয়াম ও িযহূদার েনতৃবৃন্দ যঁারা শীশেকর আক্রমেণর কারেণ
েজরুশােলেম এেস জেড়া হেয়িছেলন তােদর কােছ েগেলন এবং বলেলন, “প্রভু বেলেছন: �রহিবয়াম,
তুিম ও িযহূদার েলােকরা আমায় তয্াগ কেরেছা, অতএব একইভােব আিমও েতামােদর শীশেকর িবরুেদ্ধ
আমার সাহাযয্ ছাড়াই যুদ্ধ করেত েছেড় িদেয়িছ|� ”

6 তখন রহিবয়াম ও িযহূদার েনতারা িবনম্র হেলন, অনুতাপ করেলন এবং বলেলন, “প্রভু েতা িঠক
কথাই বেলেছন, আমরা পাপাত্মা|”

7 প্রভু যখন েদখেলন েয রাজা ও তঁার েনতারা িবনীত হেয়েছন এবং অনুেশাচনা কেরেছন তখন িতিন
শমিয়য়েক বলেলন, “েযেহতু রাজা ও েনতারা িবনীত হেয়েছন ও অনুতপ্ত হেয়েছন, আিম ওেদর ধ্বংস
করেবা না, িকন্তু েজরুশােলমেক শীশেকর েসনাবািহনীর হাত েথেক মুিক্ত িদেয় আমার েক্রােধর েথেক
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তােদর কেয়কজনেক অবয্াহিত েদব| 8 িকন্তু তবুও, তারা তার দাস হেব, যােত তারা বুঝেত পাের েয
আমােক েসবা করা আর একজন পাির্থব রাজােক েসবা করার মেধয্ তফাত্ আেছ|”

9 িমশররাজ শীশক েজরুশােলম আক্রমণ কের প্রভুর মিন্দেরর সমস্ত ধনসম্পদ লুঠ েতা করেলনই,
রাজপ্রাসােদর যাবতীয় সম্পদও িতিন অপহরণ কের সেঙ্গ িনেয় েগেলন| রাজা শেলামেনর বানােনা েসানার
ঢালগুেলাও শীশক িনেয় যান| 10 তার জায়গায় রহিবয়াম িপতেলর ঢালগুিল রাখেলন এবং েসগুেলা
রাজপ্রাসােদর দ্বাররক্ষীেদর দািয়েত্ব েরেখ িদেলন| 11 যখন িতিন প্রভুর মিন্দের েযেতন তারা এগুেলা েবর
করেতা, পের আবার দ্বাররক্ষীেদর ঘেরই তুেল রাখেতা|

12 েযেহতু রহিবয়াম িবনীত হেয়িছেলন এবং যা কেরিছেলন তার জনয্ অনুতপ্ত হেয়িছেলন, প্রভু তঁার
েক্রাধ সিরেয় িনেলন এবং তােদর সমূ্পণর্রূেপ ধ্বংস করেলন না কারণ িযহূদায় িকছু ধাির্মকতা তখনও
বাকী িছল|

13 রাজা রহিবয়াম এমশঃ েজরুশােলেম িনেজেক ক্ষমতাশালী রাজা িহেসেব প্রিতিষ্ঠত কেরিছেলন|
িতিন 41 বছর বয়েস রাজা হেয়িছেলন এবং ইস্রােয়েলর সমস্ত অঞ্চলগুিলর মেধয্ েথেক প্রভু েয স্থানিটেত
িনেজর নাম রাখার জনয্ েবেছ িনেয়িছেলন েসই েজরুশােলেম 17 বছর রাজত্ব কেরিছেলন| রহিবয়ােমর মা
নয়মা িছেলন একজন অেম্মানীয়া| 14 রহিবয়াম িবিভন্ন অসৎ কেমর্ িলপ্ত হেয়িছেলন কারণ িতিন অন্তঃকরণ
েথেক প্রভুেক অনুসরণ কেরন িন|

15 তঁার রাজেত্বর প্রথম েথেক েশষ পযর্ন্ত রহিবয়াম যা িকছু কেরিছেলন েসসবই ভাববাদী শমিয়য় আর
ইেদ্দার েলখা পািরবািরক ইিতহাস েথেকজানেত পারা যায়| রহিবয়াম ও যারিবয়ােমর রাজত্বকােল, দুজেনর
মেধয্ সব সমেয়ই যুদ্ধ েলেগ থাকেতা| 16 মৃতুয্র পর দায়ুদ নগরীেত রহিবয়ামেক তঁার পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ
সমািহত করা হয়| তারপর তঁার পুত্র অিবয় নতুন রাজা হেলন|

13
িযহূদার রাজা অিবয়

1 যারিবয়ােমর ইস্রােয়েল রাজেত্বর 18 বছেরর মাথায় অিবয় ইস্রােয়েলর নতুন রাজা হেলন| 2 িতিন
েমাট িতন বছর েজরুশােলেম রাজত্ব কেরিছেলন| অিবয়র মা মীখায়া িছেলন িগিবয়ার ঊরীেয়েলর কনয্া|
অিবয় আর যারিবয়ােমর মেধয্ও যুদ্ধ হেয়িছল| 3 অিবয়র েসনাবািহনীেত 400,000 বীর ৈসিনক িছল|
অিবয় তােদর িনেয় যুেদ্ধ যান| ইিতমেধয্ যারিবয়াম 800,000 বীর েসনা িনেয় যুেদ্ধর জনয্ প্রস্তুত হেয়
রইেলন|

4 অিবয় ইফ্রিয়েমর পাবর্তয্ অঞ্চেল সমারিযম পাহােড়র ওপর দঁািড়েয় বলেলন, “যারিবয়াম আর
ইস্রােয়েলর অনয্ সবাই, েতামরা আমার কথা েশােনা| 5 েতামরা িনশ্চয়ই জােনা েয প্রভু, ইস্রােয়েলর
ঈশ্বর দায়ুদ ও তঁার উত্তরপুরুষেদর সেঙ্গ একিট দৃঢ় চুিক্ত* কেরিছেলন এবং িচরিদেনর জনয্ তােদর
ইস্রােয়েলর ওপর রাজা িহেসেব কতৃর্ ত্ব করার অিধকার িদেয়িছেলন| 6 িকন্তু নবােটর পুত্র যারিবয়াম তঁার
প্রকৃত রাজার িবরুেদ্ধ িবেদ্রাহ কেরেছন| যারিবয়াম আসেল দায়ুেদর পুত্র শেলামেনর অধীনস্থ একজন
ভৃতয্ িছল| 7 তারপর স্বাথর্ােন্বষী অপদাথর্ িকছু েলাক আর যারিবয়াম িমেল রহিবয়ােমর িবরুেদ্ধ চক্রান্ত
কেরিছেলন| েযেহতু রহিবয়ােমর তখন অল্প বয়স এবং যেথষ্ট অিভজ্ঞতা িছল না তাই িতিন যারিবয়ামেক
বাধা িদেত পােরনিন|

8 “আর এখন েতামরা সকেল িমেল ভাবেছা দায়ুেদর সন্তানেদর দ্বারা শািসত প্রভুর রাজয্েক যুেদ্ধ
হারােব! েতামােদর সেঙ্গ অেনক েলাক আর েদবতা িহেসেব যারিবয়ােমর ৈতরী ঐ �েসানার বাছুরগুেলা�
আেছ| 9 েতামরা প্রভুর যাজক-েলবীয় আর হােরােণর বংশধরেদর তািড়েয় িদেয় পৃিথবীর অনয্ানয্ জািতর
মেতা িনেজরা িনেজেদর যাজক েবেছ িনেয়েছা| এখন েয খুিশ েসই একটা ষঁাড় আর সাতটা েমষ এেন
এইসব মূির্ত্তগুেলার যাজক হেয় বসেত পাের|
* 13:5: দৃঢ় চুিক্ত েলাকরা যখন একেত্র লবণ েখত তখন েবাঝা েযত েয তােদর মেধয্ বনু্ধেত্বর চুিক্ত কখনও ভাঙেব না| এখােন অিবয়
বলেছ েয ঈশ্বর দায়ুেদর সেঙ্গ একটা চুিক্ত কেরেছন যা কখনও ভাঙেব না|
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10 “িকন্তু আমােদর প্রভুই আমােদর ঈশ্বর| আমরা িযহূদাবাসীরা কখনও প্রভুেক অবজ্ঞা কিরিন বা
তঁােক পিরতয্াগ কিরিন| আমােদর এখােন েকবলমাত্র হােরােণর বংশধররা েলবীয়েদর প্রভুর েসবা কেরন|
11 তঁারাই সকাল সন্ধয্ায় েহামবিল উৎসগর্ কেরন, ধুপধূেনা িদেয় থােকন এবং মিন্দেরর েসানার েটিবেল
তঁারাই রুিট িনেবদন কেরন আর েসানার বািতদানগুেলার যত্ন িনেয় থােকন যােত তােদর আেলা কখনও
িনেভ না যায়| আমরা পরম শ্রদ্ধা ভের আমােদর প্রভুর েসবা কির, িকন্তু েতামরা তঁােকই পিরতয্াগ কেরছ|
12 প্রভু তাই আমােদর সহায়| িতিনই আমােদর প্রকৃত শাসক| তঁার যাজকরাও আমােদর অনুগত| তঁারা
যখন কাড়া-নাকাড়া, িশঙা বাজান প্রভুর ভক্তরা তঁার কােছ আসার জনয্ বয্াকুল হেয় ওেঠন| েশােনা
ইস্রােয়লবাসীরা, েতামরা েতামােদর পূবর্পুরুেষর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ কেরা না| েতামরা কখেনাই সফল হেত পারেব
না|”

13 িকন্তু যারিবয়াম অিবয়র েসনাবািহনীর েপছেন লুিকেয় থাকার জনয্ এবং তােদর েপছন েথেক
আক্রমণ করবার জনয্ িকছু ৈসনয্ পািঠেয় িদেলন| সুতরাং যারিবয়ােমর মুখয্ ৈসনয্দল, অিবয়র
েসনাবািহনীর মুেখামুিখ হল এবং িতিন তঁার েপছেনও অতির্কতআক্রমেণর জনয্ ৈসনয্ েমাতােয়ন রাখেলন|
14 তখন অিবয়র েসনাবািহনী বুঝেত পারল েয সামেন েপছেন দুিদক েথেকই যারিবয়ােমর েসনারা তােদর
িঘের েফেলেছ আর িযহূদার েলাকরা এবং প্রভুর যাজকরা সকেল িমেল িশঙা বাজােচ্ছ, প্রভুর উেদ্দেশয্
সাহােযয্র জনয্আতর্ নাদ করেছ| 15তখনঅিবয়র েসনারা যুেদ্ধর হুংকার িদেত লাগেলা এবং েশষ পযর্ন্ত প্রভু
যারিবয়ােমর ইস্রােয়লীয় েসনাবািহনীেকই পরািজত করেলন| 16 ইস্রােয়লীয়রা, িযহূদােদর েথেক পালােত
লাগেলা| 17 ইস্রােয়েলর 500,000 বাছাই করা ৈসনয্ অিবয় এবং তার েসনাবািহনীর হােত িনহত হল|
18অথর্াৎ ইস্রােয়লীয়রা পরািজত হল এবং িযহূদােদর জয় হল| িযহূদারা যুেদ্ধ িজতেলা কারণ তারা তােদর
পূবর্পুরুেষর আদরনীয় ঈশ্বেরর ওপর িনভর্ র কেরিছল|

19অিবয়র েসনাবািহনী যারিবয়ােমর েসনাবািহনীেক তাড়া কের েবর কের িদল এবং যারিবয়ােমর কাছ
েথেক ৈবেথল, িযশানা, ইেফ্রাণ শহরগুিল এবং চারপােশর গ্রামগুিল দখল কের িনল|

20অিবয়র জীবদ্দশায় যারিবয়াম আর তার ক্ষমতা িফের পান িন| প্রভু যারিবয়ামেক আঘাত কেরিছেলন
এবং িতিন মারা িগেয়িছেলন| 21 িকন্তু অিবয় এমশঃ শিক্তশালী হেয় ওেঠন| িতিন 14 জন মিহলােক িবেয়
কেরন আর তঁার 22 জন পুত্র ও 16 জন কনয্া হেয়িছল| 22 অিবয় যা িকছু কেরিছেলন এবং েযরকম
বয্বহার কেরিছেলন তা ভাববাদী ইেদ্দােরর েলখা কািহনী েথেক জানেত পারা যায়|

14
1 অিবয়র মৃতুয্র পর তঁােক দায়ুদ নগরীেত পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ সমািহত করার পর অিবয়র পুত্র রাজা

আসা তঁার জায়গায় নতুন রাজা হেলন| আসার রাজত্বকােল েদেশ দশ বছেরর জনয্ শািন্ত িবরাজ কেরিছল|

িযহূদার রাজা আসা
2 আসা িনষ্ঠাভের তঁার প্রভুর েসবা কেরিছেলন| 3 িতিন িবেদশীেদর েবদী এবং উচ্চস্থলগুিল সিরেয়

িদেলন এবং িতিন পাথেরর মূির্ত্তগুিল এবং আেশরার খঁুিটগুিল েভেঙ্গ িদেলন| 4 িতিন েলাকেদর তােদর
পূবর্পুরুেষর ঈশ্বেরর িবিধ এবং আেদশসমূহ পালন করেত বেলিছেলন| 5 আসা িযহূদার সবকিট শহেরর
উঁচু েবদীগুিল এবং সূযর্ মূির্ত্তগুিল েভেঙ্গ িদেয়িছেলন| েয কারেণ প্রভুরআশীবর্ােদ তঁার রাজত্বকােল রােজয্র
সবর্ত্র শািন্ত িবরাজ করেতা| 6শািন্তর সময়আসা শহরগুেলােক শিক্তশালী কেরিছেলন যখন েদশ যুদ্ধ েথেক
মুক্ত িছল, কারণ প্রভু তােক শািন্ত িদেয়িছেলন|

7 আসা িযহূদার েলাকেদর েডেক বলেলন, “এেসা আমরা এই সব শহরগুেলা েপাক্ত কের বািনেয়
এগুেলার চারপাশ েদওয়াল িদেয় িঘের িদই| তারপর প্রহরা স্তম্ভআর গরাদ বসােনা দরজা বানাই| আমােদর
প্রভুেক অনুসরণ করার জনয্ই আজ এই শহর আমােদর হেয়েছ| প্রভু আমােদর শািন্ত িদেয়েছন|” আসা ও
তঁার প্রজারা তঁােদর এই কােজ সফল হেয়িছেলন|
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8 আসার েসনাবািহনীেত িযহূদা জনেগাষ্ঠীর েমাট 300,000 বল্লমধারী েসনা ও িবনয্ামীন জনেগাষ্ঠীর
280,000 ধনুধর্র েসনা িছল| িযহূদার ৈসিনকরা বল্লম ও ঢাল িনেয় যুদ্ধ করেতন| িবনয্ামীেনর ৈসিনকরা
েছাট েছাট ঢাল এবং তীরধনুক িনেয় যুদ্ধ করেত পারেতন| এঁরা সকেলই িছেলন সাহসী ও বীর েযাদ্ধা|

9 কূশ েদেশর েসরহ 1,000,000 েসনা ও 300 রথ িনেয় আসার িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেত এেস মােরশা
নগর পযর্ন্ত অগ্রসর হেয়িছেলন| 10আসাও তঁার েসনাবািহনী িনেয় যুেদ্ধর জনয্ প্রস্তুত হেয় মােরশার সফাথা
উপতয্কায় এেস উপিস্থত হেলন|

11আসা তঁার প্রভু ঈশ্বরেক েডেক বলেলন, “েহ প্রভু, শিক্তশালী প্রিতপেক্ষর িবরুেদ্ধ দুবর্লেদর একমাত্র
তুিমই সাহাযয্ করেত পােরা|আমােদর প্রভু, ঈশ্বর তুিম আমােদর সহায় হও| আমরা েতামার ওপর িনভর্ র
করিছ| প্রভু েতামার নাম িনেয় আমরা এই িবশাল েসনাবািহনীর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেত যািচ্ছ| তুিম আমােদর
ঈশ্বর| েদেখা, েতামার েসনাবািহনীেক েকউ েযন হারােত না পাের|”

12 প্রভু তখন আসার েসনাবািহনীর হােত কূশ েদেশর েসনাবািহনীর পরাজয় সাধন করেলন| েসই কূশ
েসনারা পািলেয় েগল| 13আসার েসনারা তােদর ধাওয়া কের গরার পযর্ন্ত তাড়া করল| যুেদ্ধ প্রভুর বািহনীর
এেতা েবশী সংখয্ক কূশ েসনা মারা িগেয়িছল েয তােদর পেক্ষ আর একিত্রত হেয় বািহনী ৈতরী কের যুদ্ধ
করা সম্ভব িছল না| আসা আর তঁার েসনাবািহনী শত্রুপেক্ষর েফেল যাওয়া বহু মূলয্বান িজিনষপত্র উদ্ধার
কের দখল করেলন| 14 তারা গরােরর পাশ্ববতীর্ সমগ্র শহরেক যুেদ্ধ পরািজত করেলন| এই সব শহেরর
বািসন্দারা প্রভুর েকাপানেলর ভেয় ভীত িছল| আসার েসনাবািহনী এইসব শহর েথেক বহু দুমূর্লয্ িজিনসপত্র
দখল কের িনেয়িছল| 15এরপর তারা েমষপালকেদর ছাউিন আক্রমণ কের েসখান েথেক বহু সংখয্ক েমষ
ও উট েকেড় িনেয় আবার েজরুশােলেম িফের েগল|

15
আসার পিরবতর্ ন

1 এখন ঈশ্বেরর আত্মা ওেবেদর পুত্র অসিরয়র ওপর এল| 2 িতিন আসার সেঙ্গ েদখা কের বলেলন,
“আসা আর িযহূদা ও িবনয্ামীেনর সমস্ত েলাকরা, েতামরা েশােনা! েতামরা যিদ প্রভুেক অনুসরণ কেরা
িতিন েতামােদর সহায় থাকেবন| েতামরা যিদ সিতয্ই তঁােক েপেত চাও, েতামরা তঁােক পােব| িকন্তু, েতামরা
যিদ তঁােক পিরতয্াগ কেরা, িতিনও েতামােদর পিরতয্াগ করেবন| 3দীঘর্কাল ইস্রােয়েল েকােনা প্রকৃত ঈশ্বর,
েকােনা িশক্ষক, যাজক বা িবিধ িছল না| 4 িকন্তু যখন ইস্রােয়লীয়রা সঙ্কেটর সনু্মখীন হল, তারা আবার
প্রভু, ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর িদেক মুখ িফিরেয় তাকােলা| তারা তঁােক খঁুজেলা এবং িতিন তােদর তঁােক খঁুজেত
িদেলন| 5 েসই সমেয়, সমস্ত জািতগুেলার মেধয্ একিট িবরাট অশািন্ত চলিছল| েয েকান একজন বয্িক্তর
পেক্ষ িনরাপেদ চলােফরা করা প্রায় অসম্ভব িছল| 6 জািতগুিল অপর জািতর সেঙ্গ যুদ্ধ কেরিছল, এবং
শহরগুিল অনয্ শহরগুিলর সেঙ্গ লড়াই করিছল, যার ফেল সকেলই এক িনদারুণ তাণ্ডেবর মেধয্ িছল,
কারণ ঈশ্বর সমস্ত রকম অশািন্ত িদেয় তােদর ওপর আঘাত েহেনিছেলন| 7 িকন্তু েশােনা আসা, তুিম আর
িযহূদা ও িবনয্ামীেনর েলােকরা সবরকম পিরিস্থিতেতই দৃঢ় েথেকা| কখনও েকােনা দুবর্লতা প্রকাশ কেরা
না| েতামােদর এই দৃঢ় থাকার উপযুক্ত প্রিতদান েতামরা িনশ্চয়ই পােব|”

8আসা ওেবেদর এইসব কথা শুেন খুবই অনুপ্রািণত েবাধ করেলন| িতিন িযহূদার ও িবনয্ামীেনর সমগ্র
অঞ্চল েথেক ও তঁার দখল করা ইফ্রিয়েমর পাবর্তয্ অঞ্চেলর সমস্ত শহরগুিল েথেক যাবতীয় ঘৃণয্ মূির্ত্তগুিল
সিরেয় িদেলন| প্রভুর মিন্দেরর দালােনর সামেনর প্রভুর েবদীিটও িতিন েমরামৎ করেলন|

9 এরপর, আসা িযহূদা ও িবনয্ামীেনর সমস্ত েলাকেক ও ইফ্রিয়ম, মনঃিশ ও িশিমেয়ান পিরবারেগাষ্ঠী
যারা ইস্রােয়ল তয্াগ কের িযহূদায় বাস করেত িগেয়িছেলন তােদর সবাইেক এক জায়গায় জেড়া করেলন|
তােদর মেধয্ অেনেকই প্রভুেক আসার পক্ষ িনেত েদেখই ইস্রােয়ল তয্াগ কের িগেয়িছল|

10 আসা আর এই সমস্ত েলাকরা তঁার রাজেত্বর 15তম বছেরর তৃতীয় মােস েজরুশােলেম একিত্রত
হল| 11 েসই সময় তারা তােদর শত্রুেদর কাছ েথেক আনীত লুট দ্রবয্ েথেক প্রভুর উেদ্দেশয্ 700 ষঁাড়
এবং 7000 েমষ ও ছাগল উৎসগর্ করেলন| 12 েসই সমেয় তঁারা সবর্ান্তঃকরেণ প্রভু তঁােদর পূবর্পুরুেষর
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ঈশ্বেরর েসবা করেবন বেল তঁােদর িনেজেদর মেধয্ একিট চুিক্ত করেলন| 13 িঠক হল েয বয্িক্ত প্রভু
ঈশ্বেরর েসবা করেত প্রিতবাদ করেব তা েস যেতা গণয্মানয্ েহাক্ বা সাধারণ েকউ েহাক্ তােক মৃতুয্দণ্ড
েদওয়া হেব| এমনিক মিহলা হেলও তােক মাজর্ না করা হেব না| 14 তারপর আসা ও সবাই িমেল সমস্বের
প্রভুর সামেন শপথ করেলা এবং িশঙা ও কাড়া-নাকাড়া বাজােলা| 15অতএব িযহূদার সমস্ত েলাক আনন্দ
করল কারণ তারা সবর্ান্তঃকরেণ একিট শপথ িনল, সমূ্পণর্ বাসনা িনেয় তঁার অনুসরণ কেরিছল এবং তঁােক
খঁুেজ েপেয়িছল| তাই প্রভু তােদর সারা েদেশ শািন্ত িদেয়িছেলন|

16 রাজা আসা তঁার মা মাখােক রাণীর পদ েথেক অপসারণ কেরিছেলন েযেহতু িতিন আেশরা মূির্ত্তর
জনয্ পূজার বস্তু িহসােব ভয়ঙ্কর খঁুিটগুেলার একটা িনেজ পঁুেতিছেলন| িতিন েসই খঁুিটটা উপেড় েফেল
টুকেরা টুকেরা কের েভেঙ্গ িকেদ্রাণ নদীেত পুিড়েয় ছাই কের িদেয়িছেলন| 17 িযহূদা েথেক উঁচু েবদীগুেলা
সরােনা না হেলও আসা আজীবন সমস্ত অন্তঃকরণ িদেয় প্রভুেক অনুসরণ কেরিছেলন|

18এছাড়াও আসা ঈশ্বেরর মিন্দের তঁার ও তঁার িপতার পক্ষ েথেক বহু মূলয্বান েসানা ও রূেপার সামগ্রী
দান কেরিছেলন| 19আসার রাজেত্বর 35 বছর পযর্ন্ত েকােনা যুদ্ধ হয় িন|

16
আসার েশষ কেয়ক বছর

1আসার রাজেত্বর 36 বছেরর মাথায় ইস্রােয়েলর রাজা বাশা িযহূদা আক্রমণ কেরিছেলন| িতিন রামা
শহরিট িনমর্াণ কের শহরিটেক দুেগর্ পিরণত কেরিছেলন, যােত উত্তেরর রাজয্গুিলর েলাকরা িযহূদার
রাজা আসার কােছ না যায়| 2 তখন আসা প্রভুর মিন্দর ও রাজপ্রাসাদ েথেক েসানা ও রূেপা িনেলন এবং
দেম্মশেক অরাম েদেশর রাজা িবন্হদেদর কােছ দূত মারফৎ তা পাঠােলন, ও বলেলন, 3 “আমার িপতা ও
আপনার িপতার মেধয্ েযরকম চুিক্ত হেয়িছল, চলুন আমরাও িনেজেদর মেধয্ েসরকম একটা চুিক্ত কির|
আিম আপনার কােছ েসানা ও রূেপা পাঠািচ্ছ| পিরবেতর্ আপিন ইস্রােয়লরাজ বাশার সেঙ্গ আপনার চুিক্ত
ভঙ্গ করুন যােত িতিন আমােক আর িবরক্ত না কেরন এবং আমােক িনেজর মেতা থাকেত েদন|”

4 িবন্হদদ রাজা আসার প্রস্তােব রাজী হেয় ইস্রােয়েলর শহরগুেলা আক্রমণ করার জনয্ তঁার
েসনাবািহনীর েসনাপিতেদর িনেদর্ শ িদেলন| এইসব েসনাপিতরা ইেয়ান, দান, আেবল-মিযম ও নপ্তািল
শহরগুিল, েযখােন খাদয্ সঞ্চয় কের রাখা হেতা আক্রমণ করেলন| 5 যখন বাশা এই আক্রমেণর খবর
েপেলন িতিন রামার দুগর্ বানােনার কাজ বন্ধ কের চেল েযেত বাধয্ হেলন| 6 তখন আসা িযহূদার সমস্ত
পুরুষেদর িনেয় বাশা রামা নগর বানােনার জনয্ েয সব পাথর আর কাঠ বয্বহার কেরিছেলন, েসইগুেলা
িনেয় এেলন এবং েগবা ও িমস্পা দুেটা দুগর্সহ শহর ৈতরী করেলন|

7এসমেয় ভাববাদী হনািন িযহূদার রাজা আসার সেঙ্গ েদখা করেত এেস বলেলন, “আসা তুিম সাহােযয্র
জনয্ েতামার প্রভু ঈশ্বেরর ওপর নয় অরাম রােজর ওপর িনভর্ র কেরিছেল| এই কারেণ, িসিরযার রাজার
ৈসনয্দেলর ওপর তুিম েতামার িনয়ন্ত্রণ হারােব| 8 কূশীয় ও লূবীয়েদর বহু রথ ও অশ্বােরাহী ৈসনয্সহ
িবশাল েসনাবািহনী িছল, িকন্তু তুিম প্রভুর ওপর িনভর্ র কেরিছেল বেল িতিন েতামােক ওেদর পরািজত
করেত িদেয়িছেলন| 9 সমস্ত পৃিথবীেত খঁুেজ েবড়ায় প্রভুর দৃষ্টি, েয সমস্ত বয্িক্ত তঁার প্রিত িবশ্বস্ত, িতিন
তােদর মধয্ িদেয়ই তঁার ক্ষমতা প্রদশর্ন কেরন| আসা তুিম মূেখর্র মেতা কাজ কেরেছা অতএব এরপর েথেক
েতামায় শুধুই যুদ্ধ কের েযেত হেব|”

10একথা শুেন, আসা হনািনর ওপর েরেগ িগেয় তঁােক কারাগাের পুের িদেলন এবং কেয়কজেনর সেঙ্গ
আসা িনষু্ঠর বয্বহারও কেরিছেলন|

11 আসা তঁার রাজেত্বর প্রথম েথেক েশষাবিধ যা িকছু কেরিছেলন েসসবই িযহূদা ও ইস্রােয়েলর
রাজােদর ইিতহাস গ্রেন্থ িলিপবদ্ধ আেছ| 12 তঁার রাজেত্বর 39 বছেরর মাথায় আসার পােয় মারাত্মক
ধরেণর েরাগ হয়, িকন্তু তা সেত্ত্বও িতিন প্রভুর সাহাযয্ প্রাথর্না না কের শুধুমাত্র ডাক্তারেদর িদেয়ই িচিকৎ সা
কিরেয়িছেলন| 13 ফলস্বরূপ 41 বছর রাজত্ব করার পর অবেশেষ তঁার মৃতুয্ হল| 14 মৃতুয্র পর আসােক
তঁার পূবর্পুরুষেদর পােশ দায়ুদ নগরীেত তঁার জনয্ বািনেয় রাখা সমািধসূ্তেপ সমািহত করা হল| েলাকরা
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সমািধিটেক িবিভন্ন ধরেণর মশলাপািত ও সুগন্ধী আতের ভিরেয় িদেয়িছল এবং তঁার সম্মানােথর্ এক িবশাল
আগুন জ্বািলেয়িছল|

17

িযহূদার রাজা িযেহাশাফট
1 আসার জায়গায় িযহূদার নতুন রাজা হেলন তঁার পুত্র িযেহাশাফট| ইস্রােয়েলর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করার

জনয্ িযেহাশাফট িযহূদােক সুদৃঢ় কেরিছেলন| 2 িযহূদার েয সমস্ত শহরেক দুেগর্ পিরণত করা হেয়িছল েসই
সবকিট শহের িতিন েসনাবািহনী েমাতােয়ন কেরিছেলন| এছাড়া িতিন িযহূদায় এবং তঁার িপতা আসার দখল
করা ইফ্রিয়েমর শহরগুিলেতও ৈসনয্বািহনী েমাতােয়ন কেরিছেলন|

3প্রভু িযেহাশাফেটর সহায় হেয়িছেলন কারণ িতিন তঁার পূবর্পুরুষ দায়ুেদর মেতাই বাধয্ভােব জীবনযাপন
করেতন এবং বাল মূির্ত্তসমূেহর পূেজা কেরন িন| 4 পিরবেতর্ িতিন তঁার িপতা, আসার ঈশ্বরেক অনুসরণ
কেরিছেলন এবং ইস্রােয়েলর উত্তরাঞ্চেলর েলাকেদর মেতা জীবনযাপন কেরন িন| িযেহাশাফট প্রভুর িবিধ
ও িনেদর্ শ অনুযায়ী জীবনযাপন করেতন| 5প্রভু তাই িযহূদা রােজয্ িযেহাশাফেটর ক্ষমতােক দৃঢ় কেরিছেলন|
সমস্ত েলাক তঁার জনয্ উপহার ও উপেঢৗকন আনত, েস কারেণ িতিন বহু খয্ািত ও সম্পেদর অিধকারী
হেয়িছেলন| 6 প্রভুর আজ্ঞানুবতীর্ হেয় জীবনযাপন করেত িযেহাশাফট কৃতসংকল্প িছেলন| িতিন ভণ্ড মূির্ত্ত
আেশরার খঁুিট ও যাবতীয় উঁচু পূেজার েবদী িনমূর্ল কেরিছেলন|

7 িযেহাশাফট তঁার রাজেত্বর তৃতীয় বছের িযহূদার শহরগুিলেত িশক্ষাদােনর জনয্ তঁার িবন্-হিয়ল,
ওবিদয়, সখিরয়, নথেনল, মীখায় প্রমুখ আিধকািরকেদর পাঠান| 8 এঁেদর সেঙ্গ িতিন িকছু েলবীয়
পািঠেয়িছেলন| তারা হল: শমিয়য়, নথিনয়, সবিদয়, অসােহল, শমীরােমাৎ, িযেহানাথন, অেদািনয, েটািবয়
এবং েটাব্-অদনীয় এবং যাজক ইলীশামা ও িযেহারাম| 9 এঁরা সকেল িমেল িযহূদার সমস্ত শহর পযর্টন
করেত করেত প্রভুর িবিধপুস্তক অনুযায়ী েলােকেদর িশক্ষাদান কেরিছেলন|

10 িযহূদার চারপােশর অঞ্চেলর বসবাসকারী েলাকরা প্রভুর ভেয় ভীত থাকায় িযেহাশাফেটর িবরুেদ্ধ
যুদ্ধ েঘাষণা কেরিন| 11 িকছু পেলষ্টীয় বয্িক্ত িযেহাশাফেটর জনয্ রূেপা ও অনয্ানয্ উপহার এেনিছেলন
কারণ তারা তঁার ক্ষমতা সম্পেকর্ সেচতন িছল| আরবীয়রা িযেহাশাফটেক 7700িট েমষ ও 7700িট ছাগল
উপহার িদেয়িছল|

12 িযেহাশাফট ক্রেম ক্রেম আেরা শিক্ত সঞ্চয় কেরন এবং িযহূদার প্রেতয্কটা শহের দুগর্ ও
েগালাঘর বানান| 13 এই সমস্ত শহের িতিন িনয়িমত ৈদনিন্দন বয্বহাযর্য্ িজিনসপত্র পাঠােতন| এছাড়া িতিন
েজরুশােলেম যুদ্ধ িবদয্ায় পারদশীর্ ৈসিনক রাখার বয্বস্থা কেরিছেলন| 14এই সমস্ত ৈসিনকেদর নাম তােদর
পিরবারেগাষ্ঠীর ইিতহাস েথেক জানেত পারা যায়|

ৈসিনকেদর মেধয্ িযহূদার পিরবারেগাষ্ঠী েথেক
অদন িছেলন 300,000 েসনার অধয্ক্ষ|
15 িযেহাহানেনর অধীেন িছল 280,000 েসনা|
16 িসিখর পুত্র অমিসয়, প্রভুর েসবায় একজন েস্বচ্ছােসবক, 200,000 ধনুধর্র েসনার েসনাপিত িছেলন|
17 িবনয্ামীেনর জািত েথেক
েসনাপিত ইিলয়াদার অধীেন িছল 200,000 ধনুধর্র ৈসনয্| এরা সকেল তীরধনুক ও ঢাল িনেয় যুদ্ধ
করেতা| ইিলয়াদা িনেজও িছেলন সাহসী েযাদ্ধা|

18 িযেহাশাফেটর অধীেন িছল 180,000 পারদশীর্ েযাদ্ধা|

19এরা ছাড়াও রাজা িযেহাশাফেটর অধীেন িযহূদার প্রেতয্কটা দুেগর্ আেরা বহু লক্ষ ৈসিনক কাজ করেতন|
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18
মীখায় রাজা আহাবেক সতকর্ করেলন

1 িযেহাশাফট প্রভুত পিরমােণ সম্পদ ও সম্মােনর অিধকারী হেয়িছেলন| িতিন ঐ দুিট রােজয্র মেধয্
একিটসিন্ধ স্থাপেনরজনয্ রাজাআহােবর সেঙ্গওএকিট ৈববািহক সম্পকর্ স্থাপন কেরিছেলন| 2কেয়কবছর
পের যখন িতিন শমিরয়া শহের রাজা আহােবর সেঙ্গ েদখা করেত েগেল আহাব তঁার ও তঁার সেঙ্গর
েলাকেদর সম্মানােথর্ বহু েমষ ও গরু বিলদান কেরন| আহাব িযেহাশাফটেক রােমাৎ-িগিলয়দ আক্রমণ
করেত উৎসাহ িদেয়িছেলন| 3আহাব িযেহাশাফটেক িজেজ্ঞস করেলন, “আপিন িক আমার সেঙ্গ রােমাৎ-
িগিলয়দ আক্রমণ করেত যােবন?” িযেহাশাফট, আহাবেক উত্তর িদেয়িছেলন, “আপনার আর আমার
মেধয্ েকােনা পাথর্কয্ েনই, আমার প্রজারা েতা আপনারও প্রজা| আমরা অবশয্ই আপনার সেঙ্গ যুেদ্ধ েযাগ
েদব|” 4 িযেহাশাফট আেরা বলেলন, “প্রথেম প্রভুর সন্মিত চাওয়া যাক|”

5 রাজা আহাব তাই 400 জন ভাববাদীেক জেড়া করেলন| িতিন তঁােদর িজেজ্ঞস করেলন, “আমরা িক
রােমাৎ-িগিলয়েদর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ যাত্রা করেত পাির?”
তখন ভাববাদীরা বলেলন, “যান ঈশ্বর আপনােদর রােমাৎ-িগিলয়দেক হারােত সাহাযয্ করেবন|”
6 িকন্তু িযেহাশাফট একথায় সন্তুষ্ট না হেয় বলেলন, “আমার প্রভুর েকােনা ভাববাদী িক এখােন উপিস্থত

আেছন? তাহেল তঁার মাধয্েম আমােদর প্রভুর সম্মিত েনওয়া উিচৎ |”
7তখন রাজাআহাব িযেহাশাফটেকজানােলন, “একজনআেছন যঁার মাধয্েমআমরা প্রভুেক প্রশ্ন করেত

পাির| িকন্তু এই েলাকটােক আমার েমােটই পছন্দ নয় কারণ ও কখনও প্রভুর কাছ েথেক েজেন আমায়
েকােনা ভাল কথা বেলিন| ও সবসময়আমার সম্পেকর্ খারাপ ভিবষয্দ্বাণী কের| এ হল িযেম্লর পুত্র মীখায়|”
িযেহাশাফট বলেলন, “আহাব আপনার মুেখ একথা েশাভা পায় না|”
8 রাজা আহাব তখন তঁার এক কমর্চারীেক েডেক বলেলন, “তাড়াতািড় িগেয় িযেম্লর পুত্র মীখায়েক

এখােন েডেক িনেয় এেসা”
9 ইস্রােয়লরাজ আহাব এবং িযহূদারাজ িযেহাশাফট দুজেনই তখন তঁােদর রাজকীয় েপাশাক পের

শমিরয়া শহেরর সামেনর দরজার কােছ এক শসয্ মাড়াইেয়র জায়গায় িনেজেদর িসংহাসেন বেসিছেলন|ঐ
400 জন ভাববাদী তােদর সামেন ভিবষয্দ্বাণী করিছেলন| 10কনানার পুত্র িসিদিকয় েলাহা িদেয় কেয়কটা
িশং বািনেয় বলল, “প্রভু বেলেছন: �ধ্বংস না হওয়া পযর্ন্ত আপনারা অরামীয়েদর এই িশংগুিল িদেয়
িবদ্ধ কের যােবন|� ” 11 সমস্ত ভাববাদীরা একই সুের কথা বলেত লাগেলন| তারা বলেলন, “আপনারা
রােমাৎ-িগিলয়েদ যান| প্রভুর সহায়তায় আপনারা িনশ্চয়ই অরামীয়েদর পরািজত করেত পারেবন|”

12এিদেক বাতর্ াবাহকরা মীখায়েক িগেয় বলেলন, “শুনুন মীখায়, সমস্ত ভাববাদীরা রাজােদর যুদ্ধ জেয়র
কথা শুিনেয়েছন| আপিনও এবার িগেয় ভাল ভাল কথা বলুন|”

13 প্রতুয্ত্তের মীখায় বলেলন, “জীবন্ত প্রভুর িদবয্, আমার ঈশ্বর যা বেলন আিম তাই বলব|”
14 তারপর মীখায় রাজা আহােবর কােছ এেস উপিস্থত হেলন| রাজা তঁােক িজেজ্ঞস করেলন, “মীখায়

আমরা িক রােমাৎ-িগিলয়েদ যুদ্ধ করেত েযেত পাির?”
মীখায় উত্তর িদেলন, “যান আক্রমণ করুন| ঈশ্বর আপনােদর শত্রুেক পরািজত করেত সাহাযয্

করেবন|”
15 রাজা আহাব তখন মীখায়েক বলেলন, “বহুবার আিম েতামােক বেলিছ, প্রভুর নােম আমােক সব

সমেয় সিতয্ কথা বলেব!”
16 একথা শুেন মীখায় বলেলন, “আিম েদখলাম ইস্রােয়েলর েলাকরা েমষপালক ছাড়া েমেষর পােলর

মত পাহাড়গুেলার ওপর ছিড়েয় পেড়েছ| প্রভু বেলেছন: �এেদর েনতৃত্ব েদবার মেতা েকউ েনই, প্রেতয্েক
েয যার বািড়েত িফের যাক|� ”

17 ইস্রােয়েলর রাজা আহাব িযেহাশাফটেক বলেলন, “েদেখেছন, আিম আেগই আপনােক বেলিছলাম
মীখায় কখনও আমার সম্পেকর্ ভাল িকছু বেলন না| শুধুই আমার অপবাদ েদন|”

18 মীখায় বলেলন, “প্রভুর বাতর্ া শুনুন| আিম প্রভুেক তঁার িসংহাসেন বেস থাকেত েদেখিছ আর স্বেগর্র
েসনাবািহনী তঁােক দুিদেক িঘের েরেখিছল| 19 প্রভু িজেজ্ঞস করেলন: �েতামােদর মেধয্ েক রােমাৎ-
িগিলয়েদ যােব এবং আহাবেক প্রতারণা কের হতয্া করেব?� তখন প্রভুর চারপােশ যারা দঁািড়েয়িছেলন
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তােদর এেককজন এেকক রকম কথা বলেত লাগেলন| 20 েশষ অবিধ এক আত্মা এেস প্রভুর সামেন
দঁািড়েয় বলেলা, �আিম যােবা আহােবর সেঙ্গ ছলনা করেত|� প্রভু েসই আত্মােক িজেজ্ঞস করেলন, �িক
ভােব?� 21 তখন েসই আত্মা বলেলা, �আিম যােবা এবং আহােবর ভাববাদীেদর ওপর ভর করব এবং
তােদর িদেয় িমথয্া ভিবষয্দ্বাণী করাব|� তখন প্রভু বলেলন, �যাও আহাবেক ছলনা করার কােজ তুিম
অবশয্ই সফলকাম হেব|�

22 “েদখুন আহাব, প্রভু আপনার ভাববাদীেদর মুখ িদেয় িমথয্া ভাষণ কিরেয়েছন| আসেল প্রভু আপনার
অমঙ্গল সাধন করেত চান|”

23 তখন কনানার পুত্র িসিদিকয় িগেয় মীখােয়র মুেখ আঘাত কের বলল, “মীখায়, আমােক বল প্রভুর
আত্মা েকমন কের আমােক েছেড় েগল এবং তার বদেল েতামার সেঙ্গ কথা বলল?”

24 মীখায় উত্তর িদেলন, “িসিদিকয় এ কথার উত্তর তুিম তখন পােব যখন িনেজর প্রাণ বঁাচােত েতামায়
একটা েচারা কুঠুিরেত িগেয় লুেকােত হেব|”

25 রাজা আহাব হুকুম িদেলন, “মীখায়েক আটক কর এবং তােক শহেরর শাসনকতর্ া আেমানার কােছ
এবং রাজপুত্র েযায়ােশর কােছ পািঠেয় দাও| 26 আর ওেদর জািনেয় দাও আিম মীখায়েক কারাগাের
পুরেত বেলিছ| আিম যুদ্ধ েথেক িনরাপেদ িফের না আসা পযর্ন্ত েযন ওেক জল আর শুকেনা রুিট ছাড়া
আর িকছু েখেত না েদওয়া হয়|”

27প্রতুয্ত্তের মীখায় বলেলন, “আহাবআপিন যিদ যুদ্ধেক্ষত্র েথেক অক্ষতঅবস্থায় িফেরআেসন তাহেল
বুঝেবা প্রভু েকােনািদনই আমার মুখ িদেয় েকােনা কথা বেলনিন| েতামরাও সকেল মন িদেয় আমার একথা
শুেন রােখা|”

রােমাৎ-িগিলয়েদ আহােবর মৃতুয্
28 অতঃপর ইস্রােয়েলর রাজা আহাব আর িযহূদার রাজা িযেহাশাফট দুজেন িমেল রােমাৎ-িগিলয়দ

আক্রমণ করেত েগেলন| 29 রাজা আহাব িযেহাশাফটেক বলেলন, “যুেদ্ধ যাবার আেগআিম ছদ্মেবশ পের
েযেত চাই|আপিনআপনার েপাশােকই চলুন|” তখন ইস্রােয়েলর রাজা আহাব ছদ্মেবশ ধারণ করেলন এবং
তারপর দুজেন যুেদ্ধ েগেলন|

30 অরােমর রাজা তঁার রথবািহনীর েসনাপিতেদর আেদশ িদেলন, “েকান ৈসনয্র সেঙ্গ যুদ্ধ কর
না| েতামরা শুধু ইস্রােয়েলর রাজা আহােবর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ কেরা|” 31 রথ বািহনীর েসনাপিতরা প্রথেম
িযেহাশাফটেক েদেখ ভাবেলন, “ঐ বুিঝ ইস্রােয়েলর রাজা আহাব!” তারা সকেল িমেল েযই
িযেহাশাফটেক আক্রমণ করেত েগল িযেহাশাফট সাহােযয্র জনয্ প্রভুেক িচৎকার কের ডাকেলন| ঈশ্বর
রেথর েসনাপিতেদর অিভমুখ িযেহাশাফেটর িদক েথেক ঘুিরেয় িদেলন| 32 যখন রেথর েসনাপিতরা
িযেহাশাফটেক েদখল তারা হৃদয়ঙ্গম করল েয িতিন আসেল ইস্রােয়েলর রাজা আহাব নন, তাই তারা
আর তঁােক তাড়া করেলা না|

33 ইিতমেধয্, একজন েসনা তার ধনুক েথেক একটা তীর লক্ষয্হীনভােব ছঁুেড়িছল এবং েসই তীরটা
ইস্রােয়েলর রাজাআহােবর গােয় িগেয় িঁবধেলা| তীরটা তঁার শরীেরর এমনজায়গায় িঁবধল েযখানটা বক্ষত্রাণ
িদেয় ঢাকা িছল না| আহাব তঁার রেথর সারথীেক বলেলন, “রেথর মুখ েঘারাও এবং আমােক যুদ্ধ েথেক
সিরেয় িনেয় যাও| আিম আহত|”

34 েসিদন যুদ্ধ এমশঃ প্রচণ্ড হেয় উঠল| সন্ধয্া পযর্ন্ত রাজা আহাব তঁার রেথ অিধিষ্ঠত েথেক যুেদ্ধর
সামনা করেলন| তারপর সূযর্ােস্তর সময় িতিন মারা েগেলন|

19
1 িযহূদার রাজা িযেহাশাফট অক্ষতঅবস্থায় েজরুশােলেম তঁার বািড়েত িফের এেলন| 2ভাববাদী হনািনর

পুত্র েযহূ িযেহাশাফেটর সেঙ্গ েদখা করেত েগেলন| িতিন িযেহাশাফটেক বলেলন, “আপিন েকন েযসব
বয্িক্তরা প্রভুেক ঘৃণা কেরন েসই সমস্ত অসৎ বয্িক্তেদর সাহাযয্ কেরেছন? এ কারেণই প্রভু আপনার
ওপর কু্রদ্ধ হেয়েছন| 3 তা সেত্ত্বও আপনার মেধয্ এখনও ভাল িকছু আেছ েযেহতু আপিন সবর্ান্তঃকরেণ
ঈশ্বরেক খঁুজেত দৃঢ়সংকল্প কেরেছন এবং এেদশ েথেক আেশরার খঁুিটগুেলাও সিরেয় িদেয়েছন|”
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িযেহাশাফেটর িবচারক িনবর্াচন
4 েজরুশােলেম থাকাকালীন িযেহাশাফটআবার েবর্-েশবা েথেক পাবর্তয্ েদশ ইফ্রিয়ম পযর্ন্ত েলাকেদর

সেঙ্গ িমশেলন এবং তােদর প্রভুর কােছ, তােদর পূবর্পুরুষেদর ঈশ্বেরর কােছ িফিরেয় আনেলন|
5 িযেহাশাফট িযহূদার প্রেতয্কটা দুেগর্র জনয্ আলাদা আলাদা িবচারক িনবর্াচন কের তঁােদর বেলিছেলন,
6 “আপনারা অতয্ন্ত সতকর্ ভােব িনেজেদর কাজ করেবন| কারণ আপনারা েয িবচার করেবন তা েকােনা
বয্িক্তর জনয্ নয়, স্বয়ং প্রভুর হেয়আপনারা আপনােদর িসদ্ধান্তগুিল েলাকেদর েদেবন| আরআিম িনিশ্চত,
যখন আপনারা েকান িসদ্ধান্ত েনেবন প্রভু স্বয়ং আপনােদর সহায় হেবন| 7প্রভু িকন্তু িনরেপক্ষ তঁার েচােখ
সকেলই সমান| ঘুষ িদেয় তঁার িবচার বদলােনা যায় না| আপনারা সকেল এ কথা মাথায় েরেখ, প্রভুর শিক্ত
ও েরাধর কথা স্মরণ কের িনেজেদর কাজ করেবন|”

8 েজরুশােলেম িবচারক িহেসেব কাজ করার জনয্ িযেহাশাফট কেয়কজন েলবীয়, িকছু যাজক ও
ইস্রােয়েলর পিরবারেগাষ্ঠী েনতােদর েবেছ িনেয়িছেলন| এেদর ওপর দািয়ত্ব িছল প্রভুর িবিধ িনেদর্ শ
েমেন েজরুশােলেমর বািসন্দােদর ৈদনিন্দন জীবেনর সমসয্ার প্রিতিবধান করা| 9 িযেহাশাফট এেদর
বেলিছেলন, “প্রভুর ভেয় েতামােদর কত্তর্ েবয্ েতামােদর একিনষ্ঠ হেত হেব, সমস্ত হৃদয় িদেয় তা করেত
হেব| 10 েতামােদর িবিভন্ন ধরেণর মামলা েযমন খুন-জখম, জুয়াচুির, আইন, িবিধ-িনেদর্ শ অমানয্ করার
সনু্মখীন হেত হেব| আর এসব মামলা আসেব এই সব শহের বসবাসকারী েতামােদরই সহ নাগিরকেদর
মেধয্ েথেক| েতামরা সবসমেয়ই েলাকেদর প্রভুর িবরুেদ্ধ পাপাচরণ করার িবষেয় সতকর্ কের েদেব|
েতামরা যিদ িনেজেদর কতর্ েবয্র বয্াপাের িনষ্ঠাবান না হও তাহেল প্রভুর েরাধ েতামােদর এবং েতামােদর
সহ নাগিরকেদর ওপর িগেয় পড়েব| িকন্তু যা বললাম তা যিদ েতামরা কেরা তাহেল ভেয়র েকােনা কারণ
েনই|

11 “সেবর্াচচ পদস্থ যাজক অমিরয় ধমর্ ও প্রভু সংক্রান্ত যাবতীয় মামলা িনষ্পিত্তর সমেয় েতামােদর
সাহাযয্ করেবন| রাজার িবষেয় মামলার কাজকেমর্ েতামরা ইশ্মােয়েলর পুত্র, িযহূদা পিরবারেগাষ্ঠীর অনয্তম
েনতা, সবিদয়র কাছ েথেক সাহাযয্ পােব| েলবীয়রা েলখেকর কাজ করেব| সাহেস ভর কের, িনেজেদর
ওপর আস্থা েরেখ েতামরা েতামােদর কাজ কেরা| প্রাথর্না কির, প্রভু েযন নয্ােয়র পেক্ষ থােকন|”

20
িযেহাশাফট যুেদ্ধর সমু্মখীন হেলন

1 িকছুকাল পের, েমায়াবীয়, অেম্মানীয় ও মােয়ানীয় বয্িক্তরা িযেহাশাফেটর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেত
এেসিছেলন| 2 িকছু েলাক এেলা এবং িযেহাশাফটেক বলল, “মৃত সাগেরর ওপাের, ইেদাম েথেক একটা
বড় সড় ৈসনয্দল যাত্রা শুরু কেরেছ| দলটা িকন্তু ইিতমেধয্ই হৎসেসান তামর পযর্ন্ত এেস েগেছ|”
(হৎসেসান তামরেক ঐন্-গদীও বলা হেয় থােক|) 3 িযেহাশাফট ভীত হেলন এবং প্রভুর সাহাযয্ চাইেবন
বেল িঠক করেলন| িতিন িযহূদার সমস্ত েলাকেক উপবাস করেত আেদশ িদেলন| 4 িযহূদার প্রেতয্ক শহর
েথেক েলাকরা প্রভুর কাছ েথেক সাহাযয্ চাইবার জনয্ জেড়া হেলা| 5 িযেহাশাফট প্রভুর মিন্দেরর নতুন
উেঠােন িযহূদা ও েজরুশােলেমর সমেবত েলাকেদর সামেন দঁাড়ােলন এবং 6 বলেলন,

“েহ প্রভু! আমােদর পূবর্পুরুষেদর ঈশ্বর, তুিমই স্বেগর্র অধীশ্বর| িবেশ্বর প্রেতয্ক জািত ও েদেশর
ভিবতেবয্র তুিম িনয়ামক| তুিম সবর্শিক্তমান, েকউ েতামার িবেরািধতা করেত পাের না| 7 েহ ঈশ্বর, এই
েদেশর েলাকেদর তুিম এই স্থান পিরতয্াগ করেত বাধয্ কেরিছেল এবং তারা ইস্রােয়েলর েলাকেদর কাছ
েথেক পািলেয় িগেয়িছল| তুিম স্বয়ং এই ভূখণ্ড িচরকােলর জনয্ েতামার বনু্ধ অব্রাহােমর উত্তরপুরুষেদর
হােত তুেল িদেয়িছেল| 8 তারা এই অঞ্চেল বাস করত এবং এখােন েতামার নােমর জনয্ একিট পিবত্র
স্থান িনমর্াণ কেরেছ| 9 তারা বেলিছল, �যিদ েকানিদন েকােনা িবপদ আমােদর কােছ আেস- তরবাির,
শািস্ত, েরাগসমূহ অথবা দুির্ভক্ষ, আমরা এেস এই মিন্দেরর সামেন, প্রভু েতামার সনু্মেখ দঁাড়াব| েযেহতু
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েতামার নাম রেয়েছ এই মিন্দের, িবপেদর সমেয় আমরা িচৎকার কের েতামােকই ডাকেবা আর তখন
তুিম আমােদর ডাক শুনেব এবং আমােদর উদ্ধার করেব|�

10 “িকন্তু এখন অেম্মান, েমায়াব আর েসয়ীেয়র পাবর্তয্ অঞ্চেলর েসইসব অিধবাসীরা এেস
ইস্রােয়েলর অিধবাসীেদর আক্রমণ করেত উদয্ত হেয়েছন যােদর রাজয্ তুিমই স্বয়ং একিদন
ইস্রােয়লীয়েদর আক্রমণ করেত দাওিন বেল তারা রক্ষা েপেয়িছল| িমশর েথেক আসার পেথ েতামার
িনেদর্ শ েমেন ইস্রােয়লীয়রা েসিদন এেদর ধ্বংস কেরিন| 11অথচ েদেখা আজ তারা তার িক প্রিতদান
িদেচ্ছ| তারা েতামার েদওয়া ভূখণ্ড েথেকআমােদর উৎ খাত করেতআসেছ| 12 েহ আমােদর প্রভু ঈশ্বর,
তুিম িক এেদর শািস্ত েদেব না? এই েয িবপুল ৈসনয্বািহনী আমােদর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেত আসেছ তার
িবরুেদ্ধ আমরা ক্ষমতাহীন| আমরা জািন না আমরা িক করব| তাই আমরা েতামার িদেক তািকেয় আিছ|”

13 তাই িযহূদার সমস্ত েলাকরা তােদর স্ত্রী এবং েছেলেমেয় িনেয় প্রভুর সামেন দঁািড়েয়িছল| 14 েসই
সময়, প্রভুরআত্মা যহসীেয়েলর ওপর ভর করল| যহসীেয়ল িছল সখিরয়র পুত্র; সখিরয় িছল বনােয়র পুত্র|
বনায় িছল িযেযেলর পুত্র এবং িযেযল িছল েলবীয় মত্তিনেয়র পুত্র| এরা সবাই িছল আসেফর উত্তরপুরুষ|
েসই জমােয়েতর মাঝখােন, 15 যহসীেয়ল বলল, “িযহূদা ও েজরুশােলমবাসীরা এবং রাজা িযেহাশাফট,
েতামরা সকেল েশােনা| প্রভু বেলন, �এই িবশাল েসনাবািহনী িনেয় িচন্তা করবার বা ভয় পাবার েকােনা
দরকার েনই কারণ এই যুদ্ধ েতামােদর নয়, ঈশ্বেরর যুদ্ধ| 16 আগামীকাল েতামরা সকেল িগেয় এেদর
িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেব| ওরা সীেসর িগিরখাত িদেয় আসেব এবং েতামরা তােদর যরূেয়ল মরুভূিমর পূবর্িদেক
উপতয্কার প্রােন্ত েদখেত পােব| 17 এই সংঘেষর্ েতামােদর যুদ্ধ করবারও প্রেয়াজন েনই| েতামােদর শুধু
েয যার জায়গায় দৃঢ় িচেত্ত দঁািড়েয় থাকেত হেব আর েদেখা আিম িকভােব েতামােদর আর িযহূদা ও
েজরুশােলমেক রক্ষা কির| িচন্তা কেরা না|আগামীকােলর যুেদ্ধ তােদর িবরুেদ্ধ দঁাড়াও এবং প্রভু েতামােদর
সহায় হেবন|� ”

18 িযেহাশাফট তখন মুখ নীেচর িদেক কেরআভূিম আনত হেলন| িযহূদা ও েজরুশােলেমর সমস্ত েলাক
প্রভুর সামেন আভূিম নত হল এবং প্রভুর উপাসনা করল| 19 কহাত্ ও েকারহ পিরবারেগাষ্ঠীর েলবীয়রা
উেঠ দঁািড়েয় উচ্চস্বের প্রভু ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর প্রশংসা করেত লাগেলা|

20 পরিদন েভারেবলা িযেহাশাফেটর েসনাবািহনী তেকায় মরুভূিম অিভমুেখ যাত্রা করেলা| তারা রওনা
হবার িঠক আেগর মূহুেতর্ িযেহাশাফট উেঠ দঁািড়েয় বলেলন, “েতামরা, িযহূদা আর েজরুশােলেমর
েলাকরা, েশােনা; প্রভু, েতামােদর ঈশ্বেরর প্রিত িবশ্বাস েরেখা তাহেল েতামােদর েদেহ ও মেন শিক্ত
পােব| তঁার ভাববাণীর ওপর িবশ্বাস েরেখা| জয় েতামােদর সুিনিশ্চত|”

21 িযেহাশাফট তঁার েলাকেদর অনুেপ্ররণা ও িনেদর্ শ িদেত লাগেলন| তারপর িতিন প্রভুর প্রশংসা ও
েসৗন্দযর্ বণর্নার জনয্ এবং গাইবার জনয্ কেয়কজনেক মেনানীত করেলন| তারা েসনাবািহনীর সামেন
িদেয় হঁাটেত হঁাটেত, প্রভুর প্রশংসা কের গান করল,

“প্রভুেক ধনয্বাদ দাও
কারণ তঁার করুণা িচরস্থায়ী|”

22 এই প্রশংসা গান গাইেত গাইেত তারা েযেত লাগেলা| ইিতমেধয্, এরা যখন ঈশ্বেরর প্রশংসা সুচক
গান করিছল, প্রভু তখন অেম্মানীয়, েমায়াবীয় ও েসয়ীেরর েলাকেদর অতির্কত আক্রমেণর জনয্ েসনা
সাজািচ্ছেলন| যারা িযহূদা আক্রমণ করেত এেসিছল তারা পরািজত হল| 23 অেম্মানীয় ও েমায়াবীয়রা
েসয়ীেরর পাবর্তয্ অঞ্চেলর েলােকেদর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেত শুরু করেলা এবং তােদর হতয্া করেলা| এরপর
তারা একদল অপরদলেক হতয্া করেলা!

24 িযহূদার েলাকরা যুেদ্ধর ওপর নজর রাখার জায়গায় এেস েপৗছঁেনার পর শত্রুপেক্ষর িবশাল
েসনাবািহনীর সন্ধান করেত িগেয় চতুির্দেক শুধুই সূ্তপাকার মৃতেদহ েদখেত েপেলা| েকান েলাকই েবঁেচ
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িছল না| 25 িযেহাশাফট আর তঁার েসনাবািহনী ঐসব মৃতেদেহর সূ্তেপর কােছ এেলা এবং মৃতেদহগুেলার
েথেক বহু দুমূর্লয্ িজিনসপত্র েযমন জন্তুজােনায়ার, অথর্, েপাশাক-পিরচ্ছদ উদ্ধার কের িনেয় েগল| এেতা
েবিশ িজিনসপত্র েসখােন ছিড়েয় িছিটেয় পেড় িছল েয তা বেয় িনেয় েযেত িতনিদন সময় েলেগিছল|
26 চতুথর্ িদেন িযেহাশাফট আর তঁার েসনাবািহনী বরাখা উপতয্কায় উপনীত হেয় প্রভুেক ধনয্বাদ জানােলা|
েসই জনয্ই এই উপতয্কােক েসই সময় েথেক “বরাখা উপতয্কা” বলা হয়|

27 এরপর িযেহাশাফট িযহূদা আর েজরুশােলেমর সবাইেক েনতৃত্ব িদেয় েজরুশােলেম িফিরেয় িনেয়
েগেলন| প্রভু তােদর শত্রুেক পরািজত কেরেছন বেল সকেলই খুব খুিশ িছল| 28 বীণা, বঁািশ, িশঙা, কতর্ াল
বািজেয় তারা েজরুশােলেম এেলা এবং প্রভুর মিন্দের েগল|

29 স্বয়ং প্রভু ইস্রােয়েলর শত্রুেদর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ কেরেছন, এখবর জানেত েপের অনয্ানয্ রাজয্গুিলর
প্রেতয্েক ভীত হল| 30 েস কারেণ িযেহাশাফেটর রাজত্বকােল ইস্রােয়েল শািন্ত িবরাজ কেরিছল| প্রভু
সবিদক েথেক তঁােক শািন্ত িদেয়িছেলন|

িযেহাশাফেটর শাসনকােলর অবসান
31 পঁয়িত্রশ বছর বয়েস িযহূদার রাজা হবার পর িযেহাশাফট 25 বছর েজরুশােলেম রাজত্ব কেরিছেলন|

তঁার মাতা অসূবা িছেলন িশিল্হর কনয্া| 32 িযেহাশাফট তঁার িপতা আসার মেতাই সৎ পেথ জীবনযাপন
কেরিছেলন| িতিন সবর্দাই প্রভুর প্রিত বাধয্ িছেলন| 33 িকন্তু অনয্ মূির্ত্তেদর পূেজার জনয্ বানােনা উঁচু
জায়গাগুেলা েভেঙ্গ েদওয়া হয় িন এবং েলােক তােদর পূবর্পুরুষেদর ঈশ্বেরর কােছ িনেজেদর সমূ্পণর্ভােব
সমপর্ণ কেরন িন|

34 তঁার রাজত্বকােল প্রথম েথেক েশষাবিধ িযেহাশাফট যা িকছু কেরিছেলন তা হনািনর পুত্র েযহূর েলখা
সরকাির নিথপেত্র েলখা আেছ, যা পরবতীর্কােল ইস্রােয়েলর রাজােদর ইিতহাস গ্রেন্থর অন্তভুর্ ক্ত করা হয়|

35 িযহূদার রাজা িযেহাশাফট তঁার রাজেত্বর েশেষর িদেক ইস্রােয়েলর রাজা অহিসয়র সেঙ্গ চুিক্ত
কেরিছেলন| অহিসয় বহু পাপাচরেণ িলপ্ত িছেলন| 36 িযেহাশাফট তঁার সেঙ্গ েযৗথভােব তশীর্েশ যাবার
জনয্ জাহাজ বানােনার কাজ শুরু কেরন| ইৎ িসেয়ান � েগবর শহের এইসব জাহাজ বানােনা হেতা|
37 তখন মােরশা েথেক েদাদাবাহূর পুত্র ইলীেয়ষর িযেহাশাফটেক বলেলন, “তুিম অহিসয়র সেঙ্গ হাত
িমিলেয়েছা, তাই প্রভু েতামার জাহাজগুিল ধ্বংস করেবন|” বানােনা জাহাজগুেলা েভেঙ্গ যায় এবং েশষ
পযর্ন্ত িযেহাশাফট বা অহিসয় েকউই আর তশীর্েশ জাহাজ পাঠােত পােরন িন|

21
1 রাজা িযেহাশাফেটর মৃতুয্র পর তােক দায়ুদ নগরীেত তঁার পূবর্পুরুেষর সেঙ্গ সমািধস্থ করা হল এবং

তঁার পুত্র িযেহারাম তঁার জায়গায় নতুন রাজা হেলন| 2 িযেহারােমর ভাইেদর নাম হল অসিরয়, িযহীেয়ল,
সখিরয়, অসিরয়, মীখােয়ল আর শফিটয়| এঁরা সকেলই িছেলন িযহূদার ভূতপূবর্ রাজা িযেহাশাফেটর
সন্তান| 3 িযেহাশাফট তঁার পুত্রেদর সবার জনয্ই বহু পিরমাণ েসানা, রূেপা, দামী দামী িজিনসপত্র, িযহূদার
সুরিক্ষত দুগর্সমূহ েরেখ েগেলও িতিন তঁার রাজেত্বর ভার িদেয়িছেলন েজয্ষ্ঠ পুত্র িযেহারােমর হােত|

িযহূদার রাজা িযেহারাম
4 িযেহারাম তঁার িপতৃদত্ত রাজেত্বর শাসনভার গ্রহণ করেলন এবং িনেজর ক্ষমতা আেরা বৃিদ্ধ করেলন|

তারপর তরবািরর সাহােযয্ তঁার অনয্ানয্ ভাইেদর ও ইস্রােয়েলর িকছু েনতােক হতয্া করেলন| 5 বিত্রশ বছর
বয়েস রাজা হেয় িতিন েমাট 8 বছর েজরুশােলেম শাসন কেরন| 6 িতিন ইস্রােয়েলর অপরাপর রাজােদর
মেতা এবং আহােবর কনয্ােক িবেয় করার পর আহােবর বংেশর ধারায় জীবনযাপন কেরিছেলন| প্রভুর
েচােখ যা মন্দ িতিন েসই সব কাজ কেরিছেলন| 7 িকন্তু, েযেহতু িতিন দায়ুেদর সেঙ্গ চুিক্ত কের়িছেলন,
প্রভু দায়ুেদর বংশ িনঃেশষ করেলন না| প্রভু প্রিতজ্ঞা কেরিছেলন েয, িচর দীপয্মান প্রদীেপর মেতা, দায়ুেদর
উত্তরপুরুষেদর একজন সবর্দা িযহূদায় শাসন করেব|
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8 িযেহারােমর রাজত্বকােল ইেদাম িযহূদার কতৃর্ ত্ব েথেক েভেঙ্গ েবিরেয় িনেজরা িনেজেদর রাজা িনবর্াচন
কেরিছল| 9 িযেহারাম তাই তঁার সমস্ত েসনাপিতসহ েসনা ও রথবািহনী িনেয় ইেদাম আক্রমণ করেত
িগেয়িছেলন| ইেদামীয় েসনাবািহনী তঁােদর চতুির্দক েথেক িঘের েফলেলও িযেহারাম রােতর অন্ধকাের েসই
ৈসনয্ব্য়ূহ েভদ কের েবিরেয় এেসিছেলন এবং ইেদামীয়েদর পরািজত কেরিছেলন| 10 েসই েথেক এখন
পযর্ন্ত ইেদাম িযহূদার শাসেনর িবরুেদ্ধ িবেদ্রাহ কের চেলেছ| িলব্নার স্থানীয় বািসন্দারা িযহূদার িবরুেদ্ধ
িবেদ্রাহ কেরিছেলন কারণ িযেহারাম তঁার পূবর্পুরুষেদর ঈশ্বরেক পিরতয্াগ কেরিছেলন| 11 এছাড়াও িতিন
িযহূদার পাহাড়গুিলেত উঁচু জায়গায় ভ্রান্ত মূির্ত্তগুিলর জনয্ েবদীসমূহ বািনেয়িছেলন| িতিন েজরুশােলেমর
বািসন্দােদর ঈশ্বেরর প্রিত অিবশ্বস্ত কেরিছেলন এবং িযহূদার বািসন্দােদর িবপেথ েঠেল িদেয়িছেলন|

12 ইিতমেধয্ িযেহারাম ভাববাদী এিলয়র কাছ েথেক একিট িচিঠ েপেলন যােত েলখা িছল,

“েতামার পূবর্পূরুষ দায়ুেদর ঈশ্বর বেলেছন: �িযেহারাম, তুিম েতামার িপতা িযেহাশাফেটর বা িযহূদার
রাজা আসার মেতা জীবনযাপন করিন| 13 িকন্তু ইস্রােয়েলর অপরাপর রাজােদর মেতা, তুিম িযহূদা
ও েজরুশােলেমর েলাকেদর আহােবর পিরবােরর মত অিবশ্বস্ত কেরছ| তুিম েতামার ভাইেদর, যারা
েতামার েচেয় ভাল তােদরও হতয্া কেরছ| 14 এই কারেণ স্বয়ং প্রভু েতামার পিরবােরর সবাইেক ও
েতামার েলাকেদর ওপর একিট েরাগ পািঠেয় েতামােক শািস্ত েদেবন| িতিন েতামার সমস্ত সম্পদ ধ্বংস
করেবন| 15 তুিম ভয়ঙ্কর উদর পীড়ায় আক্রান্ত হেব| িদেনর পর িদন েতামার অবস্থা খারাপ হেত থাকেব
এবং একটা সময় আসেব যখন েতামার অন্ত্রািদ েবিরেয় আসেব|� ”

16 প্রভু এরপর পেলষ্টীয় ও কূশ েদেশর িনকটস্থ আরবীয়েদর মন রাজা িযেহারােমর িবরুেদ্ধ িবিষেয়
েতােলন| 17 তখন তারা সকেল একত্র হল এবং িযহূদা আক্রমণ করল| তারা িযেহারােমর সমস্ত ধনসম্পদ,
তার স্ত্রীেদর এবং পুত্রেদর িনেয় েগল| িযেহারােমর কিনষ্ঠ পুত্র িযেহায়াহস ছাড়া আর েকউই এইআক্রমেণর
হাত েথেক রক্ষা েপেলা না|

18 এসব ঘটনার পর ভিবষয্দ্বাণী অনুযায়ী প্রভু রাজা িযেহারামেক দুরােরাগয্ উদরপীড়ায় আক্রান্ত
করেলন| 19 দুবছর পের বহু যন্ত্রণােভােগর পর তঁার নািড়ভঁুিড় েপট েথেক েবিরেয় এেস িতিন মারা যান|
েলােকরা তঁার িপতা িযেহাশাফেটর মেতা িযেহারােমর মৃতুয্র পর তঁার সম্মানােথর্ েকােনা যেজ্ঞর আেয়াজন
কেরন িন| 20 তঁার মৃতুয্েত েকােনা বয্িক্তই দুঃিখত হন িন বা েশাক প্রকাশ কেরন িন| 32 বছর বয়েস রাজা
হেয় আট বছর েজরুশােলেম রাজত্ব করার পর রাজা িযেহারােমর মৃতুয্ হল| েলােক তােক দায়ুদ নগরীেতই
কবরস্থ করেলা, তেব রাজােদর িবেশষ সমািধ েক্ষেত্র তারা িযেহারামেক সমািধস্থ কেরিন|

22
িযহূদার রাজা অহিসয়

1 িযেহারােমর পর, েলাকরা তঁার কিনষ্ঠ পুত্র অহিসয়েক নতুন রাজা িহসােব িনবর্ািচত করেলন কারণ
আরবেদর সেঙ্গ যারা প্রাসাদ আক্রমণ কেরিছল তারা অহিসয় ছাড়া িযেহারােমর আর সব পুত্রেদর হতয্া
কেরিছল| কিনষ্ঠ পুত্র হেয়ও িতিন রাজেত্বর দািয়ত্ব েপেলন| 2অহিসয় 22 বছর বয়েস িযহূদায় রাজা হেয়
মাত্র 1 বছর েজরুশােলম শাসন কেরিছেলন|* অহিসয়র মাতা অথিলয়া িছেলন অিম্রর কনয্া| 3 অহিসয়
আহাব পিরবােরর মেতাই প্রভুর িবরুেদ্ধ পাপাচরণ কেরিছেলন, কারণ তঁার িপতার মৃতুয্র পর তঁার মাতা
তঁােক পাপপূণর্ভােব রাজয্ শাসন করেত উপেদশ িদেয়িছেলন| 4এবং িতিন আহােবর পিরবােরর মত প্রভুর
েচােখ যা মন্দ তাই কেরিছেলন, কারণ তার িপতার মৃতুয্র পর তারাই তার উপেদষ্টা হেয়িছল এবং তারা
তােক নষ্ট কেরিছল| 5-6 তাই, অহিসয় আহাব পিরবােরর েলাকেদর কুপরামশর্ অনুযায়ী জীবনযাপন করত|

* 22:2: অহিসয় � কেরিছেলন িকছু প্রাচীন িলিপেত বেল “42 বছর বয়স|” 2 রাজা 8:26 বেল অহিসয় 22 বছর বয়েস শাসন শুরু
কেরিছেলন|
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তােদর পরামশর্েতই অহিসয় রােমাৎ-িগিলয়েদ আহােবর পুত্র েযারােমর সেঙ্গ অরামীয় রাজা হসােয়েলর
সেঙ্গ যুদ্ধ করেত যান, েযখােন িতিন আহত হেয়িছেলন এবং সুস্থ হেত িযিষ্রেয়েল িগেয়িছেলন| এরপর,
িযহূদার প্রাক্তন শাসক িযেহারােমর পুত্র অহিসয়, িযিষ্রেয়েল আহােবর পুত্র েযারােমর সেঙ্গ েদখা করেত
েগেলন কারণ েযারাম আহত হেয়িছেলন|

7 ঈশ্বেরর পিরকল্পনা অনুযায়ী, েযারােমর সেঙ্গ অহিসয়র সাক্ষাৎ তঁার মৃতুয্ ঘিনেয় এেনিছল কারণ
যখন িতিন এেসিছেলন, িতিন এবং েযারাম িনিম্শর পুত্র েযহূর সেঙ্গ যুদ্ধ করেত িগেয়িছেলন যােক প্রভু
আহাবেদর শািস্ত েদবার জনয্ আহাব বংশ ধ্বংস করেত েবেছ িনেয়িছেলন| 8 আহাব বংেশর সদসয্েদর
হতয্া করার পর িতিন িযহূদার েনতােদর এবং অহিসয়র আত্মীয়েদর যারা তঁার েসবা কেরিছল, তােদর খঁুেজ
েবর করেলন| তােদর িতিন হতয্া করেলন| 9 তারপর েযহূ অহিসয়র সন্ধান শুরু কেরিছেলন| তঁার েলাকরা
শমিরয়ায় লুিকেয় থাকা অহিসয়েক ধের েযহূর কােছ িনেয় এেলা| তােক হতয্া কের তারা তােক সমািধস্থ
করেলা| তারা বলল, “িযেহাশাফট, িযিন সবর্ান্তঃকরেণ প্রভুেক েমেন চলেতন, ইিন তঁার নািত|” এরপর
অহিসয়র পিরবার আর িযহূদার রােজয্র ওপর িনয়ন্ত্রণ রাখেত পােরন িন|

রাণী অথিলয়া
10অহিসয়র মাতা, রাণী অথিলয়া যখন েদখেলন েয তঁার িনেজর পুত্র অহিসয় মারা িগেয়েছ িতিন তখন

আেদশ িদেলন েয িযহূদার রাজেত্বর উত্তরািধকারী প্রেতয্কেক হতয্া করেত হেব| 11 িযেহারােমর কনয্া
িযেহােসবা, যাজক িযেহায়াদার স্ত্রী, অহিসয়র অনয্ পুত্ররা িনহত হবার আেগ তঁার পুত্র েযায়াশ আর তঁার
ধাইমােক েশাবার ঘের লুিকেয় েরেখিছেলন| িতিন এরকম কেরিছেলন যােত অথিলয়া েযায়াশেক হতয্া
করেত না পােরন| 12প্রভুর মিন্দের যাজকেদর সেঙ্গ েযায়াশ যখন লুিকেয়িছেলন েস সমেয় অথিলয়া রাণী
িহেসেব ছয় বছর রাজয্িট শাসন কেরিছেলন|

23
যাজক িযেহায়াদা ও রাজা েযায়াশ

1 ছয় বছর চুপচাপ থাকার পর িযেহায়াদার আত্মিবশ্বাস যেথষ্ট েবেড় উঠল এবং িতিন েসনাপিতেদর সেঙ্গ
একিট চুিক্ত করেলন| েসই েসনাপিতরা িছেলন: িযেহারােমর পুত্র অসিরয়, িযেহাহানেনর পুত্র ইশ্মােয়ল,
ওেবেদর পুত্র অসিরয়, অদায়ার পুত্র মােসয় আর িসিখ্রর পুত্র ইলীশাফট| 2 চুিক্ত অনুযায়ী এরা িযহূদা ও
িযহূদার পাশ্বর্বতীর্ েথেক সমস্ত েলবীয়েদর ও ইস্রােয়েলর সমস্ত পিরবােরর েনতােদর একিত্রত কের তারপর
েজরুশােলেম েগেলন| 3 এঁরা সবাই একসেঙ্গ ঈশ্বেরর মিন্দের রাজার সেঙ্গ একটা চুিক্ত কেরিছেলন|
িযেহায়াদা এঁেদর সবাইেক বেলিছেলন, “আমােদর অবশয্ই রাজার েছেলেক শাসন করেত েদওয়া

উিচৎ , কারণ প্রভু দায়ুেদর কােছ প্রিতজ্ঞা কেরিছেলন েয শুধু তঁার উত্তরপুরুষরাই িযহূদা শাসন করেব|
4এখন েতামােদর সবাইেক কেয়কটা কতর্ বয্ পালন করেত হেব| যাজক ও েলবীয়েদর মেধয্ যারা িবশ্রােমর
িদন মিন্দেরর িনতয্কমর্ সম্পাদন করেত যান তঁােদর এক তৃতীয়াংশ মিন্দেরর দরজার ওপর নজর রাখেবন|
5 আর এক তৃতীয়াংশ যােবন রাজপ্রাসােদ| আেরক এক তৃতীয়াংশ থাকেবন িভিত্তমূেলর দরজায় আর
বাদবাকী সকেলই প্রভুর মিন্দেরর আিঙনায় থাকেবন| 6 কাউেক েযন প্রভুর মিন্দের ঢুকেত েদওয়া না
হয়| শুধুমাত্র েযসব যাজকগণ ও েলবীয়রা মিন্দেরর েসবা কেরন, তঁােদরই প্রভুর মিন্দের ঢুকেত েদওয়া
হেব কারণ তঁারা পিবত্র| অনয্ানয্রা প্রভু তােদর েয েয কােজর দািয়ত্ব িদেয়েছন তাই করেব| 7 েলবীয়েদর
তরবাির ধারণ করেত হেব এবং সব সময় রাজার কাছাকািছ থাকেতই হেব| েকউ যিদ মিন্দের েঢাকার েচষ্টা
কের তােক েযন হতয্া করা হয়|”

8 েলবীয় ও িযহূদার সমস্ত বয্িক্ত অক্ষের অক্ষের যাজক িযেহায়াদার সমস্ত িনেদর্ শ পালন কেরিছেলন|
যাজক িযেহায়াদা যাজকবেগর্র সবাইেকই েকােনা না েকােনা কােজ িনযুক্ত কেরিছেলন| েয কারেণ ছুিটর
িদন সমস্ত েসনাপিত তঁােদর অধীনস্থ সবাইেক িনেয় েসিদন যারা মিন্দের এেসিছল তােদর সেঙ্গ উপিস্থত
িছেলন| 9যাজক িযেহায়াদা সমস্ত েসনানায়কেদর রাজা দায়ুেদরআমেলর বল্লম ও েছাট বড় ঢালগুেলা েবর
কের িদেয়িছেলন| রাজা দায়ুেদর এই সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র প্রভুর মিন্দেরই রাখা হেতা| 10এরপর িযেহায়াদা কােক
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েকাথায় দঁাড়ােত হেব বুিঝেয় িদেয়িছেলন| সশস্ত্র প্রহরীরা মিন্দেরর দিক্ষণিদক েথেক শুরু কের উত্তরিদক
পযর্ন্ত মিন্দেরর কােছ, েবদীর পােশ আর রাজার চারপােশ দঁািড়েয়িছল| 11 এরপর, সকেল িমেল বালক
রাজপুত্রেক িনেয় এেলন এবং তার মাথায় রাজমুকুট পিরেয় তার হােত চুিক্তিটর একিট প্রিতিলিপ িদেলন|
যাজক িযেহায়াদা আর তঁার পুত্ররা সবাই পিবত্র েতল িছেটােলন, বালক েযায়াশেক রাজা বেল েঘাষণা কের
জয়ধ্বিন িদেয় উঠেলন, “মহারাজ দীঘর্জীবী েহান!”

12 এিদেক রাণী অথিলয়া মিন্দের অেনক েলােকর পদ শব্দ ও জয়ধ্বিন শুেন িক হেয়েছ েদখেত প্রভুর
মিন্দের এেলন| 13 েসখােন িতিন নতুন রাজােক েদখেত েপেলন| েসই সময় েযায়াশ প্রধান ফটেক, রাজার
স্তেম্ভর কােছ দঁািড়েয়িছেলন এবং সমস্ত েসনাপিত ও েলাকরা তঁােক িঘের আনন্দ সহকাের বাদয্যন্ত্রসমূহ
এবং িশঙা ও েভরী বাজািচ্ছল| গায়করা তােদর বাদয্যন্ত্র বািজেয় উৎসেব েনতৃত্ব িদিচ্ছেলন| এই েদেখ
পরেণর েপাশাক িঁছড়েত িঁছড়েত রাণী অথিলয়া বেল উঠেলন, “িবেদ্রাহ, িবেদ্রাহ কেরেছ সবাই!”

14 যাজক িযেহায়াদা তখন উপিস্থত েসনানায়কেদর িনেয় এেস িনেদর্ শ িদেলন, “েতামরা ৈসিনকরা
অথিলয়ােক মিন্দেরর বাইের িনেয় যাও| েকউ যিদ ওর িপছু েনবার েচষ্টা কের সেঙ্গ সেঙ্গ তরবাির িদেয়
তােক হতয্া করেব|” িকন্তু েদেখা, অথিলয়ােক েযন প্রভুর মিন্দেরর চত্বের না মারা হয়| 15 রাজপ্রাসােদর
অশ্বদ্বার পার হওয়া মাত্রই, েসনাবািহনীর েলাকরা অথিলয়ােক ধের েফলেলা এবং তােক েসখােন হতয্া
করেলা|

16 এরপর, িযেহায়াদা সমস্ত প্রজা ও রাজার সেঙ্গ চুিক্ত করেলা| প্রেতয্েক প্রভুর িবশ্বস্ত েসবক হেত
সম্মিত জানােলা| 17 সবাই িমেল বালেদবতার মূির্ত্ত বসােনা মিন্দের িগেয়, মিন্দর ও েসখানকার েবদী ও
মূির্ত্ত েভেঙ্গ টুকেরা টুকেরা করেলা| বালেদেবর েবদীর সামেন তারা বালেদেবর পূজারী মৎতনেক হতয্া
করেলা|

18 তখন িযেহায়াদা েলবীয় েগাষ্ঠীর যাজকেদর আেদশ িদেলন আনেন্দর সেঙ্গ এবং গান েগেয় েসবা
কাজগুিল করেত েযগুিল দায়ুদ মিন্দেরর জনয্ িনির্দষ্ট কেরিছেলন এবং েমািশর বইেত েযমন েলখা আেছ
েসইমত প্রভুেক বিল উৎসগর্ করেত েযমন দায়ুদ করেতন| 19 অিধকন্তু িযেহায়াদা মিন্দেরর দরজায়
প্রহরীেদর িনেয়াগ কেরিছেলন যােত েকান বয্িক্ত েয অশুিচ, েস মিন্দের ঢুকেত না পাের|

20 িযেহায়াদা, েসনাপিতবগর্, েনতৃবগর্, শাসকবগর্ ও েদেশর েলােকরা রাজােক যথাযথ সম্মােন বাইের
বার কের আনেলন এবং উত্তর দ্বােরর পথ িদেয় রাজপ্রাসােদ েগেলন এবং েসখােন তারা তঁােক িসংহাসেন
বসােলন| 21 িযহূদার সকেলই েসিদন খুব খুিশ িছল| অেনকিদন পর অতয্াচারী রাণী অথিলয়ার মৃতুয্েত
েজরুশােলম শহের আবার শািন্ত েনেম এেলা|

24
েযায়াশ মিন্দর পুনির্নমর্াণ করেলন

1 েযায়াশ মাত্র 7 বছর বয়েস রাজা হেয় 40 বছর েজরুশােলেম রাজত্ব কেরিছেলন| তঁার মা িসিবয়া
িছেলন েবর্-েশবা শহেরর বািসন্দা| 2 যতিদন পযর্ন্ত যাজক িযেহায়াদা জীিবত িছেলন ততিদন পযর্ন্ত েযায়াশ
প্রভুর িনেদর্ িশত পেথ জীবনযাপন কেরিছেলন| 3 িযেহায়াদা েযায়ােশর দুেটা িবেয় িদেয়িছেলন| িবেয়র পর,
রাজা েযায়ােশর অেনকগুিল সন্তান হেয়িছল|

4 পরবতীর্কােল, রাজা েযায়াশ প্রভুর মিন্দরেক নবরূপ েদবার পিরকল্পনা কেরিছেলন| 5 িতিন সমস্ত
েলবীয় ও যাজকেদর একসেঙ্গ েডেক বলেলন, “যাও, ইস্রােয়েলর প্রেতয্েক প্রিত বছর েয কর েদয় তা
সংগ্রহ কর এবং েতামােদর প্রভুর মিন্দরেক নতুন রূপ দাও| যাও, আর েদরী কেরা না|” িকন্তু েলবীয়রা
এেত িবেশষ উৎসাহ েদখােলন না|

6 তখন রাজা েযায়াশ প্রধান যাজক িযেহায়াদােক েডেক বলেলন, “আপিন েকন েলবীয়েদর িযহূদা
ও েজরুশােলেমর েলাকেদর কাছ েথেক কর সংগ্রহ করেত আেদশ েদন িন যা প্রভুর দাস েমািশ ও
ইস্রােয়েলর েলাকরা পিবত্র তঁাবুর জনয্ই বয্বহার করেতন|”

7 অতীেত, দুষ্ট রাণী অথিলয়ার পুত্ররা প্রভুর মিন্দর েথেক পিবত্র িজিনসপত্র িনেয় িগেয়িছেলন এবং
েসগুেলা বালেদবতার আরাধনার জনয্ বয্বহার কেরিছেলন|
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8 রাজা েযায়াশ প্রভুর মিন্দেরর দরজার বাইের একটা প্রণামীর িসনু্দক বািনেয় বসােনার িনেদর্ শ
িদেয়িছেলন| 9 এরপর েলবীয়রা িযহূদা ও েজরুশােলেমর েলাকেদর প্রভুর জনয্ কর েদবার কথা েঘাষণা
কেরন| ঈশ্বেরর জনয্ ইস্রােয়লীয়রা যখন মরুভূিমেত িদন কাটািচ্ছল তখন এইভােব েমািশ এই কর সংগ্রহ
কেরিছেলন| 10 সমস্ত েনতা ও েলাকরা খুিশ মেন কের িনেয় এেস প্রণামীর িসনু্দেক জমা িদল| িসনু্দকটা
যতক্ষণ পযর্ন্ত না ভের েগল ততক্ষণ পযর্ন্ত সবাই িসনু্দেক অথর্ জমা করেত লাগেলা| 11 িসনু্দকটা ভের েগেল
েলবীয়রা েসটা রাজকমর্চারীেদর কােছ িনেয় েগল| যখন রাজার সিচব ও প্রধান যাজেকর সহকারী িসনু্দক
খািল কের তার েথেক যাবতীয় অথর্ েবর কের িনেলন, ওটা আবার ভের যাওয়া পযর্ন্ত একই জায়গায় েফরৎ 
েদওয়া হেয়িছল| এইভােব েবশ িকছু পিরমাণ অথর্ সংগ্রহ হেয়িছল| 12 রাজা েযায়াশ ও িযেহায়াদা দুজেন
এই অথর্ প্রভুর মিন্দেরর তদারিকর কাজ যঁারা করেতন তােদর িদেলন| তারা প্রভুর মিন্দর সারােনার জনয্
সুদক্ষ পাথর কািটেয় ও ছুেতার িমিস্ত্র ভাড়া করেলন| এছাড়াও েলাহা ও িপতেলর কাজ জানা কািরগরেদরও
ভাড়া করা হেয়িছল|

13 যারা প্রভুর মিন্দর তদারিকর কাজ করেতা তারা সকেলই িনষ্ঠাবান ও সৎ হওয়ায় ঈশ্বেরর মিন্দর
পুনির্নমর্ােণর কাজ সুচারুভােব সম্পন্ন হেয়িছল এবং প্রভুর মিন্দরেক িঠক আেগর মেতা ও আেরা দৃঢ় কের
বানােনা হয়| 14 কাজিট েশষ হেল কমর্চারীরা অবিশষ্ট অথর্ রাজা েযায়াশ ও যাজক িযেহায়াদার কােছ
িফিরেয় আনেলা| এই অথর্ িদেয় প্রভুর মিন্দেরর জনয্ িবিভন্ন িজিনসপত্র বানােনা ছাড়াও, এই অথর্ প্রভুর
মিন্দেরর িনতয্েসবা ও েহামবিল িনেবদেনর কােজ বয্বহার করা হেয়িছল| এছাড়াও এই অবিশষ্ট অথর্ িদেয়
েসানা ও রূেপার পাত্র ও টুিকটািক িজিনসপত্র বানােনা হেয়িছল| িযেহায়াদার জীবদ্দশায় যাজকরা িনয়িমত
প্রভুর মিন্দের েহামবিল উৎসগর্ করেতন|

15 অবেশেষ, িযেহায়াদা বৃদ্ধ হেলন এবং 130 বছর বয়েস তঁার মৃতুয্ হল| 16 েলাকরা দায়ুদ নগরীেত
রাজােদর সমািধ েক্ষেত্র িযেহায়াদােক সমািধস্থ কেরিছেলন কারণ িতিন ইস্রােয়েলর ঈশ্বর ও তঁার মিন্দেরর
জনয্ বহু ভাল ভাল কাজ কেরিছেলন|

17 িযেহায়াদার মৃতুয্র পর, ইস্রােয়েলর েনতৃবগর্ রাজা েযায়াশেক অভয্থর্না করেলন এবং ধীের ধীের
তঁার স্তুিত করেত শুরু করেলন| েযায়াশ তােদর পরামশর্গুিল গ্রহণ কেরিছেলন| 18 রাজা ও েনতারা, প্রভু
তঁােদর পূবর্পুরুষেদর ঈশ্বেরর মিন্দেরর িদক েথেক মুখ িফিরেয় িনেলন| পিরবেতর্ , তারা আেশরার খঁুিট ও
অনয্ানয্ ভ্রান্ত মূির্ত্ত পূেজা শুরু করেলন| রাজা ও েনতােদর অপরােধর জনয্ ঈশ্বর িযহূদা ও েজরুশােলেমর
েলাকেদর ওপর কু্রদ্ধ হেলন| 19ঈশ্বর েলাকেদর মন তঁার প্রিত িফিরেয়আনার জনয্ ভাববাদীেদর পাঠােলন|
িকন্তু েলাকরা সদুপেদেশ কণর্পাত পযর্ন্ত করেলা না|

20 তারপর ঈশ্বেরর আত্মা যাজক িযেহায়াদার পুত্র সখিরয়র ওপর ভর করেলা| িতিন েলাকেদর সামেন
দঁািড়েয় বলেলন, “ঈশ্বর এই কথা বেলেছন: �েতামরা েকন প্রভুর িবিধসমূহ ও আজ্ঞা অমানয্ করেছা?
এভােব েতামরা কখেনাই েকােনা কােজ কৃতকাযর্ হেত পারেব না| েতামরা প্রভুেক তয্াগ কেরেছা, তাই
িতিনও েতামােদর তয্াগ কেরেছন|� ”

21 িকন্তু িবচারবুিদ্ধহীন েলাকরা তখন একসেঙ্গ চক্রান্ত করেলা এবং রাজা যখন তােদর সখিরয়েক হতয্া
করেত আেদশ িদেলন, তারা পাথর ছঁুেড় মিন্দর চত্বেরই তঁােক হতয্া করেলা| 22 একবারও রাজা েযায়াশ
তঁার প্রিত সখিরয়র িপতা যাজক িযেহায়াদার করুণার কথা মেন করেলন না| মারা যাবার আেগর মূহুেতর্
সখিরয় বলেলন, “প্রভু েযন েতামার এই অপরাধ েদখেত পান এবং েতামােক এর েযাগয্ শািস্ত েদন|”

23এক বছেরর মেধয্ অরামীয় েসনাবািহনী এেস রাজা েযায়ােশর রাজয্ আক্রমণ করেলা| তারা িযহূদা ও
েজরুশােলমআক্রমণ করল এবং সমস্ত েনতােদর হতয্া করবার পর েসনাবািহনী যাবতীয় দুমূর্লয্ িজিনসপত্র
লুঠ কের দেম্মশেক রাজার কােছ েসগুিল পািঠেয় িদল| 24অরামীয়রা েছাট েসনাবািহনী িনেয় এেলও প্রভু
তােদর িযহূদার েসনাবািহনী, েযটা তােদর েসনাবািহনীর েচেয় বড় িছল, তােক পরািজত করেত িদেলন|
কারণ িযহূদার েলাকরা তােদর পূবর্পুরুেষর ঈশ্বরেক পিরতয্াগ কেরিছল| এইভােব রাজা েযায়ােশর শািস্ত
িবধান হল| 25অরামীয়রা যখন চেল েগল তখন িতিন ভীষণভােব আহত| তঁার িনেজর ভৃতয্রাই তঁার িবরুেদ্ধ
চক্রান্ত কের তঁােক তঁার িবছানায় হতয্া করেলা| এরপর েলাকরা তঁােক দায়ুদ নগরীেত সমািধস্থ করেলা,
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তেব তা রাজােদর জনয্ িনির্দষ্ট সমািধ েক্ষেত্র নয়| যাজক িযেহায়াদার পুত্র সখিরয়েক হতয্া করার জনয্ই
েযায়ােশর ভৃতয্রা তঁার িবরুেদ্ধ চক্রান্ত কেরিছল|

26 েযায়ােশর িবরুেদ্ধ যারা চক্রান্ত কেরিছল তঁারা হল অেম্মােনর িশিময়েতর পুত্র সাবদ ও েমায়ােবর
িশম্রীেতর পুত্র িযেহাষাবদ| 27 েযায়ােশর পুত্রেদর গল্প, তঁার িবরুেদ্ধ ভিবষয্দ্বাণী ও িতিন িকভােব আবার
প্রভুর মিন্দর নবরূেপ িনমর্াণ কেরিছেলন েসসব কথা রাজােদর সম্বেন্ধ িববরণী গ্রেন্থ িলিপবদ্ধ আেছ|
েযায়ােশর পর তঁার পুত্র অমৎিসয় নতুন রাজা হেলন|

25
িযহূদার রাজা অমৎিসয়

1 পঁিচশ বছর বয়েস িযহূদার রাজা হেয় অমৎিসয় েমাট 29 বছর েজরুশােলেম রাজত্ব কেরিছেলন| তঁার
মাতা িযেহায়দ্দনও িছেলন েজরুশােলম েথেকই| 2অমৎিসয় প্রভুর অিভপ্রায় অনুযায়ী সমস্ত কাজ করেলও
িতিন সবর্ান্তঃকরেণ এইসব কাজকেরন িন| 3অবেশেষ িতিন রাজা িহেসেব িনেজর শাসন প্রিতিষ্ঠত করেলন
এবং েয সমস্ত রাজকমর্চারীরা তঁার িপতােক খুন কেরিছল তােদর হতয্া করেলন| 4 িকন্তু অমৎিসয় এইসব
বয্িক্তেদর সন্তানেদর হতয্া কেরন িন| কারণ িতিন েমািশর পুস্তেক েলখা িবিধ অনুযায়ী কাজ কের়িছেলন|
প্রভু আেদশ িদেয়িছেলন, “সন্তানেদর অপরােধর জনয্ েযমন অিভভাবকেদর মৃতুয্দণ্ড েদওয়া যােব না,
িঠক একই রকমভােব িপতামাতার েকােনা অপরােধর জনয্ েকান সন্তানেক মৃতুয্দণ্ড েদওয়া িঠক হেব না|
েকান বয্িক্তেক েকবলমাত্র তার কৃত েকান কুকেমর্র জনয্ই মৃতুয্দণ্ড েদওয়া েযেত পাের|”

5অমৎিসয় িযহূদা এবং িবনয্ামীেনর সমস্ত বয্িক্তেদর একিত্রত করেলন এবং তােদর পিরবার অনুযায়ী
পৃথক কেরিছেলন| িতিন তােদর ৈসনয্াধয্ক্ষ ও অিধনায়কেদর কতৃ্তর্ েত্বর অধীেন েরেখিছেলন| 20 বছর
বা তার েবশী বয়স্ক েলাকেদর ৈসিনক িহেসেব িনেয়াগ করা হেয়িছল| এভােব সব িমিলেয় ঢাল ও
বল্লমধারী েমাট 300,000 েযাদ্ধা িছল| 6 এছাড়াও অমৎিসয় ইস্রােয়েলর েথেক 3/3-4 টন রূেপার
িবিনমেয় 100,000 ৈসনয্ ধার কেরিছেলন| 7 িকন্তু এসমেয় একজন ভাববাদী এেস অমৎিসয়েক বলেলন,
“মহারাজ, ইস্রােয়েলর েসনাবািহনীেক আপনার সেঙ্গ েযেত েদেবন না| কারণ বতর্ মােন প্রভু ইস্রােয়েলর
েলাকেদর সেঙ্গ েনই, ইফ্রিয়ম েগাষ্ঠীর সেঙ্গও েনই| 8 যিদ েতামরা যুেদ্ধ যাও েতামরা অবশয্ই একিট কিঠন
যুেদ্ধর জনয্ িনেজেদর প্রস্তুত েরেখা| ঈশ্বর হয়েতা েতামােদর বাধা েদেবন কারণ ঈশ্বেরর ক্ষমতা আেছ
েতামােক সাহাযয্ করেত অথবা েতামােক বাধা িদেত|” 9 তখন অমৎিসয় তােক বলেলন, “িকন্তু আিম
এর মেধয্ ইস্রােয়লীয়েদর েয অথর্ িদেয়িছ তার িক হেব?” ঈশ্বেরর েলাক উত্তর িদেলন, “প্রভুর ভাণ্ডার
অফুরন্ত| িতিন চাইেল আপনােক এর েথেকও েবিশ িদেত পােরন!”

10 অমৎিসয় তখন ইস্রােয়লীয় েসনােদর ইফ্রিয়েম তােদর বাসভূিমেত পািঠেয় িদেলন| এর ফেল এরা
সকেলই িযহূদার রাজা ও অিধবাসীেদর ওপর অতয্ন্ত কু্ষব্ধ হেয় িফের েগল|

11এরপরঅমৎিসয় বীর িবক্রেম তঁার েসনােদর ইেদােমর লবণ উপতয্কায় যুেদ্ধ েনতৃত্ব িদেলন| েসখােন
তঁার েসনাবািহনী 10,000 েসয়ীর ৈসনয্েক হতয্া করেলা, 12 এবং আরও 10,000 ৈসনয্েক পাহােড়র
চূড়ায় িনেয় িগেয় ধাক্কা েমের তােদর নীেচ েফেল িদল| নীেচ কিঠন পাথেরর ওপর পড়বার জনয্ এইসব
ৈসিনকেদর মৃতুয্ হল|

13 িকন্তু এসমেয় েয সমস্ত ইস্রােয়লীয় েসনােদর অমৎিসয় েফরৎ পািঠেয়িছেলন তারা িযহূদার ৈবৎ -
েহােরাণ েথেক শমিরয়া পযর্ন্ত অঞ্চেলর শহরগুেলা আক্রমণ করেত শুরু কেরিছল| এরা 3000 বয্িক্তেক
হতয্া কের বহু দামী দামী িজিনস লুঠ কেরিছল|

14 ইেদামীয়েদর যুেদ্ধ পরািজত করার পর অমৎিসয় স্বেদেশ িফের এেলন| িফের আসার সমেয়
অমৎিসয় েসয়ীেরর েলােকেদর েসই মূির্ত্তগুেলা এেনিছেলন| এরপর অমৎিসয় িনেজ েসইসব মূির্ত্ত পূেজা
করেত শুরু করেলন| এেদর সামেন িতিন নত হেয়িছেলন এবং তােদর কােছ ধুপধূেনা জ্বালােতন| 15এেত
প্রভু যারপরনাই কু্রদ্ধ হেলন এবং অমৎিসেয়র কােছ এক ভাববাদীেক পাঠােলন| িতিন এেস অমৎ িসয়েক
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বলেলন, “তুিম েকন হঠাৎ   িভনেদশীয় মূির্ত্তর পূেজা শুরু করেল? এইসব মূির্ত্তগুেলা েতা এেদর
উপাসকেদরও েতামার িবরুেদ্ধ রক্ষা করেত পােরিন|”

16 এর উত্তের অমৎিসয় উদ্ধতভােব েসই ভাববাদীেক বলেলন, “চুপ কর, নয়েতা মারা পড়েব| আমরা
িক েতামােক রাজার পরামশর্দাতা িনেয়াগ কেরিছ?” েসই ভাববাদী তখন বলেলন, “প্রভু তাহেল সিতয্
সিতয্ই েতামার পাপাচরেণর জনয্ েতামােক ধ্বংেসর মুেখ েঠেল িদেচ্ছন েযেহতু তুিম আমার উপেদশ
িনেল না|”

17অমৎিসয় তঁার মন্ত্রণাদাতােদর সেঙ্গ পরামশর্ করার পর ইস্রােয়েলর রাজা িযেহায়াহেসর পুত্র েযহূর
েপৗত্র িযেহায়ামেক খবর পাঠােলন, “চেলা আমরা সমু্মখ যুদ্ধ কির|”

18 ইস্রােয়েলর রাজা েযায়াশ এর প্রতুয্ত্তের িযহূদার রাজা অমৎিসয়েক খবর পাঠােলন, “িলবােনােনর
এক কঁাটাঝাড়, এক মহীরূহেক বেলিছেলন, �েতামার কনয্ার সেঙ্গআমার পুেত্রর িবেয় দাও|� আর এিদেক
এক বুেনা জন্তু এেস কঁাটাঝাড় মািড়েয় িদেয় চেল েগেলা| 19 েশােনা, েতামরা ইেদামেক হািরেয় িদেয়ছ
তাই েতামরা গির্বত ও অহঙ্কারী হেয়ছ| বাড়ীেত বেস থাক, আমােদর প্রেরািচত কেরা না| যিদ েতামরা আমার
সেঙ্গ যুদ্ধ করেত চাও েতামরা েতা বেটই, এমনিক িযহূদাও পরািজত হেব|”

20 িকন্তু অমৎিসয় একথায় কান িদেত চাইেলন না| আসেল এ ঘটনা প্রভুর অিভপ্রায় অনুসােরই ঘেটিছল|
ইস্রােয়লীয়েদর হােত িযহূদােক পরািজত করার পিরকল্পনা স্বয়ং প্রভুই কেরিছেলন কারণ তারা ইেদামীয়েদর
মূির্ত্ত পূেজা করবার অপরাধ কেরিছল| 21 ইস্রােয়েলর রাজা িযেহায়াস িযহূদায় ৈবৎ -েশমেশেত রাজা
অমৎিসয়র মুেখামুিখ হেলন| 22 যুেদ্ধ ইস্রােয়ল িযহূদােক পরািজত করল| িযহূদার প্রেতয্েক রেণ ভঙ্গ
িদেয় বািড় পালােলা| 23 রাজা িযেহায়াস ৈবৎ -েশমেশেত িযহূদার রাজা অমৎিসয়েক বন্দী কের তঁােক
েজরুশােলেম িনেয় েগেলন| অমৎিসয় িছেলন েযায়ােশর পুত্র এবং িযেহায়াহেসর েপৗত্র| িযেহায়াস
ইফ্রিয়েমর ফটক েথেক েকােণর ফটক পযর্ন্ত েজরুশােলেমর প্রাচীেরর 600 ফুট েভেঙ্গ েফলেলন| 24 িতিন
সমস্ত েসানা ও রূেপা এবং ওেবদ ইেদাম যা িকছু িজিনষপত্র মিন্দের পাহারা িদত, প্রাসােদর সমস্ত িকছু
সম্পদ এবং বন্দীেদর িনেয়িছেলন| িতিন এই সব িকছু শমিরয়ােত িফিরেয় িনেয় েগেলন|

25 িযেহায়ােসর মৃতুয্র পর অমৎিসয় আেরা 15 বছর েবঁেচিছেলন| 26 অমৎিসয় তঁার রাজেত্বর প্রথম
েথেক েশষাবিধ আর যা িকছু কেরিছেলন েসসবই িযহূদা ও ইস্রােয়েলর রাজােদর ইিতহাস গ্রেন্থ িলিপবদ্ধ
আেছ| 27 অমৎিসয় যখন প্রভুেক অনুসরণ করা বন্ধ কের িদেলন তখন েজরুশােলেমর েলােকরা তঁার
িবরুেদ্ধ চক্রান্ত করেলা| অমৎিসয় েকােনামেত লাখীেশ পািলেয় েগেলও েলােকরা েসখােন েলাক পািঠেয়
অমৎিসয়েক হতয্া করল| 28 তারপর তারা েঘাড়ার িপেঠ কের তঁার মৃতেদহ িনেয় এেলা এবং তঁার
পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ সমািধস্থ করেলা|

26
িযহূদার রাজা উিষয়

1-3এরপর িযহূদার েলাকরা অমৎিসয়র জায়গায় িকেশার উিষয়েক নতুন রাজা িহেসেব িনযুক্ত করেলা|
উিষয় মাত্র 16 বছর বয়েস রাজা হেয় 52 বছর েজরুশােলেম শাসন কেরিছেলন| তঁার িপতার মৃতুয্র পর
িতিন এলত্ শহরিট নতুন কের বািনেয় িযহূদােক েফরৎ িদেয়িছেলন|
উিষয়র মা িযখিলয়া িছেলন েজরুশােলেমর বািসন্দা| 4 উিষয় প্রভুর বাধয্ িছেলন এবং তঁার িপতা

অমৎিসয়র মত জীবনযাপন কেরিছেলন| 5 সখিরয়র জীবদ্দশায় তঁার কাছ েথেক িশক্ষা লাভ কের ও
অনুেপ্ররণা েপেয় উিষয় ঈশ্বরেক অনুসরণ কেরিছেলন| আর ঈশ্বেরর প্রিত যতিদন তঁার অিবচল ভিক্ত িছল
প্রভু ঈশ্বরও তঁােক সাফলয্ িদেয়িছেলন|

6 উিষয় পেলষ্টীয়েদর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ কেরিছেলন, গাত, যিব্ন ও অেস্দাদ শহরগুেলার চারপােশর
প্রাচীর েভেঙ্গ েফেলিছেলন এবং অেস্দাদ ও পেলষ্টীয় অধুয্িষত অনয্ানয্ অঞ্চলগুিলেত নতুন শহরসমূহ
ৈতরী কেরিছেলন| 7 পেলষ্টীয় ও গূরবােল বসবাসকারী আরবীয় ও িময়ূনীয়েদর িবরুেদ্ধ যখন উিষয় যুদ্ধ
কেরিছেলন, প্রভু উিষয়র সহায়তা কেরিছেলন| 8অেম্মানীয়রা উিষয়র বশয্তা স্বীকার কের তঁােক উপেঢৗকন



2 বংশাবিল 26:9 622 2 বংশাবিল 27:4

পাঠায়| তঁার অসীম সাহেসর খয্ািত িমশেরর সীমান্ত পযর্ন্ত ছিড়েয় পেড় কারণ িতিন খুব ক্ষমতাশালী হেয়
উেঠিছেলন|

9 েজরুশােলেমর েকাণার ফটেক, উপতয্কার ফটেক এবং প্রাচীেরর বঁােকর মুেখ উিষয় সুদৃঢ় নজরদাির
স্তম্ভসমূহ ৈতরী কেরিছেলন এবং েসগুেলার সবগুেলােক দূগর্ িদেয় েবষ্টিত কেরিছেলন| 10 উিষয় জনহীন
স্থােন কেয়কিট গমু্বজ বািনেয়িছেলন, কারণ পাবর্তয্ অঞ্চেল ও সমভূিমেত তঁার িবস্তর গবািদ পশু িছল|
িতিন পাহাড়তলী এবং উপতয্কাবতীর্ সমভূিমেত কৃষকও েরেখিছেলন ও কারেমেল দ্রাক্ষােক্ষত েদখােশানার
েলাক েরেখিছেলন েযেহতু িতিন কৃিষকাজ ভালবাসেতন|

11 উিষয়র একিট সুদক্ষ েসনাবািহনীও িছল| িযয়ূেয়ল নােম এক সিচব ও মােসয় নােম জৈনক অধয্ক্ষ
িমেল গুেণ েগঁেথ েসনাবািহনীিটেক কেয়কিট দেল িবভক্ত কের হনািনয়েক প্রধান েসনাপিত পেদ িনেয়াগ
কেরিছেলন| হনািনয় িছেলন রাজার অধীনস্থ পদস্থ চাকুেরেদর অনয্তম| 12 েসনাবািহনীেক যারা িনেদর্ শ
িদেতন তােদর মেধয্ েমাট 2600 জন পিরবােরর েনতা িছেলন| 13 এই েলাকরা 307,500 েযাদ্ধার এই
ৈসনয্দলেক পিরচালনা করেতন, যারা েয েকান শত্রুর িবরুেদ্ধ অতয্ন্ত পারদশীর্তার সেঙ্গ যুদ্ধ করেত
পারত| 14 উিষয় তঁার েসনাবািহনীর জনয্ বল্লম, ঢাল, িশরস্ত্রাণ, তীর, ধনুক ও গুলিতর জনয্ পাথর ৈতির
কিরেয়িছেলন| 15 েজরুশােলেম প্রাচীেরর ওপের এবং নজরদািরর স্তম্ভগুেলার ওপের পারদশীর্েদর দ্বারা
আিবসৃ্কত িবেশষ ধরেণর গুলিতসমূহ বসােনা হেয়িছল েযগুেলা পাথর ও তীর ছঁুড়েত পারত| দূরদূরােন্ত
উিষয়র খয্ািত ছিড়েয় পেড় এবং িতিন ক্রেম িবখয্াত ও শিক্তশালী এক রাজায় পিরণত হন|

16 িকন্তু শিক্ত বৃিদ্ধর সেঙ্গ সেঙ্গ উিষয়র দম্ভ তঁােক ধ্বংেসর মুেখ েঠেল েদয়, কারণ িতিন প্রভু, তঁার
ঈশ্বেরর প্রিত অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেত শুরু কেরন| এমনিক উিষয় একবার প্রভুর মিন্দেরর েবদীেত ধুপধূেনা
জ্বালােতও িগেয়িছেলন| 17যাজকঅসিরয় ওপ্রভুর েসবায় িনযুক্তআেরা 80জনসাহসী যাজকওউিষয়েক
অনুসরণ কেরন| 18 তঁারা উিষয়েক থািমেয় েদন ও সতকর্ কের বেলন, “ধুপধূেনা জ্বালাবার অিধকার
আপনার েনই, এ কাজ একমাত্র হােরােণর এবং যাজক উত্তরপুরুষরা করেত পােরন কারণ এ কােজর
জনয্ তঁােদর িনির্দষ্ট করা হেয়েছ| আপিন অনুগ্রহ কের পিবত্রতমস্থান েথেক চেল যান| আপিন অনিধকার
প্রেবশ কেরেছন এবং এটা প্রভুর কাছ েথেক আপনােক সম্মান এেন েদেব না|”

19 িকন্তু একথা শুেন, উিষয় যাজকেদর প্রিত অতয্ন্ত কু্রদ্ধ হেলন| তঁার হােত িছল একিট ধুনুিচ এবং েস
সমেয় যাজকেদর েচােখর সামেন েবদীর পােশ দঁাড়ােনা অবস্থােতই উিষয়র কপােল কুষ্ঠেরােগর লক্ষণ
ফুেট উঠেলা| 20অসিরয় ও অনয্ানয্ যাজকরা উিষয়র কপােল কুষ্ঠর িচহ্ন ফুেট উঠেত েদেখ েজার কের
তঁােক মিন্দর েথেক েবর কের িদেলন| উিষয় দ্রুত মিন্দর েছেড় চেল েগেলন কারণ শািস্তস্বরূপ প্রভু তঁােক
চমর্েরাগ িদেয়িছেলন| 21 এইভােব মৃতুয্র িদন অবিধ রাজা উিষয়র চমর্েরাগ িছল এবং িতিন প্রভুর মিন্দের
প্রেবেশর অিধকার হারােলন| তঁার পুত্র েযাথম তঁার রাজেত্বর েশষিদেক শাসক িহেসেব রাজপ্রাসাদ ও
েলাকেদর ওপর কতৃর্ ত্ব করেতন|

22প্রথম েথেক েশষাবিধ উিষয়আর যা িকছু কেরিছেলন েস সবইআেমােসর পুত্র ভাববাদী িযশাইয় িলেখ
িগেয়িছেলন| 23 উিষয়র মৃতুয্র পর তােক তঁার পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ কবর না িদেয় তঁােদর সমািধেক্ষেত্রর
িনকটস্থ এক মােঠ সমািধস্থ করা হয়| িতিন কুষ্ঠেরাগী হওয়ায় েলাকরা তঁােক রাজােদর সমািধেক্ষেত্র
সমািধস্থ কেরিন| তঁার মৃতুয্র পর তঁার পুত্র েযাথম তঁার জায়গায় নতুন রাজা হেলন|

27
িযহূদার রাজা েযাথম

1 পঁিচশ বছর বয়েস রাজা হেয় েযাথম েমাট 16 বছর েজরুশােলেম রাজত্ব কেরিছেলন| তঁার মাতা
িযরূশা িছেলন সােদােকর কনয্া| 2 েযাথম প্রভুর অিভপ্রায় অনুসাের তঁার িপতা উিষয়র মেতাই ঈশ্বরেক
অনুসরণ করেতন| িকন্তু িতিন কখনও তঁার িপতা উিষয়র মেতা প্রভুর মিন্দের ঢুেক ধুপধূেনা েদবার দুঃসাহস
প্রকাশ কেরন িন| িকন্তু তা সেত্ত্বও েলােকরা পাপাচরণ কের েযেত লাগেলা| 3 েযাথম প্রভুর মিন্দেরর উত্তর
দরজািট পুনির্নমর্াণ করা ছাড়াও ওফেলর প্রাচীেরর ওপর অেনক িকছু স্থাপন কেরন এবং 4 িযহূদার পাবর্তয্
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অঞ্চেল েবশ িকছু শহর স্থাপন কেরিছেলন| এছাড়াও িতিন জঙ্গেল দুগর্ ও নজরদািরর জনয্ স্তম্ভ বানান|
5অেম্মানীয়েদর সেঙ্গ যুদ্ধ কের িতিন যুেদ্ধ অেম্মান-রাজেক পরািজত কেরন যার ফলস্বরূপ িতন বছর ধের
একটানা প্রেতয্ক বছর অেম্মানীয়রা তঁােক 3/3-4 টন রূেপা, প্রায় 62,000 বুেশল গম ও যব নজরানা
িদত|

6প্রভু তঁার ঈশ্বরেক অনুসরণ কের েযাথম শিক্তশালী হেয় উেঠিছেলন| 7 িতিন আর যা িকছু কেরিছেলন
েসসব ও তঁার যুেদ্ধর িববরণী ইস্রােয়ল ও িযহূদার রাজােদর ইিতহাস গ্রেন্থ িলিপবদ্ধ আেছ| 8 পঁিচশ বছর
বয়েস রাজা হেয় 16 বছর েজরুশােলম শাসন করার পর তঁার মৃতুয্ হেল 9 তঁােক তঁার পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ
দায়ুদ নগরীেত সমািধস্থ করা হল| এরপর েযাথেমর জায়গায় রাজা হেলন তঁারই পুত্র আহস|

28
িযহূদার রাজা আহস

1আহস 20 বছর বয়েস রাজা হেয় েমাট 16 বছর েজরুশােলেম রাজত্ব কেরিছেলন| িতিন তঁার ধমর্িনষ্ঠ
পূবর্পুরুষ দায়ুেদর মেতা বা প্রভুর অিভপ্রায় অনুযায়ী জীবনযাপন কেরন িন| 2আহস ইস্রােয়েলর রাজােদর
খারাপ দৃষ্টান্ত অনুসরণ কের জীবনযাপন কেরিছেলন| িতিন বালেদবতােদর আরাধনার জনয্ও মূির্ত্তসমূহ
বািনেয়িছেলন| 3 এছাড়া ইস্রােয়লীয়েদর তাড়াবার আেগ প্রভু েয কনানীয় জািতেদর তািড়েয় িদেয়িছেলন
তােদর ঘৃণয্ আচরেনর মত আহস িবন্-িহেন্নােমর উপতয্কায় ধুপধূেনা িদেয়িছেলন ও তঁার িনেজর পুত্রেদর
আগুেন উৎসগর্ কেরিছেলন| 4 বিলদান করা ছাড়াও আহস উঁচু েবদীগুেলায় পাহােড় এবং প্রেতয্কিট সবুজ
গােছর তলায় ধুপধূেনা িদেতন|

5-6 েযেহতু আহস এই সমস্ত পাপাচরেণ িলপ্ত হেয়িছেলন েসেহতু প্রভু, তঁার ঈশ্বর অরাম রােজর হােত
তঁােক যুেদ্ধ পরািজত কেরিছেলন|আহেসর বহু ৈসনয্েক বন্দী কের অরামরাজ তােদর দেম্মশেক িনেয় যান|
উপরন্তু, ইস্রােয়েলর রাজা রমিলয়র পুত্র েপকহর হােতওআহেসর পরাজয় ঘেট| েপকহ ও তঁার েসনাবািহনী
িমেল একিদেনর মেধয্ িযহূদার 120,000 হাজার বীর েসনােক হতয্া কেরিছেলন| েপকহ এেদর পরািজত
করেত েপেরিছেলন কারণ এরা তােদর পূবর্পুরুেষর ঈশ্বরেক পিরতয্াগ কেরিছল| 7 ইফ্রিয়ম েথেক একজন
শিক্তশালী েযাদ্ধা িসিখ্র, আহেসর পুত্র মােসয়েক, প্রাসােদর অধয্ক্ষ অস্রীকামেক আর কতৃর্ েত্ব িযিন িছেলন
রাজার পেরই েসই ইল্কানােক হতয্া কেরন|

8 ইস্রােয়লীয় েসনাবািহনী িযহূদায় বসবাসকারী তােদর 200,000 আত্মীয়স্বজনেক বন্দী করা ছাড়াও
িযহূদা নারী ও িশশুসহ বহু মূলয্বান িজিনসপত্রঅপহরণ কের শমিরয়ােত িনেয় এেসিছল| 9 িকন্তু েস সমেয়,
ওেদদ নােম এক প্রভুর ভাববাদী িবজয়ী ইস্রােয়লীয় েসনাবািহনীেক বলেলন, “েতামােদর পূবর্পুরুেষর দ্বারা
পূিজত প্রভুর কৃপায় েতামরা িযহূদােক হারােত েপেরেছা কারণ িতিন তােদর ওপর কু্রদ্ধ হেয়িছেলন| িকন্তু
েতামরা খুব িনষু্ঠর ওব্বর্েরািচতভােব িযহূদার ৈসনয্েদর হতয্া কেরেছা, তাই এখন প্রভু েতামােদর ওপর কু্রদ্ধ
হেয়েছন| 10 েতামরা িযহূদা এবং েজরুশােলেমর বন্দীেদর ক্রীতদাস িহেসেব রাখবার পিরকল্পনা কেরিছেল|
িকন্তু েতামরা িনেজরাই প্রভুর িবরুেদ্ধ পাপ কেরছ| 11 এখন আমার কথা েশােনা| েতামরা েতামােদর বন্দী
ভাই-েবানেদর মুিক্ত দাও কারণ এই অপরােধর জনয্ প্রভু েতামােদর প্রিত খুবই কু্রদ্ধ হেয়েছন|”

12 েসই সময় িযেহাহানেনর পুত্র অসিরয়, মিশেল্লেমােতর পুত্র েবিরিখয়, শলু্লেমর পুত্র িযিহিষ্কয় এবং
হদ্লেয়র পুত্র অমাসা প্রমুখ ইফ্রিয়েমর ৈসনয্বািহনীর এইসব েনতারা যুদ্ধ েথেক একদল ইস্রােয়লীয়
ৈসিনকেদর ঘের িফরেত েদেখ তােদর সতকর্ কের িদেলন| 13 তঁারা ইস্রােয়লীয় েসনােদর বলেলন, “িযহূদা
েথেক কাউেক আর বন্দী কের এখােন িনেয় এেসা না কারণ তােত প্রভুর প্রিত আমােদর পােপর েবাঝা
উত্তেরাত্তর বাড়েব| এেত প্রভু আমােদর ও ইস্রােয়েলর প্রিত খুবই কু্ষব্ধ হেবন|”

14 তখন েসনারা তােদর েনতােদর হােত সমস্ত বন্দীেদর ও যাবতীয় লুঠ করা সম্পদ তুেল িদল|
15 েবিরিখয়, িযিহিষ্কয় এবং অমাসা েনতৃগণ ইস্রােয়লীয়রা েয সমস্ত েপাশাক-আশাক এেনিছল তা েথেক
উলঙ্গ বন্দীেদর পরবার জনয্ েপাশাক িদেলন ও তােদর পিরচযর্া করেত লাগেলন| বন্দীেদর সবাইেক খাবার
ও পানীয় েদওয়া হল এবং তােদর মেধয্ যারা আহত হেয়িছল তােদর ক্ষতস্থােন েতল লািগেয় েদওয়া হল|
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তারপর েনতারা সমস্ত বন্দীেদর, যারা খুব দুবর্ল িছল তােদর গাধার িপেঠ তুেল িদেলন এবং তােদর বািড়র
কােছ তালগােছর েদশ িযরীেহােত তােদর িনেয় েগেলন এবং শমিরয়ােত িফের এেলন|

16-17 এই সমেয়, ইেদামীয় েসনাবািহনী আবার িফের এেলা এবং িযহূদােক অনয্ একিট যুেদ্ধ পরািজত
কের এবং তােদর বন্দীেদর ইেদােম িনেয় যায়| তখন রাজা আহস অশূররােজর সাহাযয্ প্রাথর্না করেলন|
18পেলষ্টীয়রাও এেস দিক্ষণ িযহূদা ও িযহূদার পাবর্তয্ অঞ্চেল ৈবৎ েশমেশ, অয়ােলান, গেদেরাত্ , েসােখা,
িতথা, িগেম্সা প্রমুখ শহর ও এইসব শহেরর পাশ্ববতীর্ গ্রামগুেলা দখল কের বসবাস করেত শুরু করেলা|
19 রাজা আহস িযহূদার েলাকেদর পােপর পেথ পিরচালনা করার জনয্ই প্রভু িযহূদােক সঙ্কেটর মুেখ েঠেল
িদেয়িছেলন| আহস প্রভুেত েমােটই িবশ্বাসী িছেলন না| 20 সাহােযয্র পিরবেতর্ অশূররাজ িতল্গত্ িপেল্নষর
এেসআহেসর সঙ্কটআেরা বািড়েয় তুেলিছেলন| 21প্রভুর মিন্দর, রাজপ্রাসাদ ও রাজপুত্রেদর থাকা জায়গা
েথেক বহু মূলয্বান িজিনসপত্র িনেয় েসসব অশূররাজেক িদেয়ও আহস তঁােক সন্তুষ্ট করেত পােরন িন|

22 সঙ্কটাবস্থায় আহস আেরা েবশী কের পাপাচরণ ও প্রভুর প্রিত অশ্রদ্ধা প্রদশর্ন করেত শুরু কেরন|
23 িতিন দেম্মশেকর েলাকেদর েদবতার কােছ বিলদান িনেবদন করেলন| তােদর হােত পরািজত হেয়
আহস ভাবেলন, “তাহেল আিম অরােমর েদবতার আরাধনা কির ও তঁার কােছ বিলদান কির, তাহেল
িনশ্চয়ই এইসব েদবতাগণ ও তােদর উপাসকরা আমােক সাহাযয্ করেব|” যাইেহাক্, তঁারা তঁােক সাহাযয্
করেত পােরন িন এবং তঁার পতন ঘিটেয়িছেলন| এবং তঁার সেঙ্গ, সমগ্র ইস্রােয়েলর পতন হেয়িছল|

24 ঈশ্বেরর মিন্দর েথেক সমস্ত িজিনসপত্র জেড়া কের আহস েসই সমস্ত টুকেরা টুকেরা কের েভেঙ
প্রভুর মিন্দেরর দরজা বন্ধ কের িদেলন| েজরুশােলেমর রাস্তার েমােড় েমােড় েবদী বািনেয় 25 িযহূদার
সমস্ত শহরগুিলেত আহস অনয্ েদবতােদর ধুপধূনা েদবার জনয্ উঁচু স্থান বািনেয় িদেলন| এইভােব আহস
তঁার পূবর্পুরুষেদর প্রভু ঈশ্বরেক অতয্ন্ত কু্রদ্ধ কের তুলেলন|

26 রাজেত্বর প্রথম েথেক েশষাবিধ আর যা িকছু আহস কেরিছেলন েসসবই িযহূদা ও ইস্রােয়েলর
রাজােদর ইিতহাস গ্রেন্থ িলিপবদ্ধ করা আেছ| 27 আহেসর মৃতুয্র পর তঁােক েজরুশােলেম তঁার
পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ সমািধস্থ করা হয়| তেব তঁােক ইস্রােয়েলর রাজােদর সেঙ্গ সমািধস্থ করা হয়িন| তঁার
পের তঁার পুত্র িহিষ্কয় তার জায়গায় নতুন রাজা হেলন|

29
িযহূদার রাজা িহিষ্কয়

1 িহিষ্কয় 25 বছর বয়েস রাজা হেয় েমাট 29 বছর েজরুশােলেম রাজত্ব কেরিছেলন| তঁার মা অিবয়া
িছেলন সখিরয়র কনয্া| 2 িহিষ্কয় প্রভুর অিভপ্রায় অনুসাের তঁার পূবর্পুরুষ দায়ুেদর মেতা সৎ ও ধমর্িনষ্ঠভােব
জীবনযাপন কেরন|

3 তঁার রাজত্বকােলর প্রথম বছেরর, প্রথম মােসর মেধয্ই িহিষ্কয় প্রভুর মিন্দরিট আবার খুেল িদেয়িছেলন
এবং মিন্দেরর দরজাগুেলা েমরামত কের িদেয়িছেলন| 4-5 যাজক ও েলবীয়েদর একিত্রত কের মিন্দেরর
পূবর্ প্রােন্তর েখালা চত্বের িহিষ্কয় তঁােদর সেঙ্গ এক ৈবঠেক িমিলত হেয় বলেলন, “েলবীয়রা েশােনা,
মিন্দেরর েসবা করবার পিবত্র কােজর জনয্ েতামরা িনেজেদর প্রস্তত কর| প্রভু, েতামােদর পূবর্পুরুেষর
ঈশ্বেরর মিন্দরিটেক শুদ্ধ ও পিবত্র কের েতােলা| মিন্দরেক অশুদ্ধ ও অপিবত্র কেরেছ এমন প্রিতিট িজিনষ
মিন্দর েথেক সিরেয় দাও| 6 আমােদর পূবর্পুরুষরা প্রভুর অবাধয্ হেয় জীবন কািটেয়েছ| তারা মিন্দরেক
অশ্রদ্ধা কের এবং প্রভুর িদক েথেক মুখ িফিরেয় িনেয় প্রভুর পথ েথেক সের েগেছ| 7 তারা মিন্দেরর
দরজা বন্ধ কের িদেয়েছ এবং বািতদােনর প্রজ্জ্বিলত অিগ্নিশখা িনিভেয় িদেয়েছ| ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর
পিবত্র স্থােনর েবদীেত ধুপধূেনা েদওয়া আর েহামবিলও তারা বন্ধ কের িদেয়েছ| 8 তাই প্রভু, িযহূদা ও
েজরুশােলেমর েলাকেদর ওপর কু্রদ্ধ হেয় তােদর শািস্ত িদেয়েছন, যােত অনয্ জািতরা তােদর ভয়, িবস্ময়
এবং উপহােসর পাত্র িহেসেব েদেখ এবং েতামরা িনেজরা েদখেত পাও েয এ সবই সিতয্| েতামরা জােনা
এর এক বণর্ও িমথয্া নয়, কারণ েতামরা স্বচেক্ষ এই ঘটনা েদেখেছা| 9 েতামরা েদেখেছা েয এ কারেণই
আমােদর পূবর্পুরুষেদর যুেদ্ধ মৃতুয্ হেয়েছ এবং আমােদর স্ত্রী, েছেল-েমেয়েদর কারারুদ্ধ করা হেয়েছ|
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10 একারেণ আিম িহিষ্কয় প্রভু ঈস্রােয়েলর ঈশ্বরেক আবার নতুন কের প্রিতশ্রুিত িদেত চাই, যােত িতিন
আর আমােদর ওপর কু্রদ্ধ হেয় না থােকন| 11আমার েলাকরা েশান, েতামরা কত্তর্ েবয্ অবেহলা কেরা না|
প্রভু তঁার েসবার জনয্ েতামােদর মেনানীত কেরেছন| তঁার মিন্দের েসবা ও ধুপধূেনা েদবার অিধকার িতিন
শুধু েতামােদরই িদেয়েছন|”

12-14 একথা শুেন িনথিলিখত েলবীয়রা কােজ েলেগ েগল:

অমাসেয়র পুত্র মাহৎ এবং কহাৎ পিরবােরর অসিরেয়র পুত্র েযােয়ল;
অিব্দর পুত্র কীশ এবং মরাির পিরবারভুক্ত িযহিলেলেলর পুত্র অসিরয়;
িসেম্মর পুত্র েযায়াহ আর েগেশর্ান পিরবােরর েযায়ােহর পুত্র এদন;
ইলীষাফেণর বংেশর িশিম্র ও িযয়ূেয়ল,
আসেফর পিরবােরর সখিরয় ও মত্তিনয়,
েহমেনর উত্তরপুরুষেদর মেধয্ িযহূেয়ল ও িশিমিয়,
িযদূথূেনর উত্তরপুরুষেদর মেধয্ শমিয়য় ও উষীেয়ল|

15 তারপর তারা অনয্ানয্ সমস্ত েলবীয়েদর একেত্র জেড়া কের প্রভুর মিন্দর আনুষ্ঠািনকভােব েশাধন
করার জনয্ িনেজেদর প্রস্তুত করেলন| রাজার মুখ িদেয় প্রভুর েয আেদশ এেসিছল তা তঁারা শ্রদ্ধার
সেঙ্গ গ্রহণ করেলন| 16 যাজকরা প্রভুর মিন্দেরর অভয্ন্তরভােগ েগেলন| তঁারা মিন্দেরর মেধয্ েয সমস্ত
অশুিচ িজিনসপত্র িছল েস সমস্ত েবর কের মিন্দেরর উেঠােন আনেলন| তারপর েলবীয়রা েসসব িকেদ্রাণ
উপতয্কায় িনেয় েগেলন এবং তার মেধয্ েফেল িদেলন| 17প্রথম মােসর প্রথম িদেন তঁারা আনুষ্ঠািনকভােব
মিন্দেরর েশাধেনর কাজ শুরু কেরিছেলন| ঐ মােসরই অষ্টম িদেন তঁারা মিন্দেরর প্রেবশ পেথ এেস
উপিস্থত হেলন এবং তারপর আেরা আটিদন ধের মিন্দেরর শুিচকরেণর কাজ কের েগেলন| েসই মােসর
16 িদেনর মাথায় সমস্ত কাজ েশষ হেয়িছল|

18এরপর তারা রাজা িহিষ্কয়র কােছ িগেয় তঁােক বলেলন, “আমরা প্রভুর মিন্দরিট আগােগাড়া পিরষ্কার
পিরচ্ছন্ন কেরিছ| েহামবিল িনেবদেনর জনয্ েবদী ও অনয্ানয্ যা িকছু, েযমন রুিট রাখার জনয্ েটিবল
এবং েসখােন বয্বহৃত বাসনেকাসন পিরষ্কার ও পিবত্র কেরিছ| 19 রাজা আহস ঈশ্বেরর িবরুদ্ধাচরণ করার
পের িতিন মিন্দেরর িজিনসপত্র এবং আসবাবপত্রগুিলেক অবেহলা কেরিছেলন| আমরা এসব িজিনষ শুদ্ধ
কেরিছ এবং েসগুেলা প্রভুর েবদীর সামেন সািজেয় েরেখিছ|”

20 পরিদন েভারেবলা, রাজা িহিষ্কয় শহেরর সমস্ত উচ্চপদািধকারী কমর্চারীেদর িনেয় মিন্দের েগেলন|
21 রাজপিরবােরর, পিবত্রস্থােনর এবং িযহূদার েলাকেদর পাপেমাচেনর ৈনেবদয্ িহেসেব তঁারা সাতটা ষঁাড়,
সাতটা েমষ, সাতটা েমষশাবক এবং সাতটা পুং ছাগল এেনিছেলন| রাজা িহিষ্কয় হােরােণর উত্তরপুরুষ
যাজকেদর ঐ প্রাণীগুিলেক প্রভুর েবদীেত বিল িদেতআেদশ িদেলন| 22তাই যাজকরা প্রথেম ষঁাড়গুিল বিল
িদেয় প্রভুর েবদীেত েসই রক্ত িছিটেয় িদেলন| 23-24অনুরূপভােব যাজক সাতটা েমষ, সাতটা েমষশাবক
আর সাতটা ছাগল ছানােক পরপর বিল িদেয় েবদীেত তােদর রক্ত িছিটেয় তা পিবত্র করেলন যােত প্রভু
ইস্রােয়েলর েলাকেদর তােদর পাপ েথেক মুিক্ত েদন| রাজা সমস্ত ইস্রােয়লবাসীেদর হেয় এই পাপেমাচেনর
ৈনেবদয্ ও েহামবিল িনেবদেনর িনেদর্ শ িদেয়িছেলন|

25 এরপর মহারাজ িহিষ্কয় মহাসমােরােহ রাজা দায়ুেদর ভাববাদী গাদ ও নাথেনর েদওয়া আেদশ
অনুযায়ী েখাল-কতর্ াল, বীণা, তানপুরা বাজােত বাজােত েলবীয়েদরআবার প্রভুর মিন্দের পাঠােলন|এভােব
তঁােদরেক মিন্দের পাঠােনার িনেদর্ শ প্রভু তঁার ভাববাদীেদর মুখ িদেয় পািঠেয়িছেলন| 26 েলবীয়রা সকেল
দায়ুেদর বাদয্যন্ত্র িনেয় এবং যাজকরা িশঙা িনেয় প্রস্তুত হেলন| 27 তারপর রাজা িহিষ্কয় েবদীেত েহামবিল
উৎসেগর্র িনেদর্ শ িদেলন| েহামবিলগুিলর উৎসগর্ যখন শুরু হল, তারা প্রভুর উেদ্দেশয্ গান গাওয়া শুরু
করেলা| রাজা দায়ুেদর বানােনা েভরী ও বাদয্যন্ত্রগুিল বাজােনা হল| 28 যখন বাদয্যন্ত্রগুিল বাজেত লাগল
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এবং গায়করা গান করেত লাগেলন তখন সমস্ত েলাক, যঁারা ওখােন জেড়া হেয়িছেলন তঁারা প্রভুর উপাসনা
করেলন| েহামবিল উৎসগর্ েশষ না হওয়া পযর্ন্ত তঁারা উপাসনা কের েগেলন|

29 বিলদােনর কাজ েশষ হেল িহিষ্কয় সহ অনয্ানয্ সকেলই আভূিম নত হেয় উপাসনা করেলন| 30 যখন
রাজা িহিষ্কয় ও পদস্থ বয্িক্তরা তঁােদর প্রভুর প্রশংসা কের গান গাইেত িনেদর্ শ িদেলন তঁারা দায়ুদ ও ভাববাদী
আসেফর েলখা গানগুেলা গাইেলন| প্রভুর প্রশংসা কের ও তঁার সামেন মাথা নত কের তঁারা সকেলই
আনিন্দত হেয় উঠেলন| 31 িহিষ্কয় বলেলন, “িযহূদাবাসীরা েশােনা, েতামরা িনেজেদরেক প্রভুর চরেণ
িনেবদন করেল| এেসা েতামরা প্রভুর উেদ্দেশয্ েদওয়ার জনয্ আেরা বিলর জীব ও ধনয্বাদ ৈনেবদয্ িনেয়
এেসা|” তখন সকেল যার েযমন ইেচ্ছ প্রভুর জনয্ ৈনেবদয্ ও েহামবিল িনেয় এেলা| 32 েসিদন, েহামবিল
িহেসেব েমাট 70িট ষঁাড়, 100িট েমষ এবং 200িট েমষশাবক প্রভুর কােছ িনেবিদত হল| 33পিবত্র ৈনেবদয্
িহেসেব িনেবিদত হল 600িট ষঁাড় ও 3000 েমষ| 34 েহামবিলর িনিমেত্ত সমস্ত জন্তুেদর ছাল ছাড়ােনা ও
কাটবার জনয্ যাজকরা সংখয্ায় খুব কমই িছেলন| তাই তঁােদর আত্মীয়বগর্, েলবীয়রা সাহাযয্ করেত এেলন
যতক্ষণ না কাজিট েশষ হয় এবং যতক্ষণ না যাজকরা িনেজেদর শুদ্ধ কেরন, কারণ যাজকেদর েথেক
েলবীয়রা িনেজেদর শুদ্ধ করেত েবশী িবশ্বস্ত িছেলন| 35 বহু পিরমাণ েহামবিল ছাড়াও, শািন্ত ৈনেবদয্ এবং
েপয় ৈনেবদয্র জনয্ প্রচুর চির্ব িছল েযগুিল েহামবিলর সেঙ্গ েদওয়ার জনয্ িছল| প্রভুর মিন্দেরর িনতয্কমর্
আবার শুরু হল| 36 িহিষ্কয় ও তঁার প্রজারা সকেল ঈশ্বর েয ভােব অিত দ্রুত তােদরেক তঁার েসবার জনয্
প্রস্তুত কেরেছন তা েভেব খুবই আনিন্দত হেলন|

30
িহিষ্কয়র িনস্তারপবর্ উদযাপন

1 রাজা িহিষ্কয় ইস্রােয়ল ও িযহূদায় প্রেতয্কেক বাতর্ া পাঠােলন এবং ইফ্রিয়ম ও মনঃিশর েলােকেদর
িচিঠ িলেখ িদেলন প্রভুর মিন্দের আসার জনয্, যােত তঁারা সবাই প্রভু, ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর জনয্ িনস্তারপবর্
উদযাপন করেত পােরন| 2 িতিন তঁার সমস্ত উচ্চপদস্থকমর্চারী এবং েজরুশােলেম সমেবত েলােকেদর সেঙ্গ
পরামশর্ করেলন এবং িদ্বতীয় মােস িনস্তারপবর্ উদযাপন করেবন বেল িস্থর করেলন| 3 েযেহতু যাজকেদর
অিধকাংশ এই পিবত্র েসবা অনুষ্ঠান উদয্াপেনর জনয্ তখনও আনুষ্ঠািনকভােব প্রস্তুত িছেলন না, এবং
েলাকরা তখনও েজরুশােলেম সমেবত হয় িন, েসেহতু িনধর্ািরত সমেয় িনস্তারপবর্ উদযাপন করা েগল না|
4তেব তঁারা যা িসদ্ধান্ত িনেয়িছেলন তােত িহিষ্কয় সহ সমেবত সকেলই সন্তুষ্ট হেয়িছেলন| 5এবং েবর্-েশবা
েথেক শুরুকের দান শহর পযর্ন্ত ইস্রােয়েলর সবর্ত্র সকলেক েজরুশােলেম এেস প্রভু, ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর
িনস্তারপেবর্ েযাগদােনর জনয্ আমন্ত্রণ জানােনা হল| ইস্রােয়েলর েলাকেদর একটা বড় অংশ দীঘর্িদন যাবৎ
েমািশর বির্ণত িবিধ অনুযায়ী িনস্তারপবর্ পালন কেরন িন| 6 তাই বাতর্ াবাহকরা ইস্রােয়ল ও িযহূদার সবর্ত্র
রাজা িহিষ্কয়র িচিঠ িনেয় েগল যােত জানােনা হল:

“ইস্রােয়েলর সন্তিতরা, েতামরা অব্রাহাম, ইসহাক ও ইস্রােয়েলর আরাধয্ ঈশ্বেরর িদেক মুখ েফরাও|
একমাত্র তাহেলই েতামরা যারা অশূররােজর ৈসনয্দল েথেক পািলেয় এেসছ, তােদর প্রিত িতিন করুণা
পরবশ হেবন| 7 েতামােদর পূবর্পুরুষ এবং সহনাগিরকেদর মেতা আচরণ েকােরা না| তঁারা তােদর িপতার
ঈশ্বেরর িবরুেদ্ধ পাপ কেরিছেলন| তাই প্রভু তােদর ধ্বংস হেত িদেয়িছেলন| এসবই েতামরা িনেজেদর
েচােখ েদেখেছা| 8 েতামােদর এইসব পূবর্পুরুষেদর মেতা েগঁায়াতুর্ িম না কের সমস্ত অন্তঃকরণ িদেয়
প্রভুর বন্দনা কেরা| প্রভু তঁার আশীবর্ােদ েয পিবত্রতম স্থানেক িচরপিবত্র কের তুেলেছন েসখােন এেস
েতামরা েতামােদর প্রভু ঈশ্বেরর েসবা কেরা| একমাত্র তাহেলই প্রভুর েরাষদৃষ্টির হাত েথেক েতামরা
অবয্াহিত পােব| 9 েতামরা যিদ তঁার চরণতেল িফের এেস তঁােক অনুসরণ কেরা তাহেল েতামােদর
আত্মীয়স্বজন ও সন্তানসন্তিতেদর অপহরণকারীরা তােদর প্রিত দয়া প্রদশর্ন করেবন এবং তারা সকেল
আবার এই েদেশ িফের আসেত পারেব| েতামােদর প্রভু দয়ালু এবং করুণাময়| েতামরা যিদ তঁার কােছ
িফের আেসা িতিন কখেনাই েতামােদর িদক েথেক মুখ েফরােবন না|”
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10 বাতর্ াবাহকরা সবূলূন পযর্ন্ত ইফ্রিয়ম ও মনঃিশর সবর্ত্র প্রেতয্কটা শহের এই আেবদন িনেয় েগল|
িকন্তু েলােকরা এর েকােনা গুরুত্ব না িদেয় এই আেবদন ও বাতর্ াবাহকেদর িনেয় ঠাট্টা-তামাশা করেত শুরু
করেলা| 11তেবআেশর মনঃিশ ও সবূলূেনর িবিভন্ন অঞ্চেলর িকছু বয্িক্ত পরম দীেনর মেতা েজরুশােলেম
এেস উপিস্থত হল| 12 এমনিক িযহূদােতও প্রভু এমনভােব চেলিছেলন যােত সমস্ত েলাক, রাজা ও তঁার
উচ্চপদস্থ কমর্চারীেদর েমেন চলেত রাজী হল|

13 িদ্বতীয় মােস বহু বয্িক্ত েজরুশােলেম খািমরিবহীন রুিটর উৎসব পালন করেত এেলা| 14এরা সকেল
েজরুশােলেমর ভ্রান্ত েদবেদবীেদর জনয্ বানােনা েবদী ও ধুপধূেনা েদবার েবদীগুেলা েভেঙ িকেদ্রাণ
উপতয্কায় েফেল িদল| 15 িদ্বতীয় মােসর 14 িদেনর িদন এরা িনস্তারপেবর্র ৈনেবদয্িট বিল িদেলন|
যাজকগণ ও েলবীয়রা লিজ্জত মেন েসবার কােজর জনয্ প্রস্তুত হেলন কারণ তঁারা অনুষ্ঠানিটর জনয্
যথাযথভােব পিবত্র িছেলন না| তঁারা প্রভুর মিন্দের েহামবিল িনেয় এেলন| 16 েমািশর িবিধ অনুযায়ী, তঁারা
মিন্দের তঁােদর িনধর্ািরত জায়গাগুিল গ্রহণ করেলন| েলবীয়রা যাজকেদর হােত রেক্তর পাত্র তুেল েদবার
পর যাজকরা েসই রক্ত েবদীেত িছিটেয় িদেলন| 17 উপিস্থত েলাকেদর মেধয্ অেনেকই িছেলন যঁারা এই
পিবত্র েসবার কােজর জনয্ িনেজেদর প্রস্তুত কেরন িন| এরকম েলাকেদর জনয্, েলবীয়রা িনস্তারপেবর্র
ৈনেবদয্িট বিলদান করেলন|

18-19এরকমকরা হল েযেহতু ইফ্রিয়ম, মনঃিশ, ইষাখর ও সবূলূেনর অেনেকই িনস্তারপেবর্র েভাজসভায়
েযাগদােনর জনয্ িনেজেদর শুিচ কেরন িন এবং েমািশর িবিধ অনুযায়ী তঁারা এিট পালন কেরন িন| িকন্তু
তঁারাও েযাগদান করেলন, কারণ িহিষ্কয় প্রাথর্না কের বলেলন, “েহ প্রভু, তুিম মঙ্গলময| এরা সকেলই
সবর্ান্তঃকরেণ েতামার উপাসনা করেত চাইেলও িবিধ অনুযায়ী িনেজেদর শুিচ কের িন| তুিম এেদর ক্ষমা
কেরা| তুিম আমােদর পূবর্পুরুেষর আরাধয্ ঈশ্বর| এরা যিদ এই পিবত্রতম স্থােনর জনয্ উপযুক্তভােব
িনেজেদর শুদ্ধ কের নাও থােক, তাহেলও তুিম এেদর সবাইেক, যারা সমস্ত হৃদয় িদেয় েতামােক চায়, ক্ষমা
কের িদও|” 20প্রভু রাজা িহিষ্কেয়র প্রাথর্নায় সাড়া িদেয় এেদর সবাইেক ক্ষমা কের িদেলন| 21 ইস্রােয়েলর
বািসন্দারা সাতিদন ধের মহাসমােরােহ ও আনেন্দর মেধয্ িদেয় েজরুশােলেম খািমরিবহীন রুিটর উৎসব
পালন করেলা| েলবীয় ও যাজকরা প্রেতয্কিদন তঁােদর সাধয্মেতা প্রভুর প্রশংসা করেলন| 22 েয সমস্ত
েলবীয়রা প্রভুর েসবা কােজর অনুধাবন কেরিছেলন রাজা িহিষ্কয় তােদর সবাইেক উৎসািহত করেত
লাগেলন| সাতিদন এই উৎসব পালেনর পর েলাকরা িনস্তারপেবর্র ৈনেবদয্ উৎসগর্ করেলা| তারা তােদর
পূবর্পুরুেষর প্রভু ঈশ্বেরর প্রশংসা ও তঁার প্রিত তােদর ধনয্বাদ জ্ঞাপন করেলা |

23 তখন সমস্ত েলাক আেরা সাতিদন থাকেত রাজী হল| আেরা সাতিদন ধের তারা আনেন্দর সেঙ্গ
িনস্তারপবর্ পালন করেলা| 24 িযহূদার রাজা িহিষ্কয়, যােত এিট সম্ভব হয় তার জনয্ 1000 ষঁাড়, 7000
েমষ উপিস্থত েলাকেদর খাবার জনয্ দান করেলন| েনতারা সকেল আেরা 1000 ষঁাড় আর 10,000 েমষ
দান করেলন| সমস্ত যাজকরা পিবত্র েসবার কােজর জনয্ িনেজেদর শুদ্ধ করেলন| 25 উপিস্থত প্রেতয্েক,
িযহূদার প্রেতয্ক যাজকগণ ও েলবীয়রা, ইস্রােয়ল েথেক িযহূদায়আসা বিহরাগতরা, অনয্ানয্ প্রেতয্েক যারা
ইস্রােয়ল েথেক এেসিছেলন, তঁােদর প্রেতয্েকই খুশী ও আনেন্দর সেঙ্গ উৎসব পালন করেলন| 26 তাই
েজরুশােলেমর সবর্ত্র তখন খুশীর বনয্া কারণ ইস্রােয়েলর রাজা, দায়ুেদর পুত্র, শেলামেনর সময় েথেক
েজরুশােলেম এরকম েকােনা উৎসব আর কখনও হয়িন| 27 যাজকগণ ও েলবীয়রা উেঠ দঁাড়ােলন এবং
েলাকেদর আশীবর্াদ করার জনয্ প্রাথর্না করেলন| প্রভু স্বেগর্ তঁার পিবত্র বাসস্থান েথেক তঁােদর েসই প্রাথর্না
শুনেত েপেলন|

31
রাজা িহিষ্কয়র উন্নিত িবধান

1 যখন িনস্তারপেবর্র উৎসব উদযাপন েশষ হল, তখন িনস্তারপেবর্র জনয্ েয সমস্ত ইস্রােয়লবাসী
েজরুশােলেম উপিস্থত হেয়িছেলন, তঁারা িযহূদার িবিভন্ন শহরগুিলেত েগেলন এবং পাথেরর ৈতরী
মূির্ত্তগুেলা েভেঙ্গ টুকেরা টুকেরা করেলন| আেশরার খঁুিট উপেড় েফেল িযহূদা ও িবনয্ামীেনর সবর্ত্র উচ্চ
স্থলগুিল েভেঙ্গ েদওয়া হল| ইফ্রিয়ম ও মনঃিশেতও একই িজিনস করা হল| মূির্ত্ত পূেজার যাবতীয় িচহ্ন



2 বংশাবিল 31:2 628 2 বংশাবিল 31:18

িনিশ্চহ্ন না হওয়া পযর্ন্ত েলােকরা এইসব কের েযেত লাগেলা| তারপর ইস্রােয়লীয়রা িনেজেদর শহের েয
যার বািড়েত িফের েগল|

2 যাজকগণ ও েলবীয়েদর কেয়কিট দেল িবভক্ত করা হেয়িছল এবং প্রেতয্কিট িবভােগর জনয্ কােজর
সংজ্ঞা িনির্দষ্ট কের েদওয়া হেয়িছল| রাজা িহিষ্কয় এই সমস্ত দেলর সবাইেক আবার িনেজেদর কতর্ বয্
করেত আেদশ িদেলন| যাজক ও েলবীয়রা আবার ৈনেবদয্, েহামবিল ও মঙ্গল ৈনেবদয্ িনেবদেনর কােজ
িনযুক্ত হেলন| মিন্দেরর েসবা করা ছাড়াও তারা প্রভুর গৃেহ ভিক্তগীিত ও প্রশংসা গান করেতন| 3 িহিষ্কয়
েহামবিল িহেসেব তঁার িনজস্ব িকছু পশু িনেবদন করেলন| প্রিতিদন সকােল ও সন্ধয্ায় এইসব পশুেদর
েহামবিল িহেসেব বিল েদওয়া হেতা| প্রভুর িবিধ অনুযায়ী প্রিত িবশ্রােমর িদন অমাবসয্ার উৎসেবর িদন
এবং উৎসেবর িদেন এইসব পশু বিলদান করা হেতা|

4 িনয়ম অনুযায়ী েলাকেদরও তােদর শেসয্র একিট িনধর্ািরত অংশ ও অনয্ানয্ িজিনসপত্র যাজক ও
েলবীয়েদর েদবার কথা িছল| িহিষ্কয় েজরুশােলেমর সবাইেক েসই িনয়ম েমেন চলেত আেদশ িদেলন,
যােত যাজকগণ ও েলবীয়রা তঁােদর ওপর নয্াস্ত কাজ অিবিক্ষপ্ত মেনােযােগ স্বচ্ছেন্দ করেত পােরন|
5 েদেশর সবর্ত্র েলাকরা রাজার এই আেদেশর কথা শুনেলন| েয মূহুেতর্ ইস্রােয়লীয়রা এই আেদশ শুনেলা,
তারা তােদর শসয্, দ্রাক্ষারস, েতল ও মধুর ফলেনর প্রথমভাগ েথেক উদারভােব দান করল; তারা যা িকছু
এেনিছল তার এক-দশমাংশ িদেয় িদল| 6 ইস্রােয়ল ও িযহূদার শহরাঞ্চেল বসবাসকারী েলাকরা তােদর
গবািদ পশুর এক-দশমাংশ ও অনয্ানয্ সামগ্রী ও একই পিরমােণ িনেয় গ্রােম প্রভু ঈশ্বেরর িজিনসপত্র
রাখার জনয্ িনধর্ািরত একিট িবেশষ জায়গায় সূ্তপীকৃত করেলা|

7 তৃতীয় মাস অথর্াৎ েম-জুন েথেক শুরু কের সপ্তম মাস অথর্াৎ েসেপটম্বর-অেক্টাবর পযর্ন্ত এইভােব
দানসামগ্রী সংগ্রহ করা হল| 8 যখন িহিষ্কয় আর অনয্ানয্ েনতারা এেস েসই সূ্তপাকার িজিনষ েযগুিল সংগ্রহ
করা হেয়িছল, েদখেলন, তারা প্রভু আর তঁার ইস্রােয়েলর েলাকেদর ধনয্বাদ জানােলন|

9 এরপর, িহিষ্কয় যখন সূ্তপীকৃত দান সামগ্রী সম্পেকর্ যাজকগণ ও েলবীয়েদর প্রশ্ন করেলন, 10 প্রধান
যাজক, সােদাক বংেশর অসিরয় বলেলন, “েযিদন েথেক েলাকরা প্রভুর মিন্দেরর জনয্ দান করেত শুরু
কেরেছ েসই সময় েথেক আমরা েকবল েখেয়ই চেলিছ | িকন্তু আমরা েপট ভের খাবার পরও এখনও
যেথষ্ট খাবার দাবার পেড় রেয়েছ|প্রভু সিতয্ সিতয্ই তঁার েসবকেদর প্রিত সদয় তাই এেতা সমস্ত খাবারদাবার
সংগ্রহ হেয়েছ|”

11 িহিষ্কয় যাজকেদর মিন্দেরর ভঁাড়ার ঘরগুেলা িঠকঠাক করেত বলেলন| েস কাজ হেয় েগেল,
12 যাজকরা েলাকেদর দান ও এক-দশমাংশ ও অনয্ানয্ যা িকছু প্রভুর উেদ্দেশয্ িনেবিদত হেয়িছল তা
িবশ্বস্তভােব িনেয় এেস মিন্দেরর ভঁাড়ার ঘরগুেলায় রাখেলন| েলবীয়-কনানীয় িছেলন এই সমস্ত সংগৃহীত
িজিনসপেত্রর দািয়েত্ব| এ বয্াপাের তঁার সহকারী িছেলন তঁার ভাই িশিমিয়| 13 কনানীয় আর তঁার ভাই
িশিমিয়র তত্ত্বাবধােন কাজ কেরিছেলন যাজক িযহীেয়ল, অসিসয়, নহৎ, অসােহল, িযরীেমাৎ, েযাষাবদ,
ইলীেয়ল, িযষ্মিখয়, মাহৎ, বনায়| রাজা িহিষ্কয় ও ঈশ্বেরর মিন্দেরর অধয্ক্ষ অসিরয় দুজেন িমেল এই সমস্ত
েলাকেদর েবেছ িনেয়িছেলন|

14 িযম্নার পুত্র েকাির � মিন্দেরর পূবর্ প্রােন্তর দ্বাররক্ষী েলাকেদর ঈশ্বরেক েদওয়া দান এবং পিবত্রতম
ৈনেবদয্ সংগ্রেহর দািয়েত্ব িছেলন| 15এদন, িমনয্ামীন, েযশূয়, শমিয়য়, অমিরয় আর শখিনয় এই সংগৃহীত
িজিনসগুিল তােদর আত্মীয়েদর মেধয্ তােদর িবভাজন অনুযায়ী, নবীন ও প্রবীণ উভয়েকই িবশ্বস্তভােব
িবতরণ কেরিছেলন|

16 েয সব পুরুষ িতন বছর ও তার উদ্ধর্ বয়েসর িছল এবং যােদর নাম বংশ তািলকায় িছল, তারাও
এই িজিনষগুিল েপেয়িছল| তােদর মিন্দের প্রেবশ করেত হত এবং তােদর িবভাজন অনুসাের তােদর েয
সব িনতয্ কেমর্র দািয়ত্ব িছল তা করেত হত| 17 যাজকেদর প্রেতয্কেক তােদর প্রাপয্ সামগ্রী েদওয়া হল|
এসব কাজ পািরবািরক নিথপেত্র িলিপবদ্ধ পিরবােরর নাম েদেখ িবিধ মেতা করা হেয়িছল েলবীয়েদর মেধয্
যােদর বয়স 20 বা তার েবশী তারা সকেলই গুরুত্ব ও েগাষ্ঠী অনুযায়ী তােদর জনয্ িনধর্ািরত দানসামগ্রী
েপেয়িছেলন| 18এমনিক েলবীয় পিরবােরর স্ত্রী ও পুত্রকনয্ারাও দানসামগ্রীর অংশিবেশষ লাভ কেরিছেলন|
পািরবািরক নিথপেত্র েয সমস্ত েলবীয় পিরবােরর নাম িছল তঁারা েকউই এই অিধকার েথেক বিঞ্চত হনিন|
কারণ েলবীয়রা সব সমেয়ই একিনষ্ঠ ও পিবত্র মেন েসবার কােজর জনয্ িনেজেদর প্রস্তুত রাখেতন|
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19 হােরােণর উত্তরপুরুরেদর মেধয্ িকছু যাজকেদর শহেরর কােছ চাষবােসর জিম িছল েযখােন তঁারা
বাস করেতন| এই শহরগুিলর প্রেতয্কিট েথেক সুনাম আেছ এমন েলাকেদর হােরােণর উত্তরপুরুষেদর
মেধয্ এবং েলবীয়েদর পািরবািরক ইিতহােস যােদর নাম অন্তভুর্ ক্ত তােদর মেধয্ দানসামগ্রী িবিল-বন্টেনর
জনয্ েবেছ েনওয়া হেয়িছল|

20 রাজা িহিষ্কয় িযহূদায় এই সমস্ত ভাল ভাল কাজ কেরিছেলন| িতিন তঁার প্রভু ঈশ্বেরর দৃষ্টিেত যা িকছু
ভাল ও মঙ্গলজনক েসই সমস্ত কাজ কেরিছেলন| 21 িতিন েয েয কােজ হাত িদেয়িছেলন প্রভুর মিন্দেরর
সংষ্কার েথেক শুরু কের িবিধ িনেদর্ শ পালন করা, ঈশ্বরেক অনুসরণ কের চলা সব িকছুেতই সাফলয্ লাভ
কেরিছেলন| িহিষ্কয় সমস্ত অন্তঃকরণ িদেয় এই সমস্ত কতর্ বয্ পালন কেরিছেলন|

32

অশূররাজ িহিষ্কয়েক িবপেদ েফলেলন
1 রাজা িহিষ্কয় এই সমস্ত কতর্ বয্ সুষ্ঠভােব পালন ও সমাধা করার পর অশূররাজ সেন্হরীব িযহূদা

আক্রমণ করেত আেসন| সেন্হরীব তঁার েসনাবািহনী সহ দুগর্ দ্বারা সুরিক্ষত িযহূদা শহেরর বাইের তঁাবুসমূহ
েগেড়িছেলন কারণ িতিন েসগুিল িনেজর জনয্ দখল করেত েচেয়িছেলন| 2 যখন িহিষ্কয় জানেত পারেলন
েয সেন্হরীব েজরুশােলম আক্রমণ করেত এেসেছন, 3 িহিষ্কয় তঁার উচ্চপদস্থ কমর্চারী ও ৈসনয্াধয্ক্ষেদর
সেঙ্গ পরামশর্ কের িঠক করেলন দুেগর্র বাইেরর ঝণর্ার জলধারা বন্ধ কের েদেবন| 4 তখন সকেল িমেল
দূেগর্র বাইের সমস্ত ঝণর্া আর িযহূদার মেধয্ িদেয় প্রবািহত নদীর জল বন্ধ করার বয্বস্থা করেলন| তঁারা
বলেলন, “অশূররাজ এখােন আসুন এবং েদখুন কত জলকষ্ট আেছ|” 5 িহিষ্কয় েজরুশােলেমর প্রাচীেরর
েভেঙ যাওয়া অংশ েমরামত কের প্রাচীেরর ওপর নজরদাির স্তম্ভ বিসেয় েজরুশােলেমর সুরক্ষা বয্বস্থা
সুদৃঢ় করেলন| উপরন্তু, িতিন প্রথম প্রাচীেরর চতুির্দেক আেরকটা েদওয়াল তুেল পূবর্ িদেকর পঁািচল
শক্ত কের গঁাথেলন| অেনক অস্ত্রশস্ত্র ও ঢালও বানােলন| 6-7 যুেদ্ধর ৈসনয্াধয্ক্ষেদর ওপর িতিন সাধারণ
েলাকেদর রক্ষণােবক্ষেণর দািয়ত্ব িদেলন| িতিন শহেরর প্রেবশ পেথ এই সমস্ত ৈসনয্াধয্ক্ষেদর সেঙ্গ েদখা
কের তােদর উৎসাহ িদেয় বলেলন, “শিক্তশালী এবং সাহসী হও| অশূররােজর িবশাল েসনাবািহনীর
কথা েভেব ভয় পাবার েকােনা কারণ েনই| অশূররােজর েথেকও বড় শিক্ত আমােদর সেঙ্গ আেছন|
8অশূররােজর শুধু ৈসনয্ই আেছ িকন্তুআমােদর সেঙ্গআমােদর প্রভু ঈশ্বর আেছন| িতিন আমােদর সাহাযয্
করেবন এবং আমােদর জনয্ যুদ্ধ করেবন|” এই ভােব িযহূদারাজ িহিষ্কয় সকলেক অনুপ্রািণত কের তােদর
মেনর েজার বািড়েয় িদেলন|

9 ইিতমেধয্, অশূররাজ সেন্হরীব আর তঁার েসনারা লাখীশ শহেরর কােছ শহরটা দখল করার জনয্ তঁাবু
েফেলিছেলন| তখন সেন্হরীব রাজা িহিষ্কয় ও িযহূদার েলাকেদর কােছ একিট খবর পাঠােলন যােত বলা
হল,

10 “েকান্ িবশ্বাস এবং অবলম্বেনর ওপর েতামরা ভরসা করছ েয েতামরা অবরুদ্ধ েজরুশােলেম
রেয়ছ? 11 িহিষ্কয় েতামােদর ভুল পেথ িনেয় যােচ্ছ| চালািক কের েস েতামােদর েজরুশােলেম
আটেক েরেখেছ, যােত েতামরা খাবার ও জেলর অভােব েবেঘাের মারা পড়| িহিষ্কয় েতামােদর বলেছ,
“আমােদর প্রভু ঈশ্বর অশূররােজর হাত েথেক েতামােদর রক্ষা করেবন|” 12আরএিদেক ও িনেজ প্রভুর
সমস্ত উচ্চস্থান ও েবদী েভেঙ্গ িদেয় িযহূদা আর েজরুশােলেমর েলাকেদর একিটমাত্র েবদীেত উপাসনা
করেত ও ধুপধূেনা িদেত বলেছ| 13 েতামরা সকেল িনশ্চয়ই জােনা আিম ও আমার পূবর্পুরুষরা অনয্ানয্
রােজয্র েলাকেদর িক অবস্থা কেরিছ| এমন িক ঐ সব েদেশর েদবতারাও েসসব েলাকেক আমার হাত
েথেক রক্ষা করেত পােরিন| 14আমার পূবর্পুরুষরা এেকর পর এক রাজয্ ধ্বংস কেরেছন| এমন েকােনা
েদবতা েনই িযিন আমােক তঁার ভক্তেদর হতয্া করার েথেক থামােত পােরন| েতামরা ভাবেছা েতামােদর
েদবতা েতামােদর আমার হাত েথেক বঁাচােত পারেব? 15 িহিষ্কয়র চালািকর ফঁােদ পেড়া না| কারণ
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েকােনা েদেশর েকােনা েদবতাই তঁার ভক্তেদর আমার বা আমার পূবর্পুরুেষর হাত েথেক রক্ষা করেত
পােরিন| ভুেলও েভেবা না েয েতামােদর প্রভু েতামােদর মৃতুয্ আটকােত পারেব|� ”

16 অশূররােজর পদস্থ কমর্চারীরা সকেল প্রভু ঈশ্বর ও তঁার দাস িহিষ্কয়র িবরুেদ্ধ আেরা নানা ধরেণর
িবরূপ মন্তবয্ কেরিছল| 17অশূররাজ তঁার িচিঠেতও প্রভু ইস্রােয়েলর ঈশ্বর সম্পেকর্ িবিভন্ন অপমানজনক
মন্তবয্ কেরিছেলন| িতিন িচিঠেত িলেখিছেলন: “অনয্ েদেশর েদবতারা েযমন তােদর ভক্তেদর আমার
হাত েথেক রক্ষা করেত পােরিন, েস রকমই িহিষ্কয়র েদবতাও আমার হাত েথেক ওর ভক্তেদর একটােকও
বঁাচােত পারেব না|” 18 এরপর সেন্হরীেবর আিধকািরকরা দুগর্প্রাকােরর ওপর েয সমস্ত েজরুশােলেমর
েলাক দঁািড়েয়িছেলন তােদর ভয় েদখােনার জনয্ িহব্রু ভাষায় েচঁিচেয় উঠেলন যােত িতিন নগরীিট দখল
করেত পােরন| 19 তারা েজরুশােলেমর ঈশ্বর সম্পেকর্ ও এমনভােব কথা বলল েযন িতিন অনয্ানয্ জািতর
েসই সমস্ত েদবতােদর একজন যােদর মানুষ হােত কের ৈতরী কেরেছ|

20রাজা িহিষ্কয়আরআেমােসর পুত্র ভাববাদী িযশাইয় তখন এই সঙ্কেটর হাত েথেক রক্ষা েপেত উচ্চস্বের
স্বেগর্র উেদ্দেশয্ প্রাথর্না করেলন| 21এবং প্রভু অশূররােজর িশিবের একজন দূত পাঠােলন| েসই দূত তখন
অশূরীয়েদর সমস্ত ৈসনয্, েনতা ও আিধকািরকেদর হতয্া করেলন| অবেশেষ, চরম লজ্জা িনেয় অশূররাজ
তঁার রােজয্ িফের েযেত বাধয্ হেলন| এরপর, যখন িতিন তঁার েদবতার মিন্দের েগেলন, তঁার িনেজরই
কেয়কজন পুত্র তরবািরর সাহােযয্ তঁােক হতয্া করেলা| 22প্রভু এইভােব িহিষ্কয় ও তঁার েলাকেদর অশূররাজ
সেন্হরীব ও অনয্ানয্েদর হাত েথেক রক্ষা কেরন| প্রভু তােদর সব িদেকই শািন্ত িদেয়িছেলন| 23 বহু বয্িক্ত
েজরুশােলেম প্রভুর জনয্ এবং িযহূদার রাজা িহিষ্কয়র জনয্ মূলয্বান উপহার এেনিছেলন যােত অনয্ সমস্ত
েদশ িহিষ্কয়েক সম্মান প্রদশর্ন কের|

24 েসই সমেয়, িহিষ্কয় খুবই অসুস্থ হেয় পড়েলন এবং প্রায় মৃতুয্মুেখ পিতত হেলন| িতিন তখন প্রভুর
কােছ প্রাথর্না করেল প্রভু তঁােক দশর্ন িদেয় একিট ৈদব সংেকেতর প্রিত লক্ষয্ রাখেত বেলন| 25 িকন্তু িহিষ্কয়
এেতা গির্বত িছেলন েয িতিন তখন ঈশ্বেরর এই করুণার জনয্ তঁার প্রিত ধনয্বাদ পযর্ন্ত জ্ঞাপন কেরন িন|
এেত ঈশ্বর িহিষ্কয় এবং িযহূদা ও েজরুশােলেমর ওপর অতয্ন্ত রুদ্ধ হেলন| 26 এই কারেণ িহিষ্কয় ও এই
সমস্ত েলাকরা তােদর মেনাভাব ও জীবনযাপেনর ধারা পিরবতর্ ন কেরিছেলন এবং গির্বত হবার পিরবেতর্
নম্রভােব থাকেত শুরু করেলন| এর ফেল, িহিষ্কয়র জীবদ্দশায় প্রভুর েক্রাধািগ্ন তােদর স্পশর্ কেরিন|

27 িহিষ্কয় বহু ধনসম্পদ ও সম্মােনর অিধকারী হেয়িছেলন| িতিন েসানা, রূেপা, গয়নাগঁািট, মশলাপািত
অস্ত্রশস্ত্র ও অনয্ানয্ িজিনসপত্র রাখার জনয্ নতুন নতুন জায়গা বািনেয়িছেলন| 28 েলাকরা তােক েয
সমস্ত খাদয্শসয্, দ্রাক্ষারস, েতল ইতয্ািদ পাঠােতা েসসব রাখার জনয্ও ভঁাড়ার ঘর িছল| গবািদ পশু,
েঘাড়া এেদর থাকার জনয্ বানােনা হেয়িছল েগায়াল ও আস্তাবল| 29এছাড়াও িহিষ্কয় অেনক নতুন শহেরর
পত্তন কেরিছেলন এবং েমষপাল ও অনয্ানয্ গবািদ পশুর অিধকারী হেয়িছেলন| ঈশ্বর িহিষ্কয়েক ধনবান
কেরিছেলন| 30 িহিষ্কয়ই েজরুশােলেমর গীেহান ঝণর্ার উৎ স মুেখর েস্রাত আটেক তার গিতপথ দায়ুদ
নগরীর পিশ্চম প্রােন্ত পিরবির্তত কেরিছেলন| তঁার সমস্ত কােজই িহিষ্কয় সফলতা লাভ কেরন|

31 িহিষ্কয়র এই একটানা সফলতার কারেণ বািবেলর েনতােদর তঁার সাফেলয্র েগাপন কথা িশখেত
পাঠােনা হেয়িছল| িহিষ্কয়েক পরীক্ষা করার জনয্ ঈশ্বর তােক একা েরেখ িদেলন, যােত িতিন জানেত
পােরন িহিষ্কয় সিতয্ কতটা িবশ্বস্ত িছল|

32 িহিষ্কয় আর যা িকছু কেরিছেলন িতিন িকভােব প্রভুেক শ্রদ্ধা প্রদশর্ন কেরিছেলন েস সবই আেমােসর
পুত্র িযশাইয়র দশর্ন পুস্তক এবং িযহূদা ও ইস্রােয়েলর রাজােদর ইিতহাস গ্রেন্থ িলিপবদ্ধ আেছ| 33 িহিষ্কয়র
মৃতুয্েত, েলাকরা তঁােক পাহােড়র ওপর দায়ুেদর পূবর্পুরুেষর মেধয্ সমািধস্থ করল এবং তঁার মৃতুয্র পর
িযহূদার ও েজরুশােলেমর সমস্ত েলাকরা তঁােক শ্রদ্ধা জানায়| িহিষ্কয়র মৃতুয্র পর তঁার পুত্র মনঃিশ নতুন
রাজা হেলন|
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33
িযহূদার রাজা মনঃিশ

1 মাত্র বােরা বছর বয়েস িযহূদার রাজা হেয় রাজা মনঃিশ 55 বছর েজরুশােলেম রাজত্ব কেরিছেলন|
2 মনঃিশ প্রভুর িবরুদ্ধাচরণ কেরিছেলন| েয সমস্ত জািতর েলাকেদর প্রভু ইস্রােয়লীয়রা আসার আেগ
পাপাচরেণর জনয্ তােদর ভূখণ্ড েথেক উৎ খাত কেরিছেলন, মনঃিশ তােদর অনুসৃত ভয়ানক ওজঘনয্ পেথ
জীবনযাপন কেরন| 3 মনঃিশ আবার নতুন কের তঁার িপতার েভেঙ্গ েদওয়া উচ্চস্থান বানােনা ছাড়াও বাল
েদবতার েবদী ও েদবী আেশরার খঁুিট বিসেয়িছেলন|আকােশর নক্ষত্ররািজর সামেনও িতিন মাথা নত কেরন
ও তােদর পূেজা কেরন| 4 প্রভুর মিন্দের, েজরুশােলেম েয মিন্দের প্রভু আজীবন তঁার উপিস্থিতর িচহ্ন
প্রকােশর বাসনা কেরিছেলন, েসই মিন্দের মনঃিশ মূির্ত্তেদর েবদী স্থাপন কেরিছেলন| 5প্রভুর মিন্দেরর দুেটা
উেঠােন মনঃিশ আকােশর তারকারািজর জনয্ েবদী স্থাপন কেরিছেলন| 6 িবিন্হেন্নােমর উপতয্কায়, িতিন
তঁার িনেজর সন্তানেদর আগুেন উৎসগর্ কেরিছেলন| িতিন ভিবষয্ৎ দ্রষ্টা, েমাহক, েযৗিগক ও মায়ািক্রয়ার
মাধয্েমও দুষ্ট আত্মা, েপ্রতাত্মা ও যাদুকরেদর সহায়তায় তঁার মনঃস্কামনা পূণর্ করেত েচেয়িছেলন| এইরকম
নানাভােব প্রভুর িবরুদ্ধাচরণ কের িতিন প্রভুেক কু্রদ্ধ কের তুেলিছেলন| 7 িতিন মিন্দের এক মূির্ত্ত স্থাপন
কেরিছেলন েযখােন প্রভু দায়ুদ ও তঁার পুত্র শেলামেনর কােছ েঘাষণা কেরিছেলন, “আিম এই মিন্দের
এবং ইস্রােয়েলর সমস্ত অঞ্চলগুিলর মেধয্ েথেক যােক মেনানীত কেরিছ েসই েজরুশােলেম আমার নাম
িচরকাল রাখব| েসই মিন্দের িতিন একিট মূির্ত্ত স্থাপন করেলন| 8আিম েমািশেক েয িবিধ ও িনেদর্ শগুিল
িদেয়িছলাম শুধু যিদ ইস্রােয়লীয়রা েসগুিল পালন কের তাহেল আিম েতামােদর পূবর্পুরুষেক েয জিম
িদেয়িছলাম তা কখেনা আবার িফিরেয় েনব না|”

9 িকন্তু িযেহাশূয়র সময় প্রভু েয জািতগুিলেক ধ্বংস কেরিছেলন মনঃিশ িযহূদা ও েজরুশােলেমর
েলাকেদর, তার েথেকও েবশী পাপাচরেণ প্রবৃত্ত কেরিছেলন|

10 প্রভু মনঃিশ ও তঁার প্রজােদর সতকর্ করেলও তঁারা তঁার কথায় কণর্পাত করেলন না| 11 তখন প্রভু
অশূররােজর ৈসনয্াধয্ক্ষেদর িদেয় মনঃিশর রাজত্ব আক্রমণ করােলন| এই ৈসনয্াধয্ক্ষরা মনঃিশেক বন্দী
কের তঁার হােত পােয় েবিড় পিরেয়, েশকেল েবঁেধ তঁােক বািবেল িনেয় েগেলন|

12 তারপর, যখন িতিন মহা সঙ্কেট পড়েলন, তখন মনঃিশ প্রভু তঁার ঈশ্বেরর কােছ প্রাথর্না করেলন
এবং গভীরভােব তার পূবর্পুরুেষর ঈশ্বেরর কােছ িনেজেক অবনত করেলন| 13 িতিন ঈশ্বেরর কােছ প্রাথর্না
করেলন এবং সাহাযয্ চাইেলন| ঈশ্বর তার প্রাথর্না শুনেলন এবং তার অনুেরাধ রাখেলন এবং িতিন তঁােক
েজরুশােলেম, তঁার রাজেত্ব িফের িগেয় তঁার িসংহাসেন বসেত িদেলন| মনঃিশ বুঝেত পারেলন েয প্রভুই
প্রকৃত ঈশ্বর|

14 এ ঘটনার পর মনঃিশ নগরীর বাইের আেরকিট পঁািচল তুলেলন| এই েদওয়ালিট গীেহান ঝণর্ার
পিশ্চম প্রােন্তর িকেদ্রাণ উপতয্কা েথেক ওেফল পবর্েতর মৎ সদ্বার পযর্ন্ত িবসৃ্তত হল| এবােরর পঁািচলগুেলা
খুব উঁচু কের বানােনা হয়| এরপর মনঃিশ িযহূদার সমস্ত দুগর্েবষ্টিত শহের েসনাপিতসমূহ িনেয়াগ কেরন|
15 িতিন সমস্ত মূির্ত্ত ও প্রিতকৃিতগুিল প্রভুর মিন্দর েথেক সিরেয় েফেলন এবং মিন্দেরর পবর্েতর ওপর
এবং েজরুশােলেম তঁার বানােনা েবদীগুিলও েভেঙ শহেরর বাইের েফেল িদেলন| 16 তারপর িতিন প্রভুর
জনয্ েবদীিট উদ্ধার করেলন এবং মঙ্গল ৈনেবদয্ ও ধনয্বাদ জ্ঞাপন-সূচক ৈনেবদয্ অপর্ণ করেলন এবং
িযহূদার সমস্ত েলাকেদর প্রভু, ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর েসবায় িনেযািজত হেত আেদশ িদেলন| 17 েলাকরা
উচ্চস্থলীেত বিল িদেলও তারা তা একমাত্র তােদর প্রভু ঈশ্বেরর উেদ্দেশয্ই িদেতন|

18মনঃিশআর যা িকছু কেরিছেলন, ঈশ্বেরর প্রিত তঁার প্রাথর্না বা প্রভু ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর নােম েয সমস্ত
ভাববাদী তঁার সেঙ্গ কথাবাতর্ া বেলিছেলন েস সবই ইস্রােয়েলর রাজােদর সরকারী নিথপত্র েত িলিপবদ্ধ
আেছ| 19 মনঃিশর প্রাথর্না এবং ঈশ্বেরর তােত সাড়া েদওয়া, তঁার পাপ এবং িবশ্বাসহীনতা, েযখােন েযখােন
িতিন উচ্চস্থান স্থাপন কেরিছেলন েসই সব জায়গার পুঙ্খানুপুঙ্খ বণর্না, আেশরার খঁুিট সমূহ ও মূির্ত্তসমূহ,
িনেজেক নম্র করবার পূেবর্, এগুিল পিরপূণর্ভােব ভাববাদীেদর ইিতহাস গ্রেন্থ েলখা আেছ| 20 মনঃিশর
মৃতুয্র পর েলাকরা তােক তঁার পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ সমািধস্থ করার পর তঁার পুত্র আেমান নতুন রাজা হেলন|
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িযহূদার রাজা আেমান
21আেমান 22 বছর বয়েস রাজা হেয় মাত্র দু বছর েজরুশােলেম রাজত্ব কেরিছেলন| 22আেমান প্রভুর

প্রিত বহু পাপাচরণ কেরন| তঁার িপতার বানােনা েখাদাই করা মূির্ত্তর সামেন বিলদান করা ছাড়াও আেমান
এই সমস্ত মূির্ত্ত পূেজা করেতন| 23 িতিন তঁার িপতা মনঃিশর মেতা দীনভােব প্রভুর কােছ আত্মসমপর্ণও
কেরন িন| বরঞ্চ িতিন উত্তেরাত্তরআেরা অপরাধ করেত থােকন| 24আেমােনর ভৃতয্রা তঁার িবরুেদ্ধ চক্রান্ত
কের তঁােক রাজপ্রাসােদই হতয্া করেলা| 25 িকন্তু িযহূদার েলাকরা এই সমস্ত চক্রান্তকারী ভৃতয্েদর হতয্া
কের আেমােনর পুত্র েযািশয়েক িসংহাসেন বসােলা|

34
িযহূদার রাজা েযািশয়

1 েযািশয় মাত্র আট বছর বয়েস রাজা হেয় 31 বছর েজরুশােলেম রাজত্ব কেরিছেলন| 2 েযািশয় প্রভু
বির্ণত সৎ পেথ জীবনযাপন কেরিছেলন| তঁার পূবর্পুরুষ দায়ুেদর মেতাই িতিন বহু সৎ কাজ কেরন এবং
এই পথ েথেক কখনও িবচুয্ত হনিন| 3 তঁার রাজেত্বর আট বছের, েযািশয়, যখন িতিন তখনও একজন
বালক মাত্র িছেলন, ঈশ্বরেক খঁুজেত শুরুকেরন, িযিন তঁার পূবর্পুরুষ দায়ুদ দ্বারা পূিজত| বােরা বছর রাজত্ব
করার পর, িতিন িযহূদা ও েজরুশােলম েথেক উঁচু স্থানগুিলর উৎ পাটন, আেশরার খঁুিটগুিল, মূির্ত্তসমূহ ও
প্রিতকৃিত িনমূর্ল করার অিভযান শুরু কেরন| 4 েলাকরা তঁার আেদেশ বালেদেবর েবদী ও ধুপধূেনা েদবার
উঁচু েবদীগুিল েভেঙ েফেলন| মূির্ত্ত ও প্রিতকৃিতগুেলা েভেঙ গঁুেড়া করার পর িতিন েসই ধূেলা বালেদেবর
মৃত উপাসকেদর কবের ছিড়েয় িদেয়িছেলন| 5 এবং েযািশয় বােলর েসই সব যাজকেদর হাড়গুিল এবং
তােদর েবদীগুিল পুিড়েয় ছাই কেরন| 6 মনঃিশ েথেক ইফ্রিয়ম, িশিমেয়ান েথেক নপ্তািল- সমগ্র িযহূদা ও
েজরুশােলম েথেক 7 েযািশয় এভােব মূির্ত্তপূেজার অবসান ঘিটেয়িছেলন| এই সবকিট শহের ও শহেরর
প্রতয্ন্ত অঞ্চেল ইস্রােয়েলর সবর্ত্র িতিন উচ্চস্থান ও আেশরার খঁুিট, েদবতােদর মূির্ত্তসমূহ েভেঙ ধূলায়
িমিশেয় িদেয় েজরুশােলেম িফের েগেলন|

8 িযহূদায় 18 বছর রাজত্ব করার পর এবং েসই ভূখণ্ডেক এবং মিন্দরেক শুদ্ধ করবার পর, েযািশয়
অৎসিলয়র পুত্র শাফন, নগরপাল মােসয় ও সিচব েযায়াহেষর পুত্র েযায়াহেক প্রভুর মিন্দরিট সারােনার
আেদশ িদেলন|

9 আেদশ পালন করেত এরা সকেল প্রথেম মহাযাজক িহিল্কয়র সেঙ্গ েদখা কের তঁার হােত েলাকরা
ঈশ্বেরর মিন্দেরর জনয্ েয অথর্ িদেয়েছন তা তুেল িদেলন| েলবীয় দ্বাররক্ষীগণ এই অথর্ মনঃিশ, ইফ্রিয়ম,
িযহূদা, িবনয্ামীন, েজরুশােলম ও ইস্রােয়েল যারা েথেক িগেয়িছল, তােদর কাছ েথেক সংগ্রহ কেরিছেলন|
তারপর তঁারা েজরুশােলেম িফের েগেলন| 10 এরপর েলবীয়রা েসই অথর্ প্রভুর মিন্দেরর কােজর
তত্ত্বাবধায়কেদর িদেলন| ক্রমানুসাের তত্ত্বাবধায়করা েসই অথর্ প্রভুর মিন্দের েযসব শ্রিমক কাজ করেব
তােদর িদেলন| 11 ছুেতারেক কিড়বগর্ার জনয্ কাঠ িকনেত এবং পাথর েকনবার জনয্ পাথর কাটুেরেদর
অথর্ িদেলন| তঁারা এটা করেলন কারণ িযহূদার আেগর রাজারা মিন্দেরর ইমারতগুিলেক ধ্বংস হেয় েযেত
িদেয়িছেলন| 12-13 িনযুক্ত শ্রিমকরা েলবীয় মরাির পিরবােরর েলবীয় যহত্ ও ওবিদয়র তত্ত্বাবধােন এবং
কহাত্ পিরবােরর সখিরয় ও মশুল্লেমর অধীেন মন প্রাণ িদেয় কাজ করেলা| েয সমস্ত েলবীয়রা দক্ষ
গাইেয, বািজেয় িছেলন তঁারা শ্রিমকেদর এবং যারা িবিভন্ন রকেমর কাজ কেরিছেলন, তােদর তত্ত্বাবধান
করেলন| িকছু েলবীয় করিনক, অিধকািরক ও রক্ষী িহেসেব কাজ করেলন|

িবিধপুস্তক আিবষ্কার
14 েসই সময, যখন েলবীয়রা প্রভুর মিন্দর েথেক অথর্ েবর করিছেলন, যাজক িহিল্কয়, েমািশর মাধয্েম

প্রভু েয িবিধপুস্তকিট িদেয়িছেলন েসিটেক খঁুেজ েপেলন| 15উেত্তিজত িহিল্কয় তখন সিচব শাফনেক েডেক
বলেলন, “আিম প্রভুর গৃহ েথেক িবিধ পুস্তক খঁুেজ েপেয়িছ|” এবং িতিন শাফনেক েসিট েদখেত িদেলন|
16 শাফন তা রাজা েযািশয়র কােছ িনেয় এেস বলেলন, “আপনার কমর্চারীরা আপনার সমস্ত িনেদর্ শ
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অক্ষের অক্ষের পালন কেরেছ| 17 প্রভুর মিন্দের েয অথর্ সংগ্রহ করা হেয়িছল তা িদেয় িঠকাদার আর
িমিস্ত্রেদর মজুির েদওয়া হেয়েছ|” 18 তারপর শাফন রাজা েযািশয়েক বলেলন, “যাজক িহিল্কয় আমায়
একটা বই িদেয়িছেলন|” একথা বেল রাজার সামেন িবিধ পুস্তকিট পাঠ করেত শুরু করেলন| 19 িবিধ
পুস্তেকর কথাগুিল শুেন রাজা েযািশয় মানিসকভােব িবপযর্য্স্ত হেলন এবং তঁার জামাকাপড় িঁছড়েত শুরু
করেলন| 20এবং তখন েযািশয় িহিল্কয়েক, শাফেনর পুত্র অহীকাম, মীখােয়র পুত্র অেব্দান, েলখক শাফন
আর রাজার ভৃতয্ অসায়েক িনেদর্ শ িদেলন, 21 “িশিগ্গর িগেয় প্রভুর কােছ খঁুেজ পাওয়া িবিধ পুস্তেক বির্ণত
িবষয় সম্পেকর্ প্রশ্ন কেরা| আমােদর পূবর্পুরুষরা প্রভুর িবিধ অনুসরণ কেরন িন বেল প্রভু আমােদর ওপর
খুবই কু্রদ্ধ হেয়েছন| তারা এই বইেয় বির্ণত সমস্ত িবিধ িঠকমেতা পালন কেরন িন|”

22 িহিল্কয় ও রাজার সমস্ত ভৃতয্রা সকেল তখন রাজার বস্ত্রাগােরর তত্ত্বাবধায়ক হস্রেহর েপৗত্র,
েতাখেতর পুত্র, শলু্লেমর স্ত্রী ভাববািদনী হুল্দার কােছ েজরুশােলেম িগেয় উপিস্থত হেলন| তখন িহিল্কয়
আর রাজভৃতয্রা হুল্দােক বইিট সম্পেকর্ জানাল| 23 হুল্দা তােদর বলেলন: “রাজা েযািশয়েক িগেয় বেলা:
প্রভু, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর জািনেয়েছন, 24 �আিম এই অঞ্চেল ও এখােন বসবাসকারী েলাকেদর জীবেন
দুেযর্াগ ঘিনেয় তুলেবা| িযহূদার রাজার সামেন যা পাঠ করা হেয়েছ, িবিধ পুস্তেক েযসব ভয়ানক ঘটনার
কথা বির্ণত হেয়েছ আিম েসই সবই এখােন ঘটােবা| 25 কারণ েলাকরা আমােক পিরতয্াগ কেরেছ এবং
অনয্ানয্ মূির্ত্তসমূেহর সামেন ধুপধূেনা জ্বািলেয়েছ; তােদর যাবতীয় কুকাজ আমায় কু্রদ্ধ কের তুেলেছ| তাই
এই সমগ্র অঞ্চেলর ওপর আিম আমার েক্রাধািগ্ন বষর্ণ করেবা যা িকছুেত িনবর্ািপত হেব না|�

26 “যাই েহাক্, িযহূদার রাজা েযািশয়, িযিন েতামােদর প্রভুর কােছ খবর সংগ্রেহর জনয্ পািঠেয়েছন,
তঁােক বেলা েয প্রভু, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর এ কথাও বেলন: 27 �েযািশয়, তুিম েতামার মন বদেলছ এবংআমার
কােছ িনেজেক নম্র কেরছ, েতামার পরেনর েপাশাক িঁছেড়ছ এবং আমার সামেন েকঁেদছ| েতামার হৃদয়
েকামল, তাই আিম েতামার প্রাথর্না শুেনিছ| 28 আিম েতামােক েতামার পূবর্পুরুষেদর মেধয্ িনেয় যােবা|
তুিম শািন্তেতই মরেত পারেব| এই ভূখেণ্ড ও এখানকার েলাকেদর জীবেন আিম েয দুেযর্াগ ঘিনেয় তুলেবা
তা েতামায় েচােখ েদেখ েযেত হেব না|� ” িহিল্কয় ও রাজকমর্চারীরা এেস রাজােক এই খবর জানােলন|

29 রাজা েযািশয় তখন িযহূদা ও েজরুশােলেমর সমস্ত প্রবীণ বয্িক্তেদর তঁার সেঙ্গ েদখা করেত বলেলন|
30 রাজা িনেজ প্রভুর মিন্দের েগেলন| যখন িযহূদা ও েজরুশােলেমর সমস্ত েলাক, যাজক ও েলবীয়রা,
ধনী-দিরদ্র, উচ্চ-নীচ সবাই েযািশয়র কােছ এেলা, িতিন তােদর প্রভুর মিন্দের খঁুেজ পাওয়া চুিক্ত পুস্তেক
িলিখত সবিকছু পাঠ কের েশানােলন| 31 এরপর রাজা তঁার িনেজর জায়গায় উেঠ দঁািড়েয় প্রভুর সামেন
তঁার অনুগামী হবার এবং সমস্ত অন্তঃকরণ ও সমস্ত প্রাণ িদেয তঁাহার আজ্ঞা িবিধ এবং িনয়মসকল পালন
করেবন বেল শপথকরেলন| 32এরপর িতিন েজরুশােলম ও িবনয্ামীেনর সকলেক িদেয়ও একই প্রিতশ্রুিত
করােলন| েজরুশােলেমর েলাকরা তােদর পূবর্পুরুেষর ঈশ্বেরর সামেন করা শপথ রক্ষা করেত সম্মত
হেলন| 33 ইস্রােয়েলর েলাকেদর কােছ িবিভন্ন েদেশর মূির্ত্ত িছল| েযািশয় েসইসব ভয়ানক জঘনয্ মূির্ত্ত
েভেঙ েফেল ইস্রােয়েলর েলাকেদর প্রভুর েসবা করেত বাধয্ করােলন| যতিদন পযর্ন্ত েযািশয় েবঁেচ িছেলন
েলাকরা তােদর পূবর্পুরুেষর প্রভু ঈশ্বেরর েসবা কের চেলিছেলন|

35
েযািশয়র িনস্তারপবর্ উদযাপন

1 রাজা েযািশয় েজরুশােলেম প্রভুর জনয্ িনস্তারপবর্ উদযাপন কেরিছেলন| প্রথম মােসর 14 িদেন তারা
িনস্তারপেবর্র েমষিট বিলদান কের| 2 েযািশয় তােদর দািয়ত্ব পালেনর জনয্ যাজকেদর েবেছ িনেয়িছেলন
এবং প্রভুর মিন্দের কাজকমর্ করার সময় িতিন তােদর উৎসািহত কেরিছেলন| 3 েয সমস্ত েলবীয়রা
ইস্রােয়েলর েলাকেদর িশক্ষাদান করেতন এবং প্রভুর েসবার জনয্ যঁারা পৃথকভােব সমিপর্ত িছেলন, েযািশয়
তঁােদর বেলিছেলন, “পিবত্র িসনু্দকিট রাজা দায়ুেদর সন্তান শেলামেনর বানােনা মিন্দের েরেখ দাও| ওটা
কঁােধ বেয় িনেয় িবিভন্ন জায়গায় ঘুের েবড়ােনার েতামােদর আর েকােনা প্রেয়াজন েনই| এবার মন িদেয়
েতামােদর প্রভু ঈশ্বর, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর ও ইস্রােয়েলর েলাকেদর েসবা কেরা| 4 পিরবারেগাষ্ঠী অনুযায়ী
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মিন্দেরর েসবার জনয্ িনেজেদর প্রস্তুত রােখা| রাজা দায়ুদ ও তঁার সন্তান েতামােদর জনয্ েয কতর্ বয্ িবধান
কেরেছন মন প্রাণ িদেয় তা পালন কেরা| 5 যাও, েলাকেদর িবিভন্ন পিরবােরর জনয্ িনিদ্দর্ ষ্ট মিন্দেরর পিবত্র
স্থােন েলবীয়েগাষ্ঠীর সেঙ্গ দঁাড়াও| 6 িনস্তারপেবর্র েমষগুেলা বিল দাও, প্রভুর জনয্ িনেজেদর শুদ্ধ ও
পিবত্র কের েতােলা| েতামােদর ভাইেদর জনয্ েমষগুেলা প্রস্তুত কের রােখা| এেসা, প্রভু েমািশর মাধয্েম
আমােদর যা যা করেত আেদশ িদেয়েছন আমরা েসই সব কির|”

7 িনস্তারপেবর্ বিল েদবার জনয্ েযািশয় ইস্রােয়েলর েলাকেদর িনেজর গবািদ পশু েথেক 30,000 ছাগল
ও েমষ ছাড়াও আেরা 3000 ষঁাড় িদেয়িছেলন| 8 েযািশয়র অধীনস্থ উচ্চপদস্থ আিধকািরকরাও মুক্ত হেস্ত
িনস্তারপবর্ উদযাপেনর জনয্ েলবীয় ও যাজকবগর্ েলাকেদর িবিভন্ন পশু ও িজিনসপত্র দান কেরিছেলন|
প্রভুর মিন্দেরর প্রধানআিধকািরক িহিল্কয়, সখিরয় এবং িযহীেয়ল যাজকেদর কােছ 2600িট েমষ ও ছাগল
এবং 300িট ষঁাড় দান কেরিছেলন| 9কনািনয়, শমিয়য়, নথেনল ও তঁার ভাইরা, হশিবয়, য়ীযীেযল, েলবীয়
প্রধান, েযাষাবেদর মত েলাকরা িনস্তারপেবর্ বিলদােনর জনয্ েলবীয়েদর 500িট েমষ ও ছাগল এবং 500
িট ষঁাড় দান কেরিছেলন| এই েলাকরা িছল েলবীয়েদর েনতৃবৃন্দ|

10 রাজা েযমন আেদশ কেরিছেলন েসই অনুযায়ী সমস্ত রকম প্রস্তুিত েশষ হেল যাজকরা তােদর জনয্
িনির্দষ্ট জায়গায় দঁাড়ােলন এবং েলবীয়রা তােদর িনেজর িনেজর দলগুিলর সেঙ্গ দঁাড়ােলন| 11 িনস্তারপেবর্র
েমষগুেলা বিল েদওয়া হল| তারপর েলবীয়রা চামড়া ছািড়েয় যাজকেদর হােত বিল েদওয়া পশুর রক্ত তুেল
িদেলন| যাজকরা েসই রক্ত েবদীর ওপর িছিটেয় িদেলন এবং 12 তারপর িবিভন্ন পিরবারেগাষ্ঠীর হােত,
েমািশর িবিধ পুস্তক অনুযায়ী, প্রভুর প্রিত েহামবিলর জনয্ বিলর মাংস তুেল িদেলন| 13 িনেদর্ শ অনুযায়ী,
েলবীয়রা আগুেনর আঁেচ িনস্তারপেবর্র েমষশাবেকর মাংস ঝলেস িনেলন| তারপর দ্রুত েলাকেদর মেধয্
মাংস িবতরণ করা হল| 14এসব কাজ েশষ হবার পর, েলবীয়রা তােদর িনেজেদর ও হােরােণর উত্তরপুরুষ
যাজকেদর জনয্ বরাদ্দ মাংেসর ভাগ েপেলন| েযেহতু রািত্র পযর্ন্ত এই সমস্ত যাজক সকেলই েহামবিল
এবং চির্ব িনেবদেনর কােজ বয্স্ত িছেলন, েলবীয়রা তঁােদর এবং যাজকেদর জনয্ মাংস ৈতরী করেলন|
15 আসেফর বংেশর েলবীয় গায়করা এরপর রাজা দায়ুেদর িনধর্ািরত জায়গায় িগেয় দঁাড়ােলন| এেদর
মেধয্ আসফ, েহমন রাজার ভাববাদী িযদূথূন প্রমুখরা িছেলন| দ্বাররক্ষীেদর কাউেকই িনেজেদর জায়গা
েছেড় নড়েত হয়িন কারণ তােদর অনয্ানয্ েলবীয় ভাইরা সকেলই িনস্তারপেবর্র জনয্ যা যা করা প্রেয়াজন,
সুষ্ঠভােব কেরিছেলন|

16অথর্াৎ রাজা েযািশয় েযভােব বেলিছেলন প্রভুর উপাসনার জনয্ সব িকছু িঠক েসইভােব প্রস্তুত করা
হল| এরপর িনস্তারপবর্ উদযাপন করা হল এবং েবদীেত েহামবিল িনেবদন করা হল| 17 ইস্রােয়েলর েয
সমস্ত েলাকরা ঘটনাস্থেল উপিস্থত িছেলন তারা সকেল সাতিদন ধের িনস্তারপবর্ ও খািমরিবহীন রুিটর
উৎসব পালন করেলা| 18 েসই ভাববাদী শমূেয়েলর সমেয়র পর েথেক আর এভােব ইস্রােয়েল িনস্তারপবর্
উদযাপন করা হয়িন| েযািশয় েযভােব যাজকেদর সেঙ্গ, েলবীয়েদর সেঙ্গ এবং সমগ্র িযহূদা ও ইস্রােয়েল
েজরুশােলেমর েলােকেদর সেঙ্গ এই িনস্তারপবর্ উদযাপন করেলন, ইস্রােয়েলর েকােনা রাজাই আেগ তা
পালন কেরন িন| 19 রাজা েযািশয়র রাজেত্বর 18 বছেরর মাথায় এই িনস্তারপবর্ উদযাপন কেরিছেলন|

েযািশয়র মৃতুয্
20 েযািশয় এই সবিকছু করার পের িমশররাজ নেখা ফরাৎ নদীর তীরবতীর্ ককর্ মীশ শহেরর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ

করেত এেলন, এবং েযািশয় তঁার িবরুেদ্ধ যুদ্ধ যাত্রা করেলন| 21 নেখা রাজা েযািশয়েক বাতর্ াবাহক মারফৎ
জানােলন,

“মহারাজ, আিম আপনার িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেত আিস িন| এিট আেদৗ আপনার েকােনা সমসয্া নয়|
আিম আমার শত্রুেদর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেত এেসিছ কারণ ঈশ্বর আমার পেক্ষ এবং িতিন আমােক দ্রুত
কাজ েশষ করেত বেলেছন| তাই আমােক থামােবন না, তাহেল ঈশ্বর আপনােক ধ্বংস করেবন|”
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22 িকন্তু েযািশয় এই সতকর্ বাণীেত কণর্পাত করেলন না এবং ছদ্মেবেশ মিগেদ্দােত নেখার িবরুেদ্ধ যুদ্ধ
করেত েগেলন| 23 যখন তীরন্দাজরা রাজা েযািশয়েক িবদ্ধ করল, িতিন তঁার ভৃতয্েদর বলেলন, “আমােক
দ্রুত সিরেয় িনেয় চেলা, আিম গুরুতরভােব জখম হেয়িছ|”

24 ভৃতয্রা েযািশয়েক তঁার রথ েথেক সিরেয় তঁারই আনা অনয্ একিট রেথ কের েজরুশােলেম
িনেয় এেলা| েসখােনই তঁার মৃতুয্ হল| েযািশয়েক তঁার পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ সমািধস্থ করা হল এবং তঁার
মৃতুয্েত িযহূদা ও েজরুশােলেমর েলাকরা গভীরভােব েশাকাচ্ছন্ন হেলন| 25 িযরিময় েযািশয়র পারেলৗিকক
অনুষ্ঠােনর জনয্ িকছু গান িলেখিছেলন এবং েগেয়ও িছেলন, েলাকরা এখেনা েসই গান েগেয় থােক|
রাজা েযািশয়র জনয্ েশাক প্রকাশ কের গান গাওয়া ইস্রােয়লীয় জনজীবেনর একিট অেঙ্গ পিরণত হল|
এই গানগুিল পারেলৗিকক অনুষ্ঠােনর গান পুস্তেক িলিপবদ্ধ আেছ|

26-27 রাজা েযািশয় তঁার রাজেত্বর প্রথম েথেক েশষাবিধ আর যা িকছু কেরিছেলন েস সবই ইস্রােয়ল
ও িযহূদার রাজােদর ইিতহাস গ্রেন্থ িলিপবদ্ধ আেছ| এই গ্রন্থ েথেক প্রভুর প্রিত তঁার ভিক্ত ও িনষ্ঠা এবং
িতিন িকভােব প্রভুেক অনুসরণ কেরিছেলন েস কথাও জানা যায়|

36
িযহূদার রাজা িযেহায়াহস

1 িযহূদার েলাকরা েযািশয়র পুত্র িযেহায়াহসেক েজরুশােলেম নতুন রাজা িহেসেব িনবর্ািচত করেলন|
2 িযেহায়াহস 23 বছর বয়েস িযহূদার রাজা হেয় মাত্র িতন মাস েজরুশােলেম রাজত্ব কেরিছেলন| 3তারপর
িমশেরর রাজা নেখা এেস িযেহায়াহসেক বন্দী কেরন| িতিন িযহূদার েলােকেদর 3/3-4 টন রূেপা ও
75 পাউণ্ড েসানা কর িহেসেব িদেত বাধয্ কেরন| 4 নেখা িযেহায়াহেসর ভাই ইলীয়াকীমেক িযহূদা ও
েজরুশােলেমর নতুন রাজা িহেসেব িনযুক্ত করেলন, এবং তঁার নতুন নামকরণ করেলন িযেহায়াকীম, তেব
িতিন িযেহায়াহসেক তঁার সেঙ্গ িমশের িনেয় যান|

িযহূদার রাজা িযেহায়াকীম
5 িযেহায়াকীম মাত্র 25 বছর বয়েস িযহূদার রাজা হেয় এগােরা বছর েজরুশােলেমর রাজত্ব কেরিছেলন|

িতিন প্রভুর ইচ্ছা অনুসাের জীবনযাপেনর পিরবেতর্ তঁার ঈশ্বেরর িবরুদ্ধাচরণ কেরিছেলন|
6 বািবলরাজ নবূখদিনৎসর িযহূদা আক্রমণ কের িযেহায়াকীমেক েপতেলর িশকল িদেয় েবঁেধ বন্দী কের

বািবেল িনেয় েগেলন| 7 িফের যাবার সময় নবূখদিনৎ সর প্রভুর মিন্দর েথেক েবশ িকছু িজিনসপত্র িনেয়
িগেয় বািবেল তঁার রাজপ্রাসােদ েরেখ িদেয়িছেলন| 8 িযেহায়াকীম আর যা িকছু কেরিছেলন তঁার সমস্ত
জঘনয্ পাপাচরেণর কথা ইস্রােয়ল ও িযহূদার রাজােদর ইিতহাস গ্রেন্থ িলিপবদ্ধ আেছ| িযেহায়াকীেমর পর
তঁার জায়গায় তঁার পুত্র িযেহায়াখীন নতুন রাজা হেলন|

িযহূদার রাজা িযেহায়াখীন
9 িযেহায়াখীন 18 বছর বয়েস িযহূদার রাজা হেয় মাত্র িতন মাস দশ িদন েজরুশােলেম রাজত্ব

কেরিছেলন| িতিনও প্রভুর িবরুেদ্ধ পাপাচরণ কেরিছেলন| 10 বসেন্তর সময়, রাজা নবূখদিনৎ সর প্রভুর
মিন্দর েথেক অেনক দামী িজিনসপেত্রর সেঙ্গ িযেহায়াখীনেক বন্দী কের বািবেল িনেয় এেসিছেলন| এরপর
নবূখদিনৎ সর িযেহায়াখীেনর জৈনক আত্মীয়, িসিদিকয়েক িযহূদা ও েজরুশােলেমর নতুন রাজা িনযুক্ত
করেলন|

িযহূদার রাজা িসিদিকয়
11 িসিদিকয় মাত্র 21 বছর বয়েস িযহূদার রাজা হেয় এগােরা বছর েজরুশােলেম রাজত্ব কেরিছেলন|

12 িসিদিকয়ও প্রভুর ইচ্ছা অনুসাের জীবনযাপন না কের তঁার িবরুেদ্ধ পাপাচরণ কেরিছেলন| ভাববাদী
িযরিময় তঁােক প্রভুর েপ্রিরত সতকর্ বাণী েশানােলও িসিদিকয় তােত কণর্পাত কেরন িন বা নম্র ও ধাির্মকভােব
জীবনযাপন কেরন িন|
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েজরুশােলম ধ্বংস হল
13 ইিতপূেবর্ নবূখদিনৎ সর িসিদিকয়েক তঁার অনুগত থাকেত বলেলও িসিদিকয় নবূখদিনৎ সেরর

িবরুেদ্ধ িবেদ্রাহ করেলন| িতিন ঈশ্বেরর নােম শপথ কের বেলিছেলন েয িতিন নবূখদিনৎ সেরর অনুগত
থাকেবন| িকন্তু শপথ করার পেরও িতিন তঁার জীবনযাপেনর রীিতর েকােনা পিরবতর্ ন কেরন িন; এমনিক
প্রভু, ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর িনেদর্ শ েমেনও চলেত রাজী হনিন| 14 উপরন্তু, যাজকগেণর এবং েলাকেদর
েনতৃবৃন্দ সকেলই প্রভুর প্রিত অিবশ্বস্ত িছল এবং অনয্ানয্ জািতর মেতাই পাপাচরণ কেরিছল| তারা প্রভুর
মিন্দরিটেকও অপিবত্র কেরিছল েযিটেক িতিন েজরুশােলেম পিবত্র কেরিছেলন| 15 তােদর পূবর্পুরুষেদর
প্রভু ঈশ্বর বারংবার ভাববাদীেদর মাধয্েম তােদর সতকর্ কেরিছেলন কারণ িতিন এই মিন্দর ও েলােকেদর
পিরণিতর কথা েভেব করুণা েবাধ কেরিছেলন| 16 িকন্তু তারা ঈশ্বেরর বাতর্ াবাহকেদর িনেয় মজা কেরিছল,
তারা তঁার বাকয্ ঘৃণা কেরিছল এবং তঁার ভাববাদীেদর অপমান কেরিছল যতক্ষণ না তঁার েক্রাধ এত েবশী
হেয় িগেয়িছল েয তার েকান প্রিতকার িছল না| 17 ঈশ্বর তখন বািবলরাজেক িদেয় িযহূদা ও েজরুশােলম
আক্রমণ করােলন| বািবলরাজ এেস সমস্ত তরুণেদর, এমনিক মিন্দের উপাসনারত েলাকেদরও হতয্া
করেলন| িনষু্ঠরভােব, েকােনা দয়ামায়া না েদিখেয় িতিন স্ত্রী-পুরুষ, িশশু-বৃদ্ধ, সুস্থ-অসুস্থ, িযহূদা ও
েজরুশােলেমর সমস্ত বয্িক্তেক িনির্বচাের হতয্া করেলন| প্রভুই তঁােক িযহূদা ও েজরুশােলেমর েলাকেদর
শািস্ত েদবার অিধকার িদেয়িছেলন| 18 নবূখিদ্রত্ সর প্রভুর মিন্দর েথেক যাবতীয় িজিনসপত্র বািবেল িনেয়
েগেলন| রাজকমর্চারীেদর মূলয্বান িজিনসপত্রও িতিন িনেয় যান| 19 িতিন ও তঁার েসনাবািহনী িমেল
েজরুশােলেমর প্রাকার গঁুিড়েয় িদেয় মিন্দর, রাজপ্রাসাদ ও রাজকমর্চারীেদর বাড়ী ঘরেদার সব িকছু পুিড়েয়
িদেলন| 20 েযসমস্ত বয্িক্তরা েবঁেচ িছল নবূখিদ্রত্ সর তােদর সবাইেক ক্রীতদাস িহেসেব বািবেল িনেয়
িগেয়িছেলন| পারসয্রাজ বািবল অিধকার করা পযর্ন্ত এই সমস্ত বয্িক্তরা বািবেলই িছল| 21 এইভােব প্রভু
ভাববাদী িযরিময়র মুখ িদেয় ইস্রােয়েলর েলাকেদর উেদ্দেশয্ যা যা ভিবষয্দ্বাণী কেরিছেলন েস সবই িমেল
েগল| প্রভু িযরিময়র মারফৎ ভিবষয্দ্বাণী কেরন, “িবশ্রামিদেন িবশ্রাম না িনেয় েলােকরা েয পাপাচরণ
কেরেছ তা েশাধন করেত এই ভূখণ্ড এভােব পিতত থাকেব|” এইভােব, েদশিট 70 বছর ধের িবশ্রাম
েপেয়িছল| 22 পারসয্রাজ েকারেসর রাজেত্বর প্রথম বছের, প্রভু েকারসেক িদেয় তঁার রােজয্র সবর্ত্র
একিট িবেশষ েঘাষণা করােলন এবং েসিট িলিখত হল যােত ভাববাদী িযরিময়র মাধয্েম েদওয়া প্রভুর
ভিবষয্দ্বাণীিট সিতয্ হয়| েকারস তঁার রাজেত্বর সবর্ত্র বাতর্ াবাহক পািঠেয় েঘাষণা করােলন:

23 “পারেসয্র রাজা েকারস জািনেয়েছন েয
স্বেগর্র প্রভু ঈশ্বর আমােক পৃিথবীর অধীশ্বর কেরেছন| িতিন আমােক েজরুশােলেম তঁার জনয্ একিট

মিন্দর ৈতরী করবার দািয়ত্ব িদেয়েছন| এখন েতামরা প্রভু েতামােদর ঈশ্বেরর েসবকরা সকেলই স্বাধীন
এবং েতামরা েজরুশােলেম েযেত পােরা| প্রাথর্না কির প্রভু েতামােদর সকেলর সহায় েহান|”
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েকারস বন্দীেদর িফরেত সাহাযয্ করেলন
1 পারেসয্র রাজা েকারেসর রাজেত্বর প্রথম বছের* প্রভু একিট েঘাষণা করবার জনয্ তঁােক উৎসািহত

করেলন| েকারস েসই েঘাষণািট িলিখেয় িনেলন এবং তঁার রােজয্র সব জায়গায় েসিট পড়াবার বয্বস্থা
করেলন| িযরিময়র মুখ িদেয় বলা প্রভুর এই বাতর্ ািট যােত প্রচার হয় তার জনয্ এই বয্বস্থা হল| েঘাষণািট
এইরূপ:

2 “পারেসয্র রাজা েকারেসর কাছ েথেক:
স্বেগর্র প্রভু আমায় পৃিথবীর সমস্ত রাজয্ উপহার িদেয়েছন| িযহূদা েদেশর েজরুশােলেম তঁার জনয্

একিট মিন্দর িনমর্ােণর িনিমত্ত িতিন আমােক িনযুক্ত কেরেছন| 3 যিদ েতামােদর মেধয্ তঁার েকান েলাক
বাস কের তেব তারা েযন তােদর িযহূদা েদেশর েজরুশােলম শহের িগেয় ইস্রােয়েলর ঈশ্বর, প্রভুর জনয্
একিট মিন্দর িনমর্াণ কের েযিট েজরুশােলেম আেছ| প্রভু তােদর আশীবর্াদ করুন| 4 সমস্ত জায়গায়
েযখােন েবঁেচ যাওয়া ইস্রােয়লীয়রা বাস কের তােদর েসখানকার অিধবাসীেদর সমথর্ন অবশয্ই পাওয়া
দরকার| েজরুশােলেম ঈশ্বেরর মিন্দর িনমর্ােণর জনয্ প্রেতয্কেক তােদর েসানা, রূেপা, গবািদ পশু ও
অনয্ানয্ প্রেয়াজনীয় সামগ্রী দান করেত হেব|”

5তখন িযহূদা ও িবনয্ামীন উপজািতর পিরবােরর অিধনায়করা প্রভুর মিন্দর িনমর্ােণর জনয্ েজরুশােলেম
েযেত প্রস্তুত হল| অনয্ানয্ েলাকরাও, যারা ঈশ্বেরর দ্বারা উৎসািহত হেয়িছল, তারাও তােদর সেঙ্গ েযাগদান
করেত প্রস্তুত হল| 6এই কােজর জনয্ তােদর প্রিতেবশীরা সকেলই মুক্তহেস্ত তােদর েসানা, রূেপা, গবািদ
পশুসহআেরা অনয্ানয্ বহুমূলয্ উপহার দান করল| 7-8 েয সমস্ত িজিনষ মূলতঃ েজরুশােলেম প্রভুর মিন্দের
িছল েসগুিলও পারসয্-রাজ েকারস েসখান েথেক েবর কেরআনেলন|এই িজিনষগুিল রাজা নবূখদিনৎ সর
েবর কের িনেয় এেস তঁার মিন্দের মূির্ত্তসমূেহর মেধয্ েরেখিছেলন| রাজা েকারস তঁার েকাষাধয্ক্ষ িমত্রদােতর
হাত িদেয় েসই সমস্ত সামগ্রী েবর কের ইহুদী েনতা েশশবসেরর হােত প্রভুর মিন্দেরর জনয্ তুেল িদেলন|

9 িমত্রদাত েয সমস্ত সামগ্রী এেনিছেলন তার মেধয্ িছল: েসানার থালা 30, রূেপার থালা 1000, ছুির
এবং চাটুসমূহ 29, 10 েসানার বািট 30, িঠক েসানার বািটর মত রূেপার বািট 410, এবং অনয্ানয্ পাত্র
1000

11 েসখােন সব সেমত 5400 িট েসানার এবং রূেপার িজিনষ িছল| েয সমস্ত বন্দী বািবল েছেড়
েজরুশােলেম িফের যািচ্ছল তােদর সেঙ্গ েশশ্বসর এই সমস্ত িজিনষ এেনিছেলন|

2
িফের আসা বন্দীেদর তািলকা

1বািবেলর রাজা নবূখদিনৎ সর যােদর বন্দী কেরিছেলন, তারা েজরুশােলম এবং িযহূদায় েয যার িনেজর
নগের িফের েগল| 2এরা সকেল সরুব্বািবল, েযশূয়, নিহিময়, সরায়, িরেয়লায়, মদর্ খয়, িবলশন, িমস্পর,
িবগরয়, রহূম ও বানােদর সেঙ্গ প্রতয্াবতর্ ন করল| যারা ইস্রােয়েল িফেরিছল তােদর তািলকািট িনম্নরূপ:

* 1:1: প্রথম বছর অথর্াৎ খৃ:পূ: 538
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3 পেরােশর উত্তরপুরুষ 2172
4 শফিটেয়র উত্তরপুরুষ 372
5আরেহর উত্তরপুরুষ 775
6 েযশূয় এবং েযায়াব পিরবােরর পহৎ-েমায়ােবর উত্তরপুরুষ 2812
7 এলেমর উত্তরপুরুষ 1254
8 সতূ্তর উত্তরপুরুষ 945
9 সক্কেয়র উত্তরপুরুষ 760
10 বািনর উত্তরপুরুষ 642
11 েববেয়র উত্তরপুরুষ 623
12অসগেদর উত্তরপুরুষ 1222
13অেদানীকােমর উত্তরপুরুষ 666
14 িবগবেয়র উত্তরপুরুষ 2056
15আদীেনর উত্তরপুরুষ 454
16 িযিহিষ্কেয়র বংশজাত আেটেরর উত্তরপুরুষ 98
17 েবৎসেয়র উত্তরপুরুষ 323
18 েযারােহর উত্তরপুরুষ 112
19 হশুেমর উত্তরপুরুষ 223
20 িগব্বেরর উত্তরপুরুষ 95
21 ৈবৎ েলেহম শহেরর 123
22 নেটাফা শহেরর 56
23অনােথাত শহেরর 128
24অস্মাবত শহেরর 42
25 িকিরয়ৎ -আরীম, কফীরা ও েবেরাত শহেরর 743
26 রামা ও েগবা শহেরর 621
27 িমকমস শহেরর 122
28 ৈবেথল ও অয় শহেরর 223
29 নেবা শহেরর 52
30 মগবীশ শহেরর 156
31 এলম নােম একিট শহেরর 1254
32 হারীম শহেরর 320
33 েলাদ, হাদীদ ও ওেনা শহেরর 725
34 িযিরেহা শহেরর 345
35 সনায়া শহেরর 3630

36 যাজকেদর মেধয্ িছেলন:
েযশূয় পিরবােরর িযদিয়েয়র উত্তরপুরুষ 973
37 ইেম্মেরর উত্তরপুরুষ 1052
38 পশহূেরর উত্তরপুরুষ 1247
39 হারীেমর উত্তরপুরুষ 1017

40 েলবীয় পিরবারেগাষ্ঠীর েলাকেদর মেধয্ যারা িছল তারা হল:
েহাদিবেয়র পিরবােরর মাধয্েম েযশূয় ও কদমীেয়েলর উত্তরপুরুষ 74

41আসেফর গায়কবেগর্র মেধয্ 128
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42 মিন্দেরর দ্বারপােলর উত্তরপুরুেষর মেধয্
শলূ্লম, আেটর, টলেমান, অকূ্কব,
হটীটা এবং েশাবেয়র উত্তরপুরুেষর 139

43 মিন্দেরর েসবা-দাসেদর উত্তরপুরুেষর মেধয্ িছেলন:
সীহ, হসূফা ও টব্বােয়ােতর উত্তরপুরুষরা,
44 েকেরাস, সীয় ও পােদােনর সন্তানরা,
45 লবানা, হগাব ও অকূ্কেবর সন্তানরা,
46 হাগব, শল্ময় ও হানেনর সন্তানরা,
47 িগেদ্দল, গহর ও রায়ার সন্তানরা,
48 রৎসীন, নেকাদর ও গসেমর সন্তানরা,
49 উষ, পােসহ ও েবষেয়র সন্তানরা,
50অস্না, িময়ূনীম ও নফূষীেমর সন্তানরা,
51 বকূ্বক, হকূফার ও হহূর্ েরর সন্তানরা,
52 বসলূত, মহীদা ও হশর্ার সন্তানরা,
53 বেকর্ াস, সীষরা ও েতমেহর সন্তানরা,
54 নৎ সীহ ও হটীফার সন্তানরা|

55 শেলামেনর ভৃতয্েদর উত্তরপুরুষরা িছল:
েসাটয়, হসেসােফরত ও পরূদা|
56 যালা, দেকর্ ান ও িগেদ্দল,
57 শফিটয়, হটীল, েপােখরৎ -হৎসবায়ীেমর এবং আমীর সন্তানগণ|
58 মিন্দেরর েসবা-দাসরা এবং শেলামেনর ভৃতয্েদর উত্তরপুরুষরা 392

59 েতল্-েমলহ, েতল হশর্া, করূব, অদ্দন ও ইেম্মর নগর েথেক েজরুশােলেম এেসিছল িনম্নিলিখত
বয্িক্তরা, িকন্তু তারা ইস্রােয়েলর পিরবারবেগর্র পিরবার িছল িকনা তা প্রমাণ করেত পারল না|

60 দলায়, েটািবয় ও নেকােদর উত্তরপুরুষ 652

61 হবায়, হেক্কাস ও বির্সল্লয় যাজক পিরবােরর উত্তরপুরুষ|
(যিদ েকান পুরুষ িগিলয়েদর বির্সল্লয় কনয্ােক িবেয় করত, তাহেল েসই পুরুষিটেক বলা হত বির্সল্লেয়র
উত্তরপুরুষ|)

62এরা সকেলই তােদর পিরবােরর ইিতহাস স্থাপন করবার েচষ্টা করল| েযেহতু যাজক তািলকায় এেদর
পূবর্পুরুষেদর নােমােল্লখ িছল না, েসেহতু তােদর পূবর্পুরুষরা সিতয্ই যাজক িছেলন িকনা তা তারা প্রমাণ
করেত পারল না| তাই তারাও যাজক িহেসেব কাজ করবার অনুমিত েপল না| 63 রাজয্পাল তােদর আেদশ
িদেলন, যতক্ষণ পযর্ন্ত না একজন যাজক ঊরীম এবং তুম্মীম দ্বারা ঈশ্বেরর িসদ্ধান্ত না জানােত পাের ততক্ষণ
তারা েযন পিবত্র খাদয্ গ্রহণ না কের|

64-65 যারা িফের এল তােদর মেধয্ 42,360 জন বয্িক্ত িছল| এছাড়াও তােদর সেঙ্গ িছল 7337 জন
পুরুষ ও নারী ভৃতয্, 200 জন গায়ক ও গািয়কা| 66-67 তােদর 736িট েঘাড়া, 245িট খচ্চর, 435িট উট
ও 6720িট গাধা িছল|
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68তারা যখন েজরুশােলেম প্রভুর মিন্দের এেস েপৗছঁল তখন পিরবােরর কতর্ ারা, প্রভুর মিন্দর িনমর্ােণর
জনয্ উপহারগুিল দান করেলন| 69 এই উপহােরর মেধয্ িছল 1100 পাউণ্ড েসানা, 3 টন রূেপা ও
যাজকেদর পিরবােরর জনয্ 100িট অঙ্গরক্ষক বস্ত্র| আেগ েযখােন প্রভুর মিন্দরিট িছল েসইখােনই তারা
মিন্দরিট িনমর্াণ করেব|

70 এই কােজর জনয্ যাজকগণ, েলবীয় ও অনয্ানয্ বয্িক্তরা েজরুশােলেমর কাছাকািছ অঞ্চেল বসিত
স্থাপন করল| এই দেলর মেধয্ মিন্দেরর দ্বাররক্ষী, গায়কবগর্, ও েসবাদাসরা িছল| ইস্রােয়েলর অনয্ানয্
বয্িক্তরা তােদর িনজ িনজ শহের বাসা বঁাধেলা|

3

েবদীর পুনির্নমর্ান
1 েয সমস্ত ইস্রােয়লীয় িফের এেসিছল এবং িনেজেদর শহের বসিত স্থাপন কেরিছল, তারা সবাই সপ্তম

মােস এক জািত িহেসেব েজরুশােলেম একিত্রত হল| 2 তারপর েযাষাদেকর পুত্র েযশূয় এবং তঁার সেঙ্গর
যাজকগণ, শল্টীেয়েলর পুত্র সরুব্বািবল ও তঁার সেঙ্গর েলাকরা ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর জনয্ একিট েবদী
িনমর্াণ করেলন| ঈশ্বেরর দাস েমািশ েয ভােব বণর্না কেরিছেলন, েবদীিট েস ভােবই বানােনা হল|

3 যিদও তারা, কাছাকািছ বাস করত এমন অনয্ জািতর েলাকেদর ভয় করত, তবুও তারা যজ্ঞেবদীিট
পুরােনা িভিত্তর ওপরই ৈতরী কেরিছল এবং তার ওপর ৈনেবদয্ উৎসগর্ কেরিছল| তারা প্রিতিদন সকােল
ও সন্ধয্ায় প্রাথর্না করত| 4 এরপর তারা েমািশর আেদশ অনুসাের কুিটরপবর্ উৎসব পালন করল| তারা
উৎসেবর প্রিতিট িদন িঠক সংখয্ক েহামবিল উৎসগর্ করল| 5 তারপর তারা প্রিতিদন িনতয্ েহামবিল
উৎসগর্ করা শুরু করল, এবং অমাবসয্ার উৎসেবর জনয্, অনয্ানয্ সমস্ত ছুিটর িদেনর জনয্ এবং ঈশ্বেরর
আেদশকৃত উৎসেবর িদনগুেলার জনয্ উৎসগর্ করেত লাগল| েলাকরা প্রভুেক িবেশষ উপহারগুেলার মেধয্
েয েকান উপহার িদেত শুরু করল যা তারা প্রভুেক িদেত চাইত| 6 মিন্দর পুনির্নমর্াণ শুরু না হওয়া সেত্ত্বও
সপ্তম মােসর প্রথম িদন েথেক ইস্রােয়েলর েলাকরা প্রভুেক উপহার উৎসগর্ করেত শুরু করল|

মিন্দর পুনির্নমর্ান
7 তারপর তারা পাথর কাটুের ও ছুেতারেদর পয়সা িদল| এবং তারা েসারীয় ও সীেদানীয়েদর জাহােজ

কের িলবােনান েথেক সমুদ্র তীরবত্তীর্ যােফা নগর পযর্ন্ত এরস কাঠ আনবার জনয্ খাদয্, দ্রাক্ষারস ও
জলপাই েতল িদল| পারেসয্র রাজা েকারস তােদর এই সব করবার অনুমিত িদেয়িছেলন|

8 েজরুশােলেম িফের আসার পর িদ্বতীয় বছেরর িদ্বতীয় মােস শল্টীেয়েলর পুত্র সরুব্বািবল,
েযাষাদেকর পুত্র েযশূয় ও তঁােদর ভাইরা, যাজকগণ, েলবীয়গণ ও অনয্ানয্ বয্িক্তরা যঁারা বন্দীদশা েথেক
েজরুশােলেম িফের এেসিছেলন তঁারা মিন্দর িনমর্ােণর কাজ শুরু করেলন| তঁারা 20 বছর এবং তার েচেয়
েবশী বয়স্ক েলবীয়েদর মিন্দর িনমর্ােণর তত্ত্বাবধােনর জনয্ েবেছ িনেলন| 9 যঁারা মিন্দর িনমর্াণ কােজর
তত্ত্বাবধান কেরিছেলন তঁারা হেলন: েযশূয় ও তঁার পুত্ররা, কদ্মীেয়ল ও তঁার পুত্ররা (িযহূদার উত্তরপুরুষ),
েলবীয় েহনাদেদর পুত্রগণ ও তঁােদর ভাইরা| 10 যখন সহপিতরা প্রভুর মিন্দেরর িভিত্ত স্থাপন করেলন,
তখন যাজকরা পূনর্পিরচ্ছদ পের িশঙা বাজােলন: আসেফর সন্তানরা তঁােদর েখাল কতর্ াল িনেলন এবং
ইস্রােয়েলর রাজা দায়ুেদরআেদশানুসাের প্রভুেক প্রশংসা করবার জনয্ তঁােদর জনয্ িনির্দষ্ট স্থােন দঁাড়ােলন|
11 এক সেঙ্গ প্রভুর প্রশংসা করেত করেত এবং প্রভুেক ধনয্বাদ জািনেয় তঁারা গাইেলন,

“প্রভু ভােলা!
তঁার প্রকৃত েপ্রম িচরকাল অবয্াহত থােক|”
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তারপর সমস্ত েলাক একিট িবরাট িচৎকার কের হষর্ধ্বিন কের উঠল এবং তারা প্রভুর প্রশংসা করল কারণ
প্রভুর মিন্দেরর িভিত্তস্থাপন হেয় েগল|

12তখন আেগকার সুন্দর পুরােনা মিন্দেরর কথা স্মরণ কের বহু বয়স্ক েলাক, যাজক অথবা েলবীয়েদর
গাল েবেয় েচােখর জল গিড়েয় পড়ল| অনয্রা যখন আনন্দ ও েকালাহল করিছল তখন তারা কঁাদিছল|
13 েসই আনন্দ ও েকালাহেলর ধ্বিন বহুদূর েথেকও েশানা যািচ্ছল| িকন্তু এত েজাের শব্দ হিচ্ছল েয যারা
দূর েথেক তা শুনিছল তারা বুঝেত পারিছল না েসটা আনেন্দর শব্দ না কান্নার|

4
মিন্দর পুনির্নমর্ােণর িবপেক্ষ শত্রুদল

1-2 অনয্ েদেশর বহু েলাক যঁারা ঐ অঞ্চেল বাস করেতন তঁারা িযহূদা ও িবনয্ামীেনর েলাকেদর প্রিত
িবরূপ মেনাভাবাপন্ন িছেলন| তঁারা শুনেত েপেলন েয যারা বন্দীদশা েথেক ঐ অঞ্চেল িফের এেসেছ তারা
প্রভু ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর জনয্ একিট মিন্দর িনমর্াণ করেছ| তাই তঁারা সরুব্বািবল ও িপতৃকুলপিতেদর
কােছ এেলন এবং বলেলন, “িনমর্ােণর কােজ আমােদর েযাগ িদেত দাও| আমরা েতামােদরই মত| যখন
েথেক অশূর রাজা এসর-হেদ্দান আমােদর এখােন িনেয় এেসেছন তখন েথেক আমরা েতামােদর প্রভুেক
েহামবিল উৎসগর্ করিছ|”

3 সরুব্বািবল, েযশূয় ও ইস্রােয়েলর অনয্ানয্ িপতৃকুলপিতরা তঁােদর বলেলন, “না, েতামরা আমােদর
সেঙ্গ মিন্দর িনমর্াণ করেত পার না| রাজা েকারেসর আেদশ অনুযায়ী ইস্রােয়েলর প্রভুর মিন্দর িনমর্ােণর
কাজ একমাত্র আমরাই সম্পন্ন করেত পাির|”

4 একথা শুেন এই সব বয্িক্তরা কু্রদ্ধ হেলন| তঁারা িযহূদার েলাকেদর িনরুৎসাহ করবার েচষ্টা করেলন
এবং তােদর িনমর্ােণর কাজ বন্ধ করবার েচষ্টা করেলন| 5 ওইসব শত্রুরা মিন্দর িনমর্ােণর কাজ বন্ধ
করবার িনিমত্ত নানা রকম সমসয্া সৃষ্টির জনয্ সরকারী কমর্চারীেদরও ভাড়া কের এেনিছেলন| পারসয্-
রাজ েকারেসর রাজত্বকাল েথেক শুরু কের পারসয্-রাজ দািরয়াবেসর রাজত্ব প্রািপ্ত পযর্ন্ত এই প্রিতকুল
অবস্থা চেলিছল|

6 এমনিক ইহুদীেদর িনবৃত্ত করার জনয্ তঁারা রাজা েকারসেক েবশ িকছু অিভেযাগাত্মক িচিঠও
িলেখিছেলন| অহেশ্বরশর েয বছের পারেসয্র রাজা হেলন েসই বছের শত্রুরা তঁােকও একিট িচিঠ
পািঠেয়িছেলন|

েজরুশােলম পুনির্নমর্ােণর িবরুেদ্ধ শত্রুদল
7অতর্ক্ষস্ত যখন পারেসয্র রাজা হেলন, তখন এই সব বয্িক্তরা ইহুদীেদর িবরুেদ্ধ নািলশ জািনেয় তঁােক

আেরকিট িচিঠ িলেখিছেলন| িবশ্লম, িমত্রদাৎ, টােবল ও তঁার অনয্ানয্ সঙ্গীরা অরামীয় ভাষায় এই িচিঠ
রচনা কেরিছেলন|

8তারপর েসনাপিত রহূম এবং সিচব িশমশয় রাজা অতর্ক্ষেস্তর কােছ েজরুশােলেমর েলাকেদর িবরুেদ্ধ
িচিঠ িলেখিছেলন| তঁারা এইরূপ িলেখিছেলন:

9 েসনাপিত রহূম এবং সিচব িশমশয় এবং টপর্লীয়, পারসয্, অকর্ বীয় ও বািবলীয়় গেণর িবচারকবগর্,
গুরুত্বপূণর্ কমর্চারী এবং এলমীয় েলাকেদর শূশন্খীয় েলাকেদর কাছ েথেক 10 এবং অনয্ানয্ েলাকেদর
যােদর মহামিহম অস্নপপর শমিরয়া নগের এবং ফরাৎ নদীর পিশ্চমপােরর েদেশর অনয্ানয্ জায়গায়
এেনিছেলন তােদর কাছ েথেক|

11 রাজা অতর্ক্ষেস্তর েয িচিঠিট পাঠােনা হেয়িছল এিট তারই একিট অনুিলিপ:
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আপনার ভৃতয্ ফরাৎ নদীর পিশ্চম পােরর প্রজাবেগর্র কাছ েথেক:

12 েহ রাজা অতর্ক্ষস্ত, আমরা আপনার কােছ িবনীত িনেবদন করেত চাই েয, েয সব ইহুদীেদরআপিন
এখােন েফরৎ পািঠেয়িছেলন তারা শহর পুনির্নমর্াণ করেত েচষ্টা করেছ| েজরুশােলেমর বািসন্দারা
বরাবর অনয্ানয্ রাজােদর প্রিত িবেদ্রাহ কের এেসেছ| বতর্ মােন ইহুদীরা শহেরর িভত িনমর্াণ করেছ ও
েদওয়াল গঁাথেছ|

13 েহ মানয্বর, আপনার জ্ঞাতােথর্ জানাই েয শহেরর চারপােশ েদওয়াল বানােনার কাজ েশষ হেলই
িকন্তু েজরুশােলেমর বািসন্দারা আপনােক কর প্রদান করা বন্ধ করেব এবং এেত রাজেকােষর আির্থক
ক্ষিত হেব|

14 আমরা রাজার প্রিত অনুগত থাকেত প্রিতজ্ঞাবদ্ধ এবং আমরা এরকম একিট ঘটনা ঘটেত িদেত
চাই না এবং আমরা এও মেন কির েয এসব কথা আপনােক জানােনা আমােদর কত্তর্ বয্|

15 রাজা অতর্ক্ষস্ত, আপনােকআমরা আপনার পূেবর্ েয সব রাজাগন রাজত্ব কেরেছন তঁােদর নিথপত্র
পেড় েদখেত পরামশর্ িদিচ্ছ| ঐ নিথপেত্র েদখেবন েজরুশােলম সব সময়ই বহু রাজার িবরুেদ্ধ িবেদ্রাহ
কেরেছ| েজরুশােলেমর বািসন্দারা রাজা ও শাসকেদর িবরুেদ্ধ িবেদ্রাহ কের বহু অসুিবধার সৃষ্টি
কেরিছল| ঐ সব কারণবশতঃই এই শহরিট ধ্বংস হয়|

16 েহ রাজািধরাজ, আমরা আপনােক সাবধান কের িদেত চাই, েজরুশােলেমর চারপােশর েদওয়াল
যিদ আবার গঁাথা হয় তাহেল আপিন ফরাৎ নদীর পিশ্চমাঞ্চল েথেক আপনার কতৃর্ ত্ব হারােত বসেবন|

17 রাজা অতর্ক্ষস্ত এেদর িচিঠর উত্তের িলখেলন:

আমার শুেভচ্ছা েনেবন|
18আপনােদর পাঠােনা িচিঠিট আমােক অনুবাদ কের পেড় েশানােনা হেয়েছ| 19আিম আপনােদর

পরামশর্ অনুযায়ী ভূতপূবর্ রাজােদর দিলল ও অনয্ানয্ তথয্ািদ অনুসন্ধােনর িনেদর্ শ িদই| 20 েসই সব েলখা
পড়া হয় ও জানা যায় েয দীঘর্কাল েথেকই েজরুশােলম শহেরর বািসন্দারা শাসকেদর িবরুেদ্ধ িবেদ্রাহ
কের এেসেছ| িবেদ্রাহ এবং িবেরািধতার সৃষ্টি করা এই শহেরর িনতয্ ৈনিমিত্তক ঘটনা| েজরুশােলম ও
ফরাৎ নদীর পিশ্চমাঞ্চেল বহু ক্ষমতাবান রাজগণ রাজত্ব কের এেসেছন, এবং তঁারা এই সমুদয় অঞ্চল
েথেক করও েপেয়েছন|

21 এখন, আিম পুনরায় িনেদর্ শ না েদওয়া পযর্ন্ত আপনারা ইহুদীেদর েজরুশােলম শহেরর চারপােশ
েদওয়াল েতালার কাজ বন্ধ করেত আেদশ করুন| 22 েদখেবন, এই বয্াপাের েযন েকান গািফলিত না
হয়| আমরা েজরুশােলম শহরেক নতুন কের বানােত িদেত পাির না, কারণআমরা হয়ত এই শহর েথেক
কর পােবা না|

23 রাজা অতর্ক্ষেস্তর িচিঠিটর একিট অনুিলিপ রহূম, িশমশয় এবং তঁােদর সেঙ্গর েলাকেদর কােছ পেড়
েশানােনা হল| তারপর ঐ বয্িক্তরা েসাজা েজরুশােলেম ইহুদীেদর কােছ েগেলন এবং ইহুদীেদর িনমর্াণ
কাযর্ বন্ধ করেত বাধয্ করেলন|

মিন্দর িনমর্াণ করবার কাজ বন্ধ রইল
24 ফলস্বরূপ, েজরুশােলেম ঈশ্বেরর মিন্দর িনমর্ােণর কাজ বন্ধ হল| পারেসয্র রাজা িহেসেব

দািরয়াবেসর রাজেত্বর িদ্বতীয় বছর পযর্ন্ত িনমর্াণ কাজ বন্ধ িছল|
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5
1 েসই সময় হগয় ও ইেদ্দার পুত্র সখিরয় ভাববাদীদ্বয় প্রভুর নােম ভিবষয্ৎ বাণী কের েজরুশােলম

ও িযহূদার েলাকেদর উদ্দীিপত করেত লাগেলন| 2 তখন শল্টীেয়েলর সন্তান সরুব্বািবল ও েযাষাদেকর
পুত্র েযশূয় আবার েজরুশােলেম মিন্দর িনমর্ােণর কাজ শুরু করেলন| ঈশ্বেরর সমস্ত ভাববাদীরা তঁােদর
সেঙ্গ িছেলন এবং তঁারা এই কাজ সমথর্ন করিছেলন| 3 তখন ফরাৎ নদীর পিশ্চমাঞ্চেলর শাসক তত্তনয়,
শথরেবাষণয় ও তঁােদর অনুচরবগর্, যঁারা মিন্দর পুনির্নমর্ােণর কাজ শুরু কেরিছেলন তঁােদর কােছ
িগেয় জানেত চাইেলন, “কার সম্মিতেত েতামরা আবার নতুন কের মিন্দর বানােত শুরু কেরছ?”
4 সরুব্বািবেলর কােছও যারা এই মিন্দর পুনির্নমর্ােণর কােজ জিড়ত িছেলন তঁােদর নাম জানেত চাইেলন|

5 িকন্তু ঈশ্বর স্বয়ং ইহুদী েনতােদর প্রিত লক্ষয্ রাখিছেলন| রাজা দািরয়াবসেক একটা খবর না পাঠােনা
পযর্ন্ত তােদর কাজ বন্ধ করবার েকান প্রেয়াজন িছল না| রাজার কাছ েথেক উত্তর না আসা পযর্ন্ত তারা
কাজ চািলেয় েগেলন|

6 ফরাৎ নদীর পিশ্চমাঞ্চেলর শাসক তত্তনয়, শথর েবাষণয় ও তঁােদর সেঙ্গ প্রধান বয্িক্তরা 7 রাজা
দািরয়াবসেক একিট িচিঠ পাঠােলন|

েহ রাজা,
8 আমরা িযহূদা অঞ্চেল িগেয়িছলাম এবং মহান ঈশ্বেরর মিন্দর িনমর্াণস্থল পিরদশর্ন কেরিছ এবং

েদখলাম েয, ইহুদীরা বড় বড় পাথর ও কােঠর গঁুিড় িদেয় মিন্দরিট বািনেয় চেলেছ| আমােদর িবশ্বাস
এই গিতেত কাজ হেল মিন্দর িনমর্ােণর কাজ দ্রুত সম্পন্ন হেব|

9-10 আমরা তােদর দলপিতেদর কােছ, আপনােক পাঠােনার জনয্ বয্িক্তেদর নােমর তািলকা
েচেয়িছলাম এবং প্রশ্ন কেরিছলাম| আমরা এটাও জানেত েচেয়িছলাম েয কার অনুমিতেত তারা মিন্দরিট
পুনির্নমর্াণ করেছ|

11 উত্তের তারা বলল:

“আমরা স্বগর্ ও মেতর্ য্র ঈশ্বেরর দাস| আমরা মিন্দরিট পুনির্নমর্াণ করিছ েযিট বহু বছর আেগ
ইস্রােয়েলর এক মহান রাজা বািনেয়িছেলন| 12 আমােদর পূবর্পুরুষরা ঈশ্বরেক রুষ্ট কেরিছল তাই
ঈশ্বর নবূখদিনৎ সরেক বািবেলর রাজা কের পািঠেয়িছেলন আমােদর পূবর্পুরুষেক শাসন করবার জনয্|
নবূখদিনৎ সর এই মিন্দরিট ধ্বংস কের আমােদর পূবর্পুরুষেদর বন্দী কের বািবেল িনেয় যান| 13 বািবেল
েকারেসর প্রথম বছেরর রাজত্বকােল িতিন এই মিন্দর পুনির্নমর্ােণর জনয্ আেদশ েদন| 14অতঃপর রাজা
েকারস সমস্ত েসানার ও রূেপার িজিনষ, েযগুেলা েজরুশােলেমর মিন্দর েথেক নবূখদিনৎ সর দ্বারা
লুিণ্ঠত হেয়িছল এবং তঁার মূির্ত্তর মিন্দের রাখা হেয়িছল, েসগুেলা েশশ্বসেরর হাত িদেয় েফরৎ পাঠান|”

15 রাজা েকারস, েশশ্বসরেক রাজয্পাল িহেসেব িনেয়াগ করেলন এবং তঁােক বলেলন, “এই সব
েসানা এবং রূেপার িজিনষ িনেয় যাও এবং েজরুশােলেমর মিন্দের পুনরায় েরেখ দাও এবং মিন্দরিট
পূেবর্ েযখােন িছল িঠক েসখােনই মিন্দর পুনির্নমর্াণ কর|”

16 েশশ্বসর তখন েজরুশােলেম এেস এই নতুন মিন্দেরর িভিত্তপ্রস্তর স্থাপন কেরন; েসিদন েথেক
আমরা এই ঈশ্বেরর মিন্দর পুনির্নমর্ােণর কাজ কের আসিছ, িকন্তু আমােদর কাজ এখনও েশষ হয়িন|

17এখন রাজা যিদ ইচ্ছা কেরন, দয়া কের পুরােনা নিথপত্র েদখেত পােরন, এটা প্রমাণ করবার জনয্
েয, রাজা েকারস সিতয্ সিতয্ই েজরুশােলেম ঈশ্বেরর মিন্দর পুনির্নমর্ােণর িনেদর্ শ িদেয়িছেলন িক না|
অতঃপর িতিন যিদ এ িবষেয় তঁার িসদ্ধােন্তর কথা আমােদর একিট িচিঠেত জানান তাহেলআমরা িবেশষ
বািধত হব|
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6
দািরয়াবেসর আেদশ

1 তখন রাজা দািরয়াবস তােদর কথার সতয্তা যাচাইেয়র জনয্ প্রাচীন রাজােদর নিথপত্র খঁুেজ েদখার
িনেদর্ শ িদেলন| এই সমস্ত নিথপত্র বািবেল েকাষাগাের রিক্ষত হত| 2 ভালভােব অনুসন্ধান কের (মাদীয়
প্রেদেশর অক্মথা) দুেগর্ প্রাচীন তুেলাট কাগেজ েলখা একিট সরকাির নিথ পাওয়া েগল যােত রাজা েকারস
েজরুশােলেম মিন্দর িনমর্ােণর জনয্ আেদশ িদেয়িছেলন|

নিথেত এইরূেপ েলখা িছল: 3 েকারস তঁার রাজা হওয়ার প্রথম বছের েজরুশােলেমর মিন্দর সম্পেকর্
িনেদর্ শ িদেয়িছেলন| আেদশিট িছল এইরূপ:

ঈশ্বেরর জনয্ মিন্দরিট আবার বানােনা েহাক্| এই মিন্দের ঈশ্বেরর জনয্ উৎসগর্ িনেবদন করা হেব|
এই মিন্দেরর িভিত্ত স্থাপন করা েহাক্| মিন্দরিট 90 ফুট চওড়া ও উচ্চতায় 90 ফুট হেব| 4 মিন্দরেক
িঘের িতন সাির বড় পাথেরর েদওয়াল ও একসাির বড় কােঠর গঁুিড়র েদওয়াল থাকেব| মিন্দর িনমর্ােণর
বয্য় বহন হেব রাজার েকাষাগার েথেক| 5 নবূখদিনৎ সর েয সব েসানা এবং রূেপা লুণ্ঠন কের বািবেল
িনেয় এেসিছেলন েসগুিল সব অবশয্ই ঈশ্বেরর মিন্দের েফরৎ পাঠােত হেব|

6আিম, দািরয়াবস,

ফরাৎ নদীর পিশ্চমাঞ্চেলর রাজয্পাল তত্তনয়েক, শথর-েবাষণয়েক ও অনয্ানয্ উচ্চপদস্থ
কমর্চারীেদর েজরুশােলম েথেক সের েযেত আেদশ িদিচ্ছ| 7 এই ঈশ্বেরর মিন্দর িনমর্ােণর কাজ
বন্ধ করবার েচষ্টা কেরা না| কমীর্েদর িবরক্ত কেরা না| ইহুদীেদর রাজয্পাল এবং ইহুদীেদর েনতারা
আিদস্থােনর ওপর মিন্দর পুনির্নমর্াণ করুক|

8 এখন আিম এই আেদশ করিছ েয েতামরা এসব কাজ ইহুদী েনতােদর জনয্ করেব, যারা মিন্দর
িনমর্ােণর কােজ িলপ্ত| মিন্দর িনমর্ােণর খরচ আসেব রাজার েকাষাগার েথেক এবং ঐ অথর্ আসেব
ফরাৎ নদীর পিশ্চম পােরর অঞ্চেল সংগৃহীত কর েথেক| এই সব িনেদর্ শগুিল তাড়াতািড় পালন কর
যােত কাজিট বন্ধ না হেয় যায়| 9-10 স্বেগর্র ঈশ্বেরর মিন্দের উৎসগর্ করবার জনয্ যা যা লাগেব সবই
ওেদর দাও| েজরুশােলেমর যাজকেদর যিদ ষঁাড়, েমষ, পঁাঠা, এমন িক গম, নুন, দ্রাক্ষারস অথবা েতল
এসেবর প্রেয়াজন হয় তেব এসবই ওেদর প্রেতয্ক িদন িদও; এর েযন অনয্থা না হয়| তাহেল তারা হয়ত
স্বেগর্র ঈশ্বরেক সুগন্ধ সম্বিলত েহাম উৎসগর্ করেব এবং ঈশ্বেরর কােছ আমার ও আমার পুত্রেদর জনয্
প্রাথর্না করেব|

11আিম এও আেদশ িদিচ্ছ, েকউ যিদ এই আেদশ বদেল েদয় তেব তার বাড়ীর েথেক একিট কিড়
কাঠ খুেল েনওয়া হেব, এবং েসই বয্িক্তেক ঐ কিড় কােঠ ফঁািস েদওয়া হেব এবং তার বাড়ীিট ধ্বংস
কের একিট বােরায়ারী েশৗচালেয় পিরনত করা হেব|

12ঈশ্বর তঁার নাম েজরুশােলেম েরেখ েদেবন| েকান রাজা অথবা েদশ অথবা েকউ যিদ এই আেদশ
বদলাবার েচষ্টা কের অথবা েজরুশােলেম মিন্দর ধ্বংস করবার েচষ্টা কের তাহেল েযন ঈশ্বর তােদর
পরািজত ও ধ্বংস কেরন|
আিম, দািরয়াবস এই আেদশ িদেয়িছ| এই আেদশ অিত সত্ত্বর এবং সমূ্পণর্ভােব পালন করা চাই|

মিন্দর িনমর্ােণর সমািপ্ত ও উৎসগীর্করণ
13 তখন ফরাৎ নদীর পিশ্চমাঞ্চেলর রাজয্পাল তত্তনয়, শথর-েবাষণয় ও তঁার েলাকরা রাজা

দািরয়াবেসর আেদশ তাড়াতািড় ও পুেরাপুিরভােব েমেন িনেলন| 14 ইহুদীেদর প্রবীণরা ভাববাদী হগয় ও
ইেদ্দার পুত্র সখিরেয়র ভিবষয্ৎ বাণীর দ্বারা অনুপ্রািণত ও উৎসািহত হেয় মিন্দর িনমর্ােণর কাজ চািলেয়
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েগেলন| ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর আেদশ অনুসাের এবং পারেসয্র িবিভন্ন রাজা েকারস, দািরয়াবস এবং
অতর্ক্ষেস্তর িনেদর্ শ পালন কের তঁারা মিন্দর িনমর্ােণর কােজ সাফলয্লাভ কেরিছেলন| 15 দািরয়াবেসর
রাজেত্বর ষষ্ঠ বছেরর অদর মােসর তৃতীয় িদেন মিন্দর িনমর্ােণর কাজ েশষ হেয়িছল|

16 ইস্রােয়েলর বািসন্দারা মিন্দর উৎসগীর্করেণর উৎসবিটআনন্দসহকাের পালন করল| বন্দীদশা েথেক
মুিক্ত পাওয়া সমস্ত যাজকগণ ও েলবীয়রাও উৎসেব েযাগদান করেলন|

17 100িট ষঁাড়, 200 িট েমষ, 400িট পুরুষ েমষশাবক বিল িদেয় মিন্দরিটেক প্রভুর উেদ্দেশয্
উৎসগীর্কৃত করা হল| এছাড়াও ইস্রােয়েলর পাপস্খালেনর জনয্ 12িট ছাগল বিল েদওয়া হল| ইস্রােয়েলর
12িট পিরবােরর প্রেতয্কিটর জনয্ 12িট ছাগল উৎসগর্ করা হেয়িছল| 18 এরপর তারা েজরুশােলেমর
মিন্দের ঈশ্বেরর েসবার জনয্ তােদর দল অনুযায়ী েমািশর পুস্তেক িলিপবদ্ধ িনেদর্ শ অনুযায়ী যাজকগণ ও
েলবীয়েদর েবেছ িনেলন|

িনস্তারপবর্
19 প্রথম মােসর েচৗদ্দ িদেনর মাথায় বন্দীদশা েথেক িফের আসা ইহুদীরা িনস্তারপবর্ পালন করেলন|

20 যাজক ও েলবীয়রা সকেল পিরচ্ছন্ন হেয় িবেশষ িদনিটর জনয্ প্রস্তুত হেলন| েলবীয়রা বন্দীদশা
েথেক িফের আসা ইহুদীেদর সকেলর জনয্, তঁােদর িনেজেদর জনয্ এবং তঁােদর যাজক ভাইেদর জনয্
িনস্তারপেবর্র উৎসগীর্কৃত েমষিটেক বিল িদেলন| 21এরপর বন্দীদশা েথেক ইস্রােয়েল িফের আসা সকেল
িমেল েসই েমেষর মাংস গ্রহণ করেলন| ঐ শহেরর অনয্ েলাকরাও ঐ েদেশরই বািসন্দা অনয্ েলাকেদর
অপিবত্রতা েথেক িনেজেদর পিবত্র কের ঐ েমেষর মাংস গ্রহণ করেলন| তঁারা সকেল ঈশ্বেরর সামেন
প্রাথর্না করার জনয্ িনেজেদর পিবত্র করেলন| 22 এই সমস্ত বয্িক্তরা সাতিদন ধের মহানেন্দ খািমরিবহীন
রুিটর উৎসব পালন করেলন| ঈশ্বর তােদর সকলেক আনিন্দত কের তুলেলন কারণ িতিন অশূররােজর
মেনাবৃিত্তেত পিরবতর্ ন এেনিছেলন এবং তার ফেল অশূর-রাজ* তঁােদর ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর মিন্দর
িনমর্ােণর কােজ সমথর্ন জািনেয়িছেলন|

7
ইষ্রা েজরুশােলেম এেলন

1এসব ঘটনা ঘেট যাবার পর, পারেসয্র রাজা অতর্ক্ষেস্তর রাজত্বকােল ইষ্রা বািবল েথেক েজরুশােলেম
এেলন| ইষ্রা িছেলন সরােয়র পুত্র| সরায় অসিরেয়র, অসিরয় িহিল্কেয়র, 2 িহিল্কয় শলু্লেমর, শলু্লম
সােদােকর, সােদাকঅহীটূেবর, 3অহীটূব অমিরেয়র,অমিরয়অসিরেয়র,অসিরয় মরােয়ােতর, 4মরােয়াৎ
সরিহেয়র, সরিহয উিষর, উিষ বুিক্কর পুত্র| 5 বুিক্ক িছেলন অবীশূেয়র পুত্র, অবীশূয় িছেলন পীনহেসর পুত্র,
পীনহস িছেলন ইিলয়াসেরর পুত্র, এবং ইিলয়াসর িছেলন প্রধান যাজক হােরােণর পুত্র|

6 িশক্ষক ইষ্রা, বািবল েথেক েজরুশােলেম এেসিছেলন| েমািশর ঈশ্বরদত্ত অনুশাসন সম্পেকর্ তঁার
সুগভীর বুয্ৎপিত্ত িছল| রাজা অতর্ক্ষস্ত ইষ্রােক তঁার অনুেরাধ অনুসাের সমস্ত প্রেয়াজনীয় িজিনষ িদেয়িছেলন
কারণ প্রভু ইষ্রার সেঙ্গ িছেলন| 7 ইস্রােয়েলর বহু মানুষ েযমন, যাজকগণ, েলবীয়গণ, গীতকারগণ,
দ্বাররক্ষীগণ, প্রভৃিত বয্িক্তরা ইষ্রার সেঙ্গ ইস্রােয়েল এেসিছেলন| এই সমস্ত বয্িক্তরা রাজা অতর্ক্ষেস্তর
রাজত্বকােলর সপ্তম বেষর্ েজরুশােলেম এেস েপৗেঁছিছেলন| 8 ইষ্রা অতর্ ক্ষেস্তর রাজত্বকােলর সপ্তম বেষর্র
পঞ্চম মােস এেসিছেলন| 9 ইষ্রা ও তঁার দল ওই বছেরর প্রথম মােস বািবল তয্াগ কের এবং পঞ্চম মােসর
প্রথম িদন েজরুশােলেম এেস উপিস্থত হন| 10 ইষ্রা প্রভুর িবিধগুিল সম্পেকর্ সময্ক জ্ঞানাজর্ েনর জনয্
তঁার জীবেনর সমস্ত সময় বয্য় কেরন| িতিন ইস্রােয়েলর েলাকেদর প্রভুর িবিধ ও আেদশগুিল েশখােত ও
সম্পাদন করােত েচষ্টা কেরিছেলন|

ইষ্রােক রাজা অতর্ক্ষেস্তর িচিঠ
* 6:22: অশূররাজ এিটর অথর্ সম্ভবতঃ পারেসয্র রাজা দািরয়াবস|
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11 ইষ্রা িছেলন একজন যাজক ও িশক্ষক যঁার ইস্রােয়েলর প্রিত প্রদত্ত ঈশ্বেরর আেদশ ও িবিধ সম্পেকর্
সময্ক জ্ঞান িছল| রাজা অতর্ক্ষস্ত ইষ্রােক এই িচিঠিট িলেখিছেলন:

12 রাজা অতর্ক্ষেস্তর কাছ েথেক:
যাজক ইষ্রা, িযিন স্বেগর্র প্রভুর িবিধর একজন িশক্ষক,

তঁােক রাজা অতর্ক্ষেস্তর অিভনন্দন!
13আিম এই আেদশ িদিচ্ছ: েয েকান ইস্রােয়লীয়, েকান যাজক অথবা েয েকান েলবীয় যারা আমার

রাজেত্ব বসবাস কের, তারা েকউ যিদ ইষ্রার সেঙ্গ েজরুশােলেম েযেত চায় েতা েযেত পাের|
14 ইষ্রা, েতামােক আিম ও আমার সাতজন মন্ত্রীর দািয়ত্ব িদলাম, তুিম অিত অবশয্ িযহূদা ও

েজরুশােলেম িগেয় স্বয়ং পযর্েবক্ষণ করেব, েসখােন েতামার বয্িক্তবগর্ ঈশ্বেরর িবিধগুিল কতদূর পালন
করেছ| আর েসই িবিধ েতা েতামার সেঙ্গই আেছ|

15আমরা ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর জনয্ েতামার সেঙ্গ েয েসানা ও রূেপা িদলাম, তুিম তা েজরুশােলেম
ঈশ্বেরর জনয্ িনেয় যােব| 16 এছাড়াও, েতামােক যিদ েকউ েজরুশােলেম ঈশ্বেরর মিন্দেরর জনয্
উপহার িদেত চায় এবং েতামার েলােকেদর এবং বািবেলর েয েকান প্রেদেশ বসবাসকারী যাজকগণ ও
েলবীয়েদর সব উপহারও েতামােক সংগ্রহ কের িনেয় েযেত হেব|

17-20 এই সমস্ত অথর্ িদেয় তুিম বৃষ, েমষ ও েমষশাবক এবং শসয্ ও পানীয় িকনেব| অতঃপর
েজরুশােলেম ঈশ্বেরর মিন্দেরর েবদীেত এই সমস্ত ৈনেবদয্ উৎসগর্ করেব| তুিম এবং অনয্ানয্ ইহুদীরা
বাকী েসানা ও রূেপা েযমন খুশী খরচ করেত পােরা, িকন্তু এমনভােব খরচ করেব যােত ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন|
এ সমস্ত িজিনষ েজরুশােলেম ঈশ্বেরর কােছ িনেয় যােব| এগুেলা সব প্রভুর উপাসনার জনয্ বয্বহৃত
হেব| এছাড়া মিন্দেরর প্রেয়াজেন আর যা িকছু লাগেব, রাজেকাষ েথেক অথর্ েচেয় িকেন েনেব|

21 আিম, রাজা অতর্ক্ষস্ত, ফরাৎ নদীর পিশ্চমাঞ্চেলর েযসব বয্িক্তবেগর্র কােছ রাজেকােষর অথর্
থােক, তােদর িনেদর্ শ িদিচ্ছ, ইষ্রার যখন যা অেথর্র প্রেয়াজন হয় তা েযন তঁােক েদওয়া হয় কারণ
িতিন যাজক ও স্বেগর্র ঈশ্বেরর িবিধগুিলর একজন িশক্ষক| 22আপাতত তঁােক 3/3-4 টন রূেপা, 600
বুেশল গম, 600 গয্ালন দ্রাক্ষারস, 600 গয্ালন জলপাই েতল ও পযর্াপ্ত পিরমাণ লবণ েদওয়া েহাক্|
23স্বেগর্র ঈশ্বর ইষ্রােক যা িকছু িনেত আেদশ িদেয়েছন তা েযন তঁােক যত দ্রুত সম্ভব েদওয়া হয়| আিম
আমার সন্তান ও রাজেত্বর িবরুেদ্ধ স্বেগর্র ঈশ্বরেক অসন্তুষ্ট করেত চাই না, সুতরাং প্রভুর মিন্দেরর জনয্
এই সব িনেদর্ শগুিল েযন পালন করা হয়|

24 েহআমার েদশবাসীগণ, আিম েতামােদর জ্ঞাতােথর্ জানােত চাই েয যাজকগণ, েলবীয়গণ, গায়ক,
দ্বাররক্ষী, মিন্দেরর েসবাদাস ও ঈশ্বেরর মিন্দেরর অনয্ েয েকান কমীর্র কাছ েথেক কর গ্রহণ অৈবধ|
রাজােক সম্মান েদখােনার জনয্ প্রভুর দাসেদর েকান কর েদওয়ার প্রেয়াজন েনই| 25 েহ ইষ্রা, ঈশ্বর
ও তঁার িবিধ সম্পেকর্ েতামার যেথষ্ট জ্ঞান আেছ| সুতরাং ফরাৎ নদীর পিশ্চমাঞ্চেলর েলাকেদর িবচার
বয্বস্থা ও শাসনকমর্ েদখার জনয্, আিম েতামােক েতামার পছন্দ অনুযায়ী শাসনকতর্ া ও িবচারকবগর্
িনেয়ােগর ক্ষমতা িদলাম| ঐ সমস্ত বয্িক্তবগর্ েতামার প্রভুর িবিধ অনুযায়ী এই অঞ্চেলর িবচারিবভাগীয়
প্রশাসিনক কাজকমর্ সম্পাদন করেবন| 26 এমন েকউ যিদ থােকন, েয ঈশ্বেরর িবিধ সম্পেকর্ অবগত
নয় তাহেল ঐ িবচারকবগর্ তােক ঈশ্বেরর িবিধ সম্পেকর্ িশক্ষা দান করেব| েকান বয্িক্ত যিদ িবিধগুিল
লঙঘন কের, তাহেল তােক অপরােধর মাত্রা অনুযায়ী মৃতুয্দণ্ড, িনবর্াসন বা কারাবােসর শািস্ত েদওয়া
হেব বা জিরমানা করা হেব|

ইষ্রা ঈশ্বেরর প্রশংসা করেলন
27 প্রভু মিহমাময়, আমােদর পূবর্পুরুষেদর ঈশ্বর! েজরুশােলেম প্রভুর মিন্দেরর প্রিত সম্মান জ্ঞাপেনর

জনয্ ঈশ্বর রাজার হৃদেয় তঁার অিভলাষ স্থাপন করেলন| 28 রাজা তঁার মন্ত্রীবগর্ ও কমর্চারীেদর উপিস্থিতেত
প্রভু আমার প্রিত তঁার সিতয্কােরর ভালবাসা অিভবয্ক্ত কেরিছেলন| প্রভু আমার সহায় হেয়িছেলন এবং



ইষ্রা 8:1 647 ইষ্রা 8:23

তাই আিম সাহসী হেয় আমার সেঙ্গ েজরুশােলেম িফের যাবার জনয্ ইস্রােয়েলর সমস্ত েনতােদর একিত্রত
কেরিছলাম|

8
ইষ্রার সেঙ্গ প্রতয্াবতর্ নকারী েনতােদর তািলকা

1 রাজা অতর্ক্ষেস্তর রাজত্বকােল েয সব পিরবােরর প্রধানরা আমার সেঙ্গ বািবল েথেক েজরুশােলেম
এেসিছেলন নীেচ তঁােদর নােমর তািলকা েদওয়া হল:

2 পীনহেসর উত্তরপুরুষেদর মেধয্: েগেশর্াম; ঈথামেরর উত্তরপুরুষেদর মেধয্: দািনেয়ল; দায়ুেদর
উত্তরপুরুষেদর মেধয্: হটূশ,

3 শখিনেয়র উত্তরপুরুষেদর মেধয্ পেরাশ, সখিরয় ও আেরা 150 জন পুরুষ;
4 পহৎ েমায়ােবর উত্তরপুরুষেদর মেধয্ সখিরয়র পুত্র ইলীৈয়নয় ও আেরা 200 জন পুরুষ;
5জট্টর উত্তরপুরুষেদর মেধয্ মহসীেয়েলর সন্তান শখিনয় ও আেরা 300 জন পুরুষ;
6আদীেনর উত্তরপুরুষেদর মেধয্ েযানাথেনর পুত্র এবদ ও আেরা 50 জন পুরুষ;
7 এলেমর উত্তরপুরুষেদর মেধয্ অথিলেয়র পুত্র িযশায়াহ ও আেরা 70 জন পুরুষ;
8 শফিটেয়র উত্তরপুরুষেদর মেধয্ মীখােয়েলর পুত্র সবিদয় ও আেরা 80 জন পুরুষ;
9 েযায়ােবর উত্তরপুরুষেদর মেধয্ িযিহেয়েলর পুত্র ওবিদয় ও আেরা 218 জন পুরুষ;
10 বািনর উত্তরপুরুষেদর মেধয্ েযািষিফেয়র পুত্র শেলামীত ও আেরা 160 জন পুরুষ;
11 েববেয়র উত্তরপুরুষেদর মেধয্ েববেয়র পুত্র সখিরয় ও আেরা 28 জন পুরুষ;
12অস্গেদর উত্তরপুরুষেদর মেধয্ হকাটেনর পুত্র েযাহানন ও আেরা 110 জন পুরুষ;
13অেদানীকােমর েশষ উত্তরপুরুষেদর মেধয্ ইলীেফলট, িযয়ূেয়ল, শমিয়য় ও আেরা 60 জন পুরুষ,
14 এবং িবগ্বেয়র উত্তরপুরুষেদর মেধয্ ঊথয়, সবূ্বদ ও তার সঙ্গী 70 জন পুরুষ|

েজরুশােলেম প্রতয্াবতর্ ন
15 আিম এই সমস্ত বয্িক্তেদর অহবা-গািমনী নদীর কােছ জড় হেত বেলিছলাম| েসখােন তঁাবু খািটেয়

আমরা িতন িদন িছলাম| আিম কেয়কজন যাজকেক েসখােন েদখলাম, িকন্তু েকান েলবীয়েক নয়| তাই
আিম 16 ইলীেয়ষর, অরীেয়ল, শমিয়য়, ইল্নাথন, যািরব, ইল্নাথন, নাথন, সখিরয় ও মশুল্লম প্রভৃিত
েনতৃবৃন্দেক এবং 17 েযায়ারীব ও ইল্নাথন নােম দুজন িশক্ষকেক েডেক কািসিফয়া নগেরর প্রধান ইেদ্দােরর
কােছ তঁােক ও তঁার েলাকেদর িক বলেত হেব তার িনেদর্ শ িদেয় পািঠেয়িছলাম যােত ইেদ্দাআমােদর ঈশ্বেরর
মিন্দের কাজ করার মত িকছু সহকারী পাঠােত পােরন| 18 েযেহতু ঈশ্বর আমােদর সহায় িছেলন ইেদ্দা
িনম্নিলিখত বয্িক্তেদর আমােদর কােছ পাঠােলন: মহিলর উত্তরপুরুষ েশেরিবয় (মহিল িছেলন একজন
েলিব| েলিব িছল ইস্রােয়েলর সন্তান|) েশেরিবয়র সেঙ্গ তার পুত্ররা এবং ভােয়রা েমাট 18 জন পুরুষ
এেসিছল| 19 হশিবয় ও তার সেঙ্গ মরািরর সন্তান িযশায়াহ এবং তােদর ভাইরা ও েছেলরা, েমাট 20 জন
পুরুষ| 20তারা 220 জন মিন্দর কমীর্ও পািঠেয়িছল| (তােদর পূবর্পুরুষরা েলবীয়েদর সাহাযয্ করবার জনয্
দায়ুদ ও তঁার কমর্চারীবগর্দ্বারা িনযুক্ত হেয়িছেলন| তােদর নাম তািলকা ভুক্ত িছল|)

21 অহবা নদীর কােছ আিম েঘাষণা করলাম, ঈশ্বেরর কােছ আমােদর িবনীত প্রিতপন্ন করার জনয্
আমরা সকেল উপবাস করব| ঈশ্বেরর কােছ আমরা আমােদর ওআমােদর সন্তিতেদর এবং আমােদর িবষয়
সম্পিত্তর িনরাপদ যাত্রার জনয্ প্রাথর্না করেত েচেয়িছলাম| 22আিম আমােদর িনরাপত্তার জনয্ রাজার কাছ
েথেক আমােদর সেঙ্গ আসবার জনয্ ৈসনয্ ও অশ্বােরাহী চাইেত অতয্ন্ত িদ্বধা েবাধ কেরিছলাম| কারণ
আমরা রাজােক বেলিছলাম, “যারা প্রভুেত িবশ্বাস কের ও তঁার প্রিত আস্থা রােখ, আমােদর প্রভু সদা
তােদর সহায় হন| িকন্তু েযসব বয্িক্ত তঁার েথেক দূের সের যায় ঈশ্বর তােদর প্রিত কু্রদ্ধ হন|” 23 আমরা
তাই উপবাস কের ঈশ্বেরর কােছ প্রাথর্না কেরিছলাম এবং িতিন আমােদর প্রাথর্না শুেনিছেলন|
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24এরপরআিম যাজকেদর মেধয্ েথেক েশেরিবয়, হশিবয় যারা েনতৃস্থানীয় িছল ও তােদর 10জন ভাই
প্রমুখ েমাট 12 জন যাজকেক েবেছ িনেয়িছলাম| 25 রাজা অতর্ক্ষস্ত, তঁার উপেদষ্টাগণ, তঁার প্রধানরা এবং
বািবেলর সমস্ত ইস্রােয়লীয়রা েসই উপহারগুিল ঈশ্বেরর মিন্দেরর জনয্ িদেলন| এবং বািবেলর েলাকেদর
কাছ েথেক আমরা সব েসানা এবং রূেপা ওজন কের, মিন্দেরর কােজর জনয্ ঐ বােরা জনেক িদলাম|
26 সব িমিলেয় 25 টন রূেপা, 3/3-4 টন রূেপার থালা ও 3/3-4 টন েসানা িছল| 27 এছাড়াও আমরা
প্রায় 19 পাউণ্ড ওজেনর 20িট েসানার বাসন ও দুমূর্লয্ 2িট িপতেলর থালা িদেয়িছলাম এবং বেলিছলাম,
28 “েতামরা প্রভুর কােছ পিবত্র| এই সামগ্রীগুিলও প্রভুর কােছ পিবত্র| এই সমস্ত েসানা এবং রূেপা েলাকরা
প্রভুেক দান কেরিছল, েসই প্রভু, িযিন েতামােদর পূবর্পুরুষেদর ঈশ্বর| 29 যাও এই সমস্ত বস্তু রক্ষা কর|
েজরুশােলেম প্রভুর মিন্দেরর েনতৃবগর্েক েদওয়ার আেগ পযর্ন্ত এই সমস্ত সম্পেদর দািয়ত্ব েতামােদর|
ইস্রােয়েলর প্রধান পিরবারবেগর্র েনতা ও েলবীয়েদর হােত এই সমস্ত িকছু তুেল েদেব| তারা ওজন কের
এই সমস্ত িজিনস েজরুশােলেম প্রভুর মিন্দেরর ঘেরর েভতের তুেল রাখেবন|”

30 তখন যাজক ও েলবীয়রা, েজরুশােলেমর মিন্দেরর জনয্ ইষ্রার েদওয়া সামগ্রীগুিল গ্রহণ করল|
31প্রথম মােসর দ্বাদশ িদেন আমরা অহবা নদীর কাছ েথেক েজরুশােলম অিভমুেখ যাত্রা শুরু করলাম|

ঈশ্বর আমােদর সহায় িছেলন| িতিন আমােদর পেথ শত্রুেদর ও দুবৃর্ত্তেদর হাত েথেক রক্ষা করেলন|
32 এরপর আমরা েজরুশােলেম েপৗছঁলাম| েসখােন িতন িদন িবশ্রাম িনলাম| 33 চতুথর্ িদন আমরা মিন্দের
েগলাম এবং দুমূর্লয্ বস্তুগুিল ওজন কের যাজক ঊরীেয়র পুত্র মেরেমাতেক িদলাম| মেরেমােতর সেঙ্গ
পীনহেসর পুত্র ইিলয়াসর এবং েযশূেয়র পুত্র েযাষাবদ ও িবনূ্নিয়র পুত্র েনায়িদয় নােম দুই েলবীয় িছল|
34আমরা সামগ্রীগুিল ওজন কের েমাট ওজেনর পিরমাণ নিথভুক্ত কেরিছলাম|

35এরপর, েয সব ইহুদীরা িনবর্াসন েথেক িফের এেসিছল, তারা ইস্রােয়েলর ঈশ্বরেক েহামবিল িনেবদন
করল| তারা ইস্রােয়েলর মঙ্গেলর জনয্ 12িট বৃষ, 96িট েমষ, 77িট েমষশাবক ও পাপেমাচেনর জনয্
12িট পুরুষ ছাগলও বিলদান করল|

36এরপর আমরা ফরাৎ নদীর পিশ্চম তীরস্থ প্রােদিশক েনতােদর ও রাজয্পালেদর হােত রাজার িচিঠিট
তুেল িদলাম| তারপর এই সমস্ত েনতারা ইস্রােয়েলর বািসন্দা ও মিন্দেরর সহায়তা কেরন|

9
অইহুদীয় বয্িক্তেদর সেঙ্গ িববাহ

1 এসব হেয় যাবার পর ইস্রােয়লীয় েলাকেদর েনতারা আমােক এেস বলেলন, “ইষ্রা, ইস্রােয়েলর
েলাকরা এখােন বসবাসকারী অনয্ানয্ বয্িক্তেদর েথেক িনেজেদর পৃথক েরেখ বাস কেরিন| ইস্রােয়লীয়রা
কনানীয়, িহত্তীয়, পিরষীয়, িযবূষীয়, অেম্মানীয়, েমায়াবীয়, িমশরীয় এবং ইেমারীয় প্রভৃিত অনয্ জািতর
েলাকেদর অসৎ কাযর্কলােপ প্রভািবত| 2 এই ভােব তারা অনয্ বংেশর সেঙ্গ িববাহসূেত্র আবদ্ধ হয়|
ইস্রােয়লীয় িবেশষ জন বেল গণয্ হবার কথা, িকন্তু এখন অন্তির্ববােহর দরুণ তােদর অনয্ জািতর সেঙ্গ
িমশ্রণ হেয়েছ| ইস্রােয়েলর েনতৃবগর্ ও প্রশাসকরাই এই ধরেণর িবেয় কের অপরাপরেদর কােছ দৃষ্টান্ত
স্থাপন কেরেছ|” 3 আিম যখন একথা জানেত পারলাম, তখন দুঃখ প্রকাশ করবার জনয্ আিম আমার
েপাশাক, চুল, দািড় িঁছেড় েফললাম, এবং িবষণ্ন ও অতয্ন্ত স্তিম্ভত হেয় বেস পড়লাম| 4 তখন ধমর্ভীরু
সমস্ত বয্িক্ত ভেয় কঁাপেত শুরু করল| ওরা ভয় েপেয়িছল কারণ বন্দীদশা েথেক মুিক্তলাভ কের েযসব
ইহুদীরা িফের এেসিছল, তারা ঈশ্বেরর প্রিত অনুগত িছল না| কু্ষদ্ধ ও িবমূঢ় অবস্থায় আিম ৈবকািলক উৎসগর্
অনুষ্ঠান পযর্ন্ত বেস থাকলাম| ওই সমস্ত বয্িক্তরা আমার চারপােশ জেড়া হল|

5 আিম যতক্ষণ ওখােন বেসিছলাম, িনেজেক যতদূর সম্ভব লিজ্জত েদখােত েচষ্টা করিছলাম| এরপর
ৈবকািলক প্রাথর্নার সময় আিম উেঠ দঁাড়ালাম| েনাংরা ও েছঁড়া পিরেধয় সহ আিম হঁাটু েগেড় বেস, দুহাত
প্রসািরত কের আমার 6 প্রভু ঈশ্বেরর কােছ প্রাথর্না কের বললাম:

“েহ আমার ঈশ্বর, েতামার িদেক িফের তাকােতও আিম লজ্জা েবাধ করিছ| আিম লিজ্জত কারণ
আমােদর পাপকমর্ আমােদর মাথা ছািড়েয় েগেছ| আমােদর অপরাধ স্বগর্ পযর্ন্ত েপৗেঁছেছ| 7 আমােদর
পূবর্পুরুষেদর সময় েথেক শুরু কের আজ পযর্ন্ত আমরা বহু পােপ পাপী| আমােদর পােপর জনয্ আমােদর
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রাজােদর, যাজকেদর এবং আমােদর শািস্তেভাগ করেত হেয়েছ| িবিভন্ন িবেদশী শাসকআমােদর লুঠ কের
আমােদর বন্দী কের িনেয় িগেয়েছ| ঐ িবেদশী আক্রমণকারীরা আমােদর সম্পদ লুঠ কেরেছ| আজ পযর্ন্ত
েসই একই পুরােনা ঘটনা ঘেট চেলেছ|

8 “িকন্তু এখন অল্প সমেয়র জনয্ তুিম আমােদর প্রিত দয়া প্রদশর্ন কেরছ| তুিম আমােদর বন্দী বয্িক্তেদর
মেধয্ েথেক কেয়ক জনেক এই পিবত্রস্থােন এেস বাস করার সুেযাগ কের িদেয়ছ| প্রভু, তুিম আমােদর
দাসত্ব েথেক এক নতুন জীবন দান কেরছ| 9 হঁয্া, আমরা দাস িছলাম, িকন্তু তুিম আমােদর দাস থাকেত
েদেব না বেল পারেসয্র রাজােদর দয়ালু কের আমােদর প্রিত েতামার অনুগ্রহ প্রকাশ কেরছ| েতামার
মিন্দরিট েযিট ধ্বংস হেয় িগেয়িছল, েসিট গড়বার জনয্ তুিম আমােদর নবজীবন দান কেরছ| িযহূদা ও
েজরুশােলমেক রক্ষােথর্ তুিম আমােদর একিট েদওয়াল তুলেত সাহাযয্ কেরছ|

10 “েহ ঈশ্বর, েতামােকআমরা আর িক বলেত পাির? আমরা আবার েতামার প্রিত অবাধয্ হেয়িছ| 11 েহ
ঈশ্বর, তুিম েতামার ভাববাদীেদর মাধয্েম আমােদর আেদশ কেরছ: �েয ভূখণ্ডেত েতামরা আপনজ্ঞােন
থাকেত চেলছ েসিট ধ্বংসাবেশষ মাত্র| এই ভূখণ্ডিট এখােন বসবাসকারী বািসন্দােদর অসৎ কেমর্র
জনয্ ধ্বংসাবেশেষ পিরণত হেয়েছ| এখানকার বািসন্দারা এই ভূখণ্ডেক অপিবত্র কেরেছ| 12 অতএব,
ইস্রােয়েলর েলাকরা, েতামরা েযন েতামােদর সন্তানসন্তিতেদর ওই সব েলাকেদর সন্তানসন্তিতেক িবেয়
করেত িদও না| ওেদর সেঙ্গ কথাও বেলা না| আমার আেদশ শুনেল েতামরা বিলষ্ঠ হেয় উঠেব এবং
এই ভূখেণ্ডর যাবতীয় ভােলা িজিনষ উপেভাগ করেত পারেব এবং েতামােদর সন্তানসন্তিতেদর হােত এই
ভূখণ্ডিট তুেল িদেত পারেব|�

13 “আমরা িনেজরাই এই অবস্থার জনয্ দায়ী| আমরা পাপাচরণ কেরিছ এবং আমরা অপিরসীম েদাষী|
িকন্তু তুিমআমােদর অেনক কম দেণ্ড দিণ্ডত কেরছ|আমােদর অেনক মারাত্মক পােপর জনয্আমােদর খুব
কিঠন শািস্ত প্রাপয্ িছল| তা সেত্ত্বও তুিম আমােদর কেয়ক জনেক বন্দীদশা েথেক মুিক্ত িদেয়ছ| 14অতএব
েতামার আেদশ আমােদর অমানয্ করা উিচৎ নয়| আমােদর ওই সমস্ত েলাকেদর সেঙ্গ অন্তির্ববাহ করা
উিচৎ নয় যারা খারাপ কাজ কের| আমরা জািন েয আমরা যিদ ওেদর সেঙ্গ িববাহ সম্পকর্ চািলেয় যাই,
তাহেল, েহ ঈশ্বর, তুিম আমােদর ওপর খুব েরেগ যােব এবং যতিদন না সমস্ত ইস্রােয়লীয় িনবর্ংশ হেব তত
িদন আমােদর ধ্বংস করেব|

15 “েহ প্রভু, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর, তুিম এত ভােলা েয আমরা এত েদাষ করা সেত্ত্বও তুিম আমােদর কেয়ক
জনেক েবঁেচ থাকেত িদেয়ছ| আমরা েদাষী, তাই েস কারেণ আমােদর কােরারই েতামার সামেন দঁাড়াবার
কথা নয়|”

10
েলাকরা তােদর পাপ স্বীকার করল

1প্রভুর মিন্দেরর সামেন কঁাদেত কঁাদেত ইষ্রা প্রাথর্না করিছেলন ও েদাষ স্বীকার করিছেলন| েসই সমেয়
বহু ইস্রােয়লীয় নারী, পুরুষ ও িশশু তঁার চারপােশ জেড়া হেয়িছল| তারাও কঁাদিছল| 2 তখন এলােমর
একজন উত্তরপুরুষ িযহীেয়েলর পুত্র শখিনয়, ইষ্রােক বলল, “আমরা ঈশ্বেরর আেদশ অমানয্ কেরিছ
এবং আমােদর আেশপােশ বসবাসকারী অনয্ানয্ জািতর বংেশর েলাকেদর সেঙ্গ ৈববািহক সম্বন্ধ স্থাপন
কেরিছ, তবুওআমার মেন হয় এখেনা ইস্রােয়েলর সব আশা হািরেয় যায়িন| 3এখনআমরা ঈশ্বেরর সামেন
একিট চুিক্ত কির েয এইসব িবজাতীয় স্ত্রীেলাক ও তােদর সন্তানেদর আমরা েফরৎ পািঠেয় েদব| ইষ্রার
উপেদশ েমেন চলবার জনয্ ও েযসব বয্িক্ত আমােদর ঈশ্বেরর প্রিত আস্থাবান তঁােদর অনুসরণ করবার
জনয্ আমরা এই কাজ করব এবং আমরা ঈশ্বেরর িবধান েমেন চলেবা| 4 ইষ্রা, আপিন উেঠ দঁাড়ান এবং
শক্ত েহান| ঈশ্বেরর িবিধর প্রিত আমােদর আস্থাবান কের েতালার েয ব্রত আপিন িনেয়েছন তা সফল কের
তুলেত আমরা আপনােক সহায়তা করব|”

5 ইষ্রা উেঠ দঁাড়ােলন এবং প্রিতজ্ঞা অনুযায়ীপ্রধান যাজকগণ, েলবীয় ও ইস্রােয়েলর বািসন্দােদর
শপথ গ্রহণ করােলন| 6 এরপর ইষ্রা ইিলয়াশীেবর পুত্র িযেহাহানেনর ঘের প্রেবশ করেলন| েযটুকু সময়
ইষ্রা ওখােন িছেলন, উিন েকান খাবার েখেলন না বা িকছু পান করেলন না, কারণ প্রতয্াগত বন্দীেদর
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ঈশ্বেরর িবিধর প্রিত অনাস্থা বশতঃ িতিন তখনও দুঃিখত ও েশাকসন্তপ্ত িছেলন| 7 অতঃপর িতিন ইহুদী
ও েজরুশােলেমর সবর্ত্র একিট বাতর্ া পাঠােলন| েসই বাতর্ ায় িতিন বন্দীত্ব েথেক মুিক্ত লাভ করা সমস্ত
ইহুদীেদর েজরুশােলেম এেস সমেবত হেত বলেলন| 8 েয সব বয্িক্ত িতনিদেনর মেধয্ এেস উপিস্থত হেব
না তােদর সম্পিত্ত বােজয়াপ্ত করা হেব এবং েসই বয্িক্তেক েস েয দেলর সেঙ্গ বাস কের তার েথেকও
বিহষ্কার করা হেব| প্রধান আিধকািরক ও েনতৃবৃন্দরা এই িসদ্ধান্ত গ্রহণ করেলন|

9 িতন িদেনর মেধয্ ইহুদী ও িবনয্ামীেনর পিরবােরর সমস্ত বয্িক্ত েজরুশােলেম জেড়া হল| এবং নবম
মােসর কুিড় িদেনর মাথায় তারা মিন্দর প্রাঙ্গেণ সমেবত হল| তারা সকেল এই সমােবেশর কারেণ ও প্রবল
বষর্েণর জনয্ কঁাপিছল| 10 তখন ইষ্রা উেঠ দঁাড়ােলন এবং েসই সমােবশেক সম্ভাষণ করেলন, “েতামরা
সকেল ঈশ্বেরর িবিধ অমানয্ কের তঁার প্রিত অনাস্থা েদিখেয়িছেল এবং েতামরা িবজাতীয় নারীেদর িবেয়
কের ইস্রােয়লেকআেরা েদাষী কেরছ| 11এখন েতামরা ঈশ্বেরর সামেন েতামােদর পাপ স্বীকার কেরা| প্রভু
েতামােদর পূবর্পুরুষেদর ঈশ্বর, তঁার িবিধ েতামােদর অবশয্ পালনীয়| এই ভূখেণ্ড েতামােদর আেশপােশর
িবজাতীয় বয্িক্ত বেগর্র সেঙ্গ েতামরা সমস্ত রকম সম্পকর্ তয্াগ কর এবং েতামােদর িবেদশী স্ত্রীেদর েথেক
েতামরা িনেজেদর আলাদা কের নাও|”

12 তখন ওখােন সমেবত সমস্ত বয্িক্ত সমস্বের িচৎকার কের ইষ্রােক বলল: “আপিন িঠকই বেলেছন|
আপিন যা বলেছন তা আমােদর অবশয্ই পালন করা উিচৎ | 13 এখােন অেনক বয্িক্ত আেছ আর এই
বৃষ্টির মেধয্ আমােদর পেক্ষ বাইের থাকা সম্ভব নয়| এই সমসয্ািটর সমাধানও দু-একিদেনর মেধয্ সম্ভব
নয় কারণ আমরা গুরুতর পাপাচরণ কেরিছ| 14আমােদর েনতারাই আমােদর পুেরা দেলর জনয্ এিবষেয়
িসদ্ধান্ত িনক| তারপর তােদর িবেদশী স্ত্রীেলাকেদর, যােদর তারা িবেয় কেরিছল, তােদর েফরৎ পাঠােব,
তারা তােদর জনয্ িনিদ্দর্ ষ্ট সমেয় েজরুশােলেমআসেব| প্রিতিট শহর েথেক প্রধান েনতারা এবং িবচারকগণ
ঐ েলাকেদর সেঙ্গআসেবন| তঁারা এরকম কের যােবন যতক্ষণ না সবাই এেস যােব| তাহেল ঈশ্বরআমােদর
প্রিত কু্রদ্ধ হওয়া েথেক িবরত হেবন|”

15অসােহেলর পুত্র েযানাথন, িতেক্বর পুত্র যহিসয়, মশুল্লম ও েলবীয় শব্বথয় এই িসদ্ধােন্তর িবেরািধতা
করল|

16অতঃপর েজরুশােলেম প্রতয্াবতর্ নকারী ইহুদীরা পিরকল্পনািটেক গ্রহণ করেত সম্মত হল| যাজক ইষ্রা
পিরবার েনতােদর েবেছ িনেলন, প্রিতিট পিরবারবগর্ েথেক একিট কের মানুেষর নাম বাছা হল এবং তঁারা
দশম মােসর প্রথম িদেন একত্র হেয় প্রিতিট ঘটনা তদন্ত করেলন| 17 দশম মােসর প্রথম িদেন ওই বাছাই
করা বয্িক্তগণ েয সব েলাকরা অন্তির্ববাহ কেরেছ তােদর সম্পেকর্ পযর্ােলাচনা করবার জনয্ একসেঙ্গ
বসেলন|

িবজাতীয় স্ত্রীেলাকেদর িববাহ করা বয্িক্তেদর তািলকা
18 িনম্নিলিখত বয্িক্তরা েয সব যাজক িবেদশী স্ত্রীেলাকেদর িববাহ কেরিছল, তােদর উত্তরপুরুষ:

িযেহাষাদেকর পুত্র েযশূয় ও তার ভাইরা মােসয়, ইলীেয়ষর, যািরব ও গদিলয়| 19 এঁরা সকেল তঁােদর
স্ত্রীেদর পিরতয্াগ করেত সম্মত হেলন| তারপর তঁারা পাপস্খালেনর বিলদােনর জনয্ একিট কের
েমষও উৎসগর্ কেরিছেলন|

20 হনািন ও সবিদয় িছল ইেম্মেরর পুত্র|
21 হারীেমর উত্তরপুরুষেদর মেধয্ মােসয়, এিলয়়, শমিয়য়, িযহীেয়ল ও উিষয়;
22 পশহূেরর উত্তরপুরুষেদর মেধয্: ইিলৈয়নয়, মােসয়, ইশ্মােয়ল, নথেনল, েযাষাবদ ও ইিলয়াসা;

23 েলবীয়েদর মেধয্:
েযাষাবদ, িশিমিয় ও কলায় বা কলীট, পথািহয়, িযহূদা ও ইিলেয়ষর;
24 গায়কেদর মেধয্ ইলীয়াশীব;
দ্বারপালেদর মেধয্ শলু্লম, েটলম ও ঊির;
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25 ইস্রােয়লীয়েদর মেধয্:
পিরেয়ােসর উত্তরপুরুষেদর মেধয্ রিময়, িযিষয়, মিল্কয়়, িময়ামীন, ইিলয়াসর, মিল্কয়় ও বনায়;
26 এলেমর পুত্রেদর মেধয্ মত্তিনয়, সখিরয়, িযহীেয়ল, অিব্দ, িযেরেমাৎ ও এিলয়়|
27 সতূ্তর পুত্রেদর মেধয্ ইিলৈয়নয়, ইিলয়াশীব, মত্তিনয়, িযেরেমাৎ, সাবদ ও অসীসা;
28 েববেয়র পুত্রেদর মেধয্ িযেহাহানন, হনািনয়, সব্বয় ও অৎলয়;
29 বািনর পুত্রেদর মেধয্ মশুল্লম, মললূক, অদায়া, যাশূব, শাল ও িযরেমাৎ|
30 পহৎ- েমায়ােবর পুত্রেদর মেধয্ অদ্ন, কলাল, বনায়, মােসয়, মত্তিনয়, বৎসেলল, িবনূ্নয়ী ও মনঃিশ;
31 হারীেমর পুত্রেদর মেধয্ ইিলেয়ষর, িযিশয়, মিল্কয়়, শমিয়য়, িশিমেয়ান, 32 িবনয্ামীন, মল্ূলূক,
শমিরয়;

33 হশূেমর পুত্রেদর মেধয্ মৎতনয়, মৎতত্ত, সাবদ, ইলীেফলট, িযেরময়, মনঃিশ ও িশিমিয়;
34 বািনর পুত্রেদর মেধয্ মাদয়, অম্রাম, ঊেয়ল, 35 বনায়, েবিদয়া, কলূহূ, 36 বিনয়, মেরেমাৎ,
ইিলয়াশীব, 37 মত্তিনয়, মৎতনয় এবং যাসয়,

38 িবনূ্নয়ীর পুত্রেদর মেধয্ িশিমিয়, 39 েশিলিময়, নাথন, অদায়া, 40 মকদ্বয়, শাশয়, শারয়, 41অসেরল,
েশিলিময, শমিরয়, 42 শলু্লম, অমিরয় এবং েযােষফ;

43 নেবার উত্তরপুরুষেদর মেধয্ িযয়ীেয়ল, মিত্তিথয়, সাবদ, সবীনঃ, যাদয় েযােয়ল ও বনায়|

44 এরা সকেলই িবেদশী স্ত্রীেলাকেদর িববাহ কেরিছল এবং এেদর মেধয্ অেনেকর স্ত্রী-ই সন্তানেদর জন্ম
িদেয়িছল|
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নিহিময়র পুস্তক

নিহিময়র প্রাথর্না
1 এগুিল হখিলেয়র পুত্র, নিহিমেয়র গল্প: রাজা অতর্ক্ষস্তর রাজেত্বর 20 বছেরর মাথায়, িকেশ্লব মােস

আিম শূশেনর রাজধানীেত িছলাম| 2 এসমেয় হনািন নােম আমার এক ভাই ও আেরা িকছু বয্িক্ত িযহূদা
েথেক আমার সেঙ্গ েদখা করেত এেসিছল| আিম তখন তােদর েজরুশােলম শহরিট সম্পেকর্ ও েয সব
ইহুদীরা বন্দীদশা েথেক িনেজেদর রক্ষা করেত েপেরিছল এবং তখনও িযহূদায় িছল, তােদর সম্পেকর্
তােদর িজজ্ঞাসা কেরিছলাম|

3 হনািন ও তার সেঙ্গ েয েলাকরা িছল তারা আমােক বলল, “েয সমস্ত ইহুদী বন্দীদশা এড়ােত েপেরিছল
এবং িযহূদায় বাস করেছ, তারা সংকট ও লজ্জার মেধয্ িদেয় বাস করেছ| েকন? কারণ েজরুশােলেমর
প্রাচীর েভেঙ পেড়েছ এবং দরজাগুিল আগুেন পুেড় েগেছ|”

4 েজরুশােলম ও েসখানকার বািসন্দােদর সম্পেকর্ একথা েশানার পর আমার খুবই মন খারাপ হয় এবং
আিম বেস পেড় কঁাদেত শুরু কির| ভারাক্রান্ত মেন, আিম িকছুিদন ধের উপবাস করেত ও স্বেগর্র ঈশ্বেরর
কােছ প্রাথর্না করেত শুরু করলাম| 5 এই বেল আিম প্রাথর্না কেরিছলাম:

“েহ প্রভু, স্বেগর্র ঈশ্বর, আপিন মহান ও ক্ষমতাবান| যারা আপনােক ভালবােস ও িবশ্বস্তভােবআপনার
আজ্ঞা পালন কের তােদর সেঙ্গ আপিন আপনার ভালবাসার চুিক্ত সবসমেয় বজায় রােখন| েহ প্রভু
অনুগ্রহ কের আপনার ভেক্তর প্রাথর্না শ্রবণ করন|

6 “আিম আপনার সামেন আপনার দাস, ইস্রােয়েলর েলাকেদর জনয্ প্রাথর্না করিছ| আমরা,
ইস্রােয়েলর েলাকরা, আপনার িবরুেদ্ধ েয পাপসমূহ কেরিছ আিম তা স্বীকার করিছ| আিম ও আমার
িপতৃপুরুষরা েয পাপ কেরিছ তাও স্বীকার করিছ| 7 আমরা, ইস্রােয়লীয়রা আপনার সেঙ্গ খুব খারাপ
বয্বহার কেরিছ| আপিন আপনার দাস েমািশেক েয সকল আজ্ঞা িশক্ষামালা ও িবিধ িদেয়িছেলন তা
আমরা পালন কির িন|

8 “েহ প্রভু, আপনার দাস েমািশেক আপিন েয িনেদর্ শগুিল িদেয়িছেলন দয়া কের তা স্মরণ করুন|
আপিন বেলিছেলন, �েতামরা, ইস্রােয়েলর েলাকরা যিদ আমার প্রিত অিবশ্বস্ত হও তাহেল আিম
েতামােদর িবিভন্ন জািত সমূেহর মেধয্ ছিড়েয় েদব| 9 িকন্তু েতামরা যিদ আমার কােছ িফের আস এবং
আমার আেদশগুিল েমেন চেলা, তাহেল েতামােদর মেধয্ যারা পৃিথবীর প্রান্ত েদেশ িনবর্ািসত হেয় রেয়ছ
তােদর আিম জেড়া করব এবং েয জায়গািট আিম আমার নাম স্থাপন করার জনয্ মেনানীত কেরিছ েসই
জায়গায় তােদর িফিরেয় আনব|�

10 “ইস্রােয়লীয়রা আপনার দাস ওআপনার েলাক|আপিনআপনার মহান ক্ষমতা প্রেয়াগ কের এেদর
রক্ষা কেরেছন| 11 েহ প্রভু, আপনােক আমার িবনীত অনুেরাধ আপিন আমার, আপনার দােসর এবং
েযসব দাসরা আপনার নােমর প্রিত শ্রদ্ধা জানােত চায়, তােদর প্রাথর্না শুনুন|”

েহ প্রভু, আপিন জােনন, আিম রাজার পানপাত্রবাহক|* আজ আিম যখন কৃপাপ্রাথীর্ িহেসেব রাজার
সেঙ্গ সাক্ষাৎ করেত যাব আপিন আমার সহায় থাকেবন, যােত রাজা আমােক অনুগ্রহ কেরন|
* 1:11: পানপাত্রবাহক পানপাত্রবাহক সবসময় রাজার খুবই ঘিনষ্ট হত কারণ তার কাজ িছল রাজার দ্রাক্ষারস প্রথেম েচেখ েদখা, যােত
েকউ রাজােক িবষ পান করােত না পাের|
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2
রাজা অতর্ক্ষস্ত নিহিময়েক েজরুশােলেম পাঠােলন

1 রাজা অতর্ক্ষেস্তর রাজেত্বর 20তম বছেরর নীসন মােস, যখন রাজােক দ্রাক্ষারস িনেবদন করা হল,
আিম দ্রাক্ষারসিট িনলাম এবং রাজােক িদলাম| এর আেগ তার সেঙ্গ থাকাকালীন রাজা কখনও আমােক
িবষাদগ্রস্ত েদেখন িন, িকন্তু েসিদন আিম সিতয্ই িবষাদগ্রস্ত হেয়িছলাম| 2 রাজা আমােক িজেজ্ঞস করেলন,
“েতামার িক শরীর খারাপ? েতামােক এেতা িবষাদগ্রস্ত লাগেছ েকন? মেন হেচ্ছ, েতামার হৃদয় িবষােদ
পিরপূণর্|”
তখন আিম খুব ভয় েপেলও রাজােক বললাম, 3 “মহারাজ দীঘর্জীিব েহান! আমার মন ভারাক্রান্ত

কারণ েয শহের আমার পূবর্পুরুষরা সমািধস্থ, েসই শহর আজ ধ্বংসসূ্তেপ পিরণত হেয়েছ এবং েসই
শহেরর ফটকগুিল আগুেন পুেড় ধ্বংস হেয়েছ|”

4 তখন রাজা আমােক রশ্ন করেলন, “তুিম আমােক িদেয় িক করােত চাও?”
আিম আমার ঈশ্বরেক প্রাথর্না কের 5 রাজােক বললাম, “রাজা যিদ আমােক িনেয় সিতয্ই খুশী থােকন

এবং তঁার যিদ ইেচ্ছ হয়, তেব দয়া কেরআমােক িযহূদায় েজরুশােলেম পাঠান েয শহেরআমার পূবর্পুরুষরা
সমািধস্থ হেয়িছেলন যােত আিম শহরিট আবার গেড় তুলেত পাির|”

6 মহারােজর পােশই রাণী বেসিছেলন| তঁারা দুজন আমােক িজেজ্ঞস করেলন, “েতামার এই সফেরর
জনয্ কত সময় লাগেব? কেব আবার তুিম এখােন এেস েপৗছঁেত পারেব?”
রাজা েযেহতু আমায় খুিশ মেন িবদায় িদেলন, আিম তঁােক একিট িনির্দষ্ট সমেয়র মেধয্ িফের আসার

প্রিতশ্রুিত িদলাম| 7আিম রাজােক এও িজজ্ঞাসা করলাম, “রাজা যিদ সন্তুষ্ট থােকন, দয়া কের আমােক
কেয়কিট িচিঠ িদন যােত িযহূদা যাওয়ার পেথ ফরাৎ নদীর পিশ্চম পােরর অঞ্চল পার হবার সময় আিম
রাজয্পালেদর েদখােত পাির| 8 এছাড়াও আপনার বনিবভােগর আিধকািরক আসফেক উেদ্দশয্ কের
েলখা একিট িচিঠও আমার দরকার, যােত েস আমােক শহেরর ফটকগুিল, শহেরর প্রাচীরসমূহ, মিন্দেরর
েদওয়ালসমূহ ও আমার িনেজর বাসস্থান িনমর্ােণর জনয্ আমােক কাঠ েদয়|”
রাজা আমােক সব িকছু প্রেয়াজনীয় িচিঠ িদেয় অনুগৃহীত করেলন| ঈশ্বর আমার প্রিত সদয় িছেলন

বেলই রাজা আমার জনয্ এসব কেরিছেলন|
9 তারপর আিম যখন ফরাৎ নদীর পিশ্চমাঞ্চেল এলাম, েসখানকার রাজয্পালেদর আিম পত্রগুিল

েদখালাম| রাজা আমার সেঙ্গ কেয়ক জন সামিরক পদস্থ বয্িক্ত ও অশ্বােরাহী ৈসনয্ও পািঠেয়িছেলন|
10 আিধকািরকগণ, েহােরােণর সন্বল্লট ও অেম্মােনর ক্রীতদাস েটািবয় যখন আমার আসার খবর েপল
এবং শুনল েয ইস্রােয়লীয়েদর আিম সাহাযয্ করেত এেসিছ তখন তারা িবরক্ত ও কু্রদ্ধ হল|

নিহিময় েজরুশােলেমর প্রাচীর পযর্য্েবক্ষণ করেলন
11-12 েজরুশােলেম িতন িদন থাকার পর আিম এক রােত কেয়ক জনেক সেঙ্গ িনেয় েবেরালাম|

েজরুশােলেমর জনয্ িক করার কথা ঈশ্বর আমার হৃদেয় েরেখিছেলন েস কথা আিম কােরা কােছই
প্রকাশ কিরিন| েয েঘাড়ািটেত আিম চেড়িছলাম, েসিট ছাড়া আমার কােছ আর েকান েঘাড়া িছল না|
13 যখন রাত হল, আিম উপতয্কার ফটেকর েভতর িদেয় েবিরেয় এেস নাগকূপ ও ছাইগাদার ফটেকর
িদেক েগলাম| আিম নগরীর েভেঙ যাওয়া প্রাচীর এবং আগুেন ভস্মীভূত প্রাচীেরর দরজাগুিল পিরদশর্ন
করিছলাম| 14এরপরআিম ঝণর্ার ফটক ও রাজ পুষ্কিরণীেত এেস েপৗছঁলাম| েসখােনআমার েঘাড়ার যাবার
েকান রাস্তা িছল না| 15 তাই আিম রােত েদওয়ালগুেলা পযর্েবক্ষণ করেত করেত উপতয্কার ওপর িদক
পযর্ন্ত েগলাম এবং েদওয়ালিট বরাবর এিগেয় েগলাম যতক্ষণ না উপতয্কার ফটেক এেস েপৗছঁলাম| তারপর
শহের িফের েগলাম| 16আিম েকাথায় েকাথায় িগেয়িছলাম েসকথা আিধকািরকরা বা ইস্রােয়েলর গনয্মাণয্
বয্িক্তরা জানেতন না| আিম তখনও পযর্ন্ত ইহুদীেদর, যাজকেদর, রাজপিরবারেদর, আিধকািরকেদর বা
অনয্েদর কােছ যারা কাজিট করেব, আিম িক করেত যািচ্ছ েস সম্পেকর্ িকছুই প্রকাশ কিরিন|

17 পের আিম তােদর বললাম, “েতামরা সকেলই েদখেত পাচ্ছ আমরা িক সমসয্ার সমু্মখীন হেয়িছ|
েজরুশােলম শহর আজ ধ্বংসসূ্তেপ পিরণত হেয়েছ এবং এর ফটকগুিল আগুেন পুেড় েগেছ| এেসা,
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আমরা আবার েজরুশােলেমর েদওয়াল েগঁেথ েফিল তাহেল আর আমােদর লজ্জার েকান কারণ থাকেব
না|”

18আিম তােদর এও বললাম েয ঈশ্বর আমার মঙ্গল কেরিছেলন| রাজা আমায় িক বেলেছন, েস কথাও
তােদর জানালাম| তখন েলাকরা বেল উঠল, “চেলা আমরা পুনির্নমর্ােণর কাজ শুরু কির!” তাই তারা এই
ভাল কােজর প্রস্তুিতেত িনেজেদর উৎসাহ িদল| 19 িকন্তু েহােরােণর সন্বল্লট, অেম্মােনর ক্রীতদাস েটািবয়
ওআরবীয় েগশমআমােদর িবদ্রূপ কের িজেজ্ঞস করল, “েতামরা িক করেছা? েতামরা িক রাজার িবরুেদ্ধ
িবেদ্রাহ করেছা?”

20 তখন আিম তােদর বললাম: “আমরা, ঈশ্বেরর েসবকরা, এই শহর আবার গেড় তুলেবা| একােজ
সফল হেত স্বেগর্র ঈশ্বর আমােদর সাহাযয্ করেবন| েতামােদর পিরবােরর েকউ েজরুশােলেম বাস কেরিন|
েতামরা েকউ আমােদর একােজ সাহাযয্ করেত পারেব না| এ ভূখেণ্ডর সামানয্তম অংশও েতামােদর নয়|
এখােন থাকার েতামােদর েকান অিধকার েনই|”

3
প্রাচীর িনমর্াতাগণ

1 মহাযাজক ইলীয়াশীব ও তঁার যাজক ভাইরা কাজ শুরু করেলন এবং েমষ-দ্বারিট িনমর্াণ করেলন|
তারপর তঁারা ঈশ্বেরর কােছ েসিট পিবত্র বস্তু িহেসেব উৎসগীর্কৃত করেলন এবং তঁারা দরজাগুিল
েদওয়ােলর গােয় যথাস্থােন স্থাপন করেলন| তঁারা একেশা স্তম্ভ এবং হনেনেলর স্তম্ভ পযর্ন্ত েজরুশােলেমর
প্রাচীর িনমর্াণ করেলন এবং তঁােদর কাজ ঈশ্বরেক উৎসগর্ করেলন|

2 যাজেকর পােশর েদওয়ালিট বানােলন িযরীেহার বািসন্দারা| আর তার পােশরিট বানােলন ইিম্রর পুত্র
সকূ্কর|

3 হস্সনায়ার পুত্রগণ মৎ সয্-দ্বারিটআবার বানাল| তারা বগর্াগুিল যথাস্থােন বসােলা, ইমারতিটেত দরজা
বসােলা এবং তােত িছটিকিন ও তালাচািব লাগােলা|

4 েদওয়ােলর পেরর অংশিট হেক্কােসর েপৗত্র, ঊিরেয়র পুত্র মেরেমাৎ পুনির্নমর্াণ করল|
তারপর মশুল্লম, েবিরিখেয়র পুত্র মেশষেবেলর েপৗত্র, পেররিট েমরামৎ করল এবং তারপর েদওয়ােলর

পেরর অংশিট বানার পুত্র সােদাক েমরামৎ করল|
5 েদওয়ােলর পেরর অংশিট যিদও তেকায়ার বয্িক্তরা েমরামৎ করল িকন্তু তােদর েনতৃবগর্ তােদর

রাজয্পাল নিহিময়র জনয্ েকান কািয়ক পিরশ্রম করেত অস্বীকার করল|
6 পুেরােনা ফটকিট পােসেহর পুত্র িযেহায়াদা ও বেসািদযার পুত্র মশুল্লম েমরামত করল| তারা যথাস্থােন

কিড়-বগর্া বিসেয় দরজায় কব্জা লািগেয় তােত তালা এবং িছটিকিন সংেযাগ করল|
7 িগিবেয়ানীয় মলািটয় ও েমেরােণাথীয় যােদান এবং িগিবেয়ান ও িমস্পার অনয্ েলাকরা েদওয়ােলর

পেরর অংশিট েমরামৎ করল| িগিবেয়ান ও েমেরােণাথ পিশ্চম ফরাৎ েজলার রাজয্পােলর দ্বারা শািসত
হত|

8এরপেরর অংশিট হহর্ েয়র পুত্র উষীেয়ল েমরামৎ করল| উষীেয়ল িছল একজন স্বণর্কার| হনািনয় সুগন্ধ
বানাত এবং েস পেরর অংশিট েমরামৎ করল| ঐসব েলাকরা েদওয়ালিটেক প্রশস্ত প্রাচীর অবিধ গঁাথল|

9 পেরর অংশিট েমরামৎ করল হূেরর পুত্র রফায়| রফায় েজরুশােলেমর অেধর্েকর রাজয্পাল িছেলন|
10এরপর হরূমেফর পুত্র িযদায় এেকবাের িনেজর বািড়র উেলটািদক পযর্ন্ত েদওয়ালিট বানােলা| পেরর

অংশিট বানােলা হশিব্নেয়র পুত্র হটুশ| 11 হারীেমর পুত্র মিল্কয় ও পহৎ- েমায়ােবর পুত্র হশূব পেরর অংশিট
এবং চুল্লী-গমু্বজও েমরামৎ করল|

12 হেলােহেশর পুত্র শলু্লম তার কনয্ােদর সাহােযয্ েদওয়ােলর পেরর অংশিট ৈতরী করল| শলু্লম
েজরুশােলেমর অপর অেধর্েকর রাজয্পাল িছেলন|

13 হানূন নােম এক বয্িক্ত এবং সােনােহর েলাকরা উপতয্কার ফটকিট েমরামৎ করল| তারা দরজািট
কব্জার ওপর বিসেয় তােত তালা-চািব িদল এবং ছাইগাদা-ফটক পযর্ন্ত 500 গজ েদওয়াল েমরামৎ করল|

14 মিল্কয় িছল েরখেবর পুত্র এবং ৈবৎ হেক্করেমর রাজয্পাল| েস ছাইগাদার ফটকিট েমরামৎ করল এবং
িছটিকিন ও তালাসহ দরজািট কব্জার ওপর বসাল|
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15 কেল্হািষর পুত্র শলু্লম ঝণর্া-ফটকিট েমরামৎ করল| শলু্লম িছেলন িমস্পা েজলার রাজয্পাল| িতিন
ফটকিট েমরামৎ করেলন এবং তার মাথায় একিট ছাদ বানােলন| িতিন এর দরজাগুিল তালা ও িছটিকিনসহ
বসােলন| এছাড়া, শলু্লম রাজবািগচার পােশ শীেলাহ পুকুেরর েদওয়ালও েমরামৎ করেলন| েদওয়ালিট
দায়ুদ নগেরর েযখান েথেক েয িঁসিড় েনেম এেসেছ েসখান পযর্ন্ত িতিন েমরামৎ করেলন|

16 েদওয়ােলর পেরর অংশিট অসূ্বেকর পুত্র নিহিময় েমরামৎ করল| নিহিময় ৈবৎ সূর েজলার অেধর্েকর
রাজয্পাল িছেলন| িতিন দায়ুেদর পিরবােরর সমািধগুেলার উেলটািদক পযর্ন্ত এবং মানুেষর দ্বারা ৈতরী পুকুর
এবং বীর-গৃহ পযর্ন্ত কাজ করেলন|

17 েদওয়ােলর পেরর অংশ বািনর পুত্র রহূেমর িনেদর্ েশ েলবীয় পিরবারেগাষ্ঠীরা বানাল| হশিবয়
েদওয়ােলর পেরর অংশিট েমরামৎ করল| িতিন িকয়ীলা প্রেদেশর অেধর্েকর রাজয্পাল িছেলন| িতিন
তার িনেজর েজলােতও েমরামৎ করেলন|

18 েদওয়ােলর পেরর অংশ তঁােদর ভাইরা েমরামৎ কেরিছল| তারা েহনাদেদর পুত্র িবনু্নই এর অধীেন
কাজ কেরিছল| িবনু্নই িকয়ীলার অপর অেধর্েকর রাজয্পাল িছেলন|

19 এর পেরর অংশ েযশূেয়র পুত্র এসর েমরামৎ করেলন| এসর িমস্পার রাজয্পাল িছেলন| িতিন
অস্ত্রাগার েথেক প্রাচীেরর একিট েকাণ পযর্ন্ত েদওয়াল েমরামৎ কেরিছেলন| 20 সব্বেয়র পুত্র বারূক
এক েকাণ েথেক মহাযাজক ইিলয়াশীেবর বািড়র দরজা পযর্ন্ত েদওয়ােলর অংশিট েমরামৎ কেরিছল|
21 ইিলয়াশীেবর বািড়র প্রেবশপথ েথেক বািড়র অনয্ প্রান্ত পযর্ন্ত েদওয়ােলর অংশিট হেক্কােসর েপৗত্র,
ঊিরেয়র পুত্র মেরেমাৎ েমরামৎ করল| 22পেরর িকছুটা অংশ ওই অঞ্চেল বসবাসকারী যাজকরা েমরামৎ 
করেলন|

23 িবনয্ামীন ও হশূব েয যার িনেজর বািড়র সামেনর েদওয়ালটুকু িঠক করার পর অনিনেয়র েপৗত্র ও
মােসেয়র পুত্র অসিরয়ও িনেজর বািড়র সামেনর েদওয়ালটুকু েমরামৎ করল|

24 েহনাদেদর পুত্র িবনূ্নয়ী অসিরেয়র বািড় েথেক শুরু কের েদওয়ােলর বঁাক হেয় েকাণ পযর্ন্ত অংশিট
তুেল েফলল|

25 উষেযর পুত্র পালল েদওয়ােলর বঁােক স্তেম্ভর কােছ েযিট উচ্চ প্রাসাদ েথেক েবিরেয় এেসেছ, েযিট
আবার রাজার প্রহরীর উেঠােনর কােছ অবিস্থত েসই খােন েদওয়াল তুলল| পেরােশর পুত্র পদায় পালেলর
পের কাজ করল|

26 মিন্দেরর দাসরা ওফল পাহােড়র ওপর বাস করিছল| তারা স্তেম্ভর কােছ জলদ্বােরর পূবর্াংশ পযর্ন্ত
েমরামেতর কাজগুিল করল|

27তেকায়ীর েলাকরা বড় স্তম্ভিট েথেকশুরুকের ওফেলর েদওয়াল পযর্ন্ত েদওয়ােলর বাদবািক অংশিট
েমরামৎ করল|

28 যাজকরা অশ্ব-দ্বােরর ওপেরর অংশ বািনেয় েফলল| প্রেতয্ক যাজক েয যার িনেজর বািড়র েদওয়াল
গঁাথল| 29 এরপর ইেম্মেরর পুত্র সােদাক িনেজর বািড়র সামেনর েদওয়াল ও শখিনেয়র পুত্র শমিয়য়
েদওয়ােলর তারপেরর অংশটুকু েমরামৎ কের িনল| েস িছল পূবর্ দ্বােরর জৈনক প্রহরী|

30 েশিলিমেয়র পুত্র হনািনয় ও সালেফর পুত্র হানূন (হানূন িছল সালেফর ষষ্ঠ পুত্র) েদওয়ােলর পেরর
অংশ েমরামৎ করল|
েবিরিখেয়র পুত্র মশুল্লম তার িনেজর বািড়র সামেন েদওয়ােলর অংশ েমরামৎ করল| 31 মিল্কয় নােম

এক স্বণর্কার পযর্েবক্ষণ দ্বােরর িবপরীেত মিন্দর দাস ও বয্বসায়ীেদর বািড় পযর্ন্ত অংেশর েদওয়াল েমরামৎ 
করল| 32বাকী অংশঅথর্াৎ েকােণর িদেক ওপেরর ঘর েথেক েমষদ্বার পযর্ন্ত অংশ স্বণর্কাররা ও বয্বসায়ীরা
েমরামৎ করল|

4
সন্বল্লট ও েটািবয়

1আমরা েদওয়াল পুনির্নমর্াণ করিছ, একথা জানেত েপের সন্বল্লট খুবই কু্রদ্ধ হল| েস তখন ইহুদীেদর
িনেয় হাসা-হািস করল| 2 সন্বল্লট তার বনু্ধেদর ও শমরীয় েসনাদেলর সামেনই কথা বলিছল, “এই দুবর্ল
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ইহুদীগুেলা িক করেছ? ওরা িক ভাবেছ েয আমরা ওেদর েছেড় েদব? ওরা িক েবদীেত বিল চড়ােব?
ওরা িক মেন কের েয এক িদেনই ওরা িনমর্াণ কাজ েশষ করেত পারেব? ওরা িক আবজর্ না আর ধূেলার
গাদা েথেক এই েপাড়া পাথরগুিলেক আবার জীবন্ত কের তুলেত পারেব?”

3 েসই সময়, অেম্মানীয়র েটািবয় সন্বল্লেটর সেঙ্গ িছল| েস বলল, “েয েদওয়ালটা ওরা বানােচ্ছ ওটার
ওপর একটা েছাট েশয়ালও যিদ ওেঠ ওটা েভেঙ পড়েব!”

4 নিহিময় তখন ঈশ্বেরর কােছ প্রাথর্না করেলন, “েহ ঈশ্বর তুিম দয়া কের আমােদর ডােক সাড়া দাও| এই
সমস্ত বয্িক্তরা আমােদর ঘৃণা কের| সন্বল্লট ও েটািবয় আমােদর অপমান করেছ| তুিম তােদর এর যথােযাগয্
শািস্ত দাও| ওেদর বন্দী করার বয্বস্থা কেরা, যােত ওরা লিজ্জত হয়| 5 েতামার েচােখর সামেন ওরা েয
অপরাধ কেরেছ তা তুিম ক্ষমা কেরা না| ওরা েদওয়াল িনমর্াতােদর অপমান কেরেছ ও তােদর িনরুৎসাহ
কেরেছ|”

6 যিদও আমরা েজরুশােলেমর চারপােশর েদওয়াল বানালাম িকন্তু েদওয়ােলর উচ্চতা যা হওয়া উিচৎ 
িছল েমােট তার অেধর্ক হল| েলাকরা উদয্ম আর ইচ্ছা িনেয় কাজ কেরেছ|

7 সন্বল্লট, েটািবয়, আরবীয়, অেম্মানীয় ও অেস্দাদীয়রা খুব েরেগ েগল কারণ ওরা শুেনিছল েয
েজরুশােলেমর েদওয়ােলর কাজ এিগেয় যােচ্ছ এবং গতর্ ভরাট করা হেচ্ছ| 8তারপর তারা েজরুশােলেমর
িবরুেদ্ধ চক্রান্ত করার পিরকল্পনা করল| তারা সবাই পিরকল্পনা করল েয তারা আসেব ও েজরুশােলেমর
িবরুেদ্ধ লড়াই করেব এবং তার িবরুেদ্ধ েগালমাল করেব| 9 িকন্তু আমরা আমােদর ঈশ্বেরর কােছ প্রাথর্না
কের িদবারাত্র েদওয়ােলর চারপােশ কড়া পাহারার বয্বস্থা করলাম যােত আমরা এই সব বিহঃশত্রুেদর
প্রেয়াজেন বাধা িদেত পাির|

10 েস সময় িযহূদার েলােকরা বলল, “কমীর্রা সকেল ক্লান্ত হেয় পেড়েছ এবং ওখােন সরাবার মেতা এত
েনাংরা আেছ েয আমরা েদওয়াল িনমর্ােণর কাজ েশষ করেত পারব না| 11আর আমােদর শত্রুরা বলেছ,
�ইহুদীরা এ সম্বেন্ধ অবগত হবার আেগ অথবা আমােদর েদখেত পাবার আেগ, আমরা তােদর মেধয্ িগেয়
তােদর হতয্া করব, এবং এই ভােবই তােদর কাজ বন্ধ হেয় যােব|� ”

12 তারপর েয সব ইহুদী আমােদর শত্রুেদর মেধয্ থাকত তারা এেলা এবং আমােদর দশ বার বলল,
“আমােদর শত্রুরাআমােদর চারিদেক রেয়েছ|আমরা েয িদেকই িফির না েকন েস িদেকই শত্রুরা রেয়েছ|”

13 আিম তখন িকছু বয্িক্তেক প্রাচীেরর িনম্নতম অংেশ রাখার বয্বস্থা করলাম| আিম পিরবারগুিলেক
তেলায়ার, বল্লম ও তীর-ধনুক সহ েদওয়ােলর গেতর্ র কােছ এক সেঙ্গ দঁাড় কিরেয় িদলাম| 14 তারপর
সমস্ত বয্বস্থা ও পিরিস্থিত খিতেয় েদখবার পর, আিম গুরুত্বপূণর্ পিরবারগুিলেক, আিধকািরকেদর এবং
সমস্ত বািক েলাকেদর উৎসাহ িদেয় বললাম, “আমােদর শত্রুেদর ভয় েপেয়া না| মেন েরেখা আমােদর
প্রভু মহান এবং ভয়ঙ্কর!”

15 আমােদর শত্রুপক্ষ খবর েপল েয আমরা তােদর চক্রােন্তর কথা েজেন েফেলিছ| ঈশ্বর তােদর
সমস্ত মতলব বানচাল কের িদেয়েছন| আবার আমােদর েলাকরা তােদর িনেজেদর জায়গায় িফের িগেয়
েদওয়ােলর কাজ শুরু করল| 16 তখন েথেক আমােদর েলাকেদর অেধর্ক সংখয্ক েদওয়াল িনমর্ােণর
কােজ িনযুক্ত রইল আর বািক অেধর্ক বল্লম, বমর্, তীর এবং বমর্ িনেয় প্রহরায় িনযুক্ত হল| েসনাধয্ক্ষরা
িযহূদার েলাকেদর েপছেন এেস দঁাড়ােলন েযেহতু তারা েদওয়াল িনমর্াণ করিছল| 17 িমিস্ত্র ও তােদর
েযাগানদাররা এক হােত তােদর যন্ত্রপািত এবং অনয্ হােত অস্ত্রও ধেরিছল| 18কাজকরার সময়ও প্রেতয্কিট
িনমর্াণকারী েকামরবেন্ধ তরবাির ঝুিলেয় রাখেতা| েলাকেদর সতকর্ কের েদবার জনয্ যার িশঙা বাজােনার
কথা েস আমার পােশ পােশ থাকত| 19আিম তখন আিধকািরকবগর্, গুরুত্বপূণর্ পিরবার ও বািক েলাকেদর
সেঙ্গ কথা বললাম| আিম বললাম, “এই েদওয়াল জুেড় এখনও অেনক কাজ করা বািক আেছ আরআমরা
এেক অেনয্র েথেক িবিচ্ছন্ন হেয় িগেয়িছ| 20 িকন্তু এেক অপেরর েথেক কােজর সময় যত দূেরই থােকা না
েকন, িশঙার আওয়াজ শুনেলই সকেল দ্রুত এক জায়গায় জেড়া হেব| ঈশ্বর স্বয়ং আমােদর যুেদ্ধ সাহাযয্
করেবন|”

21অতএবআমরা সূযর্াস্ত েথেক সূেযর্াদয় পযর্ন্ত েজরুশােলেমর েদওয়াল বানােনার জনয্ কিঠন পিরশ্রম
করিছলাম যখন কমীর্েদর মেধয্ অেধর্করা হােত বল্লম ধেরিছল|

22 আিম িনমর্াতােদর এও বেলিছলাম, “প্রেতয্ক িনমর্াতা এবং তার সাহাযয্কারী রােত্র েজরুশােলেমর
েভতের থাকেব যােত তারা রােত্র পাহারাদার এবং িদেনর েবলা কমীর্ হেত পাের|” 23 অতএব আিম বা
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আমার ভাইরা, আমার েলাকরা এবং প্রহরীরা েকউই স্নান করার জনয্ বা কাপড় কাচার জনয্ েপাষাক
খুলেত পারতাম না কারণ আমরা যখন জেলর জনয্ েবেরাতাম তখনও আমােদর হােত অস্ত্র থাকত|

5
নিহিময় গরীব দুঃখীেদর সাহাযয্ করেলন

1 অেনক দিরদ্র ইহুদী তােদর আত্মীয়েদর িবরুেদ্ধ অিভেযাগ করেত শুরু করেলা| 2 তােদর মেধয্
কেয়কজন অিভেযাগ করল, “আমােদর এতগুিল েছেলেমেয়; সুতরাং েখেয়পের বঁাচার জনয্ আমােদর
খাদয্ শেসয্র প্রেয়াজন!”

3অনয্ েলাকরা বলল, “দুির্ভেক্ষর সময় শসয্ পাবার জনয্ আমরা আমােদর জিমজমা, দ্রাক্ষােক্ষত এবং
বািড় বন্ধক েরেখিছলাম|”

4আবার আেরক দল বলেত শুরু করল, “আমােদর েজাত জিম ও দ্রাক্ষােক্ষেতর ওপর ধাযর্য্ রাজকর
েদবার জনয্ আমােদর অথর্ ধার করেত হেয়িছল| 5আর এিদেক ঐসব ধনী েলাকেদর েদেখা! আমরাও েতা
ওেদরই মেতা মানুষ, আমােদর েছেলেমেয়রাই বা ওেদর েথেক কম িকেস? িকন্তু েশষ পযর্ন্ত আমােদর
েছেলেমেয়েদর দাসদাসী িহেসেব িবিক্র কের িদেত হেব! ইিতমেধয্ই অেনেক তা করেত শুরু কেরেছ,
অথচ আমরা িকছুই করেত পারিছ না| আমােদর ভূিম ও দ্রাক্ষােক্ষত এখন অনয্ েলাকেদর অধীেন!”

6আিম যখন ওেদর অিভেযাগগুেলা শুনলাম তখন মহাকু্রদ্ধ হলাম| 7তারপর আিম িনেজেক শান্ত কের
িবত্তবান পিরবার ওআিধকািরকবেগর্র কােছ িগেয় বললাম, “েতামরা েতামােদর িনেজেদর েলাকেদর টাকা
ধার দাও এবং তােদর কাছ েথেক সুদআদায় কর| েতামােদর অিত অবশয্ এ কাজ বন্ধ করেত হেব|” এরপর
আিম সমস্ত বয্িক্তেদর এক জায়গায় জেড়া কের বললাম, 8 “েলাকরা আমােদর ইহুদী ভাইেদর ক্রীতদাস
িহেসেব অনয্ েদশসমূেহ িবিক্র কের িদেয়িছল| বহু কেষ্ট আমরা তােদর স্বাধীন কের েদেশ িফিরেয় এেনিছ
আর এখন েতামরা িনেজরাই আবার তােদর ক্রীতদাস িহেসেব িবিক্র করেছা!”
ধনী েলাকরা ও আিধকািরকরা এই অিভেযাগ শুেন িকছু বলেত পারল না, চুপ কের থাকল| 9 তখন

আিম তােদর বললাম, “েতামরা যা করছ, েসটা সিঠক কাজ নয়| েতামােদর ঈশ্বেরর প্রিত শ্রদ্ধা ও ভয়
থাকা প্রেয়াজন| অনয্ানয্ জািতরা েয সব লজ্জাজনক কাজ করেছ েসসব েতামােদর করা উিচৎ নয়|
10আমার েলাকরা, আমার ভাইরা, এমন িক আিমও, দিরদ্রেদর টাকাপয়সা ও খাদয্শসয্ ধার িদিচ্ছ| এেসা
আমরা তােদর েয টাকা ধার িদই তার েথেক সুদ েনওয়া বন্ধ কির| 11 েতামরা অিত অবশয্ দিরদ্র বয্িক্তেদর
জিম-জমা, দ্রাক্ষােক্ষত, বািড় েফরত িদেয় েদেব| এছাড়াও েতামরা, এেদর টাকা-পয়সা, শসয্, দ্রাক্ষারস
এবং েতল ধার িদেয় তার ওপর এক শতাংশ হাের েয সুদ িনেয়েছা তাও িফিরেয় েদেব|”

12 তখন ধনী বয্িক্ত সবাই আমােক বলল, “নিহিময় তুিম যা বলেল তাই হেব| আমরা ওেদর সব িকছু
িফিরেয় েদব আর কখনও গরীব দুঃখীেদর েথেক িকছু েনব না|”
তারপর যাজকেদর েডেক ঈশ্বেরর সামেন ধনী ওআিধকািরকরা যা বেলেছ তা শপথ করালাম| 13এরপর

আিম আমার কাপেড়র ভঁাজ ঝাড়েত ঝাড়েত তােদর বললাম, “এই একই ভােব েতামরা যারা এই প্রিতশ্রুিত
ভঙ্গ করেব, তােদর প্রেতয্কেক ঈশ্বর ধের ঝঁাকােবন| ঈশ্বর তােক গৃহচুয্ত েতা করেবনই উপরন্তু তার যা
িকছু আেছ সবই তােক হারােত হেব|”
আিম আমার বক্তবয্ েশষ করার পর উপিস্থত সকেল “আেমন” বলল| তারপর তারা সকেল প্রভুর

প্রশংসা করল এবং এরা সকেলই তােদর কথা েরেখিছল|
14 রাজা অতর্ক্ষস্তর রাজেত্বর 20তম বছর েথেক 32তম বছর পযর্ন্ত আিম িযহূদার রাজয্পাল িহেসেব

কাজ করিছলাম| েস সময় আিম বা আমার েকান ভাই রাজয্পােলর জনয্ বরাদ্দ খাদয্ খাইিন| আিম কখনও
দিরদ্র বয্িক্তেদর েজারজবদর্ িস্ত কর িদেত বাধয্ কের েস পয়সায় িনেজর খাবার িকিনিন| আিম অতর্ক্ষেস্তর
রাজেত্বর কুিড় বছর েথেক বিত্রশ বছর পযর্ন্ত অথর্াৎ  েমাট বােরা বছর িযহূদার শাসক িহেসেব কাজ
কেরিছলাম| 15 েয সব রাজয্পালরা আমার আেগ শাসন কেরিছেলন তঁারা েলাকেদর জীবন দুির্বসহ কের
তুেলিছেলন| এঁরা সকেলই প্রেতয্ক বয্িক্তর কাছ েথেক এক পাউণ্ড রূেপাসহ খাবার ও দ্রাক্ষারস দাবী
করেতন| েনতৃবগর্, যারা ঐ সব রাজয্পালেদর অধীন িছল তারাও েলােকেদর েশাষণ করত| িকন্তু েযেহতু
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আমার ঈশ্বের ভয়-ভীিতআেছ,আিম এই ধরেণর কাজকিরিন| 16আিম েজরুশােলেমর েদওয়াল েতালবার
জনয্ কিঠন পিরশ্রম কেরিছলাম|আমার সমস্ত েলাকরাও এই কােজর জনয্ একেত্র এেসিছল|আমরা কােরা
কাছ েথেক েকান জিম-জমা েকেড় িনই িন|

17 উপরন্তু আিম িনয়িমত ভােব আমার েটিবেল 150 জন ইহুদী আিধকািরকেদর খাওয়ার েযাগান
িদেয়িছলাম| আর আমােদর আেশপােশর েদশ েথেক েয সব েলাকরা আমার েটিবেলর কােছ এেসিছল
আিম তােদরও খাবার সরবরাহ করতাম| 18 প্রিত িদন েলাকেদর খাওয়াবার জনয্ আিম একিট গরু, ছয়িট
েমাটা েমষ এবং নানান ধরেণর পািখ রান্না করার জনয্ িদতাম| প্রিত দশিদন অন্তর আিম প্রভূত পিরমােণ
সব রকেমর দ্রাক্ষারস িদতাম| িকন্তু আিম কখনই শাসেকর জনয্ বরাদ্দ দামী খাবার-দাবার দািব কিরিন বা
আমার খাবার েকনার জনয্ প্রজােদর ওই সমস্ত কর িদেত বাধয্ কিরিন| আিম জানতাম, েদওয়াল বানােনার
জনয্ সকেল কিঠন পিরশ্রম করেছ| 19 েহ ঈশ্বর, আিম এই সব েলাকেদর জনয্ যা কেরিছ, তা মেন েরেখা
এবং আমােক আশীবর্াদ কেরা|

6
আেরা সংকটসমূহ

1 তারপর সন্বল্লট, েটািবয় ও েগশম নােম আরব ও আমােদর অনয্ানয্ শত্রুরা জানেত পারল েয আিম
েজরুশােলেমর েদওয়াল িনমর্াণ করিছলাম| েদওয়ােলর গােয়র গতর্ গুিল ভরাট করা হেলও তখনও অবশয্
আমােদর দরজার পাল্লা বসােনা বািক িছল| 2অতএব সন্বল্লট ও েগশম তখন আমােক একিট খবর পাঠাল:
“চেলা নিহিময়: ওেনা সমভূিমর েকিফিরন শহের আমরা সাক্ষাৎ কির|” িকন্তু ওরা আমার ক্ষিত করার
পিরকল্পনা কেরিছল|

3 িকন্তুআিম ওেদর এই কথা বেল েফরত পাঠালাম: “আিম খুবজরুরী কােজ বয্স্তআিছ, তাই েতামােদর
সেঙ্গ েদখা করার জনয্ আিম কাজ বন্ধ করেত পারব না|”

4সন্বল্লট ও েগশমআমােক চারবার একই খবর পািঠেয়িছল, িকন্তুআিম তােদর একই উত্তর িদেয়িছলাম|
5 তারপর পঞ্চমবার সন্বল্লট ওর িনেজর এক সাহাযয্কারীর মাধয্েম আমােক একই আমন্ত্রণ পাঠােলা|
6 িচিঠিটেত েলখা িছল:

“চতুির্দেক একিট গুজব ছড়ােচ্ছ এবং এমনিক েগশমও বেলেছ েয, তুিম ও ইহুদীরা নািক রাজার
িবরুেদ্ধ িবেদ্রাহ করার পিরকল্পনা করছ| েয কারেণ নািক েতামরা েজরুশােলম শহেরর চারপােশ
েদওয়াল তুলছ| জনসাধারণ বলেছ, িবেদ্রােহর পর তুিমই নািক হেব ইহুদীেদর নতুন রাজা| 7 গুজেব
একথাও বলা হেচ্ছ েয েতামার সম্বেন্ধ এই কথা েজরুশােলেম েঘাষণা করেত তুিম ভাববাদীেদর িনযুক্ত
কেরছ: �িযহূদায় এক রাজা আেছন!�

“েদেখা নিহিময়, আিম েতামােক সাবধান কের িদেত চাই েয রাজা শীঘ্রই এসব খবর েপেয় যােবন|
তাই বলিছ, এেসা আমরা এক সেঙ্গ বেস এ িবষেয় কথাবাতর্ া বিল|”

8আিম তখন সন্বল্লটেক বেল পাঠালাম, “তুিম যা অিভেযাগ কেরছ তার েকানটাই সিতয্ নয়| তুিম েতামার
িনেজর মাথা েথেকই এই গল্পটা বানােচ্ছা|”

9আসেল আমােদর শত্রুরা আমােদর ভয় েদখােত েচষ্টা করিছল| ওরা ভাবিছল, “এসব করেল ইহুদীরা
ভয় েপেয় কাজ বন্ধ কের েদেব আর েদওয়ােলর কাজও েশষ হেব না|”
িকন্তু আিম প্রাথর্না কেরিছলাম, “েহ ঈশ্বর, আমােক শিক্ত দাও|”
10 এক িদন আিম শমিয়য়র সেঙ্গ েদখা করেত তার বািড়েত েগলাম| শমিয়য় িছল দলােয়র পুত্র| দলায়

িছল মেহটেবেলর পুত্র| শমিয়য় তার বািড়েত িছল| েস আমােক বলল, “নিহিময়, চল আমরা ঈশ্বেরর
মিন্দের েদখা কির| চল আমরা পিবত্র স্থােনর িভতের িগেয় দরজা বন্ধ কের িদই, কারণ শত্রুরা আজ রােত
েতামােক হতয্া করেত আসেছ|”
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11 আিম শমিয়য়েক উত্তের বললাম, “আমার মেতা েকান বয্িক্তর িক পািলেয় যাওয়া উিচৎ ? আমার
মেতা একজন বয্িক্তর িক িনেজর প্রাণ বঁাচােনার জনয্ পিবত্র স্থােনর েভতের যাওয়া উিচৎ ? আিম যাব
না!”

12 আিম জানতাম েয আমােক সাবধান করেত ঈশ্বর শমিয়য়েক পাঠান িন| আিম বুঝেত পারলাম েয
েস আমার িবরুেদ্ধ ভিবষয্দ্বাণী কেরিছল কারণ েটািবয় ও সন্বল্লট তােক তা করার জনয্ টাকা িদেয়িছল|
13আমােক ভয় েদখােনার জনয্ ও মিন্দেরর েভতের েযেত প্রেরািচত করবার জনয্ শমিয়য়েক টাকা েদওয়া
হেয়িছল যােত এই কাজ কের আিম পাপাচরণ কির তাহেল ওরা আমােক অপদস্থ করবার জনয্ বদনাম
িদেত পাের|

14 েহ ঈশ্বর, সন্বল্লট ও েটািবয়েক এবং তারা েয মন্দ কাজগুিল কেরেছ তা অনুগ্রহ কের মেন েরখ|
এমন িক ভাববািদণী েনায়িদয়ার কথা এবং অনয্ানয্ েয সমস্ত ভাববাদীরা আমােক ভয় েদখােত েচষ্টা করেছ
তােদর কথাও তুিম স্মরেণ েরেখা|

েদওয়াল িনমর্ােণর কাজ সমাপ্ত
15 ইলূল মােসর 25 িদেনর মাথায় েজরুশােলেমর েদওয়াল গঁাথার কাজ েশষ হল| েদওয়াল িনমর্াণ

েশষ করেত 52 িদন েলেগিছল| 16 তখন আমােদর সমস্ত শত্রু ও আেশপােশর সব জািতগুিল জানেত
পারল েয েদওয়াল িনমর্ােণর কাজ েশষ হেয়েছ| তাই তারা তােদর সাহস হািরেয় েফলল| েকন? কারণ
ওরা বুঝেত েপেরিছল, েয আমােদর ঈশ্বেরর সহায়তােতই একাজ েশষ হেয়েছ|

17 এছাড়াও, েস সমেয় েদওয়াল িনমর্ােণর কাজ েশষ হবার পর, িযহূদার ধনী বয্িক্তরা েটািবয়েক িচিঠ
িলখত এবং েটািবয় েসসব িচিঠর জবাব িদত| 18তারা ঐসব িচিঠ িলেখিছল কারণ িযহূদােত বহু েলাক তার
প্রিত িবশ্বস্ত থাকেব বেল প্রিতশ্রুিত িদেয়িছল|কারণ েটািবয়, আরেহর পুত্র শখিনেয়র জামাতা িছল| উপরন্তু
েটািবেয়র পুত্র িযেহাহানন েবিরিখেয়র পুত্র মশুল্লেমর কনয্ােক িবেয় কেরিছল| 19অতীেত তারা েটািবয়র
কােছ প্রিতশ্রুিত িদেয়িছল, তাই এরা আমার কােছ বেলিছল েটািবয় কত ভাল িছল| আমার কাযর্কলাপ
সম্পেকর্ তারা েটািবয়েক যাবতীয় খবরাখবর িদত| েটািবয় আমােক ভয় েদখােনার জনয্ িচিঠ পাঠােনা
অবয্াহত েরেখিছল|

7
1আমােদর েদওয়াল বানােনার কাজ েশষ হল| তারপর আমরা দরজায় পাল্লা বসালাম ও কারা েসই সব

দরজায় পাহারা েদেব তার জনয্ েলাক িঠক করলাম| আমরা গায়কেদর এবং েলবীয়েদরও িনযুক্ত করলাম|
2এরপর আিম আমার ভাই হনািন ও হনািনয় নােম আেরক বয্িক্তেক যথাক্রেম েজরুশােলম শহেরর দািয়ত্ব
ও দুেগর্র েসনাপিতর দািয়ত্ব িদলাম|আিমআমার ভাই হনািনেক েবেছ িনেয়িছলাম কারণ অনয্ানয্েদর েথেক
েস খুবই সৎ ও তার ঈশ্বের েবশী ভয় িছল| 3 আিম তখন তােদর িনেদর্ শ িদলাম, “প্রিতিদন সূেযর্াদেয়র
কেয়ক ঘন্টা পের েজরুশােলেমর ফটকগুিল খুলেব| আর সূযর্ােস্তর পূেবর্ই েতামরা ফটক বন্ধ কের তালা
লাগােব| এছাড়াও, রক্ষী িহেসেব যােদর িনেয়াগ করেব তারা েযন এ শহেররই বািসন্দা হয়| এই সমস্ত
রক্ষীেদর কেয়ক জনেক শহেরর কেয়কিট গুরুত্বপূণর্ জায়গায় পাহারা িদেত পাঠােব আর বাদবািকরা েযন
তােদর বািড়র কাছাকািছ অঞ্চেলই পাহারা েদয়|”

িফের আসা বন্দীেদর তািলকা
4 েজরুশােলম শহরিট খুবই বড়| শহের অেনক জায়গা থাকেলও, তুলনায় বািসন্দার সংখয্া কম| বািড়-

ঘরও তখন সমস্ত বানােনা হয়িন| 5 এমতাবস্থায ঈশ্বর আমার হৃদেয় সমস্ত বািসন্দােদর একিত্রত করার
বাসনা প্রেবশ করােলন| আিম তখন সমস্ত গনয্মাণয্ বয্িক্ত, আিধকািরকবগর্ ও সাধারণ েলাকেদর একসেঙ্গ
েডেক পাঠালাম| বসবাসকারী সমস্ত বয্িক্তেদর একিট তািলকা বানােনাই আমার মূল উেদ্দশয্ িছল| ইিতমেধয্
বন্দীদশা েথেক যারা প্রথম এ শহের িফের এেসিছল তার একিট তািলকা আিম েপেয়িছলাম| তােত েলখা
িছল:

6 এই ইহুদীরা বন্দীদশা েথেক েজরুশােলম এবং িযহূদায় িফের এেসিছল| রাজা নবূখদিনৎ সর এেদর
বন্দী কের বািবেল িনেয় িগেয়িছেলন| এরা হল: েযশূয়, নিহিময়, অসিরয়, রয়িময়া, নহমািন, 7 মদর্ খয়,
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িবল্শন, িমস্পরৎ, িবগ্বয়, নহূম ও বানা| তারা সরুব্বািবেলর সেঙ্গ িফের এেসিছল| নীেচ ইস্রােয়েলর েয
সমস্ত েলাক িফের এেসিছল তােদর নাম ও সংখয্া েদওয়া হল:

8 পেরােশর উত্তরপুরুষ 2172
9 শফিটেয়র উত্তরপুরুষ 372
10আরেহর উত্তরপুরুষ 652
11 েযশূয় ও েযায়ােবর পিরবারেগাষ্ঠীর পহৎ-েমায়ােবর উত্তরপুরুষ 2818
12 এলেমর উত্তরপুরুষ 1254
13 সতূ্তর উত্তরপুরুষ 845
14 সক্কেয়র উত্তরপুরুষ 760
15 িবনূ্নিয়র উত্তরপুরুষ 648
16 েববেয়র উত্তরপুরুষ 628
17আস্গেদর উত্তরপুরুষ 2322
18অেদানীকােমর উত্তরপুরুষ 667
19 িবগ্বেয়র উত্তরপুরুষ 2067
20আদীেনর উত্তরপুরুষ 655
21 িযিহিষ্কেয়র বংশজাত আেটেরর উত্তরপুরুষ 98
22 হশুেমর উত্তরপুরুষ 328
23 েবৎ সেয়র উত্তরপুরুষ 324
24 হারীেফর উত্তরপুরুষ 112
25 িগিবেয়ােনর উত্তরপুরুষ 95
26 ৈবৎ েলহম ও নেটাফা শহেরর েলাক 188
27অনােথাত শহেরর 128
28 ৈবৎ -অস্মাবৎ শহেরর 42
29 িকিরয়ৎ-িযয়ারীম, কফীরা ও েবেরাত শহেরর 743
30 রামা ও েগবা শহেরর 621
31 িমক্মস শহেরর 122
32 ৈবেথল ও অয় শহেরর 123
33 নেবা শহেরর 52
34 এলম শহেরর 1254
35 হারীম শহেরর 320
36 িযরীেহা শহেরর 345
37 েলাদ, হাদীদ ও ওেনা শহেরর 721
38 সনায়া শহেরর 3930

39 যাজকগণ হল:
েযশূেয়র বংশজাত িযদিয়য়র উত্তরপুরুষ 973
40 ইেম্মেরর উত্তরপুরুষ 1052
41 পশ্হূেরর উত্তরপুরুষ 1247
42 হারীেমর উত্তরপুরুষ 1017

43 এরা হল েলবীয় পিরবারেগাষ্ঠীর েলাক:
েহাদিবয়র বংশজাত েযশূয় ও কদ্মীেয়েলর উত্তরপুরুষ 74
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44 এরা হল গায়ক বৃন্দ:
আসেফর উত্তরপুরুষ 148

45 এরা হল দ্বার-রক্ষকগণ:
শলু্লম, আেটর, টেল্মান, অকু্কব, হটীটা ও েশাবেয়র উত্তরপুরুষ 138

46 এরা হল মিন্দেরর িবেশষ দাস:
সীহ, হসূফা ও টব্বােয়ােতর উত্তরপুরুষরা,
47 েকেরাস, সীয়় ও পােদােনর বংশধরবগর্,
48 লবানা, হগাব ও শল্মেয়র বংশধরবগর্,
49 হানন, িগেদ্দল ও গহেরর বংশধরবগর্,
50 রায়া, রৎসীন ও নেকােদর বংশধরবগর্,
51 গসম, ঊষ ও পােসেহর বংশধরবগর্,
52 েবষয়, িময়ূনীম ও নফুষয়ীেমর বংশধরবগর্,
53 বকবূক, হকূফা ও হহূর্ েরর বংশধরবগর্,
54 বসলীত, মহীদা ও হশর্ার বংশধরবগর্,
55 বেকর্ াস, সীষরা ও েতমেহর বংশধরবগর্,
56 নৎসীহ ও হটীফার বংশধরবগর্|

57 শেলামেনর উত্তরপুরুষ দাসেদর মেধয্:
েসাটয়, েসােফরৎ ও পরীদার বংশধরবগর্,
58 যালা, দেকর্ ান ও িগেদ্দেলর বংশধরবগর্,
59 শফিটেয়র, হটীল ও েপােখরৎ-হৎসবায়ীম ও আেমান;
60 মিন্দেরর দাস ও শেলামেনর দাসেদর উত্তরপুরুষ 392

61কেয়কজন েলাক েতেল্মলহ, েতল্হশর্া, করূব, অদ্দন ও ইেম্মর শহর েথেক েজরুশােলেম এেসিছল|
তােদর পিরবারগুিল ইস্রােয়ল েথেক উদূ্ভত িকনা তা তারা প্রমাণ করেত পােরিন|

62 দলায়, েটািবয় ও নেকােদর উত্তরপুরুষ 642 জন

63 এরা িছল যাজক পিরবােরর উত্তরপুরুষ:
হবায়, হেক্কাস ও বির্সল্লেয়| িগিলয়েদর বির্সল্লয় পিরবােরর কনয্ােক যিদ একজন পুরুষ িবেয় করত ওই
পুরুষেক বির্সল্লয়েদর উত্তরপুরুষ িহসােব গণয্ করা হেতা|

64 েযেহতু তারা তােদর বংশতািলকা বা তােদর পূবর্পুরুষরা যাজক িছেলন িকনা তা প্রমাণ করেত পারল
না, েসেহতু যাজকেদর তািলকায় তােদর নাম অন্তভুর্ ক্ত করা হল না| 65 রাজয্পাল ওই সমস্ত বয্িক্তেদর,
পিবত্র খাবার েখেত বারণ করেলন যতক্ষণ পযর্ন্ত না প্রধান যাজক ঊরীম ও তুম্মীম বয্বহার কের ঈশ্বেরর
কােছ েজেন েনন িক করেত হেব|



নিহিময় 7:66-67 662 নিহিময় 8:10

66-67 7337 জন দাসদাসীেক বাদ িদেল, যারা িফের এেসিছল তােদর মেধয্ সব িমিলেয় িছল 42,360
জন| এছাড়াও, এেদর সেঙ্গ িছল 245 জন গায়ক-গািয়কা, 68-69 তােদর 736 িট েঘাড়া, 245 িট খচ্চর,
435 িট উট ও 6720 িট গাধা িছল|

70 েবশ িকছু পিরবার প্রধান কাজ চািলেয় যাবার জনয্ অথর্ দান কেরন| রাজয্পাল স্বয়ং েকাষাগাের 19
পাউণ্ড স্বণর্মুদ্রা িদেয়িছেলন| এছাড়াও িতিন 50িট পাত্র ও যাজকেদর েপাশােকর জনয্ 530 েপাশাক দান
কেরন| 71 িবিভন্ন পিরবােরর প্রধানরা কাজ চািলেয় যাওয়ার জনয্ 375 পাউণ্ড স্বণর্মুদ্রা এবং 1/1-3 টন
পিরমাণ রূেপা দান কেরিছেলন| 72 সব িমিলেয় অনয্ানয্ বয্িক্তরা 375 পাউণ্ড স্বণর্মুদ্রা, 1/1-3 টন রূপা
এবং যাজকেদর জনয্ 67 িট বস্ত্রখণ্ড িদেয়িছেলন|

73 যাজকগণ, েলবীয়রা, দ্বাররক্ষীরা, গায়করা ও মিন্দেরর েসবাদাসরা ও অনয্ানয্ সমস্ত ইস্রােয়লীয়রা
েয যার িনেজর শহের বাস করেত লাগল| ওই বছেরর সপ্তম মােসর মেধয্ই েদখা েগল ইস্রােয়েলর সমস্ত
বািসন্দারা তােদর িনেজেদর বাসভূিমেত বসবাস শুরু কেরেছ|

8
িবিধ পাঠ করেলন ইষ্রা

1 েশষ পযর্ন্ত বছেরর সপ্তম মােস ইস্রােয়েলর সমস্ত বািসন্দা এক জায়গায় জেড়া হল| এরা সকেল
একই উেদ্দশয্ িনেয় একেত্র এেসিছল েযন জলদ্বােরর সামেন েখালা চত্বের তারা িছল একিট মানুষ| এরা
সকেল িমেল িশক্ষক ইষ্রােক েমািশর িবিধপুস্তকিট আনেত অনুেরাধ করল| উেল্লখয্ প্রভু ইস্রােয়েলর
বািসন্দােদর জনয্ েয িবিধিনেদর্ শগুিল েদন তা এই গ্রেন্থ িলিপবদ্ধ িছল| 2সকেলর অনুেরােধ ইষ্রা জনসমেক্ষ
িবিধপুস্তকিট েবর করেলন| এিট িছল সপ্তম মােসর প্রথম িদন; ঐ জনসমাগেম িছল পুরুষ, মিহলা এবং
ঈশ্বেরর িবিধ েশানা ও েবাঝার মত বয়স হেয়েছ এমন বয্িক্তরা| 3 ইষ্রা তখন জলদ্বােরর সামেনর েখালা
চত্বেরর িদেক মুখ কের েজার গলায় েভার েথেক শুরু কের দুপুর পযর্ন্ত িবিধপুস্তকিট পাঠ কের েশানােলন|
উপিস্থত সকেলই পূণর্ মেনােযাগ সহকাের তা শুনল|

4 ইষ্রা একিট উঁচু কােঠর মেঞ্চর ওপর দঁািড়েয় এগুিল পাঠ করিছেলন| পাটাতনিট এই উপলেক্ষই
িবেশষভােব বানােনা হেয়িছল| ইষ্রার ডানিদেক দঁািড়েয় িছেলন মিত্তিথয়, েশমা, অনায়, ঊিরয়, িহিল্কয় ও
মােসয় এবং তঁার বঁািদেক িছেলন পদায়, মীশােয়ল, মিল্কয়, হশুম, হশবদ্দানা, সখিরয় ও মশুল্লম|

5 েযেহতু ইষ্রা উঁচু পাটাতেনর ওপর দঁািড়েয় িছেলন সকেলই তঁােক েদখেত পািচ্ছল| িতিন িবিধপুস্তকিট
েখালার সেঙ্গ সেঙ্গ সমেবত সকেল উেঠ দঁাড়াল| 6প্রথেম ইষ্রা প্রভু, মহান ঈশ্বেরর প্রশংসা করেলন| তখন
উপিস্থত সবাই হাত তুেল বলল, “আেমন, আেমন|” তারপর মাথা নীচু কের হঁাটু মুেড় বেস প্রভুর প্রশংসা
করল|

7-8ঐসব েলবীয়রা িছেলন েযশূয়, বািন, েশেরিবয়, যামীন, অকু্কব, শব্বথয়, েহািদয়, মােসয়, কলীট,
অসরীয়, েযাষাবদ, হানন এবং পলায়| তঁারা িবিধপুস্তকিট েথেক পাঠ করেলন এবং সহজ ভাষায় েসিট
েলাকেদর বুিঝেয় িদেলন যােত যা পড়া হল তারা তার অথর্ বুঝেত পাের|

9এরপর শাসক নিহিময়, যাজক ও িশক্ষক ইষ্রা এবং েয সব েলবীয়রা িশক্ষাদান করিছেলন তঁারা সকেল
বক্তবয্ রাখেলন| তঁারা বলেলন, “আজেকর িদনিট েতামােদর প্রভু ঈশ্বেরর পেক্ষ একিট িবেশষ িদন|*আজ
েযন েকউ মন খারাপ না কের বা েচােখর জল না েফেল|” তঁােদর একথা বলার কারণ হল েয: যখন তঁারা
ঈশ্বেরর িবিধপুস্তকিট পেড় েশানািচ্ছেলন তখন অেনেকই কঁাদিছল|

10 নিহিময় বলেলন, “যাও েতামরা সকেল মশলাদার ভারী খাদয্ ও সুিমষ্ট পানীয়গুিল উপেভাগ কেরা|
আজেকর িদনিট প্রভুর কােছ একিট িবেশষ িদন বেল যারা রান্না কেরিন তােদরও খাবার িদও| মন খারাপ
কেরা না কারণ প্রভুর আনন্দ েতামােদর মনেক শিক্তশালী করেব|”
* 8:9: িবেশষ িদন প্রিত মােসর প্রথম এবং িদ্বতীয় িদন িছল উপাসনার িবেশষ িদন| েলাকরা একেত্র িমিলত হেয় একিট মঙ্গল ৈনেবদয্
ভাগ কের েখত|
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11 েলবীয়বগর্রা েলাকেদর শান্ত হেত সাহাযয্ করল| তারা বলল, “চুপ কর এবং শান্ত হও| আজ একিট
িবেশষ িদন| মন খারাপ কেরা না|”

12 তখন উপিস্থত সবাই িমেল িবেশষ েভাজসভায় েযাগ িদেয় খাবার ও পানীয় ভাগ কের েখল|
প্রেতয্েকই খুব খুশী িছল এবং সকেল িমেল এই িবেশষ িদনিট উদযাপন করল| েশষ পযর্ন্ত িশক্ষকরা
তােদর সকলেক প্রভুর েয সমস্ত িবিধগুিল েবাঝােনার েচষ্টা করিছল তা বুঝেত পারল|

13 তারপর ঐ একই মােসর িদ্বতীয় িদেন প্রেতয্কিট পিরবার প্রধান ইষ্রা, যাজকবগর্ ও েলবীয়েদর সেঙ্গ
েদখা করেত েগল| সকেলই িবিধগুিল সম্পেকর্ পড়ােশানা করার জনয্ ইষ্রােক িঘের ধরল|

14-15 িবিধগুিল পড়ােশানা করার পর তারা, েমািশর মাধয্েম প্রভু ইস্রােয়েলর েলাকেদর, বছেরর সপ্তম
মােস কুিটর েথেক েয একিট উৎসব পালন করবার আজ্ঞা িদেয়িছেলন, তা জানেত পারল| েজরুশােলেম
েফরবার পেথ, তারা িবিভন্ন শহেরর মেধয্ িদেয় েযেত েযেত, েলাকেদর বলেব: “পবর্ত েথেক জলপাই,
গুলেমঁিদ ও খজুর্ র এবং ছায়া শাখাগুিল কাট| িবিধিটেত েযমন বলা আেছ ঐ শাখাগুিল বয্বহার কের পবর্
পালন করবার জনয্ অস্থায়ী কুিটর ৈতরী কর| িবিধেত েযমন বলা আেছ েতমনভােব কর|”

16একথা েশানার পর েলাকরা িগেয় এই সব গােছর শাখা সংগ্রহ কের িনেজরা িনেজেদর জনয্ অস্থায়ী
কুিটর বানােলা| তারা তােদর বািড়র ছােদ, উেঠােন, মিন্দর প্রাঙ্গেন, জলদ্বােরর কােছ ও ইফ্রিয়ম-দ্বােরর
কােছ উনু্মক্ত স্থােন কুিটরগুিল বানােলা| 17 বন্দীদশা েথেক ইস্রােয়েল িফের আসা সমস্ত বয্িক্তরাই এই
কুিটরগুিল বািনেয় তােত বাস করল| নূেনর পুত্র িযেহাশূেয়র সময় েথেক েসই িদন পযর্ন্ত ইস্রােয়লীয়রা
এরকম ভােব ও এত আনন্দ কের কুিটর পবর্ পালন কের িন!

18 পেবর্র প্রেতয্কিদন, প্রথম িদন েথেক েশষ িদন পযর্য্ন্ত েরাজ ইষ্রা এেদর কােছ িবিধপুস্তক পাঠ কের
েশানােলন| িবিধ অনুসাের ইস্রােয়েলর বািসন্দারা সাতিদন ধের পবর্ পালন করার পর, অষ্টম িদেনর িদন
একিট িবেশষ সভার জনয্ িমিলত হল|

9
ইস্রােয়লীয়েদর পাপ স্বীকার

1ঐমােসরই 24 িদেনর মাথায় ইস্রােয়লীয়রা উপবােসরজনয্ জেড়া হল| েস সময় সকেল দুঃখ প্রকােশর
জনয্ চেটর েপাশাক পরা ছাড়াও মাথায় ছাই লািগেয়িছল| 2 ইস্রােয়েলর আিদ বািসন্দারা িবেদশীেদর েথেক
িনেজেদর আলাদা েরেখিছল| তারা সকেল মিন্দের দঁািড়েয় তােদর ও তােদর পূবর্পুরুষেদর পাপ স্বীকার
করল| 3 তারা েসখােন িতন ঘন্টা দঁািড়েয় প্রভু, তােদর ঈশ্বেরর িবিধপুস্তক পাঠ করল| তারপর আেরা িতন
ঘন্টা প্রভু তােদর ঈশ্বরেক প্রাথর্না করবার জনয্ এবং পাপ স্বীকার করবার জনয্ মাথা নীচু কের রইল|

4 তারপর এই সব েলবীয়রা িঁসিড়র ওপর দঁািড়েয় রইল: েযশূয়, বািন, কদ্মীেয়ল, শবিনয়, বুিন্ন,
েশেরিবয়, বািন, কনানী| তারা উচ্চস্বের তােদর প্রভু, ঈশ্বেরর কােছ প্রাথর্না করেত লাগল| 5এরপর েযশূয়,
বািন, কদ্মীেয়ল, বুিন্ন, হশিব্নর, েশেরিবয়, েহািদয়, শবিনয়, পথািহয় প্রমুখ েলবীয়রা বলল, “উেঠ দঁাড়াও
এবং েতামােদর প্রভু ঈশ্বেরর প্রশংসা কর! ঈশ্বর সবর্দা িছেলন এবং িতিন িচর িদন থাকেবনও।

“মানবজািত েতামার মহান নােমর প্রশংসা করুক!
েতামার নাম সব িকছুর ঊেদ্ধর্ উঠুক এবং বিন্দত েহাক্!

6 েহ প্রভু,
একমাত্র তুিমই ঈশ্বর!

তুিমই েসই জন, েয আকাশ ৈতরী কেরেছ!
তুিমই মহান স্বগর্ আর মেতর্ য্ যা িকছু আেছ েস সব,

পৃিথবী আর অভয্ন্তরস্থ সব িকছু
আর সমুদ্র মধয্িস্থত সব িকছু সৃষ্টি কেরছ|

সেবেত তুিমই িদেয়েছা জীবেনর েছায়়া
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এবং সমস্ত স্বগীর্য় েদবদূতরা নত হেয় েতামার উপাসনা কের!
7 েহ প্রভু, তুিমই আমােদর ঈশ্বর|

তুিমই েসই জন েয অব্রামেক মেনানীত কের
বািবেলর ঊর েথেক েনতৃত্ব িদেয় িনেয় িগেয়িছেল

এবং তার নাম বদেল অব্রাহাম েরেখিছেল|
8 তুিমই তার আনুগতয্ এবং সততা লক্ষয্ কেরছ|

তুিমই েসই জন েয তার সেঙ্গ একিট চুিক্ত কেরিছেল
এবং তােক ও তার উত্তরপুরুষেদর

কনানীয়, িহত্তীয়, ইেমারীয়, পিরষীয়, িযবূষীয় এবং িগগর্াশীয়েদর জিমগুিল েদবার প্রিতশ্রুিত
িদেয়িছেল|

তুিম েতামার প্রিতশ্রুিত েরেখেছা
কারণ তুিম ভাল|

9 তুিম িমশের আমােদর পূবর্পুরুষেদর দুগর্িত েদেখিছেল
ও েলািহত সাগর েথেক তােদর এন্দন শুেনিছেল|

10 তুিম ফেরৗেণ তার আিধকািরকেদর
ও তার েলাকেদর কােছ নানা িচহ্ন ও অদু্ভত কাযর্ েদিখেয়িছেল|

তুিম জানেত েয, িমশরীয়রা িনেজেদর
আমােদর পূবর্পুরুষেদর েথেক েশ্রষ্ঠতর ভাবত|

িকন্তু তুিম প্রমাণ করেল, তুিম কত মহান!
আজ পযর্ন্ত তারা তা স্মরণ কের|

11 তুিম তােদর েচােখর সামেন েলািহত সাগরেক িদ্বখিণ্ডত করেল
আর শুকেনা জিমর ওপর িদেয় েহঁেট েগেল

িকন্তু তুিম তাড়া কের আসা শত্রুেদর সমুদ্র েফেল িদেল|
তারা পাথেরর মেতা সমুেদ্র ডুেব েগল|

12 একিট উঁচু েমঘ িদেয় িদেনর েবলা তুিম তােদর পথ েদখােল|
রােতর েবলা, একিট আেলাকস্তম্ভ িদেয় তুিম তােদর পথ েদখােল|

তুিম তােদর েদখােল েকাথায় েযেত হেব|
13 এরপর সীনয় পবর্েত স্বেগর্র চূড়া েথেক

তুিম স্বয়ং কথা বেল
তােদর িদেল প্রকৃত িশক্ষা, যা ভােলা;

তুিম তােদর িবিধসমূহ ও আজ্ঞা িদেল েযগুিল ভােলা|
14 তুিম েতামার দাস, েমািশর মাধয্েম েতামার পিবত্র িবশ্রােমর িদেনর কথা তােদর জানােল|
তুিম তােদর আজ্ঞা, িবিধসমূহ এবং িশক্ষামালা িদেল|
15 ওরা সকেল কু্ষধাতর্ িছল,

তাই তুিম স্বগর্ েথেক সবাইেক খাবার িদেল|
ওরা সকেল তৃষ্ণাতর্ িছল,

তাই তুিম পাথর েথেক সবাইেক জল িদেল|
তারপর তুিম ওেদর েযেত বলেল

ও প্রিতশ্রুত ভূিম দখল করেত বলেল|
েতামার ক্ষমতা িদেয় তুিম েসই ভূখণ্ড

অনয্েদর কাছ েথেক িনেয়িছেল|
16 িকন্তু আমােদর পূবর্পুরুষরা গেবর্াদ্ধত ও েজদী হল

এবং েতামার আজ্ঞা লঙঘন করল|
17 তারা শুনেত অস্বীকার করল|
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তুিম েয আশ্চযর্য্ িজিনষগুিল তােদর জনয্ কেরিছেল তা তারা ভুেল েগল|
তােদর েজেদর কারেণ

তারা আবার ক্রীতদাস হেয় িমশের িফের যাবার িসদ্ধান্ত িনল|

“িকন্তু তুিম দয়ালু ঈশ্বর!
ক্ষমা, করুণা, ৈধযর্য্
ও ভােলাবাসায় পিরপূণর্ েতামার হৃদয়|

তাই তুিম তােদর পিরতয্াগ করিন|
18এমনিক যখন তারা েসানার বাছুেরর মূির্ত্ত বািনেয় বেলেছ, �এই মূির্ত্তগুেলাই আমােদর িমশর েথেক েবর

কের এেনেছ,�
তখনও তুিম তােদর বািতল কর িন|

19 িকন্তু েতামার মহান করুণার জনয্
তুিম ওেদর মরুভূিমেত পিরতয্াগ করিন|

তুিম িদেনর েবলা উঁচু েমঘিটেক সিরেয় নাওিন,
রােতও আগুেনর স্তম্ভিট সিরেয় নাওিন|

তুিম েতামার পিবত্র আেলা িদেয়
তােদর পথ আেলািকত করা

এবং তােদর পথ েদিখেয় চলা অবয্াহত েরেখছ|
20 তুিম তােদর িবচক্ষণ কের েতালার জনয্ েতামারই ভাল আত্মা িদেয়ছ|

খাদয্ িহেসেব তুিম ওেদর মান্না িদেয়ছ
এবং জল িদেয়ছ তােদর তৃষ্ণা েমটােত|

21 তুিম 40 বছর ধের এেদর প্রিতপালন কেরেছা|
তুিম মরুভূিমেত যা িকছু প্রেয়াজন িছল তা িদেয়েছা|

ওেদর েপাশাকগুিল িঁছেড় যায়িন|
ওেদর পা ফুেল যায়িন|

22 েহ প্রভু, তুিম ওেদর রাজত্ব, জািত
এবং বহু দূেরর জায়গাগুিল েযখােন অল্প িকছু েলাক বাস করত, তা িদেয়ছ|

তুিম ওেদর সীেহােনর ভূখণ্ড, িহেষ্বােণর রাজা,
ওেগর ভূখণ্ড এবং বাশেনর রাজা িদেয়িছেল|

23 তুিম আকােশর নক্ষেত্রর মেতা
ওেদর উত্তরপুরুষেদর সংখয্ায় বািড়েয়েছা|

তুিম তােদর েসই ভুখেণ্ড বাস করেত িনেয় িগেয়ছ
যা তােদর পূবর্পুরুষেদর কােছ প্রিতশ্রুত িছল|

24 তারা এই ভূখেণ্ড প্রেবশ করল
এবং কনানীয়েদর পরািজত কের েসিট অিধকার করল|

তুিম তােদর িদেয় ঐসব েলাকেদর পরািজত কিরেয়িছেল|
ঐসব জািত, তােদর রাজা এবং ঐসব েলােকর প্রিত

তারা যা করেত েচেয়িছল,
তুিমই তােদর িদেয় তাই কিরেয়িছেল|

25 তারা শিক্তশালী নগরগুিল
এবং উবর্র জিম দখল করল|

তারা ভােলা ভােলা িজিনেষ পিরপূণর্ বাড়ীগুিল অিধকার করল|
ইিতমেধয্ই েয সব কূপগুিল খনন হেয়িছল েসগুিল, দ্রাক্ষােক্ষত,

জলপাই গাছ এবং অেনক ফেলর গাছসমূহ তারা েপেয়িছল|
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তারা েখেলা এবং তৃপ্ত হল|
তুিম তােদর েয ভাল িজিনসগুিল িদেয়িছেল েসগুিল তারা উপেভাগ কেরিছল|
26 তারা েতামার িবরুেদ্ধ েগল

এবং েতামার িশক্ষামালা ছঁুেড় েফেল িদল|
তারা েতামার ভাববাদীেদরও হতয্া করল,

যারা তােদর সতকর্ কের
েতামার কােছ েফরােত েচেয়িছল|
িকন্তু আমােদর পূবর্পুরুষরা েতামার িবরুেদ্ধ বীভৎ স সব কাজ করেলা|

27 তাই তুিম তােদর শত্রুেদর হােত ওেদর পরািজত হেত িদেল|
শত্রুরা তােদর নানান সংকেটর মেধয্ েফলেলা|

তাই িবপেদর সমেয় তারা েতামার সাহােযয্র জনয্ েকঁেদ পড়ল|
স্বেগর্ বেস তুিম তােদর আতর্ িচৎকার শুনেল|

তুিম করুণাময়,
তাই েলাক পাঠােল তােদর পিরত্রােণর জনয্|
তারা এেস শত্রুেদর হাত েথেক ওেদর উদ্ধার করেলা|

28 িকন্তু েয মূহুেতর্ আমােদর পূবর্পুরুষরা তােদর শত্রুেদর হাত েথেক মুিক্ত েপল,
তারা পাপ কাযর্ শুরু করেলা|

তাই তুিম তােদর শত্রুেদর পরািজত করেত এবং তােদর ওপর িনষু্ঠরভােব শাসন করেত িদেল|
তারা েতামার সাহােযয্র জনয্ কান্নাকািট করল|

স্বেগর্ তুিম তােদর কান্না শুনেল
এবং েতামার করুণাবশতঃ আবার তােদর উদ্ধার করেল|

এ ঘটনা বহুবার ঘেটেছ|
29 তুিম তােদর সতকর্ কেরিছেল,
যােত তারা েতামার িশক্ষামালার শরণ েনয়,

িকন্তু ওরা উদ্ধত িছল
এবং েতামার আজ্ঞাসমূহ মানেত অস্বীকার কেরিছল|

তারা েতামার িবিধসমূহ, েয েসগুেলা পালন কের
তােক সতয্ জীবন েদয়, তা েভেঙ্গিছল|

িকন্তু তারা তােদর েজদবশতঃ েতামার িবিধসমূহ েভেঙ্গিছল|
তারা েতামার িদেক েপছন িফের িছল
এবং শুনেত অস্বীকার কেরিছল|

30 “তুিম আমােদর পূবর্পুরুষেদর প্রিত
বহু বছর ধের খুব ৈধযর্য্শীল িছেল,

েতামার আত্মায় পূণর্ েতামার ভাববাদীেদর মাধয্েম
তুিম তােদর সতকর্ কেরিছেল|

িকন্তু তারা শুনেত অস্বীকার কেরিছল,
তাই তুিম তােদর িবজাতীয়েদর হােত তুেল িদেয়িছেল|

31 “কত দরদী এবং করুণাময় ঈশ্বর তুিম|
তবুও তুিম তােদর ধ্বংস কেরািন,

েছেড়ও যাওিন|
তুিম দয়াময়, করুণাধর ঈশ্বর!
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32 েহ আমােদর ঈশ্বর, তুিম মহান!
ভয়ঙ্কর এবং ক্ষমতাশালী ঈশ্বর!

তুিম দয়ালু ও িবশ্বস্ত|
তুিম সবসময় েতামার চুিক্ত বজায় রােখা!

আমােদর অেনক সমসয্া িছল|
েস সবই েতামার কােছ জরুরী!

আমােদর েলাকেদর নানান সঙ্কেট পড়েত হেয়িছল|
আমােদর যাজকগণ ও ভাববাদীগণ সংকেট িছল|

অশূেরর রাজােদর রাজেত্বর সময় েথেক
আজ পযর্ন্ত বহু ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘেট েগেছ|

33 িকন্তু েহ আমােদর প্রভু,
আমােদর প্রিত যা িকছু ঘটেছ তােত তুিম িছেল নয্ায়সঙ্গত| হঁয্া, আমরাই ভুল কেরিছ!

34আমােদর রাজারা, েনতারা, যাজকরা ও পূবর্পুরুষরা
েতামার আেদশগুিল মােনিন|
তারা েতামার সাবধানবাণী অবজ্ঞা কের িনেদর্ শ অমানয্ কেরেছ|

35আমােদর পূবর্পুরুষরা, তুিম তােদর েয িবশাল উবর্র জিম িদেয়িছেল তা উপেভাগ কেরিছল|
িকন্তু তারা েতামার েসবা কেরিন
বা তােদর পাপাচরণ েথেক সের আেসিন|

36 এখন আমরা এই ভূখেণ্ড ক্রীতদাস|
েয ভূখণ্ড তুিম আমােদর পূবর্পুরুষেদর িদেয়িছেল,
যােত তারা েসখানকার ফলমূল
ও যা িকছু সুন্দর িজিনস েভাগ করেত পাের,

েসখােনই আমরা ক্রীতদাস|
37 এই জিমেত বহু ফসল ফলত,

িকন্তু সমস্ত ফলন যায় রাজার কােছ। এই জিমর মহতী ফসল যায় রাজােদর কােছ যােদর তুিম
আমােদর পাপাচরেণর জনয্ আমােদর ওপর শাসন করেত িনযুক্ত কেরছ|

ঐসব রাজারা আমােদর শাসন কের, আমােদর গবািদ পশু তারা িনয়ন্ত্রণ কের
এবং তারা তােদর যা ইেচ্ছ তাই কের|
সিতয্ই, আমােদর পেক্ষ তা একটা দুেভর্ াগ|

38 “এসব কারেণই, আমােদর েনতারা, েলবীয়রা এবং যাজকগণ েতামার সেঙ্গ চুিক্তিট কেরিছল েযটা
বদলােনা যায় না| আমরা যা প্রিতজ্ঞা করিছ িলেখ তােত স্বাক্ষর করেছ আমােদর েনতারা, েলবীয়রা ও
যাজকরা আর েসই চুিক্তপত্র শীলেমাহর কের রাখিছ|”

10
1 চুিক্তিট যারা শীলেমাহর কেরিছেলন তঁারা হেলন:

হখিলেয়র পুত্র রাজয্পাল নিহিময়, 2আর যাজকেদর মেধয্ িসিদিকয়, 3সরায়, অসিরয়, িযরিময়, পশ্হূর,
অমিরয়, মিল্কয়়, 4 হটূশ, শবিনয়, মলূ্লক, 5 হারীম, মেরেমাৎ, ওবিদয়, 6 দািনেয়ল, িগন্নেথান, বারূক,
7 মশুল্লম, অিবয়, িময়ামীন, 8 মািসয়, িবল্গয় এবং শমিয়য়| এঁরাই হেলন েসই যাজকগণ যঁারা চুিক্তিট
সই কেরিছেলন|
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9 িনম্নিলিখত েলবীয়রা চুিক্তিট শীলেমাহর কেরিছেলন:

অসিনেয়র পুত্র েযশূয়, েহনাদদ পিরবােরর িবনু্নয়ী, কদ্মীেয়ল 10 এবং তঁার ভাইেদর মেধয্ শবিনয়,
েহািদয়, কলীট, পলায়, হানন, 11 মীখা, রেহাব, হশিবয়, 12 সকূ্কর, েশেরিবয়, শবিনয়, 13 েহাদীয়,
বািন এবং বনীনু|

14 েনতারা যঁারা সই কেরিছেলন তঁারা হেলন:

পেরাশ, পহৎ-েমায়াব, এলম, সতূ্ত, বািন, 15 বুিন্ন, অস্গদ, েববয়, 16 অেদািনয়, িবগ্বয়, আদীন,
17 আেটর, িহিষ্কয়, অসূর, 18 েহািদয়, হশুম, েবৎ সয়, 19 হারীফ, অনােথাত্ , নবয়, 20 মগ্পীয়শ,
মশুল্লম, েহষীর, 21 মেশষেবল, সােদাক, যদু্দয়, 22 পলিটয়, হানন, অনায়, 23 েহােশয়, হনািনয়,
হশূব, 24 হেলােহশ, িপল্হ, েশােবক, 25 রহূম, হশব্না, মােসয়, 26অিহয়, হানন, অনান, 27 মলূ্লক,
হারীম ও বানা|

28-29 এছাড়াও অবিশষ্ট সমস্ত বািসন্দা, যাজকগণ, েলবীয়বগর্, দ্বাররক্ষীরা ও গায়করা সকেল, যারা
অনয্ানয্ িভেন্দশী জািতেদর েথেক িনেজেদর আলাদা েরেখিছল এবং তােদর স্ত্রী-েছেলেমেয়, েযখােন
যত জ্ঞানবুিদ্ধসম্পন্ন েলাক আেছ তারা সকেল িমেল একসেঙ্গ প্রিতশ্রুিত করল েয েমািশর মাধয্েম প্রভু,
আমােদর ঈশ্বর তােদর জনয্ েয িবিধ পািঠেয়েছন � েসই সমস্ত িশক্ষা ও িনেদর্ শ তারা অক্ষের অক্ষের পালন
করেব এবং তারা ঈশ্বেরর িবিধসমূহ পালন না করেল তারা েসই অিভশাপিট গ্রহণ করেব যার েথেক তােদর
অমঙ্গল হেব|

30“আমরা প্রিতশ্রুিত করিছ, আমরাআমােদর েছেলেমেয়েদরআেশপােশর সমেগাত্রীয়েদর সেঙ্গ িবেয়
হেত েদব না|

31 “আমরা প্রিতশ্রুিত করিছ েয িবশ্রােমর িদন আমরা েকান কাজ করব না| েসই িবশ্রােমর িদেন যিদ
আমােদর আেশপােশর েকউ আমােদর কােছ িকছু িবিক্র করেত আেস, আমরা তােদর কাছ েথেক েকান
িজিনস িকনেবা না| এছাড়া প্রিত সপ্তম বছের আমরা জিমেত েকান কাজ করব না, িনস্ফলা রাখব এবং
আমােদর কােছ যার যা ধাযর্য্ কর আেছ তা আর আদায়় করব না|

32 “এছাড়াও, আমরা মিন্দেরর েদখােশানা করব এবং আমােদর ঈশ্বরেক সম্মািনত করবার জনয্,
মিন্দেরর েসবা কােজ সাহােযয্র জনয্ প্রিত বছর 1/3 েশেকল েরৗপয্ আমরা েদব| 33 এই অথর্ মিন্দের
েটিবেলর ওপর যাজকরা েয িবেশষ রুিট রােখন তার জনয্, প্রিতিদেনর শসয্ ৈনেবদয্ ও েহামবিলর জনয্,
িবশ্রােমর িদেনর ৈনেবদয্র জনয্, অমাবসয্ার উৎসবগুিলর জনয্, অনয্ানয্ িবেশষ সভাসমূেহর জনয্, পিবত্র
ৈনেবদয্গুিলর জনয্, পাপস্খালেনর ৈনেবদয্র জনয্ যা ইস্রােয়লীয়েদর শুদ্ধ কের এবং আমােদর ঈশ্বেরর
মিন্দেরর অনয্ েয েকান খরেচর জনয্ বয্বহৃত হেব|

34 “িবিধপুস্তেকর েলখা অনুসাের আমরা যাজকগণ, েলবীয়রা এবং েলাকরা ঘঁুিট েচেল িঠক কেরিছ
বছেরর একিট িনির্দষ্ট সমেয় েকান পিরবার আমােদর প্রভু ঈশ্বেরর মিন্দেরর েবদীর ওপর েপাড়ােনার জনয্
জ্বালানী কাঠ দান করেব|

35 “এছাড়াও আমরা প্রিত বছর প্রিতিট েক্ষত েথেক নবােন্নর প্রথম ফসল ও গােছর প্রথম ফলিট প্রভুর
মিন্দের আনার দািয়ত্ব গ্রহণ করলাম|

36 “িবিধেত েযমন েলখা আেছ, আমরা আমােদর প্রথম জাত পুত্র, আমােদর প্রথম জাত গরু-েমষ
এবং ছাগলগুিল ঈশ্বেরর মিন্দের আনব এবং েসখােন েসবায় িনযুক্ত যাজকেদর েসগুিল েদব|

37 “আমরা এই িজিনষগুিলও প্রভুর মিন্দেরর ভঁাড়ার ঘের আনব এবং েসগুিল যাজকেদর েদব:
আমােদর প্রথম ময়দার তাল, আমােদর প্রথম শসয্ ৈনেবদয্, আমােদর প্রথম গাছগুিল, নতুন দ্রাক্ষারস
এবং েতল| এবং আমরা েযখােন কাজ কির েসই শহের েলবীয়রা যখন সংগ্রহ করেত আেস তখন আমরা
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তােদর জনয্ আমােদর ফসেলর এক দশমাংশ িনেয় আসব| 38 যখন তারা এই ফসল গ্রহণ করেব তখন
হােরাণ পিরবােরর একজন যাজক েলবীয়েদর সেঙ্গ থাকেব| েলবীয়রা এইসমস্ত ফসল আমােদর ঈশ্বেরর
মিন্দের এেন মিন্দেরর েগালাঘেরর মেধয্ েরেখ েদেব| 39তারা তােদর শসয্, দ্রাক্ষারস, েতল প্রভৃিত উপহার
সামগ্রী মিন্দেরর ভঁাড়ার ঘের েযখােন যাজকরা কােজর জনয্ থােকন েসখােন অবশয্ই আনেব| এছাড়াও
গায়কবগর্ ও দ্বাররক্ষীরা েসখােন থাকেব|

“আমরা সকেল প্রিতজ্ঞা করলাম আমােদর ঈশ্বেরর মিন্দর রক্ষণােবক্ষণ করব!”

11
েজরুশােলেম নতুন বািসন্দােদর প্রেবশ

1অতঃপর ইস্রােয়েলর বািসন্দােদর েনতারা েজরুশােলম শহের চেল এেলন| ইস্রােয়েলর বািসন্দােদর
এবার ভাবেত হেবআর কারা কারা এ শহের থাকেব| তাই তারা ঘঁুিট েচেল িঠক করল প্রিত দশজেন একজন
কের বয্িক্তেক এই পিবত্র শহের থাকেতই হেব| অপর ন�জন ইেচ্ছ করেল তােদর িনেজেদর শহের থাকেত
পাের| 2 িকছু বয্িক্ত েস্বচ্ছায় এিগেয় এেস েজরুশােলেম থাকেত রাজী হল| অনয্ েলাকরা তােদর ধনয্বাদ
জানােলা এবং আশীবর্াদ করল|

3 প্রােদিশক শাসনকতর্ ারা েজরুশােলেম থাকেলন| ইস্রােয়েলর িকছু েলাক, যাজকগণ, েলবীয়রা ও
শেলামেনর ভৃতয্েদর বংশধররা িযহূদােত থাকেলন| এরা প্রেতয্েকই িবিভন্ন শহের িনজস্ব জিমেত বাস
করেত লাগেলন| 4 িযহূদার অনয্ানয্ বয্িক্তরা ও িবনয্ামীেনর পিরবােরর েলাকজনরা েজরুশােলম শহেরই
বসিত স্থাপন করল|

িযহূদার উত্তরপুরুষেদর মেধয্ যঁারা েজরুশােলেম এেলন তঁারা হেলন:

উিষেয়র পুত্র অথায় (উিষয় িছেলন সখিরয়র পুত্র; সখিরয় িছেলন অমিরেয়র পুত্র; অমিরয় িছেলন
শফিটেয়র পুত্র; শফিটয় িছেলন মহলেলেলর পুত্র; মহলেলল িছেলন েপরেসর উত্তরপুরুষ|) 5 এবং
বারূেকর পুত্র মােসয়| (বারূক িছেলন কেল্হািষর পুত্র; কেল্হািষ িছেলন হসােয়র পুত্র; হসায় িছেলন
অদায়ার পুত্র; অদায়া িছেলন েযায়ারীেবর পুত্র; েযায়ারীব িছেলন সখিরেয়র পুত্র; সখিরয় িছেলন েশলার
উত্তরপুরুষ|) 6 সব িমিলেয় েজরুশােলেম েপরস বংেশর 468 জন সাহসী উত্তরপুরুষ বাস করেতন|

7 িবনয্ামীেনর উত্তরপুরুষেদর মেধয্ যঁারা েজরুশা-েলেম এেলন তঁারা হেলন:

মশুল্লেমর পুত্র সলূ্ল| (মশুল্লম িছেলন েযােয়েদর পুত্র; েযােয়দ িছেলন পদােয়র পুত্র; পদায় িছেলন
েকালায়ার পুত্র; েকালায়া িছেলন মােসেয়র পুত্র; মােসয় িছেলন ঈথীেয়েলর পুত্র; ঈথীেয়ল িছেলন
িযশায়ােহর পুত্র|) 8 এবং িযশায়াহেক যারা অনুসরণ কেরিছেলন তঁারা হেলন গব্বয় এবং সল্লয়| সব
িমিলেয় েসখােন 928জন পুরুষ িছল| 9এরা িশিখ্রর পুত্র েযােয়েলর তত্ত্বাবধােন িছেলন|আর হস্সনূযার
পুত্র িযহূদা, েজরুশােলেমর িদ্বতীয় েজলার দািয়েত্ব িছেলন|

10 যাজকেদর মেধয্ েজরুশােলেম েগেলন:

েযায়ারীেবর পুত্র িযদিয়য়, যাখীন, 11 িহিল্কেয়র পুত্র সরায়| (িহিল্কয় িছেলন মশুল্লেমর পুত্র ও সােদােকর
েপৗত্র, সােদাকআবার ঈশ্বেরর মিন্দেরর তত্ত্বাবধায়েকর পুত্র অহীটুেবর সন্তান মরােয়ােতর িনেজর পুত্র|)
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12এবং তােদর ভাইেদর 822জন যারা মিন্দেরর জনয্ কাজ কেরিছল, ভাইরা ও িযেরাহেমর পুত্র অদায়া|
(িযেরাহম িছেলন পলিলেয়র পুত্র; পলিলয় িছেলন অিম্সর পুত্র; অিম্স িছেলন সখিরেয়র পুত্র| সখিরয়
িছেলন পশ্হূেরর পুত্র; পশ্হূর িছেলন মিল্কেয়র পুত্র|) 13এবং 242জন পুরুষ যারা মিল্কেয়র ভাইরা| (এই
পুরুেষরা িছেলন তঁােদর পিরবােরর েনতৃগণ| এঁরা িছেলন: অসেরেলর পুত্র অমশয়; অসেরল িছেলন
অহসেয়র পুত্র; অহসয় িছেলন মিশেল্লেমােতর পুত্র; মিশেল্লেমাৎ িছেলন ইেম্মেরর পুত্র|) 14 এঁেদর
সেঙ্গ েগেলন ইেম্মেরর আেরা 128 জন ভাই| (যারা সকেলই এেকক জন সাহসী ৈসিনক| এই দলিটর
পিরচালনার কতৃর্ ত্ব িছল হগ্গেদালীেমর পুত্র সব্দীেয়ল|)

15 েলবীয়েদর মেধয্ যঁারা েজরুশােলেম েগেলন তঁারা হেলন:

হশূেবর পুত্র িশমিয়য়| (হশূব িছেলন অস্রীকােমর পুত্র; অস্রীকাম িছেলন হশিবয়র পুত্র; হশিবয় িছেলন
বুিন্নর পুত্র|) 16 েলবীয়েদর দুই েনতা শব্বথয় ও েযাষাবাদ; বির্হিবভােগর উেঠােনর কােজর জনয্
ভারপ্রাপ্ত িছেলন; 17 মীখার পুত্র মত্তিনয়, (মীখা িছেলন সিব্দর পুত্র, সিব্দ িছেলন প্রশিস্ত ও প্রাথর্না
সঙ্গীত দেলর পিরচালক আসেফর পুত্র|) এবং বকু্বিকয় েয িছল তার ভাইেদর ভারপ্রাপ্তেদর মেধয্ িদ্বতীয়
এবং শমু্মেয়র পুত্র অব্দ; শমু্ময় িছেলন গালেলর পুত্র| গালল িছেলন িযদূথূেনর পুত্র| 18 সব িমিলেয়
েমাট 284 জন েলবীয় পিবত্র শহর েজরুশােলেম েগেলন|

19দ্বাররক্ষীেদর মেধয্ অকু্কব, টেল্মান ও তােদর 172জনভাই েজরুশােলেম যান| এঁরা শহেরর দরজাগুিলর
িদেক েখয়াল রাখেতন ও পাহারা িদেতন|

20 ইস্রােয়েলর অনয্ বািসন্দারা, যাজক ও েলবীয়রা িযহূদােত, তঁােদর পূবর্পুরুষেদর জিমেতই বাস
করেতন| 21 সীহ এবং গীষ্প িছল মিন্দেরর দাসেদর েনতা যারা ওফল পাহােড়র ওপর থাকত|

22 আর উিষ িছেলন েজরুশােলেমর েলবীয়েদর আিধকািরক| (উিষ িছেলন বািনর পুত্র| বািন িছেলন
হশিবেয়র পুত্র; হশিবয় িছেলন মত্তনীয়র পুত্র; মত্তনীয় িছেলন মীখার পুত্র|) উিষ িছেলন আসেফর
একজন উত্তরপুরুষ| আসেফর উত্তরপুরুষরা িছেলন ঈশ্বেরর মিন্দেরর েসবােয়ৎ গায়কবগর্| 23 রাজা দায়ুদ
গায়কেদর কাজকেমর্র আেদশ ও িনেদর্ শ িদেয়িছেলন| 24 মেশষেবেলর পুত্র পথািহয় েলাকেদর কােছ
রাজার কাছ েথেক খবর িনেয় আসত| (পথািহয় িছল েসরেহর একজন উত্তরপুরুষ| েসরহ িছল িযহূদার
পুত্র|)

25-30 িযহূদার েলাকরা িকিরয়ৎ-অব্বর্ এবং তার চারপােশর েছাট শহরগুিলেত, দীেবান এবং তার
চারপােশর েযশূয়, েমালাদাত, ৈবৎ েপলেট, হৎসর-শুয়ােল, েবর্-েশবা এবং িসক্লেগর েছাট শহরগুিলেত,
িযকেব্সল ও তার চারপােশর েছাট শহরগুিলেত, এবং মেকানা এবং ঐন্-িরেম্মােণ, সরায়, যমু্ম এবং
সােনাহ, অদুল্লম, লাখীশ, অেসকা এবং তার চারপােশর সমস্ত েছাট শহরগুিলেত থাকত| সুতরাং িযহূদার
েলাকরা েবর্-েশবা েথেক িহেন্নাম উপতয্কা পযর্য্ন্ত সমস্ত পথ জুেড় বাস করত|

31 েগবা েথেক িবনয্ামীন পিরবােরর উত্তরপুরুষরা িমক্মস, অয়াত, ৈবেথল এবং তার চারপােশর
েছাট শহরগুিলেত থাকেতন| 32 অনােথাত, েনােব, অনিনয়া, 33 হাৎ সার, রামা, িগত্তিয়ম, 34 হাদীদ,
সেবািয়ম, নবল্লাট, 35 েলাদ, ওেনা এবং কািরগরেদর উপতয্কায় বাস করত| 36 িযহূদায় বসবাসকারী
েলবীয় পিরবােরর িকছু েগাষ্ঠী িবনয্ামীেনর জিমেত উেঠ এেসিছল|

12
যাজক ও েলবীয়রা
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1-7 সরায়, িযরিময়, ইষ্রা, অমিরয়, মলু্লক, হটুশ, শখিনয়, রহূম, মেরেমাৎ, ইেদ্দা, িগন্নেথায়, অিরয়,
িময়ামীন, েমায়ািদয়, িবল্গা, শমিয়য়, েযায়ারীব, িযদিয়য়, সলূ্ল, আেমাক, িহিল্কয়, িযদিয়য় প্রমুখ যাজেকরা
শল্টীেয়ল ও েযশূেয়র পুত্র সরুব্বািবেলর সেঙ্গ িযহূদায় িফের এেসিছেলন|

এঁরা সকেলই েযশূয়র সময় যাজকেদর েনতা িছেলন বা েনতােদর আত্মীয় িছেলন|
8 েলবীয়রা হেলন: েযশূয়, িবনূ্নয়ী, কদ্মীেয়ল, েশেরিবয়, িযহূদা ও মত্তিনয়| এই পুরুষরা এবং মত্তিনয়র

আত্মীয়রা ঈশ্বেরর প্রশংসা গীেতর ভারপ্রাপ্ত িছেলন| 9 েলবীয়েদর দুই আত্মীয় বকু্বিকয় ও উেন্না কতর্ েবয্
থাকার সময় এেক অপেরর িবপরীত মুেখ দঁাড়ােতন| 10 েযশূয় িছেলন েযায়াকীেমর িপতা, েযায়াকীম
ইিলয়াশীেবর, ইিলয়াশীব েযায়াদার, 11 েযায়াদা েযানাথেনর ও েযানাথন যদূ্দেয়র িপতা িছেলন|

12 েযায়াকীেমর সময় যাজক পিরবােরর েনতা িছেলন িনম্নিলিখত বয্িক্তরা:

সরায় পিরবােরর েনতা িছেলন মরায়|
িযরিময় পিরবােরর েনতা িছেলন হনািনয়|
13 ইষ্রা পিরবােরর প্রধান িছেলন মশুল্লম,
অমিরয় পিরবােরর েনতা িছেলন িযেহাহানন|
14 মলূ্লকীর পিরবাের েনতা িছেলন েযানাথন|
শবিনেয়র পিরবাের েনতা িছেলন েযােষফ|
15 হারীেমর পিরবােরর েনতা িছেলন অদ্ন|
মরােয়ােতর পিরবােরর েনতা িছেলন িহল্কয়|
16 ইেদ্দার পিরবােরর েনতা িছেলন সখিরয়|
িগন্নেথােনর পিরবােরর েনতা িছেলন মশুল্লম|
17অিবেয়র পিরবােরর েনতা িছেলন িসিখ্র|
িমিনয়ামীেনর ও েমায়িদেয়র পিরবারগুিলর েনতা িছেলন িপলটয়|
18 িবল্গার পিরবােরর েনতা িছেলন সমু্ময়|
শমিয়েয়র পিরবােরর েনতা িছেলন িযেহানাথন|
19 েযায়ারীেবর পিরবােরর েনতা িছেলন মত্তনয়|
িযদিয়েয়র পিরবােরর েনতা িছেলন উিষ|
20 সল্লেয়র পিরবােরর েনতা িছেলন কল্লয়|
আেমােকার পিরবােরর েনতা িছেলন এবর|
21 িহিল্কেয়র পিরবােরর েনতা িছেলন হশিবয়|
নথেনল িছেলন িযদিয়য় পিরবােরর েনতা|

22 ইিলয়াশীব, েষায়াদার, েযাহানন ও যদূ্দেয়র সমেয়র েলবীয় ও যাজকেদর পিরবােরর েনতােদর নাম
পারসয্রাজ দািরয়াবেসর রাজত্বকােল নিথভুক্ত করা হেয়িছল| 23 ইিলয়াশীেবর পুত্র েযাহানেনর সময় পযর্ন্ত
েলবীয় উত্তরপুরুষেদর পিরবার প্রধােনর নাম ইিতহাস বইেয় েলখা আেছ| 24এরা হেলন হশিবয়, েশেরিবয়,
কদ্মীেয়েলর পুত্র েযশূয় এবং তার ভাইরা| এরা সকেল প্রশংসাগীত গাইত এবং ঈশ্বরেক ধনয্বাদ িদত| এক
দল অনয্ দেলর িবপরীত মুেখ দঁাড়াত এবং অনয্ দেলর প্রেশ্নর উত্তর িদত রাজা দায়ুদ দ্বারা েযভােব ওিট
প্রিতিষ্ঠত হেয়িছল েসই অনুযায়ী|

25 মত্তিনয়, বকু্বিকয়, ওবিদয়, মশুল্লম, টেল্মান ও অকু্কব দরজার পােশর ভঁাড়ার ঘরগুিল পাহারা িদত|
26 েযশূয়র পুত্র ও েযাসাদেকর েপৗত্র েযায়াকীেমর সময় এই সমস্ত দ্বাররক্ষীরা কাজ কেরেছ| নিহিমেয়র
শাসনকােল এবং যাজক িশক্ষক ইষ্রার সমেয় এরা কােজ বহাল িছল|
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েজরুশােলেমর প্রাচীর উৎসগীর্করণ
27 অতঃপর েলাকরা েজরুশােলেমর েদওয়ালিট উৎসগর্ করল| েলবীয়রা েযখােন থাকেতন েসখান

েথেক েদওয়াল উৎসগর্ অনুষ্ঠােন েযাগ িদেত েজরুশােলেম এেলন| তঁারা ঈশ্বেরর প্রশংসাগান করেত ও
তঁােক ধনয্বাদ জ্ঞাপন করেত এেসিছেলন| তঁারা এেস েখাল, করতাল এবং বীণা প্রভৃিত বাদয্যন্ত্র বাজােলন|

28-29 গায়করাও সকেল েজরুশােলেমর আেশপােশর শহরগুিল েথেক উৎসেব েযাগ িদেত
এেসিছেলন| তঁারা িনেজেদর বসবােসর জনয্ েজরুশােলেমর আেশপােশ েছাট শহর বািনেয় িছেলন| তঁারা
নেটাফাত, ৈবৎ -িগল্গল, েগবা এবং অস্মাবৎ েথেক এেসিছেলন|

30যাজকগণও েলবীয়রা প্রথেমআনুষ্ঠািনকভােব িনেজেদরশুদ্ধকরেলন, তারপর েলাকরা,ফটকসমূহ
ও েজরুশােলেমর প্রাচীরিটেক আনুষ্ঠািনকভােব শুদ্ধ করেলন|

31 আিম িযহূদার েনতােদর েদওয়ােলর ওপের উেঠ দঁাড়ােত বললাম| এছাড়াও, ঈশ্বরেক ধনয্বাদ
জ্ঞাপেনর জনয্ বড় দু�িট গােনর দলেক েবেছ িনলাম| একিট দল িছল েদওয়ােলর ওপের ডানিদেক
ছাইগাদার ফটেকর িদেক| 32 েহাশিয়য় ও িযহূদার অেধর্ক েনতারা েসই গায়কেদর অনুসরণ করেলন|
33এছাড়াও তঁােদর সেঙ্গ েগেলন অসিরয়, ইষ্রা, মশুল্লম, 34 িযহূদা, িবনয্ামীন, শমিয়য় ও িযরিময়| 35 িশঙা
িনেয় কেয়ক জন যাজকও তােদর সেঙ্গ েগেলন| আর েগেলন সখিরয়| (সখিরয় িছেলন েযানাথেনর পুত্র|
এই েযানাথন আবার শমিয়য়র পুত্র, েয িকনা মত্তিনেয়র পুত্র| আর মত্তিনয় হেলন, মীখার পুত্র, সকু্কেরর
েপৗত্র ও আসেফর েপৗত্র|) 36 এেদর মেধয্ িছেলন আসেফর ভাই শমিয়য়, অসেরল, িমললয়, িগললয়,
মায়য়, নথেনল, িযহূদা এবং হনািন| তঁােদর সেঙ্গ িছল ঈশ্বেরর দূত দায়ুদ িনির্মত সব বাদয্যন্ত্র| িশক্ষক ইষ্রা
েদওয়াল উৎসগীর্করণ উৎসেব যঁারা জেড়া হেয়িছেলন তঁােদর েনতৃত্ব িদেলন| 37 তঁারা যখন ঝণর্া ফটেকর
কােছ এেলন, তঁারা েসাজা হঁাটেলন এবং দায়ুদ নগরী পযর্ন্ত িঁসিড় িদেয় উেঠ েগেলন এবং তারপর তঁারা
জলদ্বােরর িদেক েগেলন|

38 এিদেক গায়কেদর অনয্ দলিট বঁািদেক রওনা হল| আিম ও বািক অেধর্ক েলাক তােদর েপছন
েপছন িগেয় েদওয়ােলর চূেড়ায় েপৗছঁলাম| তারা তুনু্দেরর দুগর্ ছািড়েয় চওড়া েদওয়ােলর িদেক েগল|
39 তারপর তারা এই ফটকগুিল িদেয় েগল: ইফ্রিয়েমর দ্বার, পুরােনা দ্বার, মৎসয্দ্বার, হনেনেলর দুগর্ ও
হেম্ময়ার একশতর দুগর্| তারপর তারা েমষ দ্বােরর কােছ েপৗেঁছাল| তারা রক্ষীেদর দ্বােরর কােছ িগেয় থামল|
40 তারপর এই দুই গায়েকর দল ঈশ্বেরর মিন্দের তােদর জনয্ িনধর্ািরত জায়গায় িগেয় দঁাড়ােলা, আিমও
িনেজর জায়গায় এেস দঁাড়ালাম| তারপর আিধকািরকেদর অেধর্ক তােদর িনির্দষ্ট জায়গায় িগেয় দঁাড়াল|
41 ইলীয়াকীম, মােসয়, িমিনয়ামীন, মীখায়, ইিলৈয়নয়, সখিরয় এবং হনািনয় িছেলন যাজকেদর েনতা এবং
তঁারা তঁােদর িশঙা িনেয় েয যার জায়গায় উেঠ দঁাড়ােলন| 42 এরপর এই সব যাজকগণও তঁােদর িনির্দষ্ট
জায়গায় দঁাড়ােলন: মােসয়, শমিয়য়, ইিলয়াসর, উিষ, িযেহানাথন, মিল্কয়, এলম ও এষর|
অতঃপর িযষ্রিহয়র পিরচালনায় এর দুিট দল গান শুরু করল| 43 ওই িবেশষ িদনিটেক উপলক্ষ কের

যাজকরা বহু বিল উৎসগর্ করেলন| সকেলই খুশী িছল কারণ ঈশ্বর সকলেক খুব খুশী কেরিছেলন| এমন িক
েমেয়েদর ও তােদর বাচ্চােদরও খুবই উেত্তিজত ওআনিন্দত েদখািচ্ছল| বহু দূেরর েলাকরাও েজরুশােলম
েথেক েভেস আসা আনেন্দর স্বর শুনেত পািচ্ছল|

44 ভঁাড়ার ঘেরর তত্ত্বাবধােনর জনয্ েলাক িঠক করার পর প্রিতশ্রুিত মেতা েলাকরা গােছর প্রথম ফল
ও উৎপন্ন শেসয্র দশ ভােগর এক ভাগ জমা করল| তত্ত্বাবধায়ক েসসব ফল ও ফসল ভঁাড়াের তুেল
রাখল| ইহুদীরা সকেলই দািয়ত্বাধীন যাজক ও েলবীয়েদর কােজ খুবই সন্তুষ্ট হেয়িছল| তাই তারা মুক্তহেস্ত
ভঁাড়ােরর জনয্ উপহার বেয় আনিছল| 45 যাজকগণ ও েলবীয়রা তঁােদর ঈশ্বেরর েসবা করিছেলন| তঁারা
েলাকেদর শুিচ করার জনয্ অনুষ্ঠান সম্পাদন করেলন| গায়ক ও দ্বাররক্ষীরাও দায়ুদ ও শেলামেনর িনেদর্ শ
পালন কেরিছল| 46 (বহুকাল আেগ, দায়ুদ এবং সঙ্গীত দেলর পিরচালক আসেফর সময় ঈশ্বেরর উেদ্দেশয্
অেনক প্রশিস্ত এবং ধনয্বাদ জ্ঞাপেনর গান রচনা কেরিছেলন|)

47 সরুব্বািবল ও নিহিমেয়র রাজেত্বর সমেয়, ইস্রােয়েলর েলাকরা দ্বাররক্ষী ও গায়কেদর ৈদিনক
বয্েযর জনয্ অথর্ সংগ্রহ করেতন| ইস্রােয়লীয়রা েলবীয়েদর জনয্ অথর্ সিরেয় রাখেতন| েলবীয়রা হেরােণর
উত্তরপুরুষ যাজকেদর জনয্ েসই অথর্ েরেখ িদেয়িছল|
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নিহিময়র েশষ িনেদর্ শাবলী

1 েসিদন সবাই যােত শুনেত পায়, েস ভােব েমািশর িবিধ পুস্তকিট উচ্চস্বের পাঠ করা হেয়িছল| প্রেতয্েক
জানেত পারল েয, পুস্তেক অেম্মানীয় ও েমায়াবীয় বয্িক্তেদর ঈশ্বেরর েলাকেদর মণ্ডলীেত েযাগ েদবার
অনুমিত িছল না| 2 এই িনেষধাজ্ঞার কারণ এই সমস্ত েলাকরা ইস্রােয়েলর েলাকেদর প্রেয়াজেন খাদয্ বা
জল েতা েদয়ই িন, উপরন্তু ইস্রােয়লীয়েদর অিভশাপ েদবার জনয্ তারা িবিলয়মেক টাকা িদেয়িছল| িকন্তু
আমােদর ঈশ্বর েসই অিভশাপেক আশীবর্ােদ পিরণত করেলন| 3 ইস্রােয়লীয়রা যখন িবিধ সম্বেন্ধ জানেত
পারল, তারা সমস্ত িবেদশীেদর েথেক িনেজেদর আলাদা কের িনল|

4-5 িকন্তু এ ঘটনা ঘটার আেগ ইিলয়াশীব মিন্দেরর একিট ঘর েটািবয়়েক িদেয়িছেলন| ইিলয়াশীব
িছেলন মিন্দেরর ভঁাড়ার ঘরগুিলর ভারপ্রাপ্ত যাজক আর েটািবয় িছেলন তঁারই ঘিনষ্ঠ বনু্ধ| েয ঘরিট িতিন
িদেয়িছেলন েসই ঘরিটেত দান িহেসেব পাওয়া শসয্, ধুপকািঠ সুগন্ধী বস্তু ও ঈশ্বেরর মিন্দেরর বাসন-
েকাসন ছাড়াও দ্রাক্ষারস, েলবীয় গায়কেদর ও দ্বাররক্ষীেদর বয্বহােরর েতল ও যাজকেদর পাওয়া উপহার
সামগ্রীগুিল থাকত| িকন্তু তা সেত্ত্বও ইিলয়াশীব ওই ঘরিট তঁার বনু্ধেক িদেয়িছেলন|

6এ ঘটনা যখন ঘেট, আিম তখন েজরুশােলেম িছলাম না| েস সময় অথর্াৎ রাজা অতর্ক্ষেস্তর রাজেত্বর
32 বছেরর মাথায়, আিম আবার বািবেল তঁার সেঙ্গ েদখা করেত যাই ও তঁার সম্মিত িনেয় আবার
েজরুশােলেম িফের আিস| 7 িফের আসার পর আিম ইিলয়াশীেবর এই দুঃখজনক কােজর কথা জানেত
েপের খুবই েরেগ যাই| 8 ইিলয়াশীেবর মেতা একজন বয্িক্ত িকনা স্বয়ং ঈশ্বেরর মিন্দেরর একিট ঘর
েটািবয়়েক িদেয় িদেয়েছ! 9 আিম ঐ ঘরগুিলেক পিরষ্কার ও শুিচ করার আেদশ িদই| তারপর আিম
মিন্দেরর থালাগুিল, শসয্ ৈনেবদয্ এবং ধুপধূেনা ঐ ঘরগুেলােত েরেখ িদই|

10 আিম একবার জানেত পাির, েয েলােকরা তােদর প্রিতশ্রুিত মেতা েলবীয় ও গায়কেদর শসয্ ও
খরচাপািত না েদওযায় তারা িনেজেদর েক্ষেত কাজ করেত েযেত বাধয্ হেয়েছ| 11 আিম দািয়ত্বাধীন
বয্িক্তেদর েডেক িজেজ্ঞস করলাম, “েতামরা েকন ঈশ্বেরর মিন্দেরর িঠকমেতা েদখােশানা কেরা িন?”
এরপর আিম সব েলবীয়েদর একত্র করলাম এবং তােদর িনেজেদর জায়গায় ও মিন্দেরর কােজ িফের
েযেত আেদশ িদলাম| 12 তখন িযহূদার সকেল প্রিতশ্রুিত অনুযায়ী িনেজেদর শসয্, দ্রাক্ষারস ও েতেলর
এক দশমাংশ মিন্দের িনেয় এেলা এবং েসগুিল ভঁাড়ার ঘের জেড়া করল|

13আিম েশিলিময় নােম এক যাজকেক, সােদাক নােম একজন িশক্ষকেক ও পদায় নােম এক েলবীয়েক
ভঁাড়ার ঘেরর দািয়ত্ব িদলাম| মৎতনেয়র েপৗত্র ও সকু্কেরর পুত্র হাননেক তােদর সহকারী িহেসেব িনযুক্ত
করলাম| আিম জানতাম, আিম এেদর ওপর ভরসা করেত পাির| এেদর কাজ িছল ভঁাড়ার ঘেরর িজিনসপত্র
তােদর আত্মীয়েদর মেধয্ িবিলবন্টন করা|

14 েহ ঈশ্বর, এই সমস্ত কােজর জনয্ তুিম আমােক মেন েরেখা| আমার ঈশ্বেরর মিন্দর ও তঁার কাজ
পিরচালনার জনয্ আিম ভিক্তভের যা কেরিছ তা েযন তুিম ভুেল েযও না|

15 েসই সময়, আিম েদখলাম েয, িবশ্রােমর িদনও িযহূদায় েলােক দ্রাক্ষারস বানােনার জনয্ দ্রাক্ষা
িনংড়ােনার কাজ করেছ| আিম েদখলাম েয েলােক শসয্ বেয় এেন গাধার িপেঠ তা েবাঝাই করেছ,
তারা দ্রাক্ষা এবং অনয্ানয্ িজিনষপত্রও িবশ্রােমর িদেন েজরুশােলেম িনেয় আসেছ| আিম তখন এই সব
েলাকেদর সতকর্ কের িদেয় বিল েয িবশ্রােমর িদন েকান রকম খাবারদাবার িবিক্র করা তােদর উিচৎ নয়|

16 েজরুশােলেম, েসার শহেরর িকছু েলাক বাস করেতা| তারা মাছ ও অনয্ানয্ অেনক িজিনসপত্র
িবশ্রােমর িদন েজরুশােলেম িনেয় এেস িবিক্র করত, আর ইহুদীরাও েসই সব িজিনসপত্র িকনত| 17আিম
িযহূদার গুরুত্বপূণর্ বয্িক্তবগর্েক েডেক বললাম, তারা িঠক মেতা কাজ করেছ না| “েতামরা অতয্ন্ত খারাপ
কাজ করেছা| িবশ্রােমর িদনিটেকও েতামরা অনয্ানয্ েয েকান সাধারণ িদেনর পযর্ােয িনেয় যােচ্ছা|
18 েতামরা অবগত আেছা েয, আমােদর পূবর্পুরুষরাও িঠক একই ভুল কেরিছল, এবং তার জনয্ ঈশ্বর
আমােদর ও এই শহরেক দুেযর্াগ ও িবপিত্তর মুেখ েঠেল িদেয়িছেলন| এখন, েতামরা িবশ্রােমর িদনটােক
সাধারণ িদেনর মেতা বয্বহার কের ইস্রােয়েলর ওপর আরও েক্রাধ িনেয় আসছ|”

19আিম তখন দ্বাররক্ষীেদর প্রিত শুক্রবার, িঠক অন্ধকার নামার আেগ েজরুশােলেমর দরজাগুিল বন্ধ
কের তালা েদবার িনেদর্ শ িদেয় বিল শিনবােরর পিবত্র িদনিট না কাটা পযর্ন্ত েযন দরজা েকােনা মেতই
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েখালা না হয়| আিম আমার িনেজর িবশ্বস্ত েলাকেক ফটেকর কােছ েরেখ িদলাম ও তােদর ফটকগুেলার
ওপর লক্ষয্ রাখেত িনেদর্ শ িদই যােত িবশ্রােমর িদন েজরুশােলেম েকান েবাঝা না বহন কের আনা হয়|

20একবার িক দুবার বিনকরা েজরুশােলেমর ফটেকর বাইের রািত্রবাস কেরিছল| 21আিম তােদর সতকর্
কের িদেয় বেলিছলাম েয, তারা যিদ েজরুশােলেমর েদওয়ােলর বাইের রািত্রবাস কের তােদর েগ্রপ্তার
করা হেব| তারপর েথেক তারা আর কখনও িবশ্রােমর িদেন তােদর িজিনসপত্র িবিক্র করেত আেসিন|

22 এরপর আিম েলবীয়েদর িনেজেদর শুিচ হেত আেদশ িদলাম| তারপর, তােদর ফটকগুিলেত
েমাতােয়ন করা হল, যােত েকউ িবশ্রােমর িদেনর পিবত্রতা নষ্ট না করেত পাের|
েহ ঈশ্বর, দয়া কের এসব কাজগুিল স্মরেণ েরেখা এবং আমার প্রিত েতামার মহতী করুণা েদিখও|
23 েস সমেয় আিম লক্ষয্ কির, িকছু িযহূদা বয্িক্ত অেস্দাদ, অেম্মান ও েমায়ােবর েমেয়েদর িবেয়

কেরেছ| 24এই সব িববাহগুিলর দরুণ, েছেলেমেয়েদর অেধর্ক ইহুদীেদর ভাষায় কথা বলেত পাের না| এই
সব িশশুরা অেস্দাদ, অেম্মান ও েমায়ােবর ভাষায় কথা বলেতা| 25আিম এই সব েলাকেদর িতরস্কার কের
বললাম, তারা ভুল কেরেছ| আিম তােদর কেয়ক জনেক আঘাত কের তােদর চুেলর মুিঠ ধরলাম| আিম
তােদর ঈশ্বেরর সামেন প্রিতজ্ঞা করেত বাধয্ করলাম| আিম তােদর বললাম, “েতামরা এই সব িবেদশী
েলাকেদর েমেয়েদর িবেয় করেব না| আর েতামােদর েছেলেদরও এই সব িবেদশীেদর েমেয়েক িবেয়
করেত েদেব না| 26 েতামরা েতা জােনা, এই ধরেণর িবেয়র জনয্ শেলামেনর িক শািস্ত হেয়িছল| আর
েকান েদেশ শেলামেনর মেতা মহান রাজা িছল না| ঈশ্বর শেলামনেক ভােলাবাসেতন| িতিন তঁােক সমগ্র
ইস্রােয়েলর রাজা কেরিছেলন| িকন্তু তার িবেদশী স্ত্রীেদর প্রভােবর জনয্ শেলামনও পাপাচরণ কেরিছল|
27আর এখন আমরা েদখিছ, েতামরাও এই ভয়ানক পাপাচরণ করেছা| েতামরা ঈশ্বেরর প্রিত শ্রদ্ধা প্রদশর্ন
করেছা না| েতামরা িবেদশী নারীেদর িববাহ করেছা|”

28 ইিলয়াশীেবর পুত্র িযেহায়াদা িছেলন মহাযাজক| িযেহায়াদার এক পুত্র েহােরােণর সন্বল্লেটর জামাতা
িছল| আিম তােক এই জায়গা েছেড় পািলেয় েযেত বাধয্ কির|

29 েহ ঈশ্বর, তুিম এই সব েলাকেদর শািস্ত দাও| এরা যাজকবৃিত্তেক কলুিষত কেরেছ| তারা তােদর
যাজক বৃিত্তেক অপিবত্র কেরিছল| তুিম যাজক ও েলবীয়েদর সেঙ্গ েয চুিক্ত কেরিছেল, এরা তা পালন
কেরিন| 30আিম তাই যাজক ও েলবীয়েদর পিবত্র ও পিরচ্ছন্ন কেরিছলাম|আিম সমস্ত িবেদশীয়েদর সিরেয়
িদেয়িছলাম, এবং আিম েলবীয়েদর ও যাজকেদর তােদর কতর্ বয্ ও দািয়ত্ব অপর্ন কেরিছলাম| 31 েলাকরা
যােত উপহারস্বরূপ তােদর প্রথম ফল, ফসল এবং কাঠ িনেদ্দর্ িশত সময় িনেয় আেস আিম তার বয্বস্থা
কেরিছলাম|
েহ আমার ঈশ্বর, এই সব ভাল কাজ করার জনয্ আমােক তুিম মেন েরেখা|
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ইেষ্টেরর িববরণ

বাণী বষ্টী রাজােক অমানয্ করেলন
1 মহারাজ অহেশ্বরেশর রাজত্বকােল এই ঘটনা ঘেটিছল| অহেশ্বরশ ভারতবষর্ েথেক কূশ েদশ পযর্ন্ত

িবসৃ্তত 127 িট প্রেদেশর শাসনকতর্ া িছেলন| 2 তঁার রাজধানী শূশেনর িসংহাসেন অিধিষ্ঠত হেয় িতিন
সাম্রাজয্ শাসন করেতন|

3 রাজা অহেশ্বরেশর রাজেত্বর তৃতীয় বছের িতিন তঁার আিধকািরক ও েনতােদর জনয্ একিট েভাজসভার
আেয়াজন কেরিছেলন| পারসয্ ও মািদয়ার েসনাবািহনীর প্রধান সহ সমস্ত গুরুত্বপূণর্ েনতা ও প্রশাসকরা
েসই সভায় উপিস্থত িছেলন| 4এই েভাজসভা একটানা 180 িদন ধের চেলিছল| েসই সময়, রাজা অহেশ্বরশ
সবাইেক তঁার সাম্রােজয্র িবপুল সম্পদ, তঁার রাজপ্রাসােদর রাজকীয় েসৗন্দযর্ ও ঐশ্বযর্ প্রদশর্ন কেরিছেলন|
5 এই 180 িদন েশষ হবার পর িতিন তঁার প্রাসােদর েভতেরর বাগােন সাতিদন বয্াপী আেরা একিট
েভাজসভারআেয়াজন কেরিছেলন| রাজধানী শূশেনর সব েচেয় গুরুত্বপূণর্ বয্িক্ত েথেকশুরুকের সাধারণ
েলাক সকলেকই েসই েভাজসভায় আমন্ত্রণ জানােনা হয়| 6প্রাসােদর েভতেরর বাগােন সাদা ও নীল রেঙর
দামী িলেনন কাপেড়র চঁােদায়া টাঙ্গােনা িছল| েশ্বতপাথেরর স্তেম্ভ রূেপার আংটায় িলেনেনর সাদা ও েবগুনী
কাপেড়র দিড় িদেয় েসগুিল েঝালােনা হয়| বহুমূলয্ পাথর, েযমন মুেক্তা, েশ্বতপাথর এবং অনয্ানয্ পাথর
খিচত েমেঝেত বসােনা িছল েসানা ও রূেপার ৈতরী েকদারা| 7 েসানার পানপােত্র দ্রাক্ষারস পিরেবশন করা
হত| এই পানপাত্রগুিল িছল িবিভন্ন আকােরর| রাজা অহেশ্বরশ খুবই বদানয্ িছেলন বেল েসখােন সুরার
প্রাচুযর্ িছল| 8 অহেশ্বরশ খুবই উদার প্রকৃিতর িছেলন| িতিন দ্রাক্ষারসবাহক ভৃতয্েদর িনেদর্ শ িদেয়িছেলন,
অিতিথেদর েযন তােদর পছন্দ মেতা দ্রাক্ষারস পিরেবশন করা হয়| আর তঁার পিরেবশকরাও রাজাজ্ঞা
অনুযায়ী অেঢল পিরমাণ দ্রাক্ষারস পিরেবশন কেরিছল|

9একই সময়, রাণী বষ্টীও রাজপ্রাসােদ মিহলােদর জনয্ একিটআলাদা েভাজসভার বয্বস্থা কেরিছেলন|
10-11 েভাজসভার সপ্তম িদেন দ্রাক্ষারস পান করবার পর প্রফুল্ল মেন রাজা অহেশ্বরশ, মহূমন, িবস্থা,

হেবর্াণা, িবগ্থা, অবগথ, েসথর, কক্কর্ স প্রমুখ সাত জন পিরেবশনকারী নপুংসকেক আেদশ করেলন রাণী
বষ্টীেক সম্রাজ্ঞীর মুকুট পিরেয় েসখােন িনেয়আসেত| িতিন চাইিছেলন সভায় উপিস্থত গণয্মানয্ অিতিথেদর
রাণী বষ্টী তঁার েসৗন্দযর্ প্রদশর্ন করুন| কারণ রানী বষ্টী িছেলন খুবই সুন্দরী|

12 িকন্তু রাজার ভৃতয্রা িগেয় যখন রাণীেক তঁার আেদেশর কথা জানােলা, িতিন রাজার সভায় আসেত
রাজী হেলন না| এর ফেল রাজা খুবই কু্রদ্ধ হেলন| 13-14প্রচিলত প্রথা অনুযায়ী, রাজা িবিধ ও শািস্ত সম্পেকর্
িবচক্ষণ বয্িক্তবেগর্র সেঙ্গ এ িনেয় আেলাচনা করেলন| কশর্না, েশথর, অদ্মাখা, তশীর্শ, েমরস, মসর্না,
মমূখন প্রমুখ এই সাত জন পরামশর্দাতা িছেলন রাজার খুবই ঘিনষ্ঠ এবং পারসয্ ও মািদয়ার সবর্ােপক্ষা
উচ্চপদস্থআিধকািরকবগর্| 15 রাজা তঁােদর িজেজ্ঞস করেলন, “িবিধ অনুযায়ী রাণী বষ্টীেক িক শািস্ত েদওয়া
েযেত পাের? কারণ রাজা অহেশ্বরেশর েয আেদশ নপুংসক ভৃতয্রা তঁার কােছ িনেয় িগেয়িছল তা িতিন
পালন কেরন িন|”

16তখনআিধকািরক মমূখন অনয্ানয্ আিধকািরকেদর উপিস্থিতেত রাজােক বলেলন: “রাণী বষ্টী রাজার
প্রিত অনয্ায় কেরেছন এবং রাজা অহেশ্বরেশর সাম্রােজয্র সমস্ত রােজয্র সকল েনতা ও েলাকেদর প্রিত
অনয্ায় কেরেছন| 17 কারণ সাম্রােজয্র অনয্ানয্ নারীরা এই ঘটনার কথা জানার পর, তারাও তােদর
স্বামীেদর িনেদর্ শ অমানয্ করেব| আর তখন প্রশ্ন করেল তারা সকেলই রাণী বষ্টীর দৃষ্টান্ত িদেয় বলেব,
�রাজা অহেশ্বরেশর রানী বষ্টীেক তঁার সামেন আসেত আেদশ কেরিছেলন িকন্তু িতিন তা করেত অস্বীকার
কেরিছেলন|�
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18“পারসয্ ও মািদয়ার গণয্মানয্ বয্িক্তেদর স্ত্রীরা রাণীর এই বয্বহার স্বচেক্ষ েদখেলন| এর দ্বারা প্রভািবত
হেয় তঁারাও এবার রাজার আিধকািরকেদর সেঙ্গ এই একই বয্বহার করেবন এবং ফলতঃ গৃহিববাদ ও
অশািন্তর সূচনা হেব|”

19 “সুতরাং মহারাজ যিদ ইচ্ছা কেরন তেবআমার পরামশর্: রাজার নােম এবং পারসয্ ও মািদয়ার রাজার
শাসনমেত একথা েলখা েহাক্, “বষ্টী েযন আর কখনও রাজােক িনেজর মুখ না েদখান|” বষ্টী েযন আর
কখনও এই প্রাসােদ পা না রােখন এবং রাজা তঁার রাণীর পদ েকান েযাগয্তর নারীেক েদন| 20 রাজার
এই আেদশ যখন তঁার সুিবসৃ্তত সাম্রােজয্ েঘাষণা করা হেব একমাত্র তখনই সবেচেয় গণয্মানয্ েথেক
এেকবাের তুচ্ছ সমস্ত মিহলারা তােদর স্বামীেক শ্রদ্ধা করেব|”

21 রাজা অহেশ্বরশ এবং তঁার আিধকািরকেদর এই উপেদশ পছন্দ হল| তাই রাজা মমূখেনর উপেদশ
অনুযায়ীই কাজ করেলন| 22 অহেশ্বরশ তঁার রােজয্র প্রিতিট অঞ্চেল প্রিতিট ভাষায় িচিঠ পাঠােলন েয
প্রেতয্কিট পুরুষ তার পিরবােরর শাসক হেব|

2
ইেষ্টর রাণী হেলন

1পের রাজা অহেশ্বরেশর রাগ কমেল বষ্টী িক িক কেরেছন এবং তঁার িবরুেদ্ধ িতিন িক িনেদর্ শ িদেয়েছন,
েস কথা তঁার মেন পড়েলা| 2 রাজার বয্িক্তগত ভৃতয্রা তখন তঁার জনয্ সুন্দরী কুমারী কনয্া অনুসন্ধােনর
প্রস্তাব করেলা| তারা বলল, “প্রথেম মহারাজ স্বয়ং তঁার শাসনাধীন প্রেতয্কিট প্রেদেশ একজন েনতা
েবেছ েনেবন| 3 এরপর েসই েনতারা তােদর অঞ্চেলর সুন্দরী কুমারীেদর রাজধানী শূশেন িনেয় আসেব|
তারপর এেদর সকলেক রাখা েহাক্ রাজঅন্তঃপুরচািরণীেদর সেঙ্গ মিহলােদর দািয়েত্ব েয আেছ েসই
রাজার নপুংসক েহগেয়র তত্ত্বাবধােন| তারপর তােদর রূপ পিরচযর্া করা হেব| 4 তারপর রাজা তােদর
মেধয্ একজনেক রাণী বষ্টীর (শূনয্) পেদ অিভিষক্ত করেবন|” রাজার এই প্রস্তাব মেন ধরায় িতিন এেত
সম্মত হেলন|

5 এসমেয় রাজধানী শূশেন মদর্ খয় নােম িবনয্ামীেনর পিরবােরর এক ইহুদী বয্িক্ত বাস করেতন| মদর্ খয়
িছেলন যায়ীেরর পুত্র ও কীেশর েপৗত্র| 6 বািবল-রাজ নবূখদিনৎ সর িযহূদা-রাজ িযেহায়ািকনেক অনয্ানয্
ইহুদীেদর সেঙ্গ এবং মদর্ খেয়র সেঙ্গ েজরুশােলম েথেক বন্দী কের িনেয় যান| 7 মদর্ খেয়র হদসা নােম
একিট সম্পির্কত েবান িছল| িপতা-মাতা না থাকায় মদর্ খয় তােক িনেজর কনয্া েস্নেহ প্রিতপালন কেরন|
এই িমষ্টি, রূপসী, স্বাস্থয্বতী রমণীর আেরকিট নাম িছল ইেষ্টর|

8 রােজয্ রাজার আেদশ জাির হবার পর রাজধানী শূশেন েহগেযর তত্ত্বাবধােন েযসব যুবতীেদর আনা
হেয়িছল তােদর মেধয্ ইেষ্টরও িছেলন| 9 েহগয় ইেষ্টরেক পছন্দ করেতা| ক্রেম েস েহগেয়র েবশ িপ্রয়পাত্রী
হেয় ওেঠ এবং েহগয় যত্নসহকাের ইেষ্টেরর খাবারদাবার ও রূপ পিরচযর্ার বয্বস্থা কের| রাজপ্রাসাদ েথেক
সাত জন পিরচািরকােক েবেছ িনেয় েহগয় তােদর ইেষ্টেরর পিরচযর্ায িনেয়াগ কের| তারপর েহগয়, ইেষ্টর
ও তার সাত পিরচািরকােক েসখােন স্থানান্তিরত কের েযখােন রাজার মিহলারা বাস করত| 10 ইেষ্টর েয ইহুদী
েসকথা ও কাউেক বেলিন| মদর্ খয় তােক তার পািরবািরক বৃত্তান্ত প্রকাশ করেত বারণ কেরিছল, সুতরাং
েস কােরা কােছ িকছু খুেল বেল িন| 11 প্রেতয্ক িদন মদর্ খয় এেস রাজঅন্তঃপুরচািরণীেদর বাসস্থােনর
আেশপােশ েঘারােফরা করেতন| ইেষ্টর েকমন আেছ আর তার জীবেণ কী ঘটেছ জানার জনয্ই মদর্ খয়
েরাজ আসেতন|

12 রাজা অহেশ্বরেশর সামেন উপিস্থত হবার আেগ প্রিতিট েমেয়েক এক বছর ধের রূপচচর্ া করেত েহাত|
রূপচচর্ ার জনয্ তােদর ছ�মাস সুগন্ধী েতল মাখেত হত এবং তারপর আেরা ছ�মাস অনয্ উৎকৃষ্টতম সুগিন্ধ
মাখেত হত| 13 শুধু মাত্র এভােবই প্রিতিট যুবতী রাজার সামেন েযেত পারেতা! এসমেয় একিট েমেয়র
যা িকছু প্রেয়াজন রাজঅন্তঃপুর েথেক তা েদওয়া হেতা| 14 সন্ধয্ায় রাজপ্রাসােদ েঢাকার পর, েমেয়িটেক
পর িদন েভাের প্রাসােদর আেরকিট অংেশ, েযখােন অনয্ মিহলারা থাকত েসখােন িফের আসেত হেতা|
এরপর তােক শাশ্গস নােমআেরকজন নপুংসেকর তত্ত্বাবধােন রাখা হেতা| শাশ্গস িছল রাজার উপপত্নীেদর
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তত্ত্বাবধায়ক| যতক্ষণ পযর্ন্ত না রাজা সন্তুষ্ট হেয় স্বয়ং ঐ েমেয়েদর েডেক পাঠােতন ততক্ষণ তারা কখনও
রাজার কােছ িফের েযেত পারেতা না|

15 ইেষ্টেরর যখন রাজার কােছ যাবার পালা এেলা, ইেষ্টর েকান িকছু চাইেলন না| শুধু িতিন নপুংসক
েহগেয়র পরামশর্ চাইেলন েয, তঁার সেঙ্গ কের িক িনেয় যাওয়া উিচৎ | (ইেষ্টর িছেলন মদর্ খেয়র েপাষয্পুত্রী,
িতিন িছেলন তার মামা অবীহিয়েলর কনয্|) ইেষ্টরেক েযই েদখেতা েসই পছন্দ করেতা| 16অতঃপর রাজা
অহেশ্বরেশর রাজেত্বর সপ্তম বছেরর দশম মােস অথর্াৎ েটেবৎ মােস ইেষ্টরেক রাজার সামেন িনেয় আসা
হল|

17 রাজা অনয্ানয্ েমেয়েদর েচেয় সব েচেয় েবিশ ইেষ্টরেকই ভালবাসেলন এবং িতিন দ্রুত তঁার িপ্রয়তমা
হেয় উঠেলন| এরপর রাজা অহেশ্বরশ ইেষ্টেরর মাথায় মুকুট পিরেয় তঁােক রাণী বষ্টীর আসেন রাণী িহেসেব
অিভিষক্ত করেলন| 18 ইেষ্টেরর সম্মােন রাজা তঁার রােজয্র গুরুত্বপূণর্ গণয্মানয্ ও সম্ভ্রান্ত বয্িক্তেদর জনয্
একিট বড় েভাজসভার আেয়াজন করেলন| এছাড়াও প্রেতয্কিট প্রেদেশ ছুিট েঘাষণা করা হল ও দাতা
রাজা অহেশ্বরশ তঁার েলাকেদর অেনক উপহার পাঠােলন|

চক্রােন্তর কথা জানেত পারেলন মদর্ খয়
19 সমস্ত েমেয়রা যখন িদ্বতীয় বােরর জনয্ এক সেঙ্গ জেড়া হল, মদর্ খয় তখন রাজদ্বােরর কােছই

বেসিছেলন| 20 ইেষ্টর েয ইহুদী তা ইেষ্টর তখনও েগাপন েরেখিছেলন| িনেজর পিরবােরর ইিতহাসও িতিন
কাউেক জানান িন, কারণ মদর্ খয় তঁােক সতয্ প্রকাশ করেত বারণ কেরিছেলন| বরাবেরর মেতা ইেষ্টর
মদর্ খয়েক মানয্ করা অবয্াহত রাখল েযমনিট েস করত যখন মদর্ খয় তার যত্ন িনত|

21 মদর্ খয় যখন রাজপ্রাসােদর দ্বােরর কােছ বেসিছেলন িতিন শুনেত েপেলন িবগ্থন ও েতরশ নােম
রাজার দুইআিধকািরক যারা দরজায় পাহারায় িছল, রাজার প্রিত কু্রদ্ধ হেয় তঁােক হতয্া করার চক্রান্ত করেছ|
22 মদর্ খয় এই চক্রােন্তর কথা শুনেত েপেয় তা ইেষ্টরেক জানােলন এবং রাণী ইেষ্টর একথা জানােলন
স্বয়ং রাজােক| রাণী ইেষ্টর রাজােক একথাও বলেলন েয মদর্ খয় এই চক্রােন্তর কথা জানেত েপেরেছ|
23 অনুসন্ধান কের েদখা েগল, মদর্ খয় েয খবর জািনেয়েছন তা সিঠক| তখন ঐ দুই দ্বাররক্ষীেক একিট
স্তেম্ভ ঝুিলেয় ফঁািস েদওয়া হল| এই সমস্ত ঘটনা রাজার সামেন রিচত রাজাগেনর ইিতহাস গ্রেন্থ নিথবদ্ধ
করা আেছ|

3
হামেনর ইহুদীেদর িবনাশ করার পিরকল্পনা

1 এসব ঘটনা ঘটার পের রাজা অগাগীয় হম্মদাথার পুত্র হামন নােম এক বয্িক্তেক সম্মান জানান| রাজা
হামনেক উচ্চপেদ উন্নীত কেরন এবং তঁার অনয্ সমস্ত আিধকািরকেদর েথেক উচ্চতর পেদ তােক িনযুক্ত
কেরন| 2 রাজা িনেদর্ শ িদেয়িছেলন েয মুখয্দ্বার িদেয় েঢাকবার সময় প্রেতয্ক বয্িক্তেক মাথা ঝঁুিকেয়
হামনেক সম্মান জানােত হেব| তাই রাজার সব েনতারা রাজদ্বাের হামেনর কােছ প্রণত হেয় তঁােক সম্মান
জানােতন, িকন্তু শুধুমাত্র মদর্ খয় তা করেত রাজী হেলন না| 3 তখন অনয্ানয্ প্রধানরা তঁােক প্রশ্ন করেলন,
“আপিন েকন রাজার িনেদর্ শ েমেন হামনেক সম্মান েদখান না?”

4 সমস্ত প্রধানরা এিবষেয় িদেনর পর িদন মদর্ খয়েক বলা সেত্ত্বও মদর্ খয় হামেনর সামেন েকান মেতই
মাথা নীচু করেত রাজী হেলন না| তখন হামন িক কের তা েদখার জনয্ এই সমস্ত েনতারা হামনেক একথা
জানােলন| মদর্ খয় এই আিধকািরকেদর বেলিছেলন েয িতিন ইহুদী| 5 হামন যখন েদখেলন সিতয্ সিতয্ই
মদর্ খয় তােক সম্মান েদখােত অিনচু্ছক তখন িতিন খুবই কু্রদ্ধ হেলন| 6 মদর্ খয় েয ইহুদী হামন েস কথাও
েজেনিছেলন| হামেনর ইচ্ছা িছল শুধু মদর্ খয় নয়, রাজা অহেশ্বরেশর রােজয্ বসবাসকারী মদর্ খেয়র জািতর
সবাইেক হতয্া করা েহাক্|

7অহেশ্বরেশর রাজেত্বর দ্বাদশ বছেরর প্রথম মােস, নীষণ মােস হামন অক্ষ িনেক্ষপ কের একিট মােসর
একিট িবেশষ িদন েবেছ িনেলন| েসই িদনিট িছল দ্বাদশতম মাস, অদর মাস| (েস সময় অক্ষেক “পূরও”
বলা েহাত|) 8 তারপর রাজা অহেশ্বরেশর কােছ এেস হামন বলেলন, “েহ রাজন, আপনার রােজয্র সবর্ত্র
এক িবেশষ জািতর মানুষরা বাস করেছ, যােদর সংসৃ্কিত অনয্েদর েথেক আলাদা| তারা অনয্ েকান জািতর
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েলাকেদর সেঙ্গ েমলােমশা কের না, এমন িকআপনার িবিধও েমেন চেল না| এই সমস্ত েলাকেদরআপনার
রােজয্ বসবাস করেত েদওয়া উিচৎ বেল আিম মেন কির না|

9 “রাজার প্রিত আমার িবনীত িনেবেদন: আমার পরামশর্ হল, এই সব েলাকেদর েশষ কের েদওয়ার
জনয্ আপিন িনেদর্ শ িদন| আর আিম রাজ েকাষাগাের 10,000 েরৗপয্মুদ্রা জমা েদেবা|”*

10-11 রাজা তখন তঁার আঙুল েথেক একিট আংিট েবর কের হামনেক িদেলন| হামন িছেলন ইহুদীেদর
শত্রু| িতিন িছেলন অগািগয হম্মদাথার পুত্র| রাজা তঁােক বলেলন, “েরৗপয্ মুদ্রাগুিল তুিম েতামার জনয্ রাখ
এবং ইহুদীেদর তুিম যা খুিশ করেত পােরা|”

12তখন প্রথম মােসর 13 িদেন রাজার সমস্ত সিচবেদর েডেক পাঠােনা হল এবং তারা প্রেতয্কআঞ্চিলক
ভাষায় হামেনর িনেদর্ শ িলেখ িনেলা| তারা েসই িনেদর্ শ িলেখ িনেয় সমস্ত অঞ্চেলর প্রােদিশক কতর্ ােক
পািঠেয় িদল| এই িনেদর্ শ স্বয়ং রাজা অহেশ্বরেশর হুকুেম েলখা হল এবং জাির করা হল এবং তঁার অঙু্গরীয
িদেয় শীলেমাহর করা হল|

13 এই সমস্ত িচিঠ িনেয় বাতর্ াবাহকরা রােজয্র সমস্ত অঞ্চেল েগেলন| িচিঠিট একিট িনির্দষ্ট িদেন বয়স
িনির্বেশেষ সমস্ত ইহুদীেক েশষ করবার আেদশ বহন করিছল| দ্বাদশতম মাস, অদর মােসর 13 িদনেক
এই হতয্ালীলার জনয্ বাছা হেয়িছল| এছাড়াও, ইহুদীেদর সমস্ত িবষয় সম্পিত্ত বােজযাপ্ত করবার িনেদর্ শও
েদওয়া হেয়িছল|

14 এই িনেদর্ শ সম্বিলত িচিঠর প্রিতিলিপ সমস্ত প্রেদশগুিলেত এবং সব েলাকেদর কােছ পাঠােনা হল|
বলা েহাল এই আেদশেক িবিধ িহেসেব মানেত হেব এবং প্রকাশয্ স্থােন রাখেত হেব যােত ওই সমস্ত
েলাকরা েসই িদেনর জনয্ প্রস্তত হেত পাের| 15 রাজার িনেদর্ েশ বাতর্ াবাহকরা েযখােন এই আেদশ জাির
হেয়িছল, েসই রাজধানী শূশন েথেক তত্ক্ষণাত্ রওনা হল| তারপর রাজা ও হামন একসেঙ্গ দ্রাক্ষারস পান
করেত বসেলন| শূশেনর সকেল এ িনেদর্ েশ িবচিলত হল| ভুল েবাঝাবুিঝ হল| েলােক উিদ্বগ্ন হল|

4
ইেষ্টেরর সাহাযয্ েচেয় অনুনয় করেলন মদর্ খয়

1 মদর্ খয় এসব কথা জানেত পারেলন| িতিন ইহুদীেদর িবরুেদ্ধ রাজার েদওয়া িনেদর্ েশর কথা জানেত
েপের, িনেজর প্রকৃত েপাশাক িঁছেড় েফেল েশােকর েপাশাক পরেলন| তারপর সারা মাথায় ভস্ম েমেখ
উচ্চস্বের কঁাদেত কঁাদেত শহের েবড়ােলন| 2 িতিন এভােব রাজদ্বার পযর্ন্ত েগেলন কারণ েশােকর েপাশাক
পের কাউেক এভােব দরজার েভতের েযেত েদওয়া হেতা না| 3প্রেতয্কিট প্রেদেশ েযখােন েযখােন রাজার
িনেদর্ শ জাির করা হেয়িছল েযখােন ইহুদী সম্প্রদােয়র মেধয্ েশােকর ছায়া পেড় িগেয়িছল| তারা সকেল
অভুক্ত েথেক উচ্চস্বের কান্নাকািট করিছল| অেনক ইহুদী মাথায় ভস্ম েমেখ মািটেত গড়াগিড় িদিচ্ছল|

4 ইেষ্টেরর পিরচািরকা ও নপুংসক পিরচারকরা এেস তঁােক মদর্ খেয়র কথা জানােলা| েসকথা শুেন
ইেষ্টর মমর্াহত ও িবষণ্ন হেলন| িতিন েশােকর েপাশাক েছেড় েফলেত অনুেরাধ জািনেয় মদর্ খেয়র জনয্
জামাকাপড় পাঠােলন| িকন্তু মদর্ খয় তা পরেত রাজী হেলন না| 5 তখন ইেষ্টর হথক নােম রাজার এক
নপুংসক পিরচারকেক েডেক পাঠােলন| হথকেক রাজা ইেষ্টেরর পিরচযর্ার কােজ িনেয়াগ কেরিছেলন|
তােক ইেষ্টর মদর্ খেয়র দুঃেখর কারণ অনুসন্ধান করেত বলেলন| 6 তখন হথক রাজপ্রাসােদর ফটেকর
সামেন শহেরর উনু্মক্ত প্রাঙ্গেণ েযখােন মদর্ খয় অেপক্ষা করিছল েসখােন েগল| 7 মদর্ খয় হথকেক যা যা
ঘেটেছ েস সব কথাই বলেলন| এমনিক ইহুদীেদর িনধেনর জনয্ হামন রাজেকাষাগাের েয অথর্ েদবার
প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলন, তার সিঠক পিরমাণও মদর্ খয় তােক জানােলন| 8 মদর্ খয় তােক ইহুদী হতয্ার
জনয্ রাজার েদওয়া িনেদর্ শ-নামার একিট প্রিতিলিপও িদেলন| এই িনেদর্ শ-নামািট শূশেনর সবর্ত্র পাঠােনা
হেয়িছল| িতিন হথকেক িনেদর্ শ-নামািট ইেষ্টরেক েদিখেয় যা ঘেটিছল তা বয্াখয্া করেত বলেলন| উপরন্তু
িতিন তােক ইেষ্টরেক রাজার কােছ িগেয় তঁার স্বজাতীয়েদর জনয্ ও মদর্ খেয়র জনয্ ক্ষমা িভক্ষা করার জনয্
বলেত বলেলন|
* 3:9: আর আিম � জমা েদেবা সম্ভবতঃ হামন আশা কেরিছল েয এই িবশাল পিরমান েরৗপয্মুদ্রা, েযগুিল প্রদশর্ন করা হেব েসগুিল
ইহুদীেদর সম্পিত্ত বােজয়াপ্ত কের েযাগাড় করা হেব|
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9 হথক িফের িগেয় ইেষ্টরেক মদর্ খেযর সব কথাই জানাল|
10 ইেষ্টর তখন হথকেক বলেলন, মদর্ খয়েক জানােত: 11 “রােজয্র সমস্ত বািসন্দা ও রাজার সমস্ত

েনতারাই জােনন, েয ডাক না পড়েল পুরুষ বা নারী েযই েহাক্ না েকন রাজার কােছ েযেত পাের না| যিদ
েকউ রাজার কােছ যায় তেব তার মৃতুয্দণ্ড হয়| এেক্ষেত্র একমাত্র বয্িতএম হল: রাজা যিদ কােরা হােত
তঁার েসানার রাজদণ্ডিট েদন, তাহেল এেক্ষেত্র েস বয্িক্ত মৃতুয্দণ্ড েথেক িনষৃ্কিত পায়| িকন্তু আমােক রাজা
গত 30 িদেনর মেধয্ একবারও েডেক পাঠান িন|”

12-13 মদর্ খয়েক ইেষ্টেরর বাতর্ া জানােনা হেল িতিন ইেষ্টরেক বেল পাঠােলন: “ইেষ্টর, এমন েভেবা
না েয যিদও তুিম রাজপ্রাসােদ বাস করেছা, ইহুদী হেয়ও িনেজ েবঁেচ যােব| 14 তুিম যিদ এখন চুপ কের
থােকা, ইহুদীেদর জনয্ সাহাযয্ ও স্বাধীনতা েকাথাও না েকাথাও েথেকআসেব, িকন্তু তুিম ও েতামার িপতার
পিরবােরর সকেল মারা যােব| েক জােন, হয়েতা িঠক এরকম েকান একটা সমেয়র জনয্ই েতামােক রাণী
করা হেয়েছ!”

15-16 ইেষ্টর এর উত্তের মদর্ খয়েক জানােলন: “শূশেনর সমস্ত ইহুদীেদর সেঙ্গ আমার জনয্ উপবাস
কেরা| িতন িদন, িতন রািত্র েতামরা েকান খাদয্ ও পানীয় গ্রহণ কেরা না| আিম ও আমার পিরচািরকারাও
েতামােদর মেতাই উপবাস করেবা| তারপর আিম রাজার কােছ যােবা| আিম জািন, না ডাকেত রাজার কােছ
যাওয়াটা িনয়ম িবরুদ্ধ| িকন্তু আিম তাও যােবা, তােত যিদ আমার মৃতুয্ও হয়, েতা হেব|”

17 মদর্ খয় তখন িগেয় ইেষ্টর তঁােক যা যা করেত বেলিছেলন সবই করেলন|

5
ইেষ্টর রাজার সেঙ্গ কথা বলেলন

1 তৃতীয় িদন ইেষ্টর তঁার িবেশষ েপাশাক পিরধান কের রাজার প্রাসােদর েভতের িগেয় রাজ দরবােরর
সামেন, রাজা েযখােন দরবার কেক্ষর প্রেবশ পেথর িদেক মুখ কের তঁার িসংহাসেন বসেতন, েসখােন িগেয়
দঁাড়ােলন| 2 রাণীেক দঁািড়েয় থাকেত েদেখ রাজা খুবই খুশী হেলন এবং তৎ ক্ষণাৎ  তঁার িদেক িনেজর
েসানার রাজদণ্ডিট এিগেয় িদেলন| ইেষ্টর তখন সভার েভতের রাজার সািন্নেধয্ িগেয় সুবণর্ রাজদেণ্ডর
েশষাংশ স্পশর্ করেলন|

3 তখন রাজা ইেষ্টরেক রশ্ন করেলন, “িক কারেণ েতামায় এেতা িবমষর্ েদখােচ্ছ রাণী ইেষ্টর? তুিম িক
আমায় িকছু িজেজ্ঞস করেত চাও? আমার কােছ যিদ তুিম িকছু চাও, এমনিক তুিম যিদ রােজয্র অেধর্কও
চাও তাও আিম েতামায় েদেবা|”

4 ইেষ্টর জবাব িদেলন, “আিম আপনার জনয্ ও হামেনর জনয্ একিট েভােজর আেয়াজন কেরিছ| দয়া
কের হামেনর সেঙ্গ আজ েসই েভাজসভায় আসুন|”

5 রাজা বলেলন, “হামনেক শীঘ্রই িনেয় এেসা যােত ইেষ্টর যা বলেছ আমরা তাই করেত পাির|”
অতএব রাজা ও হামন ইেষ্টেরর আেয়ািজত েভাজসভায় েগেলন| 6 যখন তঁারা দ্রাক্ষারস পান করিছেলন

তখন রাজা আবার ইেষ্টরেক িজজ্ঞাসা করেলন, “েতামার অনুেরাধটা িক? তুিম যিদ আমার রােজয্র
অেধর্কও চাও তা েতামায় েদওয়া হেব|”

7 ইেষ্টর উত্তর িদেলন, “আমার অনুেরাধ হল, 8 রাজা যিদ আমার ওপর খুশী হেয় থােকন এবং িতিন
যিদ আমার ইচ্ছামত িজিনষ আমােক িদেত পােরন তাহেল আমার ইচ্ছা হল: আিম চাই রাজা এবং হামন
দয়া কের আগামীকাল আমার বাড়ীেত আসুন| আিম একিট েভাজসভার আেয়াজন করব এবং ঐ সভায়
আমার ইচ্ছা প্রকাশ করব|”

মদর্ খেযর প্রিত হামেনর েক্রাধ
9 হামন েসিদন রাজার বাড়ী েথেক খুবই খুিশ মেন ও আনিন্দত িচেত্ত আসিছেলন, িকন্তু রাজেতারেনর

সামেন মদর্ খয়েক দঁািড়েয় থাকেত েদেখ িতিন খুব েরেগ েগেলন| িতিন যখন পাশ িদেয় েগেলন তখন
মদর্ খয় মাথা নীচু করেলন না বা হামনেক সম্মান েদখােলন না| িতিন হামনেক কখনও ভয় েপেতন না আর
এ বয্পাের হামন খুব কু্রদ্ধ িছেলন| 10 যাই েহাক্ েকান মেত রাগ েচেপ হামন বািড় চেল েগেলন| বািড়
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িফের হামন তঁার বনু্ধেদর ও স্ত্রী েসরশেক েডেক পাঠােলন| 11 তারপর িতিন কত বড়েলাক তা িনেয়,
তঁার পুত্রেদর সংখয্া িনেয় ও রাজা তঁােক িক ভােব খািতর কেরন তা িনেয় বড়াই করেত শুরু করেলন|
রাজা েয তঁােক রােজয্র সেবর্াচ্চ পদিট িদেয়েছন একথাও িতিন জানােত ভুলেলন না| 12 “শুধু এই নয়,”
হামন বলেলন, “রাণী আগামীকাল রাজার জনয্ েয েভাজসভার বয্বস্থা কেরেছন তােত একমাত্র আমােকই
রাজার সেঙ্গ েযেত আমন্ত্রণ জািনেয়েছন| 13 িকন্তু এসব সেত্ত্বও আিম খুিশ হেত পারিছ না| যতক্ষণ ওই
ইহুদী মদর্ খয়টােক রাজদ্বােরর কােছ বেস থাকেত েদখেবা ততক্ষণ আমার পেক্ষ খুশী হওয়া সম্ভব নয়|”

14তখন হামেনর স্ত্রী েসরশ ও হামেনর বনু্ধরা পরামশর্ িদেলন, “কাউেক িদেয় একটা বড় 75 ফুট মেতা
থাম্বা বািনেয়, রাজােক বেলা সকাল েবলা ওটায মদর্ খয়েক ফঁািস িদেত| আর তারপর খুিশ মেন রাজােক
িনেয় েভাজসভায় েযও!”
এই প্রস্তাবটা হামেনর েবশ মেন ধরায়, িতিন মদর্ খয়েক ফঁািস েদবার জনয্ স্তম্ভ বানােত হুকুম িদেলন|

6
মদর্ খেয়র সম্মান প্রািপ্ত

1 েসিদন রােত রাজার েচােখ িকছুেতই ঘুম আসিছল না| রাজা তখন তঁার এক ভৃতয্েক েডেক (রাজােদর
ইিতহাস বই েথেক েযখােন রাজােদর রাজত্ব কােলর সব ঘটনা নিথভুক্ত করা আেছ তা পেড় েশানােত
বলেলন|) 2 ভৃতয্িট তখন রাজােক, রাজার আিধকািরক িবগ্থন ও েতরশ যারা প্রেবশপথ পাহারা িদত,
তােদর দুষ্ট চক্রােন্তর কথা এবং মদর্ খেয়র কথা, েয চক্রােন্তর কথা শুনেত েপেয়িছল এবং প্রাসােদ জািনেয়
িদেয়িছল তা পেড় েশানােলা|

3 রাজা িজেজ্ঞস করেলন, “মদর্ খয়েক এর জনয্ িক সম্মান এবং পুরস্কার েদওয়া হেয়েছ?”
ভৃতয্রা রাজােক জানােলা, “মদর্ খেযর জনয্ িকছুই করা হয়িন|”
4 িঠক েস সময় হামন রাজপ্রাসােদর বিহদ্বর্ াের প্রেবশ করেলন| হামন, তখন মদর্ খয়েক ফঁািস েদবার জনয্

রাজার অনুেমাদন িনেত এেসিছেলন| রাজা বাইের পােয়র আওয়াজ েপেয় জানেত চাইেলন, “এইমাত্র
প্রাঙ্গেণর েভতের েক এেলা?” 5 ভৃতয্রা উত্তর িদল, “হামন চাতােল দঁািড়েয় আেছন|”
রাজা বলেলন, “তােক েভতের িনেয় এেসা|”
6 হামন েভতের আসার পর রাজা তঁার কােছ জানেত চাইেলন, “হামন, রাজা কাউেক সম্মান িদেত

চাইেল তা িকভােব েদওয়া উিচৎ ?”
হামন মেন মেন ভাবেলা, “আিম ছাড়া সম্মান পাওয়ার আর েক আেছ? আিম িনিশ্চত, রাজা িনশ্চয়ই

আমােক সম্মান জানােনার কথা ভাবেছন|”
7 হামন তখন রাজােক বলেলন, “মহারাজ আপিন যিদ কাউেক সম্মান েদখােত চান তাহেল, 8আপনার

ভৃতয্েদর আপনার িনেজর পরা একিট েপাশাক ও আপনার িনেজর চড়া একিট েঘাড়া আনেত বলুন|
েঘাড়ািটর মাথায় ভৃতয্রা একিট রাজমুকুট পিরেয় িদক| 9 এরপর আপনার েকান গুরুত্বপূণর্ েনতােক এই
রাজেপাশাকিট, মহারাজ েয বয্িক্তেক সম্মান জানােত চান তােক পরেত সাহাযয্ করেত বলুন এবং েসই
েনতােক বলুন ঐ বয্িক্তেক েসই েঘাড়ার ওপর বিসেয় সারা শহেরর রাস্তায় এই বেল ঘুের েবড়ােত, �রাজা
যঁােক সম্মান েদখােত চান তঁার জনয্ এটা করা হল|� ”

10 রাজা তখন হামনেক আেদশ িদেলন, “তাড়াতািড় িগেয় ঐ ইহুদী মদর্ খেয়র জনয্ একিট েঘাড়া ও
েপাশােকর বয্বস্থা কর| যাও, মদর্ খয় প্রাসােদর প্রেবশ পেথর কােছ অেপক্ষা কের আেছ| তুিম েযভােব
বেলেছা, েসভােব তঁােক সম্মান েদখাও|”

11 হামন িগেয় রাজার েপাশাক ও েঘাড়া িনেয় এেলন| তারপর মদর্ খয়েক িনেজ েসই েপাশাক পিরেয়,
েঘাড়ায় চিড়েয়, শহেরর প্রিতিট রাস্তায় েযেত েযেত বলেত লাগেলন, “রাজা যঁােক সম্মান েদখােত চান
এভােবই েদখান!”

12 এরপর মদর্ খয় আবার রাজদ্বােরই িফের েগেলন িকন্তু অপমািনত হামন লজ্জায় বািড় িফের এেলন|
বািড় িফের এেস লজ্জায় ও অপমােন মুখ ঢাকেলন| 13 িতিন তঁার স্ত্রী ও বনু্ধেদর সব কথা খুেল বলেলন|
হামেনর স্ত্রী ও বনু্ধরা হামনেক বলেলা, “মদর্ খয় যিদ ইহুদী হয় তাহেল েতামার পেক্ষ জয়লাভ করা অসম্ভব|
েতামার পতন শুরু হেয়েছ এবং এভােব তুিম িনিশ্চত েশষ হেয় যােব|”
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14 সকেল িমেল যখন হামনেক এসব কথা বলেছ তখন রাজার নপুংসক পিরচারকরা এেস ইেষ্টেরর
েভাজসভার জনয্ হামনেক তাড়াতািড় আসেত বলেলন|

7
হামেনর ফঁািস

1অতঃপর রাজা ও হামন রাণী ইেষ্টেরর েভাজসভায় এেলন| 2 েভাজসভার িদ্বতীয় িদেন দ্রাক্ষারস পান
করেত করেত রাজা আবার ইেষ্টরেক রশ্ন করেলন, “রাণী তুিম আমার কােছ িক েযন চাইেব বেলিছেল?
তুিম বেলা েতামার িক প্রেয়াজন, অবশয্ই তা েতামায় েদওয়া হেব|আিম েতামায় সব িকছু, এমনিক রােজয্র
অেধর্কও িদেত রািজ!”

3 তখন রাণী ইেষ্টর উত্তর িদেলন, “েহ রাজন, যিদ সিতয্ই আপিন আমােক ভালেবেস থােকন এবং
আিম যা চাই তা িদেয় সন্তুষ্ট হেত চান, তেব আমার িবনীত প্রাথর্না আপিন অনুগ্রহ কের আমায় জীবন িভক্ষা
িদন| আমায় বঁাচেত িদন আর আমার স্বজািতেদরও বঁাচেত িদন| এটুকুই শুধু আিম চাই| 4 একথা বলিছ
কারণ আমােক ও আমার স্বজািতেদর িবনাশ, হতয্া ও পুেরাপুির িনিশ্চহ্ন করবার জনয্ িবিক্র কের েদওয়া
হেয়েছ| যিদ আমােদর িনছক ক্রীতদাস িহেসেব িবিক্র করা হেতা তাহেল আিম চুপ কেরই থাকতাম কারণ
আিম জািন েয তা রাজা মহারাজােদর উতয্ক্ত করার মেতা গুরুত্বপূণর্ েকান ঘটনা নয়|”

5 রাজা অহেশ্বরশ তখন রাণীেক িজেজ্ঞস করেলন, “এ কাজ েতামার সেঙ্গ েক কেরেছ? েক েসই
বয্িক্ত যার এেতা বেড়া স্পধর্া েয েতামার েলাকেদর সেঙ্গ এমন কের?”

6 ইেষ্টর বলেলন, “আমােদর েসই শত্রু হল এই পাপাত্মা হামন|”
একথা শুেন রাজা ও রাণীর সামেন তখন হামন ভেয় েকঁেপ উঠেলা| 7 রাজা ভীষণ কু্রদ্ধ হেয় পানপাত্র

পিরতয্াগ কের বাগােন চেল েগেলন| িকন্তু হামন রাণী ইেষ্টেরর কােছ প্রাণ িভক্ষা করার জনয্ েথেক েগেলন|
হামন প্রাণ িভক্ষা করিছেলন কারণ িতিন জানেতন, রাজা িনশ্চয়ই ইিতমেধয্ই তঁােক হতয্া করার কথা িঠক
কের েফেলেছন| 8 রাজা যখন বাগান েথেক আবার সভাগৃেহ ঢুকেছন, িঠক তখনই িতিন েদখেত েপেলন,
রাণী ইেষ্টর েকদারায় িবশ্রাম িনেচ্ছন এবং হামন রাণীর সামেন আছেড় পড়েলন| রাজা তখন িচৎকার কের
তােক বলেলন, “আিম এখেনা রাণীর বািড়েত আিছ, আর আমার উপিস্থিতেতই তুিম রাণীেক আক্রমণ
করেছা?”
একথা বলার প্রায় সেঙ্গ সেঙ্গই রাজভৃতয্রা এেস হামনেক হতয্া করল|* 9 হেবর্াণা নােম রাজার এক

নপুংসক ভৃতয্ বলল, “হামেনর বািড়র কােছ প্রায় 75 ফুট দীঘর্ একিট ফঁািসকাঠ বানােনা হেয়েছ| মদর্ খয়েক
এর ওপের ফঁািস েদবার জনয্ হামন এটা বািনেয়েছ| মদর্ খয় হল েসই বয্িক্ত েয রাজােক হতয্া করার কুচক্রান্ত
ফঁাস কের িদেয় রাজােক বঁািচেয়িছল|”
রাজা বলেলন, “ওই কােঠ হামনেকই ফঁািস েদওয়া েহাক্|”
10 তখন মদর্ খেযর জনয্ হামেনর িনেজর হােত বানােনা ফঁািসকােঠ (ভৃতয্রা) সকেল িমেল হামনেক

ঝুিলেয় িদল এবং এইভােব রাজার রাগ পড়েলা|

8
ইহুদীেদর সাহাযয্ করার জনয্ রাজার আেদশ

1 েসিদনই রাজা অহেশ্বরশ রাণী ইেষ্টরেক হামেনর যাবতীয় সম্পিত্ত িদেয় িদেলন| ইেষ্টর রাজােক
জানােলন েয মদর্ খয় সম্পেকর্ তঁার ভাই হয়| তারপর মদর্ খয় রাজার সেঙ্গ েদখা করেত এেলন| 2 রাজা
হামেনর েথেক েয আংিটটা ইিতমেধয্ েফরত িনেয় িনেয়িছেলন েসিট িনেজর আঙুল েথেক খুেল এবার
মদর্ খয়েক িদেলন| এরপর ইেষ্টর মদর্ খয়েক হামেনর যাবতীয় সম্পিত্তর দািয়ত্ব অপর্ণ করেলন|
* 7:8: হামনেক � করল আক্ষিরক অেথর্, “হামেনর মুখমণ্ডল েঢেক িদল|”
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3 ইেষ্টর এবার রাজার সেঙ্গ কথা বলার সময় তঁার পদতেল পেড় কঁাদেত কঁাদেত হামেনর ইহুদীেদর
হতয্া করার িনষু্ঠর পিরকল্পনা তঁােক পিরতয্াগ করেত বলেলন| ইহুদীেদর ক্ষিত সাধেনর জনয্ই হামন এই
পিরকল্পনা কেরিছেলন|

4 রাজা তখন তঁার সামেন েসানার রাজদণ্ডিট বািড়েয় িদেল, ইেষ্টর উেঠ দঁািড়েয় বলেলন, 5 “েহ রাজন,
যিদ আপিন আমায় পছন্দ কের থােকন এবং যিদ খুশী হন, তাহেল দয়া কের আমার জনয্ এইটুকু করুন|
আপনার যিদ মেন হয়, আিম যা বলিছ তা সিঠক এবং আপিন যিদ আমার প্রিত সন্তুষ্ট হেয় থােকন তাহেল
আেগর িনেদর্ শিট খণ্ডন করার জনয্ একিট নতুন িনেদর্ শ িলেখ িদন| হামন, ইহুদীেদর হতয্ার িনেদর্ শ িদেয়
এর আেগ প্রিতিট প্রেদেশ খবর পািঠেয়েছ| 6 িকন্তু আমার পেক্ষ আমার স্বজািতেদর এই নৃশংস হতয্াকাণ্ড
েদখা সম্ভব নয় বেলই আিম মহারােজর কােছ এই একান্ত িমনিত করিছ|”

7 রাজা অহেশ্বরশ তখন রাণী ইেষ্টর ও মদর্ খয়েক উত্তর িদেলন, “েযেহতু হামন ইহুদী িবেদ্বষী িছল
েসেহতু আিম ওর সমস্ত সম্পিত্ত ইেষ্টরেক িদেয়িছ| আমার েসনারা হামনেক ফঁািসকােঠ ঝুিলেয় িদেয়েছ|
8 এখন রাজার বকলেম, েতামােদর মেত ইহুদীেদর সবেচেয় েবিশ সাহাযয্ হেব এমন ভােব একিট িনেদর্ শ
(েতামরা) েলেখা| তারপর রাজার আংিটিট িদেয় েসটােত শীলেমাহর দাও| রাজার বকলেম েলখা এবং
রাজার আংিটিট িদেয় সীলেমাহর করা আেদশ কখেনা বািতল করা যায় না|”

9দ্রুত রাজার সমস্ত সিচবেক েডেক পাঠােনা হল| তৃতীয় মােস অথর্াৎ সীবন মােসর 23 িদেন একাজ
করা হল| এই সমস্ত সিচবরা তখন ইহুদীেদর জনয্ েদওয়া মদর্ খেয়র িনেদর্ শগুেলা িলেখ িনল| েসই িনেদর্ শ
ভারতবষর্ েথেক কূশ েদশ পযর্ন্ত িবসৃ্তত 127 িট প্রেদেশর প্রশাসক ও েনতা সকলেক পাঠােনা হল|
প্রেতয্কিট প্রােদিশক ভাষায় ও সবর্জনেবাধয্ ভাষায় িনেদর্ শগুিল েলখা হেয়িছল যােত সবাই সহেজ বুঝেত
পাের| ইহুদীেদর জনয্ এই িনেদর্ শ তােদর িনেজেদর ভাষায়, িনজস্ব বণর্মালায় েলখা হেয়িছল| 10 মদর্ খয়
স্বয়ং রাজা অহেশ্বরেশর বকলেম এই িনেদর্ শগুিল িলেখ, িচিঠগুিল রাজার আংিট িদেয় সীলেমাহর কের
বন্ধ করেলন এবং দ্রুতগামী অশ্বােরাহী বাতর্ াবাহকেদর িদেয় িচিঠগুিল পািঠেয় েদওয়া হল| এই সমস্ত
েঘাড়াগুেলােক রাজার িনেজর বয্বহােরর জনয্ই িবেশষভােব ৈতরী করা হেতা|

11 এই সমস্ত িচিঠেত, রাজা অহেশ্বরেশর িনেদর্ শ বলা হল:
প্রিতিট শহের ইহুদীেদর সমেবত ভােব তােদর িনেজেদর রক্ষা করার অিধকার েদওয়া হল| তােদর বা

তােদর নারী ও িশশুেদর যিদ েকান দল আক্রমণ কের তাহেল তারা েসই শত্রুেদর দলেক হতয্া ও ধ্বংস
করেত পারেব এবং ইহুদীেদর তােদর শত্রুেদর সম্পদ লুঠ করার অিধকারও েদওয়া হল|

12 ইহুদীেদর এই অিধকার েদওয়া হল দ্বাদশ মাস অথর্াৎ অদর মােসর 13 িদেন| রাজা অহেশ্বরেশর
সাম্রােজয্র সমস্ত প্রেদেশই ইহুদীেদর এই অিধকার েদওয়া হল| 13 এই িচিঠর একিট প্রিতিলিপ পািঠেয়
প্রেতয্কিট রােজয্ প্রেতয্কিট প্রেদেশ একিট িবিধ জাির করা হল| রােজয্র সবর্ত্র সবাইেক এই িবিধর কথা
জািনেয় েদওয়া হল| যােত ইহুদীরা সকেল ওই িবেশষ িদনিটেত তােদর সমস্ত শত্রুেদর েমাকািবলা করার
জনয্ এবং প্রিতেশাধ েনওয়ার জনয্ প্রস্তুত থাকেত পাের| 14 বাতর্ াবাহকরা রাজার িনেদর্ েশ রাজার েঘাড়ায়
চেড় দ্রুত যাত্রা করল কারণ রাজা তােদর তাড়াতািড় যাবার জনয্ আেদশ িদেলন| িনেদর্ শিট রাজধানীেতও
টািঙেয় েদওয়া হল|

15মদর্ খয় রাজার কাছ েথেক চেল েগেলন| িতিন রাজার উপহার েদওয়া নীল ও সাদা রেঙর একিট িবেশষ
েপাশাক ও েসানার বড় একিট মুকুট এবং েবগুনী িলেনন কাপেড়র আলখাল্লাও পেরিছেলন| 16 ইহুদীেদর
জনয্ এিট িছল একিট িবেশষ উৎসেবর িদন| সকেলই খুব খুশী ও আনিন্দত িছল এবং শূশেন আনন্দ ও
খুশীর মেধয্ িদেয় িদনিট উদযাপন করা হল|

17 প্রেতয্কিট প্রেদশ, প্রিতিট নগের রাজার িনেদর্ শ েপৗছঁেনার সেঙ্গ সেঙ্গ প্রিতিট ইহুদী পিরবার খুশী
হেয় উঠল| তারা উৎসব ও েভাজসভার েতাড়েজাড় শুরু কের িদল| ইহুদীেদর ভেয় অনয্ অেনেক ইহুদী
হেয় েগল|

9
ইহুদীেদর জয়
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1 রাজার আেগর েদওয়া আেদশ অনুযায়ী, দ্বাদশ মােসর অথর্াৎ অদর মােসর 13 িদেন ইহুদীরা তােদর
শত্রুেদর দ্বারা আক্রান্ত হেব বেল িঠক হেয়িছল| ঐ িদেন ইহুদীেদর শত্রুরা তােদর হািরেয় েদবার আশা
কেরিছল| িকন্তু এখন পিরিস্থিত পােল্ট েগল| েয সমস্ত শত্রু তােদর ঘৃণা করেতা, ইহুদীরা তােদর েচেয়
অেনক েবশী শিক্তশালী হেয় উঠল| 2 রাজা অহেশ্বরেশর রােজয্র সমস্ত প্রেদেশ সবর্ত্র ইহুদীরা তােদর
শত্রুেদর আক্রমণ করার জনয্ তােদর শহের িমিলত হল| এই সিম্মিলত আক্রমণ প্রিতেরাধ করার ক্ষমতা
আর েকান দেলর না থাকায়, সকেল ইহুদীেদর ভয় েপেতশুরুকরেলা| 3প্রেতয্কিট প্রেদেশর রাজকমর্চারী,
প্রশাসক ও েনতারা ইহুদীেদর সাহাযয্ করেত লাগেলা| এই সব গণয্মানয্ বয্িক্তরা মদর্ খেয়র ভেয় ইহুদীেদর
সাহাযয্ করিছল, 4 কারণ মদর্ খয় ইিতমেধয্ রাজপ্রাসােদর এক গুরুত্বপূণর্ বয্িক্তেত্ব পিরণত হেয়েছন|
প্রেতয্কিট প্রেদেশ সকেল মদর্ খেযর নাম ও তঁার ক্ষমতার কথা জানেতা| এবং মদর্ খেয়র ক্ষমতা এমশঃ
েবেড়ই চলিছল|

5 ইহুদীরা তােদর সমস্ত শত্রুেদর পরািজত করেলা| েযসব েলােকরা তােদর ঘৃণা করেতা তারা তােদর
সেঙ্গ যা খুিশ তাই করেলা| অেনকেক তেলায়ার িদেয় হতয্াও করেলা| 6 শুধু রাজধানী শূশেনই ইহুদীরা
500 বয্িক্তেক হতয্া কেরিছল| 7 ইহুদীরা হতয্া কেরিছল পশর্ন্দাথ, দেল্ফান, অস্পাথ, 8 েপারাথ, অদিলয়,
অরীদাথ, পমর্স্ত, অরীষয়, অরীদয় এবং বিয়ষাথেক| 9 এরা হল হামেনর দশ পুত্র| 10 হামন িছল হম্মদাথার
পুত্র| েস িছল ইহুদীেদর শত্রু| ইহুদীরা তার েছেলেদর হতয্া কেরিছল িকন্তু তােদর সম্পিত্তেত হাত েদয়িন|

11 রাজা যখন েসিদন রাজধানী শূশেন কত জনেক হতয্া করা হেয়েছ জানেত পারেলন 12 তখন িতিন
রাণী ইেষ্টরেক বলেলন, “হামেনর 10 পুত্র সহ 500 জনেক ইহুদীরা শূশেন হতয্া কেরেছ| এবার বেলা
রােজয্র অনয্ানয্ প্রেদেশ তুিম িক চাও? তুিম আমােক যা বলেব আিম তাই করেবা|”

13 ইেষ্টর তখন রাজােক বলেলন, “যিদ রাজা চান, তাহেল শূশেন ইহুদীরা আজ যা কেরেছ,
আগামীকালও আবার তা করবার অনুমিত িদন| প্রিতেশাধ েনবার জনয্ ইহুদীেদর আরও একিদন অনুমিত
িদন| হামেনর 10 জন পুেত্রর েদহ ফঁািসকােঠ ঝুিলেয় েদওয়া েহাক্|”

14 তখন রাজা শূশেন এই িনেদর্ েশর েময়াদ একিদন বািড়েয় িদেলন এবং হামেনর 10 পুেত্রর মৃতেদহও
কথা মেতা ঝুিলেয় েদওয়া হল| 15 পেরর িদন অথর্াৎ অদর মােসর 14 িদেনর িদন ইহুদীরা শূশেন আেরা
300 জনেক হতয্া করেলা, তেব তােদর সম্পিত্ত লুঠ কেরিন|

16একই সমেয়, অনয্ানয্ প্রেদেশর ইহুদীরা তােদর িনেজেদর রক্ষার জনয্ শিক্ত সঞ্চয় করেত একেজাট
হল| আক্রমেণর সময় ইহুদীরা তােদর 75,000জন শত্রুেক হতয্া করল| িকন্তু তারা তােদর শত্রুেদর েকান
িকছু লুঠ কেরিন| 17 অনয্ানয্ প্রেদশগুিলেত এ ঘটনা ঘেটিছল অদর মােসর 13 িদেন| 14 িদেন ইহুদীরা
সকেল খুিশ মেন িবশ্রাম িনল এবং ঐ িদনিটেক একিট খুিশর ছুিটর িদন িহেসেব পালন করেলা|

পূরীেমর উৎসব
18 শূশেনর ইহুদীরা অদর মােসর 13 ও 14 তািরখ একিত্রত হবার পর অদর মােসর 15 তািরখ িদনিটেক

খুিশর ছুিটর িদন িহেসেব পালন করেলা| 19গ্রােমগেঞ্জ ইহুদীরা অদর মােসর 14 তািরেখ তারা পূরীম উৎসব
উদযাপন করেলা এবং িদনিটেক ছুিটর িদন িহেসেব পালন করেলা| ওই িদন তারা একিট েভাজসভার
আেয়াজন কেরিছল এবং এেক অপরেক উপহার িদেয়িছল|

20 মদর্ খয় এসব ঘটনা িলেখ রাখেলা| তারপর রাজা অহেশ্বরেশর রােজয্র কােছ ও দূেরর সবকিট
রােজয্র সমস্ত ইহুদীেদর মদর্ খয় একিট িচিঠ িলখেলন| 21প্রিত বছর অদর মােসর 14 ও 15 তািরখ পূরীম
উৎসব উদযাপন করার অনুেরাধ জািনেয় মদর্ খয় ইহুদীেদর িচিঠ িলখেলন| 22 ইহুদীেদর ওই িদন দুিট পালন
করেত বলা হল কারণ ওই িদেন ইহুদীরা তােদর শত্রুেদর হাত েথেক রক্ষা েপেয়িছল| তাছাড়াও, ওই মাসিট
িছল উৎসব পালেনর একিট িবেশষ মাস, েযেহতু তােদর দুঃখ ও িবষাদ, আনন্দ ও খুিশর উৎসেব পিরণত
হেয়িছল| মদর্ খয় ওই দুিট িদনেক সবর্সাধারণ ছুিটর িদন িহেসেব েভাজসভার মাধয্েম পালন করেত এবং
এেক অপরেক ও দীন-দাঃখীেক উপহার িদেয় পালন করেত িলেখিছেলন|

23 মদর্ খয় যা িলেখিছেলন ইহুদীরা সকেলই তােত সম্মত হল এবং েয আনন্দ উৎসব তারা শুরু কেরিছল
তা চািলেয় যােব বেল কথা িদল|
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24 সমস্ত ইহুদীেদর শত্রু অগাগীয় হম্মদাথার পাত্র হামন ইহুদীেদর ধ্বংস করার জনয্ একিট িদন
েবেছিছেলন| িতিন ইহুদী িনধেনর জনয্ িদনিট েবেছ িছেলন ঘঁুিট েচেল| (েস সমেয় ঘঁুিট েক বলা েহাত
“পূর” তাই ছুিটর িদনিটর নাম েদওয়া হেয়িছল “পূরীম|”) 25 হামন এসব চক্রান্ত কেরিছেলন িকন্তু রাণী
ইেষ্টর িগেয় রাজার সেঙ্গ কথা বলার পর রাজা নতুন িনেদর্ শ িদেলন| যার ফেল শুধু েয হামেনর পিরকিল্পত
চক্রান্ত নষ্ট হল তাই নয়, তার পিরবােরও অমঙ্গেলর ছায়া েনেম এেলা| হামন ও তার সন্তানেদর ফঁািস হল|

26-27 এসমেয় অক্ষেক বলা হত “পূরীম|” তাই এই ছুিটর িদনিটেক বলা েহাত “পূরীম|” েস কারেণই
মদর্ খেযর িনেদর্ শ েমেন েসই েথেক ইহুদীরা প্রিত বছর এই দুিট িদন উদযাপন করত| 28 তারা, তােদর প্রিত
িক ঘটেত েদেখিছল তা মেন রাখার জনয্ই এই উৎসব পালন করা শুরু করেলা| ইহুদীরা এবং েয সমস্ত
েলাকরা তােদর দেল িমেশ িগেয়িছল, তারা সবাই প্রিতবছর সিঠক সমেয়, সিঠক ভােব এই ছুিটর িদন
পালন করত| প্রেতয্ক প্রজেন্মর, প্রিতিট পিরবারই এই দুিট িদেনর কথা মেন রােখ| প্রেতয্কিট অঞ্চেল,
প্রিতিট নগের এই উৎসব পািলত হত| ইহুদীরা কখেনাই পূরীেমর উৎসব উদযাপন করা বন্ধ করেব না এবং
তােদর উত্তরপুরুষরাও এই িবেশষ ছুিটর িদনগুিলেক সব সময় মেন রাখেব|

29অবীহিয়েলর কনয্া রাণী ইেষ্টর ও মদর্ খয় দুজেন িমেল পূরীম সম্পেকর্ একিট আনুষ্ঠািনক পত্র রচনা
কেরন| এই িদ্বতীয় িচিঠর ৈবধতা েবাঝােনার জনয্ই তঁারা এই িচিঠেত রাজার সমূ্পণর্ অিধকার বয্বহার
কেরন| 30 এরপর মদর্ খয় িচিঠিট রাজা অহেশ্বরেশর রাজেত্বর 127 িট প্রেদেশর সমস্ত ইহুদীেদর পািঠেয়
েদন| মদর্ খয় েলাকেদর বেলন, ছুিটর িদনিট শািন্ত আনেব এবং েলাকেদর এেক অপরেক িবশ্বাস করেত
সাহাযয্ করেব| 31 মদর্ খয় এই িচিঠগুিল েলাকেদর িনির্দষ্ট সমেয় পূরীম িদনগুিল চালু করেত বলার জনয্
িলেখিছেলন| মদর্ খয় ও রাণী ইেষ্টর তােদর পরবতীর্ উত্তরপুরুষেদর এই পূরীম উৎসব উদযাপেনর জনয্ই
িনেদর্ শিট িদেয়িছেলন| অিভপ্রায় িছল, ইহুদীেদর অনয্ানয্ উৎসেবর ও ছুিটর িদেনর মেতা এই িদন দুিটেকও
েলােক মেন রাখুক এবং অনয্ানয্ ছুিটর িদন তারা েযমন উপবাস কের, যা িকছু খারাপ ঘটনা ঘেটেছ তার
জেনয্ েচােখর জল েফেল, এই িদন দুিটও িঠক েস ভােব পালন করুক| 32 ইেষ্টেরর িচিঠর মাধয্েম পূরীম
উৎসেবর রীিত-নীিতগুিলেক সরকারী মযর্াদা েদওয়া হয় এবং এই ঘনাগুিল বইেত নিথভুক্ত করা হয়|

10
মদর্ খয় সম্মািনত হেলন

1 রাজা অহেশ্বরেশর সময় রাজেত্বর সবাইেক, এমন িক যারা দূের বা সমুদ্রতীের বসবাস করেতা
সবাইেকই কর িদেত হেতা| 2 রাজা অহেশ্বরেশর সমস্ত িবখয্াত কীির্তগুিল মািদয়া ও পারেসয্র রাজােদর
ইিতহাস বইগুিলেত পাওয়া যায়| রাজা মদর্ খেযর জনয্ যা যা কেরিছেলন েস সমস্ত িববরণও এই সব ইিতহাস
বইেত েলখা আেছ| রাজা মদর্ খয়েক একজন গুরুত্বপূণর্ বয্িক্তেত পিরণত কেরন| 3 মহারাজ অহেশ্বরেশর
পেরই গুরুেত্বর িদক িদেয় িছল মদর্ খেযর স্থান| অনয্ানয্ ইহুদীরাও সকেল মদর্ খয়েক খুবই সম্মান করেতা|
তারা মদর্ খয়েক শ্রদ্ধা করেতা কারণ মদর্ খয় ইহুদীেদর উন্নিতর জনয্ কিঠন পিরশ্রম কেরিছেলন এবং সমস্ত
ইহুদীেদর জনয্ শািন্ত এেনিছেলন|
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ইেয়ােবর িববরণ

ইেয়াব েসই সৎ েলাকিট
1ঊষ েদেশ ইেয়াব নােম একজন েলাক বাস করেতন| ইেয়াব একজন সৎ ও অিনন্দনীয় মানুষ িছেলন|

ইেয়াব ঈশ্বেরর উপাসনা করেতন এবং মন্দ কাজ করা েথেক িবরত থাকেতন| 2 ইেয়ােবর সাতিট েছেল
এবং িতনিট েমেয় িছল| 3 ইেয়ােবর 7000িট েমষ, 3000িট উট, 500 েজাড়া বলদ, 500 স্ত্রী গাধা এবং
অেনক দাসদাসী িছল| ইেয়াব িছেলন পূবর্েদেশর সব েচেয় ধনী েলাক|

4 তােদর বাড়ীেত তঁার পুত্ররা পালা কের েভাজ সভার আেয়াজন করত| এবং তারা তােদর েবানেদর
িনমন্ত্রণ করেতা| 5 তঁার পুত্রেদর েভাজসভা েশষ হেয় েগেল ইেয়াব প্রতূয্েষ ঘুম েথেক উঠেতন এবং তঁার
সন্তানেদর প্রেতয্েকর জনয্ একিট কের েহামবিল উৎসগর্ করেতন| িতিন েভেবিছেলন, “হয়েতা আমার
সন্তানরা মেন মেন ঈশ্বরেক অিভশাপ িদেয় ঈশ্বেরর িবরুেদ্ধ েকান পাপ কেরেছ|” ইেয়াব বরাবরই এই
কাজ কেরেছন যােত তঁার সন্তানেদর পাপ ক্ষমা করা হয়|

6 তারপর েসই িদনিট এল েযিদন েদবদূতরা* প্রভুর সেঙ্গ েদখা করেত এেলন| শয়তানও েদবদূতেদর
সেঙ্গ এেসিছল| 7 প্রভু তখন শয়তানেক িজজ্ঞাসা করেলন, “তুিম েকাথায় িছেল?”
শয়তান প্রভুেক উত্তর িদল, “আিম পৃিথবীেত ঘুের েবড়ািচ্ছলাম|”
8 তারপর প্রভু শয়তানেক বলেলন, “তুিম িক আমার দাস ইেয়াবেক েদেখেছা? পৃিথবীেত ইেয়ােবর

মেতা আর েকান েলাকই েনই| ইেয়াব একজন সৎ এবং অিনন্দনীয় মানুষ| েস ঈশ্বেরর উপাসনা কের এবং
মন্দ কাজ েথেক িবরত থােক|”

9 শয়তান উত্তর িদল, “িনশ্চয়! িকন্তু ইেয়াব েয ঈশ্বেরর উপাসনা কের তার যেথষ্ট কারণ রেয়েছ!
10আপিন তােক, তার পিরবারেক এবং তার যা িকছু আেছ সব িকছুেক সবর্দাই রক্ষা কেরন| েস যা িকছু
কের সব িকছুেতই আপিন তােক সফলতা েদন| তার গবািদ পশুর দল ও েমেষর পাল েদেশ এমশঃ েবেড়ই
চেলেছ| 11 িকন্তু তার যা িকছু রেয়েছ তা যিদ আপিন ধ্বংস কের েদন আিম িনিশ্চত কের বলেত পাির, েস
আপনার মুেখর ওপের আপনােক অিভশাপ েদেব|”

12প্রভু শয়তানেক বলেলন, “িঠক আেছ, ইেয়ােবর যা িকছু আেছ তা িনেয় তুিম যা খুশী তাই কর| িকন্তু
তার েদেহ েকান আঘাত কেরা না|”
তারপর শয়তান প্রভুর কাছ েথেক চেল েগল|

ইেয়াব তঁার সব িকছু হারােলন
13 এক িদন ইেয়ােবর েছেলেমেয়রা তােদর সব েথেক বড় দাদার বাড়ীেত দ্রাক্ষারস পান ও ৈনশ েভাজ

আহার করিছল| 14তখন একজন বাতর্ াবাহক এেস ইেয়াবেক সংবাদ িদল, “বলদগুেলা জিমেত হাল িদিচ্ছল
এবং স্ত্রী গাধাগুেলা কাছাকািছ চের ঘাস খািচ্ছল, তখন 15 িশবাযীেযরা আমােদর আক্রমণ কের পশুেদর
িছিনেয় িনেয় যায় এবং অনয্ ভৃতয্েদর তরবাির িদেয় হতয্া কের| একমাত্র আিমই পালােত েপেরিছ| তাই
আিম আপনােক সংবাদটা িদেত এেসিছ!”

16 যখন েসই বাতর্ াবাহক কথা বলিছল তখনই আরও একজন বাতর্ াবাহক ইেয়ােবর কােছ এেলা| িদ্বতীয়
বাতর্ াবাহক ইেয়াবেক বলল, “আকাশ েথেক বাজ পেড় আপনার েমষ এবং ভৃতয্রা সব পুেড় িগেয়েছ|
একমাত্র আিমই রক্ষা েপেয়িছ| তাই আিম আপনােক সংবাদটা িদেত এেসিছ!”

17 যখন েসই বাতর্ াবাহক কথা বলিছল তখন আেরা একজন বাতর্ াবাহক এেলা| তৃতীয় বাতর্ াবাহক বলল,
“কল্দীয়রা িতন দল ৈসেনয্ ভাগ হেয়িছল| ওরা আমােদর আক্রমণ কের উটগুিলেক িনেয় িগেয়েছ! ওরা
* 1:6: েদবদূতরা আক্ষিরক অেথর্, “ঈশ্বেরর পুত্রগণ|”
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ভৃতয্েদর তরবাির িদেয় হতয্া কেরেছ| একমাত্র আিমই রক্ষা েপেয়িছ| তাই আিম আপনােক সংবাদটা িদেত
এেসিছ!”

18 যখন তৃতীয় বাতর্ াবাহক কথা বলিছল তখন আরও একজন বাতর্ াবাহক এেলা| চতুথর্ বাতর্ াবাহক বলল,
“আপনার েছেলেমেয়রা তােদর বড় দাদার বাড়ীেত আহার করিছল ও দ্রাক্ষারস পান করিছল| 19 তখন
মরুভূিম েথেক হঠাৎ  ই একটা ঝড় এেস বাড়ীটােক েভেঙ েদয়| বাড়ীটা অল্পবয়সী েলাকেদর ওপের েভেঙ
পেড় এবং তারা মারা যায়| একমাত্র আিমই রক্ষা েপেয়িছ| তাই আিম আপনােক সংবাদটা িদেত এেসিছ!”

20 যখন ইেয়াব এইসব শুনেলন, তখন িতিন তঁার বস্ত্র িঁছেড় েফলেলন এবং মাথা কািমেয় েফলেলন|
এভােবই িতিন তঁার েশাক প্রকাশ করেলন| তারপর ইেয়াব মািটেত লুিটেয় পড়েলন এবং ঈশ্বেরর সামেন
নত হেলন| 21 িতিন বলেলন:

“যখন আিম জেন্মিছলাম
আিম নগ্ন িছলাম,

যখন আিম মারা যােবা
তখনও আিম নগ্ন থাকব|

প্রভু েদন
এবং প্রভুই িনেয় েনন|

প্রভুর নােমর প্রশংসা কেরা!”

22 এ সব িকছুই ঘটেলা, িকন্তু ইেয়াব েকান পাপ কেরনিন| ইেয়াব একথা বেলনিন েয ঈশ্বর েকান ভুল
কেরেছন|

2
শয়তান ইেয়াবেক আবার িবরক্ত করেলা

1 আর একিদন েদবদূতরা প্রভুর সেঙ্গ েদখা করেত এেলন| শয়তানও তােদর সেঙ্গ প্রভুর কােছ েদখা
করেত এেলা| 2 প্রভু শয়তানেক বলেলন, “তুিম েকাথায় িছেল?”
শয়তান প্রভুেক উত্তর িদেলা, “আিম পৃিথবীেত ঘুের েবড়ািচ্ছলাম এবং এিদক-ওিদক যািচ্ছলাম|”
3 তখন প্রভু শয়তানেক িজজ্ঞাসা করেলন, “তুিম িক আমার দাস ইেয়াবেক েদেখেছা? পৃিথবীেত

ইেয়ােবর মেতাআর েকান েলাক েনই| ইেয়াব একজন সৎ এবংঅিনন্দনীয় মানুষ| েস এখনওতার সততােক
ধের আেছ যিদও তুিম সমূ্পণর্ িবনা কারেণ তােক ধ্বংস করেত আমােক প্রেরািচত কেরিছেল|”

4তখন শয়তান উত্তর িদল, “িনেজেক রক্ষা করার জনয্ েয েকউই যা িকছু করেত পাের|* িনেজর জীবন
রক্ষা করার জনয্ একজন তার সবর্স্ব িদেয় েদেব| 5 আপিন যিদ তার েদেহ আঘাত করার জনয্ আপনার
শিক্তেক বয্বহার কেরন, তাহেল আিম েজার িদেয় বলেত পাির েয েস মুেখর ওপরই আপনােক অিভশাপ
েদেব|”

6 তখন প্রভু শয়তানেক বলেলন, “িঠক আেছ, ইেয়াব এখন েতামার ক্ষমতার মেধয্| িকন্তু তুিম তােক
েমের েফলেত পারেব না|”

7 তখন শয়তান প্রভুর কাছ েথেক চেল েগল| শয়তান যন্ত্রণাদায়ক েফাড়ায় ইেয়ােবর পা েথেক মাথা
পযর্ন্ত ভিরেয় িদল| 8 তখন ইেয়াব ছাইেয়র গাদার মেধয্ বসেলন| একটা ভাঙা েখালামকুিচ (সরা বা হঁািড়র
ভাঙা টুকেরা) িদেয় িতিন তঁার ক্ষত চঁাছেত লাগেলন| 9 ইেয়ােবর স্ত্রী তঁােক িজজ্ঞাসা করেলন, “তুিম িক
এখেনা ঈশ্বেরর প্রিত সততায় অিবচল আছ? েকন তুিম ঈশ্বরেক অিভশাপ† িদেচ্ছা না এবং মরেছা না!”

* 2:4: িনেজেক � পাের আক্ষিরক অেথর্ “চামড়ার বদেল চামড়া|” † 2:9: অিভশাপ এখােন আক্ষিরক অেথর্ “আশীবর্াদ|”
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10 ইেয়াব তঁার স্ত্রীেক উত্তর িদেলন, “তুিম একজন িনেবর্াধ স্ত্রীেলােকর মত কথা বলেছা! ঈশ্বর আমােদর
ভােলা িজিনস েদন এবং আমরা তা গ্রহণ কির| েসই ভােব আমােদর, তঁার প্রদত্ত দুঃখ কষ্টও গ্রহণ করা
উিচৎ |” এইসব ঘটনা ঘটেলা, িকন্তু ইেয়াব ঈশ্বেরর িবরুেদ্ধ েকান কথা বেল েকান পাপ করেলন না|

ইেয়ােবর িতন বনু্ধ তঁােক েদখেত এেলন
11 ইেয়ােবর িতনজন বনু্ধ হেলন ৈতমনীয় ইলীফস, শূহীয় িবল্দদ ও নামাথীয় েসাফর| ইেয়ােবর প্রিত

ঘেট যাওয়া ঘটনার কথা িতন বনু্ধই শুনেলন| তঁারা িতন জেন বাড়ী েথেক েবিরেয় এক জায়গায় িমিলত
হেলন| তঁারা ইেয়ােবর কােছ িগেয় তঁার সেঙ্গ েদখা কের সমেবদনা জানােত ও সান্ত্বনা জানােত রাজী
হেলন| 12 িকন্তু িতন বনু্ধ ইেয়াবেক অেনক দূর েথেক েদখেলন| তঁারা তঁােক িচনেতই পারিছেলন না| তঁারা
উচ্চস্বের কঁাদেত শুরু করেলন| তঁারা িনেজর কাপড় িঁছেড় েফলেলন এবং িনেজেদর মাথার ওপের শূেনয্
ধূেলা ছঁুড়েলন| 13তারপর েসই িতন বনু্ধ ইেয়ােবর সেঙ্গ সাতিদন‡ সাত রাত বেস রইেলন| েকউই ইেয়ােবর
সেঙ্গ েকান কথা বেলন িন কারণ তঁারা েদেখিছেলন ইেয়াব অিতিরক্ত কষ্ট পািচ্ছেলন|

3
েযিদন ইেয়াব জেন্মিছেলন েসই িদনেক িতিন অিভশাপ িদেলন

1 তারপর ইেয়াব মুখ খুলেলন এবং েয িদন িতিন জেন্মিছেলন েসই িদনিটেক িনন্দা করেলন| 2 িতিন
বলেলন:

3 “েয িদেন আিম জেন্মিছলাম েসিদন িচরিদেনর জনয্ িনিশ্চহ্ন হেয় যাক|
েয রািত্র বেল উেঠিছেলা, �একিট েছেল গেভর্ এেসেছ!� েস রািত্র িনিশ্চহ্ন হেয় যাক|

4 েস িদন েযন অন্ধকাের েঢেক যায়|
েসই িদেনর কথা ওপের ঈশ্বর েযন ভুেল যান|
েসই িদেন েযন আেলা প্রকাশ না হয়|

5 িবষাদ এবং মৃতুয্র অন্ধকার েযন েসই িদনেক িনেজেদর বেল দাবী কের|
েমঘ েযন েসই িদনেক েঢেক লুিকেয় রােখ| িতক্ত িবষাদ েযন েসই িদনিটেক গ্রাস কের|

6অন্ধকার েযন েসই রািত্রেক িনেয় যায়|
েসই িদনিটেক পিঞ্জকা েথেক বাদ িদেয় দাও|
েসই রািত্রেক েকান মােসর মেধয্ গণনা কেরা না|

7 েসই রািত্র েযন েকান িকছু উৎপন্ন না কের|
েসই রােত েযন েকান খুশীর শব্দ েশানা না যায়|

8 যারা িদনেক অিভশাপ েদয়* এবং যারা িলিবয়াথনেক জািগেয় তুলেত পারদশীর্,
তারা েযন েসই রাতিটেক অিভশাপ েদয়|

9 েসই িদেনর প্রভাতী নক্ষত্র েযন অন্ধকার হেয় যায়|
েসই রািত্র েযন প্রভােতর আেলার জনয্ অেপক্ষা কের িকন্তু েসই সকাল েযন েকান িদন না আেস|
েসই িদন েযন সূেযর্র প্রথম রিশ্ম েকানিদন না েদেখ|

10 েকন? কারণ েসই রািত্র আমােক জন্মােত বাধা েদয় িন|
েসই রািত্র এই সব সমসয্া েদখা েথেক আমােক িবরত কের িন|

11 যখন আিম জেন্মিছলাম, তখনই আিম মের েগলাম না েকন?
েকন আিম আমার মাতৃজঠর েথেক েবিরেয় এেসই মারা েগলাম না?

12 েকন আমার মা আমােক িনির্বেঘ্ন জন্ম িদেয়িছেলন?
আমার মােয়র স্তন েকন আমায় দুধ পান কিরেয়িছেলা?

‡ 2:13: সাতিদন সাতিদন িছল মৃতেদর জনয্ েশাক বা দুঃখ করার সাধারণ েময়াদ| * 3:8: িদনেক � েদয় অথবা “সমুদ্রেক অিভশাপ
েদয়|”
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13 এই ঘটনাগুিল যিদ না ঘটত তাহেল আিম এখন শািয়ত থাকেত পারতাম|
আিম শািন্তেত থাকতাম|

আিম ঘুিমেয় থাকেত পারতাম এবং িবশ্রাম েপতাম|
14 এই পৃিথবীর েয সব রাজা ও মন্ত্রীরা ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরীগুিল িনেজেদর জনয্ পুনির্নমর্াণ কেরেছন†
আিম তঁােদর সেঙ্গ থাকেত পারতাম|

15অথবা আিম েসই রাজপুত্রেদর সেঙ্গ থাকেত পারতাম যােদর কােছ েসানা িছল
এবং যারা তােদর বাড়ীগুিল রূপায় ভির্ত্ত কের রাখত|

16আিম েকন েসই িশশুর মত হলাম না েয জেন্মর সময়ই মারা যায়
এবং যােক মািটেত কবর েদওয়া হয়?

েয িশশু িদেনর আেলা েদেখিন
আিম যিদ েসই িশশুর মত হতাম!

17 দুষ্ট েলাকরা যখন কবের থােক তখন তারা েকান অশািন্ত অনুভব কের না|
যারা পিরশ্রান্ত, তারা কবের িবশ্রাম খঁুেজ পায়|

18 এমনিক ক্রীতদাসরাও কবেরর মেধয্ সকেল িমেল স্বচ্ছেন্দ থােক|
ক্রীতদাস তাড়কেদর িচৎকার তারা শুনেত পায় না|

19কবের সব রকেমর েলাকই রেয়েছ- গুরুত্বপূণর্ েলাক এবং যারা গুরুত্বপূণর্ নয় তারাও রেয়েছ|
এমনিক একজন দাসও তার প্রভুর কবল েথেক মুক্ত|

20 “েয মানুষ ভুগেছ তােক আেলা েদখান িকজনয্?
যার জীবন িতক্ত েকন তােক আয়ু েদওয়া হয়?

21 েয েলাক মরেত চায়, িকন্তু মৃতুয্ আেস না,
েসই দুঃখী েলাক গুপ্ত সম্পেদর েচেয়ও েবিশ কের মৃতুয্েক েখঁােজ|

22ঐ েলাকরা ওেদর কবর খঁুেজ েপেল অতয্ন্ত খুশী হেব
এবং আনেন্দ গান গাইেব|

23 যারা তােদর জীবেনর পথ েদখেত পায় না তােদর েকন জীবন েদওয়া হয়?
ঈশ্বর েকন তােদর মরণ েথেক দূের সিরেয় রােখন?

24আমার দীঘর্শ্বাসই আমার খাদয্|
আমার গুমরািন জেলর মত গিড়েয় পেড়|

25আিম যার ভেয় ভীত িছলাম আমার িঠক তাই ঘেটেছ|
যা আমার আতঙ্ক িছল, আমার িবরুেদ্ধ তাই ঘেটেছ|

26আিম শািন্ত খঁুেজ পাইিন| আিম স্বিস্ত খঁুেজ পাইিন|
আিম শুধু মাত্র অশািন্ত খঁুেজ েপেয়িছ| আিম কেষ্ট পেড়িছ!”

4
ইলীফস কথা বলেলন

1 ৈতমনীয় ইলীফস উত্তর িদেলা:

2 “যিদ েকউ েতামার সেঙ্গ কথা বলেত চায়, তুিম িক অৈধযর্য্্ হেব?
িকন্তু েতামার সেঙ্গ কথা বলা েথেক েক আমােক থামােত পাের?

3 ইেয়াব, তুিম অেনক েলাকেক িশক্ষা িদেয়েছা|
দুবর্লেক তুিম শিক্ত িদেয়েছা|

† 3:14: এই � কেরেছন অথবা যারা শহর িনমর্াণ কেরিছল েযগুেলা এখন ধ্বংসপ্রাপ্ত|
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4 যারা প্রায় পেড় যািচ্ছল তুিম তােদর উৎসািহত কেরছ|
যােদর হঁাটু েভেঙ্গ আসিছল তুিম তােদর সবল কেরছ|

5 িকন্তু এখন তুিম সমসয্ায় পেড়ছ
এবং তুিম িনরুৎসাহ হেয়েছা|

সমসয্া েতামায় আঘাত কেরেছ
এবং তুিম িবচিলত|

6 ঈশ্বেরর প্রিত েতামার শ্রদ্ধা িক
েতামােক এই পিরিস্থিতেত আত্মিবশ্বাস েযাগায় না?

েতামার সরল ও সৎ জীবন িক
েতামােক এই পিরিস্থিতেত আশা েদয় না?

7 ইেয়াব, অন্তত একজন িনেদর্ াষ েলােকর নাম কর েয ধ্বংসপ্রাপ্ত হেয়েছ|
আমােক ভােলা েলাকেদর েদখাও যারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হেয়িছল|

8আিম িকছু সমসয্া সৃষ্টিকারী মানুষ েদেখিছ যারা অেনয্র জীবনেক দুির্বষহ কের েতােল|
িকন্তু তারা সবর্দা শািস্ত েপেয়েছ|

9 ঈশ্বেরর শািস্ত ঐ েলাকেদর হতয্া কেরেছ|
ঈশ্বেরর েক্রাধ তােদর ধ্বংস কেরেছ|

10 মন্দ েলাকরা িসংেহর মত গজর্ ন ও গগর্র্ কের|
িকন্তু ঈশ্বর ঐ মন্দ েলাকেদর চুপ কিরেয় েদন এবং ঈশ্বর তােদর দঁাত েভেঙ েদন|

11 হঁয্া, ঐ মন্দ েলাকরা, েসই িসংেহর মত যারা হতয্া করার জনয্ েকান প্রাণী পায় না|
তারা মারা যায় এবং তােদর পুত্ররা যত্রতত্র ঘুের েবড়ায়|

12 “েগাপেন আমার কােছ এক বাতর্ া এেসেছ|
আিম তা িনেজর কােন শুেনিছ|

13 েস িছল একিট দুঃস্বেপ্নব মত
েযটা েলাকরা গভীরভােব ঘুিমেয় পড়েল আেস|

14আিম ভেয় েকঁেপ উেঠিছলাম|
আমার হাড়েগাড় পযর্ন্ত েকঁেপ উেঠিছল|

15আমার মুেখর সামেন িদেয় একটা আত্মা চেল েগল|
আমার সমস্ত শরীর েরামািঞ্চত হল|

16 েসই আত্মা আমার সামেন েথেম েগল|
িকন্তু আিম েদখেত পাইিন তা িক িছল|

আমার েচােখর সামেন িকছু একটা অবয়ব িছল মাত্র
এবং চারিদক িনস্তদ্ধ িছল|

তারপর আিম একিট কণ্ঠস্বর শুনেত েপলাম:
17 �েকান েলাক ঈশ্বেরর েচেয় েবশী সিঠক হেত পাের না|

েকান বয্িক্ত তার স্রষ্টার েচেয় েবশী শুদ্ধ হেত পাের না|
18 েদখ, ঈশ্বর তঁার স্বেগর্র দাসেদর প্রিতও িনভর্ র করেত পােরন না|

ঈশ্বর তঁার দূতেদর মেধয্ও ভুল ত্রুিট েদেখন|
19 তাই সিতয্ই মানুষ নশ্বর|

ধূলার িভতযুক্ত মািটর বািড়েত যারা বাস কের তােদর ঈশ্বর কত কম িবশ্বাস কেরন!
ঈশ্বর পতেঙ্গর মত তােদর িপেষ েফেলন|

মানুষ মািটর ঘের বাস কের (মানুেষর েদহ মািটর ৈতরী)|
েসই মািটর ঘেরর িভত ধূলায় বা পঁােকর মেধয্ থােক|

একটা পতেঙ্গর েথেকও সহেজ তােদর েদহ নষ্ট কের েফলা যায়!
20 সূেযর্াদয় েথেক সূযর্াস্ত পযর্ন্ত মানুষ টুকেরা টুকেরা হেয় েভেঙই চেলেছ|

েযেহতু তারা শুধুই মািটর ৈতরী েসেহতু তারা িচরতের িবনষ্ট হয়|
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21 তােদর তঁাবুর দিড় খুেল েনওয়া হয়
এবং প্রজ্ঞািবহীন অবস্থায় তারা মারা যায়|�

5
1 “ইেয়াব, তুিম যিদ চাও েতা িচৎকার কর, িকন্তু েকউ েতামার ডােক সাড়া েদেব না!

তুিম েকান্ পিবত্র সত্তার িদেক িফরেব?
2 একজন েবাকা েলােকর েক্রাধই তােক হতয্া করেব|

একজন েবাকা েলােকর প্রচণ্ড আেবগই তােক হতয্া করেব|
3আিম একজন েবাকা েলাকেক েদেখিছলাম েয েভেবিছল েস িনরাপেদ আেছ|

িকন্তু েস হঠাৎ  মারা েগল|
4 তার েছেলেদর সাহাযয্ করার জনয্ েকউই িছল না|

নগরদ্বাের* েকউ তােদর লাঞ্ছনা েথেক রক্ষা কের িন|
5 কু্ষিধত েলাকরা তার সব শসয্ েখেয় িনেয়িছল|
কঁাটােঝােপর মেধয্ েয শসয্ গিজেয় উেঠিছেলা, এই কু্ষিধত েলাকরা তাও েখেয় িনেয়িছল|

তােদর যা িকছু িছল, েলাভী েলাকরা সবই িনেয় িগেয়িছল|
6শুধুমাত্র ধূেলা েথেক খারাপ সময় উেঠ আেস না|

সমসয্া হঠাৎ  কের ভূিম ফঁুেড় জন্মায় না|
7 িকন্তু মানুষ সমসয্ার সমু্মখীন হেত বাধয্|†

িঠক েযমন আগুন েথেক সু্ফিলঙ্গ ওেড়|
8 িকন্তু ইেয়াব, আিম যিদ তুিম হতাম, আিম ঈশ্বরেক খঁুজতাম

এবং ঈশ্বরেক সেম্বাধন কের আমার কথা বলতাম|
9 ঈশ্বর মহান কাজগুিল কেরন যা েকউ পুেরাপুির বুঝেত পাের না|

িতিন এত িবস্ময়কর কাজ কেরন েয তােদর েগানা যায় না|
10 ঈশ্বর পৃিথবীেত বৃষ্টি পাঠান|

িতিন জিমর জনয্ জল পাঠান|
11 ঈশ্বর একজন িবনয়ী েলাকেক উন্নীত কেরন|

অতএব যারা িবলাপরত তারা িবজয়প্রাপ্ত‡ হয়|
12 ঈশ্বর চালাক ও মন্দ েলাকেদর ফিন্দ বানচাল কের েদন

যােত তােদর পিরকল্পনা সফল না হয়|
13 ঈশ্বর, চালাক েলাকেদরও তােদর িনেজেদর ফঁােদই ধেরন|

তাই, েসই সব চালািকও সফল হয় না|
14 ওরা িদেনর েবলায় রােতর সমু্মখীন হয়

এবং িদেনর েবলােতই এমন কের হাতেড় েবড়ায়, েযন রাত হেয় েগেছ|
15 ঈশ্বর দিরদ্র েলাকেদর মৃতুয্ েথেক রক্ষা কেরন|

দুজর্ ন েলাকেদর শিক্ত েথেক িতিন দিরদ্র েলাকেদর রক্ষা কেরন|
16 তাই দিরদ্র েলাকেদর আশা আেছ|

অধমর্ তার মুখ বন্ধ কের|

17 “যার েদাষ ঈশ্বর সংেশাধন কের েদন েস েতা ঈশ্বেরর আশীবর্াদপুত!
তাই সবর্শিক্তমান ঈশ্বর যখন েতামায় শািস্ত েদন তখন েকান অিভেযাগ কেরা না|

18 ঈশ্বর েয আঘাত েদন,
* 5:4: নগরদ্বার েসই স্থান েযখােন আদালত বেস এবং গুরুত্বপূণর্ িসদ্ধান্ত েনওয়া হয়| † 5:7: মানুষ � বাধয্ অথবা “মানুষ সমসয্ােক
জন্ম েদয়|” ‡ 5:11: িবজয়প্রাপ্ত অথবা “পিরত্রাণ|”
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িতিন িনেজই েস আঘােতর শুশ্রূষা কেরন|
হয়েতা িতিন কাউেক আঘাত কেরন
িকন্তু তঁার হাত আেরাগয্ও দান কের|

19 ঈশ্বর েতামােক সব সময়ই উদ্ধার করেবন,
যতবারই সংকট আসুক না েকন, েসটা েতামােক আঘাত করেব না|§

20 যখন দুির্ভক্ষ হেব তখন ঈশ্বর েতামায় মৃতুয্ েথেক রক্ষা করেবন|
যখন যুদ্ধ হেব তখন ঈশ্বর েতামায় মৃতুয্ েথেক রক্ষা করেবন|

21 ঈশ্বর েতামােক অপবাদ েথেক রক্ষা করেবন|
িবপযর্য় এেল তুিম ভয় পােব না|

যখন মন্দ িকছু ঘটেব তখন েতামার ভেয়র েকান কারণ েনই|
22 দুির্ভক্ষ ও ধ্বংেসর িদনগুেলােক তুিম উপহাস করেব|

তুিম বনয্ জন্তুেদর ভয় পােব না|
23 মেন হেচ্ছ েযন বনয্ জন্তু ও মােঠর পাথেরর সেঙ্গ েতামার একিট শািন্ত চুিক্ত রেয়েছ|

এমনিক বনয্ পশুরাও েতামার সেঙ্গ শািন্তেত থাকেব|
24 তুিম জানেব েয েতামার বািড় শািন্তেত আেছ|

েতামার সম্পিত্তর িহসাব কের েদখেব েকান িকছুই েখায়া যায় িন|
25 তুিম জানেব েয েতামার প্রচুর সন্তানািদ হেব|

পৃিথবীেত যত ঘাস আেছ েতামার উত্তরপুরুষেদর সংখয্াও ততগুেলাই হেব|
26 তুিম েসই গেমর মত হেব েয গম ফসল কাটা পযর্ন্ত বাড়েত থােক|

হঁয্া, বৃদ্ধ বয়স পযর্ন্ত তুিম পূণর্ শিক্তেত েবঁেচ থাকেব|

27 “ইেয়াব, এই িবষয়গুেলা আমরা অনুধাবন কেরিছ এবং আমরা জািন েসগুিল সিতয্|
তাই ইেয়াব, আমােদর কথা েশান, এবং েতামার িনেজর জনয্ েসগুেলা েশেখা|”

6
ইেয়াব ইলীফসেক উত্তর িদেলন

1-2 তখন ইেয়াব উত্তর িদেলন:

“আিম যিদ আমার েক্রাধক দঁািড়পাল্লার এক িদেক এবং দুঃখেক অনয্ িদেক রাখেত পারতাম
তাহেল তােদর ওজন একই হত|

3 তােদর ওজন সমুেদ্রর সব কিট বালুকণার েচেয়ও েবশী|
এই কারেণই আমার বাকয্ এত ককর্ শ|

4 সবর্শিক্তমান ঈশ্বেরর তীর আমার েদেহ িবদ্ধ হেয়েছ|
আমার জীবন ঐ সব তীেরর িবষ পান করেছ!
ঈশ্বেরর ভয়ঙ্কর অস্ত্রসমূহ আমার িবরুেদ্ধ যুেদ্ধর জনয্ সাির িদেয় রাখা আেছ|

5 যখন েকান রকম মন্দ িকছু না ঘেট তখন েতামার কথাগুেলা বলা সহজ|
এমনিক বুেনা গাধা যখন খাওয়ার ঘাস পায়, েস েকান অিভেযাগ কের না|
এমনিক, যখন খাদয্ থােক, তখন েকান গরুও অিভেযাগ কের না|

§ 5:19: আক্ষিরক অেথর্, “িতিন ছয় রকেমর সমসয্া েথেক েতামােক রক্ষা করেবন এবং সপ্তম সমসয্ায় মন্দ িকছু েতামােক স্পশর্ করেত
পারেব না|
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6 স্বাদহীন েকান বস্তু িক লবণ ছাড়া খাওয়া যায়?
িডেমর সাদা অংেশর িক েকান স্বাদ আেছ? না!

7আিম এরকম খাবার স্পশর্ করেত অস্বীকার কির,
ঐ ধরেণর খাদয্ আমার কােছ পচা খাবােরর মত|
এবং েতামার কথাগুেলা আমার কােছ েসই রকমই স্বাদহীন বেল মেন হেচ্ছ|

8 “যা েচেয়িছ তা যিদ েপতাম!
আিম যা সিতয্ই চাই তা যিদ ঈশ্বর িদেতন!

9আিম েচেয়িছলাম, ঈশ্বর আমায় ধ্বংস করুন|
এিগেয় এেস আমায় হতয্া করুন|

10 যিদ িতিন আমায় হতয্া কেরন, আিম স্বিস্ত পােবা, আিম সুখী হব: এত যন্ত্রণা সেত্ত্বও আিম েসই
পিবত্রতেমর আেদশ পালন করা েথেক িবরত হই িন|

11 “আমার সব শিক্ত চেল েগেছ, তাই আমার েবঁেচ থাকার েকান আশা েনই|
আিম জািন না আমার িক হেব, তাই আমার ৈধযর্য্ ধরার েকান কারণ েনই|

12আিম পাথেরর মত শক্ত নই|
আমার েদহ িপতল িদেয় ৈতরী নয়|

13আত্মিনভর্ র হবার মত আমার েকান শিক্ত েনই|
েকন? কারণ আমার কাছ েথেক সাফলয্ েকেড় েনওয়া হেয়েছ|

14 “যিদ েকউ সমসয্ায় পেড়, তার প্রিত তার বনু্ধর সদয় হওয়া উিচৎ |
যিদ েকউ সবর্শিক্তমান ঈশ্বেরর িদক েথেকও মুখ েফরায়, তবুও তার প্রিত তার বনু্ধর িবশ্বস্ত থাকা
উিচৎ |

15 িকন্তু তুিম, আমার ভাই, তুিম িবশ্বস্ত িছেল না, আিম েতামার প্রিত িনভর্ র করেত পািরিন|
তুিম েসই ঝণর্ার মত যা কখনও প্রবািহত হয় আবার কখনও প্রবািহত হয় না| তুিম েসই ঝণর্ার মত

16 যা বরেফ জেম েগেল বা বরফ গলা জেল ভের েগেল উপেচ পেড়|
17 এবং যখন আবহাওয়া শুষ্ক ও গরম থােক

তখন তার জল প্রবাহ বন্ধ হেয় যায়|
তার ধারাগুেলা লুপ্ত হয়|

18 বিণেকর দল তােদর রাস্তা েথেক সের যায়
এবং তারা মরুভূিমেত িবলুপ্ত হয়|

19 েটমার বিণকরা জেলর অেন্বষণ করেলা|
িশবার পযর্টকরা আশা িনেয় অেপক্ষা করেলা|

20 তারা িনিশ্চত িছল েয তারা জল পােবই
িকন্তু তারাও হতাশ হল|

21 এখন, তুিম েসই সব ঝণর্ার মত|
আমার দুদর্ শা েদেখ তুিম ভীত হেয়েছা|

22আিম িক েতামার সাহাযয্ েচেয়িছ?
না চাই িন! িকন্তু তুিম সহেজই েতামার উপেদশ িদেল!

23আিম িক েতামােক বেলিছ, �আমােক শত্রুর হাত েথেক রক্ষা কর!�
অথবা �নৃশংস েলােকর হাত েথেক আমায় রক্ষা কর!�

24 “তাই, এখন আমায় িশক্ষা দাও, আিম চুপ কের থাকেবা|
েদিখেয় দাও আিম িক ভুল কেরিছ|
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25 সৎ -বাকয্ই শিক্তশালী|
িকন্তু েতামার যুিক্ত েকান িকছুই প্রমাণ কের না|

26 তুিম িক আমার সমােলাচনা করার পিরকল্পনা কেরছ?
তুিম িক আরও ক্লািন্তকর কথা বলেব?

27 তুিম একজন িপতৃ-মাতৃহীেনর সম্পিত্ত িনেয়
জুয়া েখলেত পােরা|
তুিম েতামার প্রিতেবশীেকও িবিক্র কের িদেত পােরা|

28 িকন্তু এখন, আমার মুখ েদেখ েবাঝার েচষ্টা কর|
আিম েতামার কােছ িমথয্া বলেবা না|

29 েতামার িসদ্ধান্তগুিল পুনির্বেবচনা কর|
অনয্ায় িবচার কেরা না|

পুনরায় িবেবচনা কর কারণ এ বয্াপাের আিম িনেদর্ াষ|
আিম েকান ভুল কিরিন|

30আিম িমথয্া বলিছ না|
আিম িক পচা িজিনেসর স্বাদ বুিঝ না?

7
1 ইেয়াব বলেলন, “পৃিথবীেত মানুষেক কিঠন সংগ্রাম করেত হয়|

তােদর জীবন একজন কেঠার পিরশ্রমী শ্রিমেকর জীবেনর মত|
2 মানুষ েসই ক্রীতদােসর মত, েয প্রচণ্ড গরেমর িদেন সারািদন পিরশ্রেমর পর একটু শীতল ছায়া চায়|

মানুষ একজন ভাড়ােট শ্রিমেকর মত েয েবতেনর িদেনর জনয্ অেপক্ষা কের|
3 তাই, িঠক একিট ক্রীতদাস ও শ্রিমেকর মত আমােক মােসর পর মাস ৈনরাশয্ েদওয়া হেয়েছ|

আমােক দুঃখভরা রাতগুিল গুেন েদওয়া হেয়েছ|
4 যখন আিম শুই, আিম ভািব,

�আবার কতক্ষণ পের েজেগ উঠেবা?�
রািত্র প্রলিম্বত হয়|

সূযর্ ওঠা পযর্ন্ত আিম ছটফট কির|
5আমার েদহ কৃিমকীট ও আবজর্ নার মণ্ড িদেয় আবৃত|

আমার চামড়া েফেট যায় ও রস গড়ায়|
6 “আমার জীবন, তঁািতর মাকুর েথেকও দ্রুত অিতবািহত হেয় যােচ্ছ|

এবং আশাহীন ভােব আমার জীবন েশষ হেচ্ছ|
7স্মরেণ েরেখা, আমার জীবন একিট িনশ্বাস মাত্র|

আর কখনও আিম ভােলা িকছু েদখেবা না|
8 এবং যিদও তুিম এখন আমায় েদখছ তুিম আমােক েদখেব না,

তুিম আমােক খঁুজেত থাকেব িকন্তু আিম থাকেবা না|
9 েমঘ চেল যায় এবং িবলুপ্ত হয়| একই ভােব, একজন েলাক কবের চেল যায়|

েস আর িফের আেস না|
10 তার পুেরােনা বাড়ীেত েস আর কখনই িফের আসেব না|

তার বাড়ী তােক আর িচনেত পারেব না|

11 “তাই আিম চুপ কের থাকেবা না!
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আিম কথা বলেবা, আমার আত্মা কষ্ট পােচ্ছ!
আিম অিভেযাগ করেবা কারণ আমার আত্মা বীতশ্রদ্ধ হেয় েগেছ|

12 ঈশ্বর, েকন আপিন আমায় পাহারা িদেচ্ছন?
আিম িক সমুদ্র বা সমুদ্র দানব?

13 যখন আিম বিল আমার িবছানা আমােক আরাম েদেব,
আমার েচৗিক আমােক িবশ্রাম ও শািন্ত েদেব

14 তখন স্বপ্ন েদিখেয় আপিন আমায় ভয় পাওয়ান|
ভয়াবহ স্বপ্ন দশর্ন কিরেয় আপিন আমায় ভীত কেরন|

15 তাই ফঁািস যাওয়াটাই আিম এখন েশ্রয় বেল মেন কির|
এমন ভােব েবঁেচ থাকার েচেয় আমার মের যাওয়াই ভাল|

16আিম আমার জীবনেক বািতল কের িদেয়িছলাম|
আিম িচরিদন েবঁেচ থাকেত চাই না|

আমােক একা থাকেত িদন|
আমার জীবন শুধুই একিট বেয় যাওয়া িনঃশ্বাস|

17 ঈশ্বর, েকন মানুষ আপনার কােছ এত গুরুত্বপূণর্?
েকন আপিন তােক এত লক্ষয্ কেরন?

18 েকন প্রিতিদন সকােল আপিন মানুষ পরীক্ষা কেরন?
েকন প্রিত মূহুেতর্ েলাকেদর যাচাই কেরন?

19 ঈশ্বর, আপিন িক আমার উপর েথেক আপনার দৃষ্টি সিরেয় েনেবন না?
আপিন িক এক পলেকর জনয্ও আমােক একা ছাড়েবন না?

20 ঈশ্বর, আপিন মানুেষর ওপর নজর রােখন|
আিম অনয্ায় কেরিছ, ভাল| আিম আপনার প্রিত িক করেত পাির?
েকন আিম আপনার েবাঝা হেয় উেঠিছ?

21অপরাধ করার জনয্ েকন আপিন আমায় ক্ষমা করেছন না?
আমার পােপর জনয্ েকন আপিন আমায় ক্ষমা করেছন না?

আিম খুব তাড়াতািড় মের িগেয় কবের যােবা|
তখন আপিন আমায় খঁুজেবন, িকন্তু আিম তখন চেল যােবা|”

8
িবল্দদ ইেয়ােবর সেঙ্গ কথা বলেলন

1 তখন শূহীর িবল্দদ উত্তর িদেলন,

2 “আর কতক্ষণ তুিম ঐ ভােব কথা বলেব?
েতামার কথা েঝােড়া বাতােসর মতই বেয় চেলেছ|

3 ঈশ্বর সবর্দাই সৎ পেথ থােকন|
যা সিঠক, সবর্শিক্তমান ঈশ্বর তা কখনই পিরবির্তত কেরন না|

4 যিদ েতামার সন্তানরা ঈশ্বেরর িবরুেদ্ধ পাপ কের থােক,
তাহেল ঈশ্বর তােদর পােপর জনয্ শািস্ত িদেয়েছন|

5 িকন্তু এখন ইেয়াব, তুিম যিদ ঈশ্বেরর
এবং সবর্শিক্তমােনর কােছ ক্ষমা প্রাথর্না কর,

6 যিদ তুিম সৎ ও শুিচ থােকা, িতিন শীঘ্রই এেস েতামােক সাহাযয্ করেবন|
েতামার েযমন গৃহিট প্রাপয্ েতমনিটই িতিন েতামােক িফিরেয় েদেবন|
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7 েতামার েয িবপুল উন্নিত হেব, তার কােছ,
আেগ েতামার যা িছল, তা সামানয্ মেন হেব|

8 “বয়স্ক েলাকেদর িজজ্ঞাসা কের েদখ|
খঁুেজ েদখ তােদর পূবর্পুরুষরা িক িশক্ষা েপেয়েছ?

9 মেন হেচ্ছ েযন আমরা গতকাল জেন্মিছ|
জানার পেক্ষ আমরা এেকবােরই অপক্ক|
এই পৃিথবীেত আমােদর জীবন ছায়ার মেতাই ক্ষণস্থায়ী|”

10 হয়েতা বয়স্ক েলাকরা েতামায় িশক্ষা িদেত পােরন|
হয়েতা বা, তঁারা যা িশেখেছন তা েতামােক েশখােত পােরন|

11 িবল্দদ বলেলন, “শুকেনা জিমেত িক ভূজর্ গাছ বড় হেত পাের?
জল ছাড়া িক এরস গাছ বাড়েত পাের?

12 না, যিদ জল শুিকেয় যায়, তাহেল তারাও শুিকেয় যােব|
তারা এত েছাট হেয় যােব েয তােদর েকেট বয্বহার করাই মুিস্কল হেব|

13 যারা ঈশ্বরেক ভুেল যায় তারাও ঐ নল-খাগড়ার মেতাই|
ঈশ্বরহীন মানুেষর আশা িবনষ্ট হয়|

14 ওই েলােকর িনভর্ র করার েকান জায়গা েনই|
তার িনরাপত্তা মাকড়সার জােলর মেতাই দুবর্ল|

15 যিদ েকান েলাক মাকড়সার জােলর ওপর িনভর্ র কের
তাহেল তা েভেঙ যায়|

েস মাকড়সার জাল ধের,
িকন্তু েসই জাল তােক আশ্রয় েদয় না|

16 েসই েলাকিট সূযর্ােলােকর মেধয্ একিট েভজা গােছর মত| তার ডালপালা সারা বাগােন ছিড়েয় পেড়|
17 পাথেরর চঁাইেয়র মেধয্ েস তার িশকড় ছিড়েয় রােখ,

পাথেরর মেধয্ই েস তার িশকড় গজায়|
18 িকন্তু যিদ গাছিট তার জায়গা েথেক সের যায়, গাছিট মের যােব

এবং েকউ জানেব না েয গাছিট েকান িদন ঐখােন িছেলা|
19 িকন্তু গাছিট যতিদন েবঁেচ িছল ততিদন জীবন উপেভাগ করিছল

এবং অনয্ানয্ গাছগুেলা এর জায়গায় জন্মােব|
20 ভােলা েলাকেদর ঈশ্বর কখনই পিরতয্াগ কেরন না|

িতিন দুষ্ট েলাকেদর সাহাযয্ কেরন না|
21 ঈশ্বর েতামার মুখ হািসেত ভিরেয় েদেবন

এবং েতামার েঠঁাট আনন্দ ধ্বিনেত পূণর্ করেবন|
22 িকন্তু েতামার শত্রুেদর মুখ লজ্জায় আচ্ছন্ন হেয় যােব|

এবং দুষ্ট েলাকেদর ঘরবাড়ী ধ্বংস হেয় যােব|”

9
িবল্দদেক ইেয়ােবর উত্তর

1 তখন ইেয়াব উত্তর িদেলন:
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2 “হঁয্া, আিম জািন তুিম যা বলেছা তা সৎয|
িকন্তু একজন মানুষ ঈশ্বেরর সেঙ্গ যুিক্ত-তেকর্ িক ভােব িজতেত পাের?

3 একজন মানুষ ঈশ্বেরর সেঙ্গ তকর্ করেত পাের না!
ঈশ্বর 1000টা প্রশ্ন করেত পােরন িকন্তু েকান মানুষ তার একটা প্রেশ্নরও উত্তর িদেত পাের না!

4 ঈশ্বর প্রচণ্ড জ্ঞানী এবং তঁার িবপুল ক্ষমতা|
েকউই ঈশ্বেরর সেঙ্গ অক্ষত হেয় লড়াই করেত পাের না|

5 ঈশ্বর যখন েক্রাধািন্বত হন তখন পবর্তগুেলা িক হেচ্ছ েবাঝবার আেগই িতিন পবর্তেদর সিরেয় েদন|
6 পৃিথবীেক কঁািপেয় েদবার জনয্ ঈশ্বর ভূিমকম্প পাঠান|

ঈশ্বর পৃিথবীর িভত পযর্ন্ত কঁািপেয় েদন|
7 ঈশ্বর সূেযর্র সেঙ্গ কথা বলেত পােরন এবং সূেযর্াদয় নাও হেত িদেত পােরন|

িতিন তারােদর বন্দী কের েফলেত পােরন যােত তারারা আর না জ্বেল|
8 ঈশ্বর িনেজই আকাশ সৃষ্টি কেরেছন|

িতিন সমুেদ্রর েঢউেযর ওপর িদেয় েহঁেট যান|

9 “ঈশ্বরই বৃহৎ  ভালু্লকমণ্ডলী, সপ্তির্ষমণ্ডল, কালপুরুষ এবং কৃিত্তকা সৃষ্টি কেরেছন|
িতিনই গ্রহরািজ সৃষ্টি কেরেছন যা দিক্ষেণর আকাশ পিরক্রমা কের|

10 ঈশ্বর মহান সব কাজ কেরন যা মানুষ বুেঝ উঠেত পাের না|
ঈশ্বর েয সব আশ্চযর্য্ কাজ কেরন তা অগণয্|

11 েদখ, ঈশ্বর আমার পাশ িদেয় চেল যান িকন্তু আিম তঁােক েদখেত পাই না|
িতিন পাশ িদেয় চেল যান িকন্তু আিম তা উপলিদ্ধ করেত পাির না|

12 যিদ ঈশ্বর িকছু িনেয় যান
েকউই তঁােক েরাধ করেত পাের না|

েকউই তঁােক বলেত পাের না,
�আপিন িক করেছন?�

13 ঈশ্বর তঁার রাগ দমন করেবন না|
এমন িক রাহােবর* অনুচররাও ঈশ্বেরর সামেন নত হয়!

14 তাই আিম ঈশ্বেরর সেঙ্গ তকর্ করেত পাির না| আিম জািন না তঁােক িক বলেত হেব|
15আিম িনেদর্ াষ, িকন্তু আিম তঁােক েকান উত্তর িদেত পাির না|

আিম শুধু আমার িবচারেকর কােছ প্রাথর্না করেত পাির|
16আিম যিদ ঈশ্বরেক ডািক এবং িতিন যিদ উত্তর েদন,

তবু আিম িবশ্বাস করেবা না েয উিন আমার কথা শুনেবন|
17অকারেণ িতিন আমার েদেহ প্রচুর ক্ষত েদেবন|

আমােক আঘাত করার জনয্ ঈশ্বর ঝড় পাঠােবন|
18 ঈশ্বর পুনবর্ার আমায় িনঃশ্বাস িনেত েদেবন না|

তার বদেল িতিন আমায় ভয়ঙ্কর কেষ্ট ভিরেয় েদেবন|
19 এটা যিদ শিক্তর বয্াপার হয়, িনশ্চয়ই িতিন অেনক েবশী শিক্তশালী|

এটা যিদ সুিবচােরর বয্াপার হয়, ঈশ্বরেক েক আদালেত আসার জনয্ বাধয্ করেত পাের?
20আিম িনরপরাধ, িকন্তু আমার িনেজর কথাই আমােক অপরাধী কের েতােল|

আিম িনেদর্ াষ, িকন্তু িতিন আমায় তঁার িবচাের অপরাধী করেবন|
তঁার িবচাের আিম অপরাধী হব|

21আিম িনেদর্ াষ, িকন্তু আিম জািন না িক ভাবেত হেব|
* 9:13: রাহাব একিট ড্রাগন অথবা সামুিদ্রক রাক্ষস| েলােক মেন করত সমুদ্র িছল রাহােবর িনয়ন্ত্রেণ| সাধারণতঃ রাহাব ঈশ্বেরর শত্রু
অথবা খারাপ েকান িকছুর প্রতীক|
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আিম আমার িনেজর জীবনেক ঘৃণা কির|
22আিম িনেজেক বিল, �একই ঘটনা সবার েক্ষেত্রই ঘেট|

িনেদর্ াষ েলাক অপরাধীর মেতাই মারা যায়|
ঈশ্বর তােদর সবার জীবন েশষ কের েদন|�

23 যখন ভয়ঙ্কর িকছু একটা ঘেট এবং একজন িনেদর্ াষ েলাক মারা যায়, ঈশ্বর িক তার প্রিত িবদ্রূেপর হািস
হােসন?

24 যখন একজন দুষ্ট েলাক রাজয্ শাসন কের, তখন িক ঘটেছ, তা েদখা েথেক ঈশ্বর িক েনতােদর িবরত
রােখন?

যিদ তাই সতয্ হয়, তাহেল ঈশ্বর েক?†
25 “আমার িদন একজন েদৗড়বােজর েথেকও দ্রুত চেল যােচ্ছ|

আমার িদনগুিল উেড় চেল যােচ্ছ এবং তােদর মেধয্ েকান আনন্দ েনই|
26আমার িদনগুিল েনৗকার মত দ্রুত চেল যােচ্ছ

িঠক েযমন ঈগল দ্রুত গিতেত িশকােরর ওপর েছঁা মাের|

27 “যিদ আিম বিল, �আিম অিভেযাগ করেবা না, আিম আমার যন্ত্রণা ভুেল যােবা|
আিম আমার মুেখ হািস েফাটােত পারেবা|�

28 প্রকৃতপেক্ষ এটা েকান িকছুেকই পিরবির্তত করেব না|
যন্ত্রণা এখনও আমােক ভীত কের!

29আিম ইিতপূেবর্ই অপরাধী সাবয্স্ত হেয়িছ|
তাই েকন আিম অকারেণ েচষ্টা করেবা?
আিম বিল, �ভুেল যাও!�

30 যিদ আিম িনেজেক তুষার িদেয় ধুেয় েফিল
এবং সাবান িদেয় আমার হাত পিরষ্কার কির,

31 তবুও ঈশ্বর আমােক কবের শািস্ত েদেবন এবং েতামরা আমােক আবজর্ নার মেধয্ েফেল েদেব|
তখন আমার বস্ত্রও আমায় ঘৃণা করেব|

32 ঈশ্বর েতা আমার মেতা একজন মানুষ নন|
েসই জনয্ আিম তঁােক উত্তর িদেত পাির না|
আমরা আদালেত িমিলত হেত পাির না|

33আিম মেন কির দুপেক্ষর কথা েশানার জনয্ একজন মধয্পক্ষ মানুেষর দরকার|
আিম মেন কির, আমােদর উভেয়রই িবচার করার জনয্ যিদ েকউ একজন থাকেতা!

34আিম মেন কির, ঈশ্বেরর শািস্তদােনর দণ্ড েকেড় েনওয়ার জনয্ যিদ েকউ থাকেতা!
তাহেল ঈশ্বর আমায় আর ভয় েদখােত পারেতন না|

35 তাহেল, ঈশ্বরেক ভয় না কের, আিম যা বলেত চাই, তা বলেত পারতাম|
িকন্তু এখন আিম তা করেত পাির না|

10
1 “আিম আমার িনেজর জীবনেক ঘৃণা কির|

আিম িনঃসেঙ্কােচ অিভেযাগ করেবা|
আমার আত্মা বীতশ্রদ্ধ হেয় আেছ তাই এখন আিম একথা বলেবা|

2আিম ঈশ্বরেক বলেবা: �আমায় েদাষ েদেবন না!
আমায় বলুন, আিম িক ভুল কেরিছ?

† 9:24: যখন � েক ঈশ্বর পৃিথবীেক দুষ্ট েলােকর ক্ষমতাধীন কেরেছন| িতিন িবচারকেদর সতয্েক েদখার েচাখ অন্ধ কের েদন| িযিন এ
কাজ কেরেছন িতিন যিদ ঈশ্বর না হন তেব িতিন েক?
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আমার িবরুেদ্ধ আপনার িক েকান অিভেযাগ আেছ?
3 ঈশ্বর, আমােক আঘাত কের আপিন িক সুখী হন?

মেন হেচ্ছ, আপিন যা সৃষ্টি কেরেছন তার প্রিত আমার েকান ভ্রূেক্ষপই েনই|
িকংবা, মন্দ েলাকরা েয ফিন্দ আঁেট েসই ফিন্দেত আপিনও িক আনিন্দত হন?

4 ঈশ্বর, আপনার িক মানুেষর েচাখ আেছ?
মানুষ েয ভােব েদেখ আপিনও িক েসই ভােব েদেখন?

5আপনার জীবন িক আমােদর মতই কু্ষদ্র?
আপনার জীবন িক মানুেষর জীবেনর মতই েছাট?
না, তাহেল আপিন িক কের বুঝেবন এটা েকমন?

6আপিন আমার েদাষ েদেখন
এবং আমার পাপ অেন্বষণ কেরন|

7আপিন জােনন আিম িনেদর্ াষ
িকন্তু েকউই আমােক আপনার ক্ষমতা েথেক বঁাচােত পারেব না!

8 ঈশ্বর, আপনার হাতই আমায় ৈতরী কেরেছ
এবং আমার েদহেক রূপদান কেরেছ|

িকন্তু এখন আপিন চারিদক েথেক িঘের
আমায় িগেল েফলেত বেসেছন|

9 ঈশ্বর, স্মরণ করুন, আপিন আমােক কাদা িদেয় বািনেয় িছেলন|
আপিন িক আবার আমােক ধূিলেত পিরণত করেবন?

10আপিন আমােক দুেধর মত েঢেল িদেয়িছেলন
এবং আমােক, ঘন কের ছানার মত আকার িদেয়েছন|

11আপিন আমার হাড় ও েপশী একিত্রত কেরেছন|
তারপর আপিনই চামড়া ও মাংস িদেয় তা আবৃত কেরেছন|

12আপিনই আমােক জীবন িদেয়েছন এবং আমার প্রিত সদয় িছেলন|
আপিন আমার যত্ন িনেয়েছন এবং আমার আত্মার প্রিত যত্ন িনেয়েছন|

13 িকন্তু, এ সবই আপিন মেন মেন কেরেছন, আিম জািন, এই সব পিরকল্পনাই আপিন েগাপেন কেরেছন|
হঁয্া, আিম জািন, আপনার মেন এই িছেলা|

14 যিদ আিম পাপ কির, আপিন তা লক্ষয্ করেবন
এবং ভুল করার জনয্ আপিন আমায় শািস্ত েদেবন|

15 যিদ আিম পাপ কির,
আিম েযন দুঃখ পাই!

িকন্তু যিদও আিম িনেদর্ াষ তবু আিম আমার মাথা তুলেত পাির না|
আিম এতই লিজ্জত ও আহত|

16 যিদ আমার েকান সফলতা থাকেতা ও আিম গবর্ করেত পারতাম
তাহেল েযমন কের একজন িশকারী িসংহ িশকার কের, েতমিন কেরআপিন আমায় িশকার করেতন|
আমার িবরুেদ্ধ আবার আপিন আপনার ক্ষমতা প্রদশর্ন করেতন|

17আিম েয ভুল কেরিছ, এটা প্রমােণর জনয্
আপিন নতুন সাক্ষী িনেয় আেসন|

বার বার নানাভােব আপিন আমার প্রিত রাগ প্রদশর্ন করেবন,
আমার িবরুেদ্ধ এেকর পর এক ৈসনয্দল পাঠােবন|

18 তাই, ঈশ্বর, েকন আমায় জন্মােত িদেয়িছেলন?
েকউ আমােক েদখার আেগই আিম েকন মরলাম না!

19 তাহেল আমােক কখেনা বঁাচেত হত না|
মাতৃগভর্ েথেক আমােক সরাসির কবের িনেয় যাওয়া হত|

20আমার জীবন প্রায় েশষ হেয় েগেছ|
তাই আমায় একা থাকেত িদন|
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আমার েযটুকু অল্প সময় বাকী আেছ, তা উপেভাগ করেত িদন|
21 েযখান েথেক আিম আর িফরব না েসই অন্ধকার ও মৃতুয্র জগেত প্রেবশ করার আেগ

আমার অল্প সময় আমােক উপেভাগ করেত িদন|
22 েয স্থােন েগেল েকউ েদখেত পায় না েসই অন্ধকার, ছায়াচ্ছন্ন ও িবশৃঙ্খলার জগেত যাওয়ার আেগ,

আমার েযটুকু অল্প সময় বাকী রেয়েছ তা আমায় উপেভাগ করেত িদন|
এমনিক েসই স্থােনর আেলাও অন্ধকােরর মত তমসাময়|� ”

11
েসাফর ইেয়ােবর সেঙ্গ কথা বলেলন

1 তখন নামাথীয় েসাফর ইেয়াবেক উত্তর িদেলন এবং বলেলন:

2 “এই কথার বনয্ার উত্তর েদওয়া দরকার!
এেতা কথা িক ইেয়াবেক সিঠক বেল প্রমাণ কের না!

3 ইেয়াব, তুিম িক েভেবছ েতামার জনয্ আমােদর কােছ েকান উত্তর েনই?
তুিম িক েভেবেছা যখন তুিম ঈশ্বরেক িবদ্রূপ করেব, তখন েকউ েতামােক সাবধান করেব না?

4 ইেয়াব, তুিম ঈশ্বরেক বেলেছা,
�আমার যুিক্তগুিল সতয্
এবং আপিন েদেখ িনন আিম শুিচশুদ্ধ|�

5 ইেয়াব, আহা যিদ ঈশ্বর েতামায় উত্তর িদেতন!
আশা কির িতিন েতামার সেঙ্গ কথা বলেবন|

6 ঈশ্বর েতামােক প্রজ্ঞার গূঢ়তত্ত্ব বলেত পারেতন|
প্রকৃত প্রজ্ঞার দুিট িদক থােক|

অনুভব কেরা ঈশ্বর েতামার িকছু পাপ ভুেল েগেছন|
েতামােক তঁার যতটা শািস্ত েদওয়া উিচৎ িছল ততটা িতিন অবশয্ই েতামােক িদেচ্ছন না|

7 “ইেয়াব, তুিম িক মেন কর েয তুিম প্রকৃতপেক্ষ ঈশ্বরেক বুেঝছ?
তুিম িক মেন কর তুিম সবর্শিক্তমান ঈশ্বেরর সীমা আিবষ্কার কের েফেলছ?

8 স্বেগর্ যা িকছু আেছ েস িবষেয় তুিম িকছুই করেত পােরা না|
মৃতুয্র স্থান সম্পেকর্ ও তুিম িকছুই জােনা না|

9 ঈশ্বর পৃিথবীর েথেক বৃহৎ  
এবং সমুেদ্রর েথেকও বড়|

10 “যিদ ঈশ্বর েতামায় আটক কেরন এবং েতামায় আদালেত িনেয় যান,
েকউই তঁােক েঠকােত পারেব না|

11 প্রকৃতপেক্ষ ঈশ্বরই জােনন েয েক অপদাথর্|
যখন ঈশ্বর েকান মন্দ কাজ েদেখন িতিন তা মেন রােখন|

12 একটা বুেনা গাধা কখনও একটা মানুেষর জন্ম িদেত পাের না|
এবং একজন িনেবর্াধ েলাক কখনও জ্ঞানী বয্িক্ত হেয় উঠেত পাের না|

13 “িকন্তু ইেয়াব, তুিম েতামার হৃদয়েক ঈশ্বরমুখী কেরা
এবং তঁার কােছ প্রাথর্না রত েতামার হাত দুিট তুেল ধেরা|

14 েতামার পাপেক েতামার কাছ েথেক অেনক দূের রাখ|
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েতামার তঁাবুেত েকান মন্দ েলাকেক বাস করেত িদও না|
15 তাহেল তুিম লজ্জা না েপেয় মুখ তুলেত পারেব|

ভীত না হেয় তুিম শক্ত হেয় দঁাড়ােত পারেব|
16 তাহেল তুিম েতামার দুেভর্ াগ ভুলেত পারেব|

তুিম েতামার সমসয্াগুিলেক বেয় যাওয়া জেলর েচেয় েবশী মেন রাখেব না|
17 তাহেল েতামার জীবন দুপুেরর সূযর্ প্রভার েথেকও অিধকতর উজ্জ্বল হেয় উঠেব|

জীবেনর অন্ধকারতম সময়গুেলা সকােলর সূেযর্র মত জ্বলজ্বল করেব|
18 তখন তুিম িনেজেক িনরাপদ মেন করেব|

কারণ তখন আশা থাকেব|
ঈশ্বর েতামার প্রিত যত্ন েনেবন এবং িতিন েতামায় িবশ্রাম েদেবন|

19 তুিম শুেয় পড়েত পারেব এবং েকউ েতামােক ভয় েদখােব না|
এবং অেনক েলাক সাহােযয্র জনয্ েতামার কােছ আসেব|

20 দুষ্ট েলাকরা সাহােযয্র প্রতয্াশা করেত পাের
িকন্তু তারা তােদর সমসয্া েথেক রক্ষা পােব না|
তােদর আশার একমাত্র পিরণাম হেব মৃতুয্|”

12
েসাফরেক ইেয়ােবর উত্তর

1 তখন ইেয়াব তােদর উত্তর িদেলন:

2 “আিম িনিশ্চত েয তুিম েভেবেছা,
তুিমই একমাত্র জ্ঞানী েলাক|

তুিম েভেবেছা যখন তুিম মারা যােব
তখন প্রজ্ঞা েতামার সেঙ্গ চেল যােব|

3 িকন্তু েতামারই মেতা
আমারও একিট মন আেছ|

আিম েতামার েচেয় িনকৃষ্ট নই|
সকেল ইিতমেধয্ই জােন তুিম িক বলিছেল|

4 “এই মাত্র আমার বনু্ধরা আমায় উপহাস করেলা|
তারা বলল, �েস ঈশ্বেরর কােছ প্রাথর্না কেরিছল এবং েস তার উত্তর েপেয় েগেছ, এই কারেণই তার
েক্ষেত্র এমন সব মন্দ ঘটনা ঘটেলা|�

আিম একজন সৎ েলাক, আিম িনেদর্ াষ|
িকন্তু তবুও তারা আমায় উপহাস কের|

5 যােদর েকান সমসয্া েনই, েসই সব েলাক যােদর সমসয্া থােক তােদর উপহাস কের|
এই সব েলাকরা িনমজ্জমান েলাকেক আঘাত কের|

6 িকন্তু িছনতাইবাজেদর তঁাবু িনির্বেঘ্ন থােক|
যারা ঈশ্বরেক উতয্ক্ত কের তারা শািন্তেতই থােক|
তােদর িনজস্ব শিক্তই তােদর একমাত্র ঈশ্বর|
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7 “িকন্তু পশুেদর িজজ্ঞাসা কর,
তারা েতামায় িশক্ষা েদেব|

িকংবা, আকােশর পাখীেদর িজজ্ঞাসা কর,
তারা েতামায় বেল েদেব|

8অথবা পৃিথবীর সেঙ্গ কথা বল
েস েতামায় িশক্ষা েদেব|

িকংবা সমুেদ্রর মাছেদর,
েতামার সেঙ্গ কথা বলেত দাও|

9 এই সব প্রাণীর প্রেতয্েকই জােন েয ঈশ্বর তােদর সৃষ্টি কেরেছন|
10 প্রেতয্কিট প্রাণী যারা েবঁেচ রেয়েছ, প্রেতয্কিট মানুষ যারা িনঃশ্বাস িনেচ্ছ

তারা ঈশ্বেরর শিক্তর অধীেন রেয়েছ|
11 িজভ িক খােদয্র স্বাদ গ্রহণ কের না?

কান িক তার েশানা শেব্দর অথর্ গ্রহণ কের না?
12 িকছু েলাক বেল, �বয়স্ক েলাকেদর মেধয্ প্রজ্ঞা খঁুেজ পাওয়া যায়|

দীঘর্ আয়ু জীবন সম্পেকর্ েবাধ আেন|�
13 িকন্তু প্রজ্ঞা এবং ক্ষমতা ঈশ্বেররই আেছ|

সদুপেদশ ও েবাধ দুইই তঁার|
14 ঈশ্বর যিদ েকান িকছুেক েভেঙ েদন, েলােক তা আর গড়েত পাের না|

যিদ ঈশ্বর েকান েলাকেক হাজেত রােখন েকান েলাকই তােক কারামুক্ত করেত পাের না|
15 ঈশ্বর যিদ বৃষ্টিেক িনয়ন্ত্রণ কেরন তাহেল এই পৃিথবী শুিকেয় যােব|

ঈশ্বর যিদ বৃষ্টিেক অেঝাের ঝরেত েদন পৃিথবীেত বনয্া বেয় যােব|
16 ঈশ্বর শিক্তশালী এবং তঁার গভীর প্রজ্ঞা আেছ|

েয প্রতািরত হয় েস এবং প্রতারক দুজেনই ঈশ্বেরর|
17 ঈশ্বর তঁার সাবর্েভৗমত্ব প্রদশর্েনর জনয্

জ্ঞানী ও দক্ষ বয্িক্তেদর েবাকা প্রিতপন্ন কেরন|
18 একজন রাজা হয়েতা েলাকেদর েজেল বন্দী করেত পাের|

িকন্তু ঈশ্বর তােদর কারামুক্ত কেরন এবং তােদর শিক্তশালী কেরন|
19 ঈশ্বর যাজকেদর পদচুয্ত কেরন এবং যারা মেন কের তারা যথাযথভােব িশকড় েগেড়েছ তােদর উেলট

েফেল েদন|
20 ঈশ্বর িনভর্ র েযাগয্ পরামশর্দাতােকও নীরব কিরেয় েদন|

বয়স্ক মানুেষর প্রজ্ঞাও িতিন হরণ কেরন|
21 ঈশ্বর েনতােদর গুরুত্ব হ্রাস করান|

িতিন শাসেকর ক্ষমতা েকেড় েনন|
22 ঈশ্বর েগাপনতম েগাপন কথািট প্রকাশ কেরন|

অন্ধকার এবং মৃতুয্ময স্থােনও িতিন আেলা পাঠান|
23 ঈশ্বর জািতেদর বৃহৎ  এবং শিক্তশালী কেরন,

এবং িতিনই ঐ জািতেদর ধ্বংস কেরন|
িতিন একিট জািতেক িবরাট বড় হেত েদন

এবং িতিনই জািতর েলাকেদর ছিড়েয় েদন|
24 ঈশ্বরই েনতােদর েবাকা বানান|

িতিন তােদর উেদ্দশয্িবহীনভােব মরুভূিমেত পিরভ্রমণ করান|
25 েস সব েনতােদর অবস্থা হয় অন্ধকাের পথ হাতেড় েবড়ােনা েলাকেদর মত|

ঈশ্বর ওেদর েসই েনশাগ্রস্ত েলােকর মত কের েতােলন েয জােন না েস েকাথায় যােচ্ছ|
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13
1 ইেয়াব বলেলন, “আেগও আিম এসব েদেখিছ|

তুিম যা বলেছা, আিম তার সবই আেগ শুেনিছ|
আিম ঐ সব িকছুই বুেঝিছ|

2 তুিম যা জােনা আিমও তাই জািন|
আিমও েতামার মতই জািন|

3 িকন্তু আিম েতামার সেঙ্গ তকর্ করেত চাই না|
আিম সবর্শিক্তমান ঈশ্বেরর সেঙ্গ কথা বলেত চাই|
আিম আমার সমসয্ার িবষেয় ঈশ্বেরর সেঙ্গ তকর্ করেত চাই|

4 িকন্তু েতামরা িতন জন িমথয্া িদেয় েতামােদর অজ্ঞতােক ঢাকেত চাইেছা|
েতামরা েসই অপদাথর্ ডাক্তােরর মত যারা কােরা েরাগই সারােত পাের না|

5 েতামরা যিদ একটু চুপ কের থাকেত পারেত!
েসটাই হত িবেজ্ঞর মেতা কাজ যা েতামরা করেত পারেত|

6 “এখন আমার যুিক্তগুেলা েশান|
আমার যা বলার আেছ তা েশান|

7 েতামরা িক ঈশ্বেরর জনয্ িমথয্া কথা বলেব?
েতামরা িক ঈশ্বেরর জনয্ কপটভােব কথা বলেব?

8 েতামরা িক ঈশ্বেরর প্রিত পক্ষপািতত্ব েদখােব?
েতামরা িক তঁার পক্ষ িনেয়
অনয্ায় ভােব তকর্ করেব?

9 যিদ ঈশ্বর পুঙ্খানুপুঙ্খ ভােব েতামােদর িবচার কেরন
িতিন িক েতামােদরও সিঠক েদখেবন?

েতামরা িক মেন কর, েয ভােব েতামরা মানুষেক েবাকা বানাও,
েসই ভােব েতামরা ঈশ্বরেক েবাকা বানােত পারেব?

10 েতামরা েতা জােনা, েয েতামরা যিদ েগাপেন পক্ষপািতত্ব েদখাও,
ঈশ্বর েতামােদর িতরস্কার করেবন|

11 ঈশ্বেরর মিহমা েতামােদর ভীত কের|
েতামরা তঁােক ভয় পাও|

12 েতামােদর পরমপরাগত জ্ঞান ছাইেয়র মতই অেকেজা|
েতামােদর উত্তরগুিলও কাদামািটর মেতা িনরথর্ক|

13 “চুপ কের থাক এবং আমােক কথা বলেত দাও!
তাহেল আমার প্রিত যা িকছুই েহাক্ আিম তা গ্রহণ করব|

14আিম িনেজেক িবপেদর মেধয্ িনেয় যােবা
এবং িনেজর জীবন িনেজর হােতই তুেল েনব|

15 ঈশ্বর যিদ আমােক েমেরও েফেলন আিম ঈশ্বরেক িবশ্বাস কের যােবা|
িকন্তু আিম ঈশ্বেরর সামেন প্রমাণ কের েদেবা েয আমার পথও প্রকৃত নয্াযয্ পথ িছল|

16 িনিশ্চত ভােব, এটা হেব আমার জয়|
েকান দুষ্ট েলাকই ঈশ্বেরর মুেখামুিখ হেত চায় না|

17আিম যা বলিছ তা মন িদেয় েশান|
আমােক বুিঝেয় বলেত দাও|

18 এখন আিম আমার যুিক্তগুেলা উপস্থািপত করেত প্রস্তুত|
আিম খুব সতকর্ ভােব আমার যুিক্ত উত্থাপন করেবা|
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আিম জািন আিমই সিঠক বেল িচিহ্নত হেবা|
19 যিদ েকউ প্রমাণ কের েদয় েয আিম িঠক নই,

আিম চুপ কের থাকব এবং মের যাব|

20 “ঈশ্বর, আমােক মাত্র দুিট িজিনস িদন,
তাহেল আিম আপনার কাছ েথেক লুকােবা না|

21আমার শািস্ত রদ কের িদন
এবং আপনার ভয়ঙ্কর রূপ িদেয় আমায় সন্ত্রস্ত করা বন্ধ কের িদন|

22 তারপর আপিন আমায় ডাকেবন, আিম আপনােক উত্তর েদেবা|
অথবা আমায় বলেত িদন এবং আপিন উত্তর িদন|

23আিম কতগুিল পাপ কেরিছ?
আিম িক ভুল কেরিছ?
আমােক আমার পাপ ও অনয্ায়গুিল েদিখেয় িদন|

24 ঈশ্বর, েকন আপিন আমায় এিড়েয় যােচ্ছন
এবং আমােক আপনার শত্রু বেল িবেবচনা করেছন?

25আপিন িক আমায় ভয় েদখােত চাইেছন?
আিম বাতােস ওড়া একটা শুকেনা পাতা মাত্র|
আপিন একটা কু্ষদ্র খড়-কুেটােক আক্রমণ করেছন!

26 ঈশ্বর, আমার সম্পেকর্ আপিন মন্দ কথা বেলন|
যখন আিম অল্প বয়স্ক িছলাম তখনকার পােপর জনয্ আপিন আমায় শািস্ত িদেচ্ছন|

27আপিন আমার পােয় িশকল পিরেয়েছন|
আমার প্রিতিট পদেক্ষপ আপিন লক্ষয্ কেরন|
আমার সকল গিতিবিধই আপিন নজর কেরন|

28 তাই, পচনশীল কােঠর মত,
েপাকা খাওয়া কাপেড়র মত
আিম দুবর্ল েথেক দুবর্লতর হেয় যািচ্ছ|”

14
1 ইেয়াব বলেলন, “আমরা প্রেতয্েকই মানুষ|

আমােদর জীবন ক্ষণস্থায়ী এবং সমসয্ায় পূণর্|
2 মানুেষর জীবন ফুেলর মত|

েস তাড়াতািড় বড় হয় এবং তারপর মারা যায়|
মানুেষর জীবন একটা ছায়ার মত যা অল্পক্ষেণর জনয্ এখােন থােক এবং তারপর আবার চেল যায়|
3 িকন্তু যিদও আিম েনহাতই একিট মানুষ মাত্র,

আপিন আমার ওপর মেনােযাগ েদন এবং আমােক আদালেত িনেয় যান|

4 “িকন্তু অশুিচ িকছু েথেক েকই বা শুিচ িকছু ৈতরী করেত পাের? েকউই নয়!
5 মানুেষর জীবন সীিমত| ঈশ্বর, আপিনই িস্থর কেরেছন মানুষ কতিদন বঁাচেব|

আপিনই মানুেষর জনয্ েসই সীমা িনধর্ারণ কেরন
এবং েকান িকছুই আর তােক পিরবতর্ ন করেত পাের না|

6 তাই ঈশ্বর, আমােদর প্রিত লক্ষয্ রাখা বন্ধ করুন, আমােদর একা েছেড় িদন|
আমােদর সময় েশষ হওয়া পযর্ন্ত আমােদর কিঠন জীবন আমােদর উপেভাগ করেত িদন|
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7 “এমনিক একটা গােছরও আশা আেছ|
যিদ না তােক েকেট েফলা হয় তা আবার বড় হেত পাের|
তা আবার নতুন অঙু্কর ছিড়েয় িদেত পাের|

8 এর িশকড় মািটর নীেচ বুেড়া হেয় েযেত পাের,
এর কাণ্ড ধূলায় মের েযেত পাের,

9 িকন্তু যিদ সামানয্ একটুও জল পায় আবার তা বাড়েত শুরু কের|
নতুন গােছর মতই তা আবার বড় হেত থােক|

10 িকন্তু যখন একজন শক্তসমথর্ মানুষ মের, েস েশষ হেয় যায়|
যখন মানুষ মের যায়, েস চেল যায় িঠক

11 দীিঘ েযমন শুিকেয় যায়
অথবা নদী েযমন শুিকেয় যায়, তার মতন|

12 যখন একজন মানুষ মের যায়,
েস শুেয় পেড় এবং েস আর ওেঠ না|

একজন মৃত েলাক উেঠ দঁাড়াবার আেগ
এই আকাশমণ্ডল অদৃশয্ হেয় যােব| না|
েসই িনদ্রা েথেক মানুষ আর জাগেব না|

13 “আমার ইচ্ছা আপিন আমােক আমার কবের লুিকেয় রাখুন|
আমার ইচ্ছা, আপনার েক্রাধ প্রশিমত না হওয়া পযর্ন্ত আপিন আমায় েসই খােন লুিকেয় রাখুন|

তারপর না হয় আমােক স্মরণ করার জনয্ আপিন একটা সময় েবর করেবন|
14 যিদ েকান েলাক মারা যায়, েস িক আবার বঁাচেব?

যিদ তাই সম্ভব হয় আিম আমার মুিক্ত পযর্ন্ত অেপক্ষা করেবা|
15 ঈশ্বর, আপিন আমায় ডাকেবন

এবং আিম আপনার ডােক সাড়া েদেবা|
তাহেল আিম, যােক আপিন ৈতরী কেরেছন,

েসই আিম আপনার কােছ গুরুত্বপূণর্ হেয় উঠব|
16আমার প্রেতয্কিট পদেক্ষেপ আপিন আমায় লক্ষয্ করুন,

িকন্তু আমার পাপ মেন রাখেবন না|
17আমার সমস্ত পাপ আপিন একটা থেলেত ভের,

তার মুখ বন্ধ কের, তােক দূের ছঁুেড় েফেল েদেবন|

18 “পবর্তও েভেঙ যায় এবং ধূলায় পিরণত হয়; বড় পাথরও আলগা হেয় েভেঙ পেড়|
19 তােদর ওপর িদেয় জলরািশ প্রবািহত হেয় তােদর ধুেয় িনেয় যায়|

বনয্া ভূিমর মািটেক ধুেয় িনেয় যায়|
েসই ভােবই েহ ঈশ্বর, আপিন একজন মানুেষর আশা এবং ইচ্ছা ধ্বংস কেরন|

20আপিন তােক সমূ্পণর্ পরািজত কেরন
এবং েস চেল যায়|

আপিন তােক দুঃখী কেরন
এবং িচরিদেনর জনয্ তােক মৃতুয্েলােক পািঠেয় েদন|

21 তার েছেলরা হয়ত সম্মান েপেত পাের, অথবা তারা হয়ত গুরুত্বপূণর্ না হেত পাের,
িকন্তু েস কখনও জানেত পারেব না|

22 েসই েলাকিট তার শরীের েকবল যন্ত্রণা েভাগ কের
এবং েস উচ্চস্বের েকবল িনেজর জনয্ই কঁােদ|”
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15
ইেয়াবেক ইলীফেসর উত্তর

1 তখন েতমেনর ইলীফস ইেয়াবেক উত্তর িদেলন:

2 “ইেয়াব, যিদ তুিম সতয্ই জ্ঞানী হেত
তুিম েতামার অথর্হীন বয্িক্তগত মতামত িদেয় উত্তর িদেত না!
একজন জ্ঞানী বয্িক্ত পূেবর্র গরম বাতােস িনেজেক পূণর্ কের না|

3 তুিম িক মেন কর একজন জ্ঞানী মানুষ অথর্হীন কথা িদেয় তকর্ করেব
এবং এমন কথা বলেব যােত েকান লাভ েনই?

4 ইেয়াব, যিদ েতামার িনেজরই পথ থাকেতা
তাহেল েকউ আর ঈশ্বরেক শ্রদ্ধা কের তঁার কােছ প্রাথর্না করেতা না|

5 েয সব িবষয় তুিম বেলেছা তােত েতামার পাপ স্পষ্টই েবাঝা যােচ্ছ|
ইেয়াব, বাক্চাতুরীর সাহােযয্ তুিম েতামার পাপেক ঢাকেত চাইেছা|

6 তুিম েয ভুল কেরেছা, এ কথা আমার প্রমাণ করার দরকার েনই|
েকন? িনেজর মুেখ তুিম যা যা বলেল তাই প্রমাণ কের েয তুিম ভুল কেরেছা|
েতামার িনেজর ওষ্ঠদ্বয় েতামার িবরুেদ্ধ কথা বলেছ|

7 “ইেয়াব, তুিম িক মেন কর েয তুিমই প্রথম জেন্মেছা?
তুিম িক এই পাহাড়গুিলর জেন্মর আেগ জেন্মছ?

8 তুিম িক ঈশ্বেরর েগাপন পিরকল্পনা শুেনিছেল?
তুিম িক িনেজেকই একমাত্র জ্ঞানী ভােবা?

9 ইেয়াব, তুিম যা জান আমরা িঠক ততটাই জািন!
তুিম যতটা েবাঝ আমরাও িঠক ততটাই বুিঝ|

10 যােদর মাথায় পাকা চুল তারা এবং বয়স্ক েলােক আমােদর সেঙ্গ একমত হয়|
হঁয্া, এমন িক েতামার িপতার েচেয়ও যারা বয়স্ক তঁারাও আমােদরই পেক্ষ|

11 ঈশ্বর েতামােক স্বিস্ত িদেত েচষ্টা কেরন
এবং আমরা খুব শান্ত ভােব েতামার সেঙ্গ কথা বিল|

িকন্তু েতামার পেক্ষ তা যেথষ্ট নয়|
12 ইেয়াব, তুিম েকন এত আেবগপ্রবণ?

েকন েতামার েচাখ লাল হেয় যায়?
13 যখন তুিম এই সব েক্রােধর কথা বল

তখন তুিম ঈশ্বেরর িবরুেদ্ধ চেল যাও|

14 “একজন মানুষ প্রকৃতই শুদ্ধ হেত পাের না|
একজন মানুষ কখনও ঈশ্বেরর েচেয় েবশী সিঠক হেত পাের না!

15 ঈশ্বর তঁার বাতর্ াবাহকেদরও* িবশ্বাস কেরন না|
এমনিক ঈশ্বেরর তুলনায় স্বগর্ও শুদ্ধ নয়|

16 মানুষও অপদাথর্|
মানুষ েনাংরা এবং নষ্ট|
েস জেলর মতই পাপ গলাধঃকরণ কের|

* 15:15: বাতর্ াবাহক আক্ষিরক অেথর্, “পিবত্র েলােকরা|”
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17 “আমার কথা েশান ইেয়াব, আিম েতামােক বুিঝেয় বলেবা|
আিম যা জািন, েতামায় তা বলেবা|

18জ্ঞানী েলাকরা আমােক যা বেলেছন েসই সব কথা আিম েতামায় বলেবা|
জ্ঞানী েলােকর পূবর্পুরুষরা এই কথাগুেলা তঁােদর বেল িগেয়িছেলন|

তঁারা আমার কােছ েকান েগাপন কথা লুিকেয় রােখনিন|
19 তঁারা একাই তঁােদর েদেশ বাস কেরেছন|

েসখান েথেক েকান িবেদশীই যায় িন|
তাই েকান েলাকই তােদর েকান অদু্ভত আদেশর্র কথা বেল িন|

20 এই সব জ্ঞানী েলাক বেলেছন, একজন দুষ্ট েলাক সারা জীবন কষ্ট পায়|
একজন িনষু্ঠর েলাক জীবেনর সারা বছর কষ্ট পায়|

21 প্রেতয্কিট শব্দ তােক ভীত কের|
েস যখন মেন কের েয েস িনরাপেদ আেছ, তখন শত্রু তােক আক্রমণ করেব|

22 একজন দুষ্ট েলাক প্রচণ্ড হতাশাগ্রস্ত এবং অন্ধকারেক এড়াবার তার েকান পথই েনই|
েকান একটা জায়গায় একটা তরবারী আেছ যা তােক হতয্া করার জনয্ অেপক্ষা করেছ|

23 েস এখােন ওখােন খাবােরর েখঁােজ ঘুের েবড়ায়|
েস জােন েয কিঠন সময় আসন্ন|

24 দুঃখ এবং যন্ত্রণা তােক ভীত কের|
এগুেলা তােক রাজার মেতা আক্রমণ কের েযন তােক ধ্বংেসর জনয্ প্রস্তুত|

25 েকন? কারণ দুষ্ট েলাকরা ঈশ্বেরর বাধয্ হেত চায় না- তারা ঈশ্বরেক ঘুিষ েদখায়,
এবং সবর্শিক্তমান ঈশ্বরেক পরািজত করেত চায়|

26 দুষ্ট েলাকরা ভীষণ একগঁুেয়|
তারা একটা েমাটা শক্ত ঢাল িনেয় ঈশ্বরেক আক্রমণ কের|

27 একজন েলাক ধনী এবং েমাটা হেত পাের,
28 িকন্তু েস ধ্বংস হেয় যাওয়া শহের,
েযখােন েকউ থােক না অথবা েয সমস্ত বাড়ীগুেলা ধ্বংস হবার জনয্ িঠক হেয়েছ
েসগুেলােত বাস করেব|

29 দুষ্ট েলাকরা দীঘর্িদন ধের ধনী থাকেব না|
তােদর সম্পদ স্থায়ী হেব না|
তােদর ফসল বাড়েব না|

30 দুষ্ট েলাক অন্ধকারেক এড়ােত পারেব না|
েস েসই গােছর মেতা হেব যার পাতা েরােগ শুিকেয় যায়
এবং বাতাস তােদর সবাইেক উিড়েয় িনেয় যায়|

31 দুষ্ট েলাকরা অথর্হীন িবষেয়র ওপর কখেনা িনভর্ র কের না যা তােদর িবপেথ িনেয় যােব|
েকন? কারণ তারা িকছুই পােব না|

32 দুষ্ট েলােক তােদর পূণর্ বয্ািপ্তর জীবনযাপন করেত পারেব না|
তারা হেব একিট গােছর মত যার ডালপালা শুিকেয় ঝের েগেছ এবং মের েগেছ|

33 দুষ্ট েলােক েসই দ্রাক্ষা গােছর মেতা হেব যার দ্রাক্ষা ফল পাবার আেগই শুিকেয় পেড় যায়|
ঐ েলাকিট েসই জলপাই গােছর মেতা হেব যার মুকুল ঝের যায়|

34 েকন? কারণ এক দল ঈশ্বরিবহীন মানুষ ভাল ফল ফলােত পাের না|
যারা ঘুস েনয়, আগুন তােদর বাড়ী ধ্বংস কের েদয়|

35 মন্দ েলাকরা সমসয্ােক ধারণ কের
এবং মন্দেক জন্ম েদয়| তােদর গেভর্ জন্ম েনয় িমথয্া|”
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16
ইলীফসেক ইেয়ােবর উত্তর

1 তখন ইেয়াব উত্তর িদেলন,

2 “আিম এই সব কথা আেগই শুেনিছ|
েতামরা িতন জন আমােক কষ্টই িদেল, স্বিস্ত নয়|

3 েতামােদর দীঘর্ ভাষণ আর েশষ হয় না!
িকেস েতামােদর এত িবচিলত কেরেছ েয েতামরা কথা বেলই চেলছ?

4 যিদ েতামরা আমার সমসয্ায় পড়েত,
েতামরা েয কথাগুিল আমায় বলেল, আিমও েতামােদর েসই কথাগুিল বলেত পারতাম|

আিমও েতামােদর প্রিত জ্ঞানগভর্ কথা বলেত পারতাম
এবং েতামােদর প্রিত মাথা নাড়ােত পারতাম|

5 িকন্তু আিম েতামােদর উৎসাহ িদতাম এবং েয কথাগুেলা বলিছ, েসগুেলা বেল েতামােদর আিম আশা
িদতাম|

6 “কথা বলেলও আমার যন্ত্রণা চেল যায় না,
নীরব থাকেলও আমার বয্থা আমােক েছেড় যায় না|

7 িকন্তু, েহ ঈশ্বর, আপিন আমার শিক্ত েকেড় িনেয়েছন|
আপিন আমার সারা পিরবারেক ধ্বংস কের িদেয়েছন|

8আপিন আমায় শীণর্ ও দুবর্ল কের িদেয়েছন,
এর অথর্, েলােক মেন কের েয আিম অপরাধী|

9 “েক্রােধ ঈশ্বর আমােক আক্রমণ কেরেছন
এবং আমার েদহেক িছন্ন-িভন্ন কেরেছন|

ঈশ্বর আমার িবরুেদ্ধ তঁার দঁাত ঘষর্ন কেরেছন|
আমার শত্রু ঘৃণাভের আমার িদেক তাকায়|

10আমার চার িদেক েলাক জন জেড়া হেয়েছ|
তারা আমােক িনেয় মজা কের এবং আমার গােল চড় মাের|

11 ঈশ্বর আমােক মন্দ েলাকেদর হােত তুেল িদেয়েছন|
িতিন দুষ্ট েলােকর হােত আমােক তুেল িদেয়েছন|

12আমার সব িকছুই সুন্দর িছেলা
িকন্তু ঈশ্বর আমায় ধ্বংস কেরেছন!

হঁয্া, িতিনই আমার ঘাড় ধের
আমায় খণ্ড-িবখণ্ড কেরেছন|

ঈশ্বর আমােক লক্ষয্েভেদর বস্তুেত পিরণত কেরেছন|
13 ঈশ্বেরর তীরন্দাজ ৈসনয্রা আমার চারিদেক ঘুরেছ|
িতিন আমার বৃেক্ক তীর ছঁুড়েছন|

িতিন আমােক েকান দয়া েদখান না|
িতিন আমার িপত্তেক মািটেত েফেল েদন|

14 বার বার ঈশ্বর আমায় আক্রমণ কেরন|
যুেদ্ধর ৈসনয্রা েযমন েতেড় আেস েতমন কের িতিন আমার িদেক ছুেট আেসন|
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15 “আিম িনদারুণ ভােব দুঃখী,
তাই আিম এই দুঃেখর বস্ত্র পেরিছ|

আিম এই ধূেলা ও ছাইেয়র ওপর বেস অনুভব কির
েয আিম পরািজত|

16 েকঁেদ েকঁেদ আমার মুখ লাল হেয় েগেছ|
আমার েচােখ ঘন অন্ধকার েনেম এেসেছ|

17আিম কােরা প্রিতই নৃশংস িছলাম না|
িকন্তু এই মন্দ ঘটনাগুিল আমার েক্ষেত্র ঘেটেছ| আমার প্রাথর্না যথাযথ ও পিবত্র|

18 “আমার প্রিত েয অনয্ায় ঘেটেছ, েহ পৃিথবী, তুিম তা েগাপন কেরা না|
নয্ােয়র জনয্ আমার আির্তেক স্তব্ধ হেত িদও না|

19 এখনও পযর্ন্ত স্বেগর্ েকউ আেছ েয আমার পেক্ষ কথা বলেব|
এখনও পযর্ন্ত ওপের েকউ আেছ েয আমার পেক্ষ সাক্ষী েদেব|

20আমার েচাখ যখন ঈশ্বেরর জনয্ অশ্রু িবসজর্ ন কের,
আমার বনু্ধরা আমার হেয় কথা বেল|

21 একজন েয ভােব বনু্ধর জনয্ তকর্ কের,
েসইভােবই েস আমার জনয্ ঈশ্বেরর সেঙ্গ কথা বেল|

22 “আর মাত্র কেয়ক বছেরর মেধয্ই আিম েসখােন যােবা েযখান েথেক েফরা যায় না|

17
1আমার হৃদয় ভগ্ন হেয়েছ,

আিম প্রাণ তয্ােগর জনয্ প্রস্তুত|
আমার জীবন প্রায় েশষ হেয় এেসেছ|

কবর আমার জনয্ অেপক্ষা করেছ|
2 েলােক আমার চারপােশ দঁািড়েয় আমার প্রিত িবদ্রূেপর হািস হাসেছ|

আিম েদখিছ ওরা েযন আমায় িটটিকির করেছ ও অপমান করেছ|

3 “ঈশ্বর, আমােক মুক্ত করার মূলয্ িদন|
আর েকউ আমায় সাহাযয্ করেত পারেব না|

4আপিন আমার বনু্ধেদর েবাধশিক্ত হরণ কেরেছন
তাই তারা িকছুই বুঝেত পারেছ না|
ওেদর জয়ী হেত েদেবন না|

5আপিন জােনন েলােক িক বলেছ,
�বনু্ধেক সাহাযয্ করার জনয্ একজন েলাক তার িনেজর সন্তানেদর উেপক্ষা করেছ|�
িকন্তু আমার বনু্ধ আমার িবরুেদ্ধ েগেছ|

6আমার নামেক ঈশ্বর প্রেতয্েকর কােছ একটা মন্দ শেব্দ পিরণত কেরেছন|
েলােক আমার মুেখর ওপর থুতু েদয়|

7আমার েচাখ প্রায় অন্ধ হেয় েগেছ কারণ আিম প্রচণ্ড দুঃখ ও যন্ত্রণার মেধয্ আিছ|
আমার সারা েদহ প্রচণ্ড শীণর্ হেয় ছায়ার মেতা হেয় েগেছ|

8 এর ফেল ভােলা েলাকরা যথাথর্ই িবহবল হেয় পেড়েছ|
যারা ঈশ্বরেক মােন না তােদর িবরুেদ্ধ, িনেদর্ াষ েলাকেদর উেত্তিজত করা হেচ্ছ|
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9 িকন্তু ভাল েলাকরা ভাল জীবনযাপন করেব|
িনস্পাপ েলাকরা আরও শিক্তশালী হেব|

10 “িকন্তু এিগেয় এেসা, েতামরা সবাই এেসা এবং আমােক বুিঝেয় দাও েয সবই আমার েদাষ|
েতামােদর েকউই জ্ঞানী নও|

11আমার জীবন েশষ হেয় যােচ্ছ|
আমার পিরকল্পনা ধ্বংস হেয় েগেছ; আমার আশা চেল েগেছ|

12 িকন্তু আমার বনু্ধরা সব গুিলেয় েফেলেছ|
তারা ভােব রাতটাই িদন| তারা ভােব অন্ধকারই আেলােক দূর কের|

13 “কবরেকই আিম আমার নতুন ঘর বেল হয়েতা আশা করেত পাির|
হয়েতা অন্ধকার কবের আিম আমার শযয্া পাতার আশা করব|

14আিম কবরেক বলেত পাির, �তুিমই আমার িপতা,�
এবং কৃিমকীটেদর বলেত পাির, �আমার মা� ও �আমার েবান|�

15 িকন্তু তা যিদ আমার একমাত্র আশা হয় তাহেল আমার আর েকান আশাই েনই|
তাই যিদ আমার একমাত্র আশা হয় তাহেল েলােক আমার জনয্ আর েকান আশাই েদখেব না|

16আমার আশাও িক কবের যােব?
আমরা িক এক সেঙ্গ ধূলায় িমেশ যােবা?”

18
িবল্দদ ইেয়াবেক উত্তর িদেলন

1 তখন শূহীয় িবল্দদ উত্তর িদেলন:

2 “ইেয়াব, কখন তুিম কথা বলা বন্ধ করেব?
শান্ত হও এবং েশান| আমােদর িকছু বলেত দাও|

3 েকন তুিম আমােদর েবাবা গরুর মেতা িনেবর্াধ ভাবেছা?
4 ইেয়াব, েতামার েক্রাধ শুধু মাত্র েতামােকই আহত করেছ|

েলােক িক শুধু েতামার জনয্ পৃিথবী তয্াগ করেব?
তুিম িক মেন কর, েয শুধু েতামােক খুশী করেত ঈশ্বর পবর্তেক সরােবন?

5 “হঁয্া, মন্দ েলােকর আেলা চেল যােব|
তার আগুন দগ্ধ করা বন্ধ কের েদেব|

6 তার ঘেরর আেলা অন্ধকাের পিরণত হেব|
তার িনকেটর আেলাও িনেভ যােব|

7 তার পদেক্ষপগুেলা আর দৃঢ় ও দ্রুত হেব না|
িকন্তু েস আেস্ত আেস্ত দুবর্েলর মত হঁাটেব|
তার িনেজর মন্দ বুিদ্ধই ওর পতন ঘটােব|

8 তার িনেজর পা-ই তােক ফঁােদর িদেক িনেয় যােব|
েস ফঁােদর ওপর িদেয়ই হঁাটেব এবং ধরা পড়েব|
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9 একটা ফঁাদ িনশ্চয়ই ওর পা ধরেবই|
একটা ফঁাদ তােক আঁকেড় ধরেবই|

10 মািটর েকান একটা দিড় তােক ফঁােদ েফলেবই|
তার ফঁাদ রাস্তায় ওর জনয্ অেপক্ষা করেছ|

11 তার চার িদেকই ভয়ঙ্করতা প্রতীক্ষা করেছ|
প্রেতয্কিট পদেক্ষেপই ভয় ওেক অনুসরণ করেব|

12 মন্দ সমসয্াসমূহ ওর জনয্ কু্ষধােতর্ র মত অেপক্ষা করেছ|
ওর পতন হেলই ধ্বংস ও দুির্বপাক ওর জনয্ ওত েপেত আেছ|

13 ভয়ঙ্কর অসুখ তার গােয়র চামড়া েখেয় েফলেব|
ঐ অসুখ ওর হাত, পা পিচেয় েদেব|

14 দুষ্ট েলাকেক তার ঘেরর িনরাপত্তা েথেক িছিনেয় িনেয় যাওয়া হেব|
েয ভয়ঙ্কেরর রাজা তার সেঙ্গ েদখা করার জনয্ ওেক িনেয় যাওয়া হেব|

15 তার ঘের িকছুই পেড় থাকেব না|
েকন? জ্বলন্ত গন্ধক ওর বাড়ীর চারপােশ ছিড়েয় েদওয়া হেব|

16 ওর িনম্নস্থ িশকড় শুিকেয় যােব,
ওর উধর্স্থ ডালপালাও শুিকেয় যােব|

17 পৃিথবীর মানুষ ওেক স্মরেণ রাখেব না|
েকান েলাকই আর ওর নাম উেল্লখ করেব না|

18 েলােক তােক আেলা েথেক অন্ধকােরর িদেক েঠেল েদেব|
তারা ওেক ওর জগৎ  েথেক তািড়েয় েদেব|

19 ওর েকান পুত্র বা েপৗত্র থাকেব না|
ওর বাড়ীর েকউই েবঁেচ থাকেব না|

20 তার প্রিত িক হেয়িছল েদেখ পিশ্চেমর েলাকরা চমেক উঠেব|
পূেবর্র েলাকরাও ভেয় আড়ষ্ট হেয় যােব|

21 দুষ্ট েলাকেদর বািড়েত েসটা প্রকৃতই ঘটেব|
যারা ঈশ্বর সম্পেকর্ েকান িকছু গ্রাহয্ কের না তােদর িঠক এই রকমই ঘটেব!”

19
ইেয়াব উত্তর িদেলন

1 তখন ইেয়াব উত্তর িদেলন:

2 “আর কতক্ষণ েতামরা আমায় আঘাত করেব
এবং বাকয্ বােণ আমায় জজর্ িরত করেব?

3 এখন েতামরা আমােক দশবার অপমান কেরেছা|
আমায় আক্রমেণর সময় েতামরা লজ্জার েলশমাত্র েদখাও িন!

4 এমনিক যিদ আিম অপরাধ কের থািক,
তা আমার সমসয্া|

5 েতামরা শুধুমাত্র িনেজেক আমার েচেয় ভােলা বেল েদখােত চাইেছা|
েতামরা বলেছা েয আমার সমসয্াগুিল আমারই ত্রুিটর ফলশ্রুিত|

6 িকন্তু আিম চাই েতামরা জান েয ঈশ্বর আমার প্রিত ভুল কেরেছন|
আমােক ধরার জনয্ িতিন ফঁাদ েপেতেছন|

7আিম িচৎকার কির, �ও আমায় আঘাত কেরেছ!� িকন্তু আিম েকান উত্তর পাই না|
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এমনিক যিদ আিম সাহােযয্র জনয্ উচ্চস্বের ডাক িদই, সুিবচার হয় না|
8 ঈশ্বর আমার পথ রুদ্ধ কের িদেয়েছন তাই আিম এিগেয় েযেত পাির না|

িতিন আমার পথেক অন্ধকাের আচ্ছন্ন কের িদেয়েছন|
9 ঈশ্বর আমার সম্মান হরণ কের িনেয়েছন|

আমার মাথা েথেক িতিন মুকুট েকেড় িনেয়েছন|
10আিম েশষ না হওয়া পযর্ন্ত ঈশ্বর চারিদক েথেক আমার েদওয়ােল আঘাত করেবন|

িশকড় সেমত উপেড় েদওয়া গােছর মত
িতিন আমার সব আশা উৎ পািটত কেরেছন|

11আমার িবরুেদ্ধ ঈশ্বেরর েক্রাধ জ্বলেছ|
িতিন আমােক তঁার শত্রু বেল অিভিহত কেরন|

12আমােক আক্রমণ করার জনয্ ঈশ্বর তঁার ৈসনয্েদর পািঠেয়েছন|
আমার িবরুেদ্ধ তারা আক্রমেণর মঞ্চ গেড়েছ|
আমার তঁাবুর চারিদেক ওরা আস্তানা েগেড়েছ|

13 “ঈশ্বর আমার আত্মীয়েদর আমার েথেক দূের পািঠেয় িদেয়েছন|
এমনিক আমার ঘিনষ্ঠ বনু্ধরা আমার প্রিত অেচনা েলােকর মত বয্বহার কের|

14আমার আত্মীয়রা আমায় েছেড় চেল েগেছ|
বনু্ধরাও আমায় ভুেল েগেছ|

15আমার বাড়ীর দশর্নাথীর্ এবং দাসীরা এমন ভােব আমার িদেক তাকায়
েযন আিম আগন্তুক এবং িবেদশী|

16আিম আমার ভৃতয্েক ডািক িকন্তু েস সাড়া েদয় না|
এখন আমােক আমার ভৃেতয্র কােছ ক্ষমা িভক্ষা করেত হেব|

17আমার স্ত্রী আমার শ্বােসর ঘ্রাণেক ঘৃণা কের|
আমার িনেজর ভাইরা আমােক ঘৃণা কের|

18 এমনিক েছাট েছাট িশশুরা আমায় িনেয় মজা কের|
আিম যখন ওেদর কােছ আিস ওরা আমায় বােজ কথা বেল|

19আমার সব ঘিনষ্ঠ বনু্ধ আমায় ঘৃণা কের|
এমনিক যােদর আিম ভােলাবািস তারাও আমার িবরুেদ্ধ দঁািড়েয়েছ|

20 “আিম এতই শীণর্ হেয়িছ েয আমার হােড় আমার চামড়া ঝুলেছ|
খুবই সামানয্ জীবন আমােত অবিশষ্ট আেছ|

21 “দয়া কর, বনু্ধরা আমার, আমায় দয়া কর!
েকন? কারণ ঈশ্বর আমার িবরুেদ্ধ রেয়েছন|

22 েযমন কের ঈশ্বর আমায় তাড়া কেরেছন েতামরাও েকন েতমিন করেছা?
েতামরা িক আমায় যেথষ্ট আক্রমণ করিন?

23 “আমার বড় ইেচ্ছ কের েয আমার কথাগুেলা েলখা থাকেব|
আমার খুব ইেচ্ছ কের েসগুিল েগাটােনা কাগেজ েলখা থাকেব|

24আমার কথাগুিল েযন সীসা ও েলৗহশলাকা িদেয়
পাথের েখাদাই করা থােক যােত কথাগুেলা িচরিদন থােক|
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25আিম জািন একজন আমার স্বপেক্ষ আেছ|
আিম জািন েস েবঁেচ আেছ|
এবং েশষ কােল েস এই মািটেত দঁাড়ােব এবং আমায় প্রিতরক্ষা করেব|

26আিম আমার েদহ তয্াগ কের চেল যাবার পের
এবং আমার েদেহর চামড়া নষ্ট হওয়ার পেরও আিম ঈশ্বরেক েদখেবা, আিম তা জািন|

27আিম িনেজর েচােখ ঈশ্বরেক েদখেবা|
অনয্ েকউ নয়, আিম িনেজ ঈশ্বরেক েদখেবা, এবং তা আমােক কতখািন অিভভূত করেব তা আিম
বলেত পারেবা না!

আমার শিক্ত সমূ্পণর্ভােব চেল েগেছ|

28 “েতামরা হয়েতা বলেব, �আমরা এিবষেয় িচন্তা করেবা
এবং আমরা তােক েদাষ েদওয়ার কারণ খঁুেজ েবর করেবা!�

29 িকন্তু একিট তরবারীেক েতামােদর প্রেতয্েকরই িনেজর েথেক ভয় পাওয়া উিচৎ !
েকন? কারণ তরবািরই েতামােদর েক্রােধর প্রাপয্|
তখন েতামরা বুঝেব, িবচােরর সময় বেল িকছু আেছ|”

20
েসাফেরর উত্তর

1 তখন নামাথার েসাফর উত্তর িদেলা:

2 “ইেয়াব, তুিম আমার িচন্তােক তািড়ত কেরেছা, তাই আমার েভতেরর এই অনুভূিতগুিলর জনয্ আিম
অবশয্ই েতামােক উত্তর েদেবা|

আিম িক ভাবিছ, তা আিম খুব তাড়াতািড় বলেবা|
3 েতামার উত্তর িদেয় তুিম আমােক অপমািনত কেরেছা|

িকন্তু আিম বুিদ্ধমান, আিম জািন িক কের েতামােক উত্তর িদেত হয়|

4-5 “তুিম জােনা েয একজন বদ েলােকর আনন্দ দীঘর্স্থায়ী হয় না|
তুিম িনশ্চয়ই জান েয যখন েথেক আদমেক এই পৃিথবীেত পাঠােনা হেয়িছল, তখন েথেকই এটা
সতয্|

েয েলাক ঈশ্বরেক গ্রাহয্ কের না, েস খুব অল্প সমেয়র জনয্ সুখী হয় মাত্র|
6 এমনিক যিদ বদ েলােকর অহঙ্কার আকাশেক স্পশর্ কের

এবং তার মাথা েমঘেক স্পশর্ কের
7 তবু তার মেলর মেতা েসও িচর িদেনর জনয্ িনিশ্চহ্ন হেয় যােব|

েয েলাকরা তােক িচনেতা তারা বলেব, �েকাথায় েস?�
8 েস স্বেপ্নর মেতাই উেড় যােব এবং েকউ তােক আর খঁুেজ পােব না|

একটা দুঃস্বেপ্নর মেতা তােক েজার কের তাড়ােনা হেব এবং েলােক তােক ভুেল যােব|
9 যারা তােক েদখেতা তারা তােক আর েদখেত পােব না|

ওর পিরবার ওর িদেক আর তাকােব না|
10 বদ েলাকেদর সন্তানরা দিরদ্র েলাকেদর কােছ সাহাযয্ চাইেব|

মন্দ েলাকিট অবশয্ই িনেজর হােত তার সম্পিত্ত িফিরেয় েদেব|
11 যখন ও যুবক িছল তখন হয়ত তার হাড়গুেলা শক্ত, মজবুত এবং তারুেণয্ ভরা িছল,

িকন্তু ওর সেঙ্গ ওরাও ধূেলায় শুেয় থাকেব|
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12 “মন্দ েলাকেদর মুেখ খারাপটাই িমষ্টি লােগ|
তােক েস িজেভর তলায় রােখ|

13 মন্দ েলাক খারাপটােকই উপেভাগ কের|
সুিমষ্ট িমছরীর মতই েস েসটােক মুেখ ধের রােখ|

14 িকন্তু েসই মন্দটাই ওর েপেটর েভতর িগেয় িবষ হেয় উঠেব|
এটা ওর শরীেরর েভতের িগেয়, সােপর িবেষর মেতাই িবষাক্ত হেয় উঠেব|

15 মন্দ েলাকরা সম্পিত্ত গলাধঃকরণ কের, িকন্তু ওরা তা উগের েদেব|
ঈশ্বরই ওই েলাকেদর িদেয় তা বিম করােবন|

16 মন্দ েলাকরা সােপর িবষ চুেষ েনয়|
সােপর িবষদঁাতই ওেদর হতয্া করেব|
দুষ্ট েলাকেদর িবষাক্ত সাপ দংশন করেব এবং িবষ তােদর েমের েফলেব|

17 েয নদী দুধ এবং মধু সহ প্রবািহত হয়
মন্দ েলাকরা তা েদখার আনন্দ েথেক বিঞ্চত হেব|

18 মন্দ েলাকরা তােদর লােভর অংশ িফিরেয় িদেত বাধয্ হেব|
তারা যার জনয্ পিরশ্রম কেরেছ, তােদর তা উপেভাগ করেত েদওয়া হেব না|

19 েকন? কারণ মন্দেলাক গরীব েলাকেদর আঘাত কের এবং তােদর সেঙ্গ খারাপ বয্বহার কের|
েস তােদর গ্রাহয্ কের না এবং তােদর িজিনস েকেড় েনয়|
অেনয্র ৈতরী বাড়ী েস জবরদখল কের|

20 “দুষ্ট েলাকরা কখনও সুখী হয় না|
তােদর সম্পিত্ত তােদর বঁাচােত পারেব না|

21 যখন তারা খায়, িকছুই অবিশষ্ট থােক না|
সুতরাং তােদর সাফলয্ দীঘর্স্থায়ী হেব না|

22 যখন দুষ্ট েলােকর হােত প্রচুর সম্পদ থাকেব তখনই েস সমসয্ার দ্বারা নুয্ব্জ হেয় যােব|
ঐ েলােকর িনেজর সেঙ্গই ওর সমসয্া েনেম আসেব!

23 মন্দ েলাকরা তােদর আকাঙ্খার সব িকছু আহার করার পর,
ঈশ্বর ওেদর ওপর তঁার জ্বলন্ত েক্রাধ বষর্ণ করেবন,
ঈশ্বর তােদর খাবার িহেসেব শািস্ত বষর্ণ করেবন|

24 দুষ্ট েলাকরা হয়েতা েলৗহ তরবারী েথেক পািলেয় েযেত পাের,
িকন্তু িপতল ধনু অতির্কেত আক্রমণ করেব|

25 তাম্র শর ওেদর শরীর েভদ কের যােব এবং ওেদর িপঠ ফঁুেড় েবর হেব|
তীেরর তীক্ষ্ণ ফলা ওেদর প্লীহা েভদ কের যােব
এবং ওরা ভেয় িশউের উঠেব|

26 ওেদর সমস্ত সম্পদ ধ্বংসপ্রাপ্ত হেব|
একিট আগুন ওেদর ধ্বংস করেব- একিট আগুন যা েকান মানুষ শুরু কের িন|
েসই আগুন বাড়ীর সব িকছুেক ধ্বংস করেব|

27আকাশ দুষ্ট বয্িক্তর অপরাধ প্রকাশ কের েদেব|
তার িবরুেদ্ধ সাক্ষী হেয় আকাশ উেঠ দঁাড়ােব|

28 ঈশ্বেরর েক্রাধর বনয্ায়
ওর বাড়ী ধুেয় মুেছ চেল যােব|

29 মন্দ েলাকেদর প্রিত ঈশ্বর এমনটাই করেবন|
ওেদর েদওয়ার জনয্ এটাই ঈশ্বেরর পিরকল্পনা|”
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21
ইেয়ােবর উত্তর

1 তখন ইেয়াব উত্তর িদেলন:

2 “আিম যা বিল অনুগ্রহ কের েশান,
আমােক সান্ত্বনা িদেত এটাই েহাক্ েতামার পথ|

3আমার সম্পেকর্ ৈধযর্য্ ধর এবং আমােক কথা বলেত দাও|
আমার বলা েশষ হেল, েতামরা আমায় িনেয় মজা করেত পােরা|

4 “আিম েলােকর নােম অিভেযাগ করিছ না|
আমার অসিহষু্ণতার যেথষ্ট কারণ আেছ|

5আমার িদেক েদখ এবং আতিঙ্কত হও|
েতামার হাত েতামার মুেখর ওপের রাখ এবং িবস্মেয়র সেঙ্গ তািকেয় েদখ|

6আিম যখন ভািব আমার প্রিত িক ঘেটেছ,
আিম তখন ভয় পাই, আমার শরীর কঁাপেত থােক!

7 েকন দুষ্ট েলাকরা দীঘর্ জীবন বঁােচ?
েকন তারা বৃদ্ধ হয় ও সফল হয়?

8 দুষ্ট েলাকরা তােদর সন্তানেদর েদেখ, তােদর সেঙ্গ বড় হেত েদেখ|
দুষ্ট েলাকরা তােদর নািতেদর েদখার জনয্ও েবঁেচ থােক|

9 ওেদর ঘরবাড়ী িনরাপেদ থােক এবং ওরাও িনঃশঙ্ক থােক|
ওেদর শািস্ত েদওয়ার জনয্ ঈশ্বর একিট লািঠও বয্বহার কেরন না|

10 তােদর বলদগুেলা সঙ্গম করেত কখেনা অপারগ নয়|
তােদর গাভীগুেলার বাছুর হয় এবং জেন্মর সমেয় বাছুরগুেলা মের যায় না|

11 দুষ্ট েলাকরা তােদর সন্তানেদর, েমষশাবেকর মত েখলা করেত পাঠায়|
তােদর সন্তানরা নাচ করেত থােক|

12 তারা খঞ্জর, বীণা এবং বঁািশর সেঙ্গ নাচ কের|
13 মন্দ েলাকরা জীবৎকােলই তােদর সাফলয্ েভাগ কের|

তারপর তারা মারা যায় এবং দুেভর্ াগ না ভুেগ কবের চেল যায়|
14 িকন্তু মন্দ েলাকরা ঈশ্বরেক বেল, �আমােদর একা েছেড় দাও!

তুিম আমােদর িদেয় িক করােত চাও, েস িবষেয় আমরা পেরায়া কির না!�
15 মন্দ েলাকরা আরও বেল, �েক সবর্শিক্তমান ঈশ্বর?

আমােদর তােক েসবা করার দরকার েনই!
তার কােছ প্রাথর্না কেরই বা িক লাভ?�

16 “একথা সতয্ েয দুষ্ট েলাকরা তােদর ভিবষয্ৎ িস্থর করেত পাের না|
আিম ওেদর মতামত গ্রহণ কির না|

17 িকন্তু কতবার মন্দ েলাকেদর আেলা িনেভ যায়?
কতবার মন্দ েলাকেদর ওপর দুগর্িত ঘিনেয় আেস?
কতবার ঈশ্বর কু্রদ্ধ হেয় ওেদর শািস্ত েদেবন?

18কত বার তারা খড়কুেটার মেতা উেড় যায়
িকংবা েঝােড়া বাতােসর মুেখ তুেষর মত উেড় যায়?

19 িকন্তু তুিম বলেছা, �িপতার পােপর জনয্ ঈশ্বর তার সন্তানেক শািস্ত েদন|�
না! ঈশ্বেরর উিচৎ পাপীেদর শািস্ত েদওয়া|
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তখনই মন্দ েলাক বুঝেত পারেব তার িনেজর পােপর জনয্ই তােক শািস্ত েদওয়া হল!
20 পাপীেক তার িনেজর পতন েদখেত দাও|

তােক সবর্শিক্তমান ঈশ্বেরর েক্রাধ অনুভব করেত দাও|

21 একজন মন্দ েলােকর জীবন যখন েশষ হেয় যায়,
এবং েস যখন মারা যায়, তখন েস েফেল যাওয়া সংসােরর কথা িচন্তাও কের না|

22 “েকউই ঈশ্বরেক জ্ঞােনর িশক্ষা িদেত পাের না|
ঈশ্বর গুরুত্বপূণর্ েলাকেদরও িবচার কেরন|

23 একজন েলাক পিরপূণর্ এবং সফল জীবন অিতবািহত কের মারা যায়|
েস সমূ্পণর্ আরাম ও িনরাপত্তার জীবন কািটেয় িছল|

24 তার েদহ সুপুষ্ট িছেলা
এবং তার হাড়গুেলা তখনও শক্ত িছেলা|

25 িকন্তু অনয্ একজনও কেঠার জীবন সংগ্রােমর পর দুঃখী হৃদয় িনেয় মারা েগল|
েস েকান িদনই ভােলা িকছু উপেভাগ করেত পাের িন|

26 েশষ কােল, ওই দুই জন েলাকই এক সেঙ্গ ধূিলেত শুেয় থাকেব,
উভেয়র েদহই েপাকােত েছেয় যােব|

27 “িকন্তু আিম জািন তুিম িক িচন্তা করেছা,
এবং আিম জািন তুিম আমােক আঘাত করেত চাইেছা|

28 তুিম হয়েতা বলেত পােরা: �আমােক রাজপুেত্রর সুন্দর ঘড়বাড়ী েদখাও|
এখন েদখাও, েকাথায় দুষ্ট েলাকরা বাস কের|�

29 “সতয্ই তুিম ভ্রমণকারীর সেঙ্গ কথা বেলেছা|
িনিশ্চত ভােব তুিম তােদর গল্পেকই গ্রহণ করেব|

30 দুগর্িত যখন আেস, তখন মন্দ েলাকরা িবপদ েথেক েবঁেচ যায়|
ঈশ্বর যখন তঁার েক্রাধ প্রদশর্ন কেরন, তারা তখন েবঁেচ যায়|

31 মন্দ েলােকর মন্দ কােজর জনয্ েকউই তার মুেখর ওপর সমােলাচনা কের না|
তার মন্দ কােজর জনয্ েকউই তােক শািস্ত েদয় না|

32 যখন দুষ্ট বয্িক্তেক কবের বেয় িনেয় যাওয়া হয়,
তার কবেরর কােছ একজন রক্ষী দঁািড়েয় থােক|

33 েসই মন্দ েলােকর জনয্ কবেরর মািটও রমনীয় হেয় ওেঠ|
এবং তার শবযাত্রায় হাজার হাজার েলাক অংশ েনয়|

34 “তাই, েতামার শূনয্গভর্ কথা িদেয় তুিম আমােক সান্ত্বনা িদেত পারেব না|
েতামার উত্তর েকান কােজই আসেব না!”
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22
ইলীফেসর উত্তর

1 তখন ৈতমনীয় ইলীফস উত্তর িদল:

2 “ঈশ্বেরর িক েতামার সাহােযয্র প্রেয়াজন আেছ?
না! এমনিক একজন খুব জ্ঞানী েলাকও ঈশ্বেরর কােছ প্রেয়াজনীয় নয়|

3 তুিম যিদ নয্ায়পরায়ণ হও তাহেল ঈশ্বেরর িক েকান সাহাযয্ হয়?
না! অথবা তুিম যিদ অিনন্দনীয় হও তাহেল তা িক ঈশ্বেরর পেক্ষ লাভজনক হয়? না!

4 ইেয়াব, েতামার সমীহর কারেণই িক ঈশ্বর েতামােক সংেশাধন কেরন?
এই কারেণই িক িতিন িবচাের েতামার িবরুেদ্ধ আেসন?

5 না, এর কারণ তুিম অেনক পাপ কেরেছা|
ইেয়াব, তুিম পাপ করা বন্ধ কর িন|

6 হেত পাের েতামার েকান ভাইেক টাকা ধার িদেয়িছেল, এবং েস েয েতামােক তা েফরৎ েদেব তা প্রমাণ
করার জনয্ েতামােক িকছু েদওয়ার জনয্ তুিম তােক বাধয্ কেরিছেল|

তুিম হয়েতা ঋেণর বন্ধক িহেসেব েকান দিরদ্র মানুেষর বস্ত্র িনেয়িছেল| হয়েতা অকারেণই তুিম এসব
কেরিছেল|

7 তুিম হয়েতা বা কু্ষধাতর্ ও শ্রান্ত মানুষেক
খাবার ও জল দাও িন|

8 ইেয়াব েতামার প্রচুর খামারবািড় আেছ|
েলাকরাও েতামায় সম্মান কের|

9 িকন্তু এমন হেত পাের েয তুিম িবধবােদর িকছু না িদেয়ই িফিরেয় িদেয়েছা|
হয়েতা বা তুিম অনাথেদর প্রতািরত কেরেছা|

10 েসই জনয্ েতামার চারিদেক ফঁাদ পাতা রেয়েছ
এবং আকিস্মক সমসয্া েতামায় ভীত কের|

11 েসই কারেণই এটা এত অন্ধকার েয তুিম েদখেত পাও না,
এবং বনয্ার মত জলরািশ েতামায় ডুিবেয় েদয়|

12 “ঈশ্বর স্বেগর্র উচ্চতম স্থােন বাস কেরন|
েদখ তারাগুেলা কত উঁচুেত রেয়েছ|

িকন্তু ঈশ্বর এতই উেচচ রেয়েছন
েয ঈশ্বর তারাগুেলােক নীেচর িদেক েচেয় েদেখন|

13 িকন্তু ইেয়াব তুিম বেলিছেল, �ঈশ্বর িক জােনন?
ঈশ্বর িক কােলা েমেঘর েভতর িদেয় েদখেত পান এবং আমােদর িবচার করেত পােরন?

14 ঘন েমঘ আমােদর েথেক তঁােক আড়াল কের,
েযেহতু িতিন আকাশ সীমার ওপর বিহেদর্ েশ িবচরণ কেরন তাই িতিন আমােদর েদখেত পান না|�

15 “ইেয়াব তুিম েসই পুরােনা পেথই চলেছা
েয পেথ অতীেতর মন্দ েলাকরা চেলিছল|

16 েসই মন্দ েলাকরা তােদর সমেয়র আেগই ধ্বংসপ্রাপ্ত হেয় েগেছ|
বনয্ায় তােদর িভত েভেস েগেছ|

17ঐ েলাকগুেলা ঈশ্বরেক বেলিছেলা: �আমােদর একা েছেড় িদন!�
এবং এও বেলিছল, �সবর্শিক্তমান ঈশ্বর আমােদর জনয্ িকছুই করেত পারেবন না!�
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18 এবং ঈশ্বরই নানািবধ ভােলা িজিনস িদেয় ওেদর ঘর ভিরেয় িদেয়িছেলন!
না আিম মন্দ েলােকর উপেদশ মানেত পারব না|

19 নয্ায়পরায়ণ েলাকরা ওেদর ধ্বংস হেত েদখেব এবং ঐ সব সৎ  েলাকই সুখী হেব|
িনেদর্ াষ েলাকরা মন্দ েলাকেদর উপহাস করেব|

20 �সতয্ই েতামার শত্রুরা িবনষ্ট হেয়েছ!
অিগ্ন ওেদর সব সম্পদ জ্বািলেয় েদেব!�

21 “এখন ইেয়াব, িনেজেক ঈশ্বেরর কােছ সঁেপ দাও এবং তঁার সেঙ্গ শািন্ত চুিক্ত স্থাপন কর|
এটা কর, তুিম অেনক ভােলা িজিনস পােব|

22 এই িশক্ষা গ্রহণ কর|
িতিন যা বেলন, তােত মেনােযাগ দাও|

23 ইেয়াব, সবর্শিক্তমান ঈশ্বেরর কােছ িফের এেসা, তুিম উদ্ধার হেয় যােব|
িকন্তু তুিম অবশয্ই েতামার তঁাবুগুিল েথেক অিহতকারী মন্দেক দূর করেব|

24 িনেজর জমােনা েসানােক আবজর্ নার েবশী িকছু েভেবা না,
েতামার েশ্রষ্ঠ েসানােকও* নদীর নুিড়-পাথেরর মত তুচ্ছ জ্ঞান কর|

25 এবং সবর্শিক্তমান ঈশ্বরেক েতামার েসানা কের নাও|
ঈশ্বরেক েতামার রূেপার সূ্তপ হেত দাও|

26 তারপর তুিম ঈশ্বরেক উপেভাগ করেত পারেব|
তারপর তুিম ঈশ্বেরর সামেন দঁাড়ােত পারেব|

27 তুিম তঁার কােছ প্রাথর্না করেব এবং িতিন েতামার প্রাথর্না শুনেবন|
তেবই তুিম েতামার প্রিতশ্রুিত রাখেত পারেব|

28 যিদ তুিম িকছু করেব বেল মনিস্থর কের থােকা তাহেল তা ফলপ্রসূ হেব|
এবং েতামার ভিবষয্ৎ অবশয্ই উজ্জ্বল হেব!

29 ঈশ্বর অহঙ্কারী েলাকেদর লজ্জায় েফেলন|
িকন্তু িতিন িবনয়ী েলাকেদর সাহাযয্ কেরন|

30 তখন তুিম, যারা ভুল কের তােদর সাহাযয্ করেত পারেব|
তুিম ঈশ্বেরর কােছ প্রাথর্না করেব এবং িতিন তােদর ক্ষমা কের েদেবন|
েকন? কারণ তুিম শুিচ-শুদ্ধ হেয় যােব|”

23
ইেয়ােবর উত্তর

1 তখন ইেয়াব উত্তর িদেলন:

2 “আিম আজ পযর্ন্ত অিভেযাগ কের যািচ্ছ|
েকন? কারণ আিম এখনও ভুগিছ|

3আমার ইচ্ছা হয়, ঈশ্বরেক েকাথায় খঁুেজ পাওয়া যায় তা যিদ জানতাম,
তাহেল আিম েসই জায়গায় েযতাম|

4আিম আমার কািহনী ঈশ্বেরর কােছ বলতাম,
আিম েয িনেদর্ াষ এটা প্রমাণ করার জনয্ আমার মুখ যুিক্তেত পিরপূণর্ হেয় থাকত|

* 22:24: েশ্রষ্ঠ েসানা আক্ষিরক অেথর্, “ওিফেরর েসানা|”



ইেয়াব 23:5 718 ইেয়াব 24:3

5 েকমন কের ঈশ্বর আমার প্রেশ্নর জবাব েদেবন েসটাই আিম জানেত চাই|
আিম ঈশ্বেরর উত্তরেক বুঝেত চাই|

6 ঈশ্বর িক আমার িবরুেদ্ধ তঁার শিক্তেক বয্বহার করেবন?
না, িতিন আমার কথা শুনেবন!

7 েসখােন একিট নয্ায়পরায়ণ েলাক ঈশ্বেরর সেঙ্গ তকর্ করেত পাের|
তখন আমার িবচারক আমােক মুিক্ত িদেত পােরন|

8 “িকন্তু আিম যিদ পূবর্ িদেক যাই েসখােন ঈশ্বর েনই|
আিম যিদ পিশ্চেম যাই, তখনও আিম ঈশ্বরেক েদখেত পাই না|

9 যখন ঈশ্বর উত্তের কমর্রত থােকন আিম তঁােক েদিখ না|
যখন ঈশ্বর দিক্ষেণ আেসন, তখনও তঁােক েদখেত পাই না|

10 িকন্তু ঈশ্বর জােনন আিম েকমন েলাক|
িতিন আমােক পরীক্ষা করেছন এবং িতিন েদখেবন েয আিম েসানার মেতাই পিবত্র|

11আিম সবর্দাই ঈশ্বেরর চাওয়া পেথ জীবনধারণ কেরিছ|
আিম কখনও ঈশ্বরেক অনুসরণ করা েথেক িবরত হইিন|

12আিম সবর্দাই ঈশ্বেরর িনেদর্ শ েমেন এেসিছ|
আিম আমার খাবারেক যত না ভােলাবািস, তার েথেক েবশী ভােলাবািস ঈশ্বেরর মুখ িনঃসৃত বাণী|

13 “িকন্তু ঈশ্বর কখনও পিরবির্তত হন না|
ঈশ্বেরর িবরুেদ্ধ েকউ দঁাড়ােত পাের না|
ঈশ্বর যা চান তাই করেত পােরন|

14আমার প্রিত ঈশ্বেরর যা পিরকল্পনা আেছ িতিন তাই করেবন|
এবং আমার সম্পেকর্ তঁার অেনক পিরকল্পনা আেছ|

15 েসই কারেণই আিম ঈশ্বেরর দ্বারা আতিঙ্কত|
আিম এই িজিনসগুেলা বুঝেত পাির|
েসই কারেণই আিম ঈশ্বেরর সম্পেকর্ ভীত|

16 ঈশ্বর আমার হৃদয়েক দুবর্ল কের েদন এবং আিম সাহস হািরেয় েফিল|
সবর্শিক্তমান ঈশ্বর আমােক ভীত কেরন|

17 েয মন্দ ঘটনাগুেলা আমার েক্ষেত্র ঘেটেছ তা আমার মুেখ কােলা েমেঘর মত েছেয় আেছ|
েসই অন্ধকার আমােক চুপ কের থাকেত েদেব না|”

24
1 “এমন েকন হয় েয মানুেষর জীবেন যখন মন্দ ঘটনা ঘটেত চেলেছ তা সবর্শিক্তমান ঈশ্বর জােনন,

িকন্তু তঁার অনুগামীরা এমনিক অনুমানও করেত পাের না েয কখন িতিন েস িবষেয় িকছু করেত
চেলেছন?”

2 “েলােক তােদর জিমর সীমােরখা সিরেয় েদয় আরও জিম দখল করার জনয্|
েলােক েমেষর পাল চুির কের তােদর অনয্ চারণেক্ষেত্র িনেয় চেল যায়|

3 তারা অনাথেদর গাধা চুির কের|
তারা িবধবােদর বলদগুেলা বন্ধক রােখ|
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4 তারা দিরদ্র েলাকেদর রাস্তা েথেক সিরেয় েদয়|
সব গরীব েলাকই এই মন্দ েলাকগুেলার কাছ েথেক লুিকেয় থাকেত বাধয্ হয়|

5 “দিরদ্র েলাকগুেলা খাবােরর সন্ধােন বুেনা গাধার মত মরুভূিমেত ঘুের েবড়ায়|
খােদয্র সন্ধােন তারা খুব সকােল উেঠ পেড়|
তােদর েছেলেমেয়েদর খােদয্র জনয্ তারা জনহীন স্থােন খাবার খঁুেজ েবড়ায়|

6 দিরদ্র েলাকরা মন্দ েলােকেদর মােঠ গবািদ পশুর জাব কােট|
মন্দ েলােকেদর দ্রাক্ষা েক্ষত েথেক তারা পেড় থাকা দ্রাক্ষা িনেজেদর জনয্ েজাগাড় কের|

7 দিরদ্র েলাকেক সারা রািত্র িবনা বেস্ত্র শুেত হয়|
শীত েথেক িনেজেদর রক্ষা করার মত েকান আবরণ তােদর েনই|

8 তারা পাহােড়র বৃষ্টিেত িভেজ যায়|
তােদর েকান আশ্রয় েনই, তাই তারা বড়বড় পাথরগুেলার কােছ গা েঘঁসােঘঁিস কের দঁািড়েয় থােক|

9 মন্দ েলাকরা কিচ কিচ বাচ্চাগুেলােক তােদর মােয়র বুক েথেক েটেন িনেয় যায়|
দুষ্ট েলাকরা ধারেশােধর টাকা িহেসেব গরীবেদর কাছ েথেক তােদর িশশুেদর িছিনেয় িনেয় যায়|

10 দিরদ্র েলাকেদর েকান কাপড়-েচাপড় েনই| তারা উলঙ্গ হেয় ঘুের েবড়ায়|
তারা শেসয্র েবাঝা বেয় িনেয় যায়|

11 দিরদ্র েলাকরা িপেষ জলপাই এর েতল েবর কের|
েযখােন আঙু্গর েপষা হয় েসখােন তারা দ্রাক্ষা মদর্ ন কের|
িকন্তু তারা িকছু পান করেত পায় না|

12 এই শহের যারা মারা যােচ্ছ এমন েলাকেদর দুঃেখর িবষাদময় কান্না তুিম শুনেত পােব|
ওই আহত েলাকরা সাহােযয্র জনয্ কাতর হেয় কঁােদ|
িকন্তু ঈশ্বর তােত মেনােযাগ েদন না|

13 “িকছু েলাক আেলার িবরুেদ্ধ িবেদ্রাহী হেয় ওেঠ|
তারা জােন না ঈশ্বর িক চান|
ঈশ্বর েয পেথ চান, তারা েস পেথ জীবন ধারণ কের না|

14 একজন হতয্াকারী খুব সকােল ওেঠ এবং েস দিরদ্র অসহায় েলাকেদর হতয্া কের|
রািত্রেবলা েস একজন েচার হেয় যায়|

15 েয েলাক েযৗন অপরাধ কের েস রািত্রর প্রতীক্ষায় থােক|
েস মেন কের, �েকান েলাকই আমােক েদখেত পােব না|�
িকন্তু তখনও েস তার মুখ আবৃত কের রােখ|

16 রােত যখন অন্ধকার নােম, মন্দ েলাকরা বাইের েবর হয় এবং অেনয্র ঘর েভেঙ প্রেবশ কের|
িকন্তু িদেনর আেলায়, তারা িনেজেদর ঘের িনেজেদর বন্দী কের রােখ এবং আেলােক এড়ােত চায়|

17 মন্দ েলাকেদর কােছ অন্ধকারতম রািত্রই সকােলর মত মেন হয়|
হঁয্া, তারা ঐ সাংঘািতক অন্ধকােরর ভয়ঙ্করতােক খুব ভােলা কের জােন!

18 “তুিম দাবী কর েয মন্দ েলাকরা শুধু জেল ভাসমান খেড়র মত|
তারা েয জিম অজর্ ন কের তা অিভশপ্ত, তাই তারা তােদর জিম েথেক দ্রাক্ষা সংগ্রহ করেত পাের না|

19 শীেতর তুষার েথেক খরা এবং তাপ জল শুেষ েনয়|
একই রকম ভােব, পাতাল পাপীেদর হরণ কের েনয়|

20 তার িনেজর মা পযর্ন্ত তােক ভুেল যােব|
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েপাকােদর কােছ ওর েদহটা িমষ্টি লাগেব|
েলােক তােক মেন রাখেব না|

অতএব মন্দত্ব একটা লািঠর মত েভেঙ যােব|
21 মন্দ েলাকরা সন্তানহীন নারীেদর আঘাত কের|

তারা িবধবা নারীেদর সাহাযয্ করেত অস্বীকার কের|
22 মহানুভব েলাকেদর ধ্বংস করার জনয্ মন্দ েলাকরা তােদর ক্ষমতা বয্বহার কের|

মন্দ েলাকরা শিক্তশালী হেত পাের িকন্তু ওেদর িনেজর জীবন সম্পেকর্ ওরা িনিশ্চত হেত পারেব না|
23 মন্দ েলাকরা খুব অল্প সমেয়র জনয্ িনরাপদ ও সুিনিশ্চত হেত পাের|

ওরা ক্ষমতাসম্পন্ন হেত চাইেত পাের|
24 মন্দ েলাকরা অল্প সমেয়র জনয্ সফল হেত পাের, িকন্তু তারাও চেল যােব|

আর েলাকেদর মত তােদরও ফসেলর মত েকেট েফলা হেব|

25 “িকন্তু আিম বিল
েক আমােক ভুল বেল প্রমাণ করেত পাের?
এবং আমার কথাগুেলা েক ঈশ্বেরর কােছ বহন কের িনেয় যােব?”

25
ইেয়াবেক িবল্দেদর উত্তর

1 তখন শূহীয় িবল্দদ উত্তর িদেলন:

2 “ঈশ্বরই শাসক|
প্রিতিট েলাকেক তঁার সামেন সভেয় দঁাড়ােত হেব|
তঁার ঊদ্ধর্ েলােকর রােজয্ িতিন শািন্ত বজায় রােখন|

3 েকান েলাকই তঁার ঐশ্বরীয় ৈসনয্বািহনীেক গুণেত পাের না|
ঈশ্বেরর আেলা সবার ওপর প্রিতভাত হয়|

4 ঈশ্বেরর তুলনায় েকই বা অিধকতর পিবত্র?
েকান মানুষই প্রকৃত অেথর্ পিবত্র হেত পাের না|

5 ঈশ্বেরর েচােখ চঁাদ পযর্ন্ত উজ্জ্বল নয়,
তারারাও খঁািট নয়|

6 মানুষ ঈশ্বেরর তুলনায় কম খঁািট|
তুলনায়, মানুষ উলু্ল এবং কৃিমকীেটর মত!”

26
িবল্দেদর প্রিত ইেয়ােবর প্রতুয্ত্তর

1 তখন ইেয়াব উত্তর িদেলন:

2 “িবল্দদ, েসাফর এবং ইলীফস, এই ক্লান্ত ও শ্রান্ত মানুষিটর জনয্ েতামরা সিতয্ই খুব বড় সহায় হেয়িছেল|
সিতয্ই েতামরা আমার মস্তবড় উৎসাহদাতা, আমার দুবর্ল বাহুেক েতামরা সিতয্ই আবার শক্ত কের
তুেলেছা!
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3 সিতয্ই, েয েলােকর েকান প্রজ্ঞা েনই, তােক েতামরা চমৎ  কার উপেদশ িদেয়েছা!
েতামরা েয কত জ্ঞানী, েতামরা তা প্রদশর্ন কেরেছা|*

4 েক েতামােদর এসব বলেত সাহাযয্ কেরেছ?
কার আত্মা েতামােদর উৎসািহত কেরেছ?

5 “মৃত েলাকেদর আত্মা,
মািটর তলায় জেলর েভতের ভেয় কঁাপেত থােক|

6 িকন্তু ঈশ্বর মৃতুয্র স্থান পিরষ্কার েদখেত পান|
মৃতুয্ ঈশ্বেরর কাছ েথেক লুিকেয় থাকেত পাের না|

7 ঈশ্বর উত্তর আকাশেক শূনয্ েলােক প্রসািরত কের িদেয়েছন|
ঈশ্বর পৃিথবীেক শূনয্তায় ঝুিলেয় িদেয়েছন|

8 ঘন েমঘেক ঈশ্বর জেল পিরপূণর্ কেরেছন|
িকন্তু েসই িবপুলভােব, ঈশ্বর, েমঘেক েভেঙ পড়েত েদন না|

9 ঈশ্বর, পূির্ণমার চঁােদর মুখ েঢেক েদন|
িতিন চঁােদর ওপর েমঘেক আবৃত কের তােক লুিকেয় েফেলন|

10 ঈশ্বর সমুেদ্রর ওপর একিট িদগন্ত-েরখা এঁেক িদেয়েছন|
েসই িদগন্ত েরখায় িদনরািত্র িমিলত হয়|

11 ভূগভর্ স্থ থামগুিল আকাশেক ধারণ কের েসাজা হেয় দঁািড়েয় আেছ|
ঈশ্বর যখন তােদর িতরস্কার কেরন তখন তারা ভেয় চমেক যায় এবং কঁাপেত থােক|

12 ঈশ্বেরর পরাক্রম সমুদ্রেক শান্ত কের েদয়|
ঈশ্বর তঁার প্রজ্ঞা িদেয় রাহাবেক ধ্বংস কেরেছন|

13 ঈশ্বর তঁার িনঃশ্বাস িদেয় আকাশেক পিরষ্কার কেরেছন|
ঈশ্বেরর হাত পলায়মান সপর্েক িবদ্ধ কেরেছ|

14 ঈশ্বর যা কেরন, এগুিল তার দু�একিট িবস্ময়কর উদাহরণ মাত্র|
আমরা ঈশ্বেরর েথেক েকবলমাত্র িফসিফস শব্দটুকু বেজ্রর মত শুিন|
ঈশ্বর েয কত শিক্তশালী এবং মহৎ  তা েকউই বুঝেত পাের না|”

27
1 তারপর ইেয়াব তঁার কথা অবয্াহত রাখেলন| ইেয়াব বলেলন,

2 “একথা সিতয্ েয ঈশ্বর আেছন এবং িতিন আেছন এটা যতখািন সতয্,
িতিন আমার সেঙ্গ খারাপ বয্বহার কের এেসেছন � এটাও ততখািন সতয্|

ঈশ্বর সবর্শিক্তমান আমার জীবনেক িতক্ত কের তুেলেছন|
3 িকন্তু যতক্ষণ আমার মেধয্ জীবন আেছ
এবং আমার নােক ঈশ্বেরর জীবেনর শ্বাস-প্রশ্বাস বইেছ,

4 ততক্ষণ আমার েঠঁাট েকান মন্দ কথা উচ্চারণ করেব না
এবং আমার িজভ একিটও িমথয্া কথা বলেব না|

5আিম কখনও স্বীকার করব না েয েতামরা সিঠক|
আমার মৃতুয্ পযর্ন্ত আিম বেল যােবা েয আিম িনেদর্ াষ|

* 26:3: ইেয়াব এখােন যা বলেছ তা েস সিতয্ই মেন কের না| ইেয়াব িবদ্রূপ করেছ � েস এই কথাগুিল এমনভােব বলেছ যােত েবাঝা
যােচ্ছ েস সিতয্ মেন কের কথাগুিল বলেছ না|
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6 েয সিঠক কাজ আিম কেরিছ, তা আিম দৃঢ়ভােব ধের থাকেবা|
আিম সৎ পেথ বঁাচা েথেক িবরত হব না|
যত িদন পযর্ন্ত আিম বঁাচেবা, তত িদন পযর্ন্ত আিম যা যা কেরিছ েস সম্বেন্ধ আমার েকান অপরাধ
েবাধ থাকেব না|

7আমার শত্রু েযন একজন মন্দ বয্িক্তর মত বয্বহার পায়|
েয বয্িক্ত আমার িবরুেদ্ধ মাথা তুলেব েস েযন একজন মন্দ বয্িক্তর মত বয্বহার পায়|

8 যিদ েকান েলাক ঈশ্বেরর েতায়াক্কা না কের, তেব মৃতুয্র সমেয় েসই েলােকর জনয্ েকান আশাই েনই|
ঈশ্বর যখন তার জীবন হরণ করেবন তখন েসই েলােকর জনয্ েকান আশাই থাকেব না|

9ঐ মন্দ েলাকিট সংকেট পড়েব|
েস সাহােযয্র জনয্ ঈশ্বেরর কােছ েকঁেদ পড়েব|

িকন্তু ঈশ্বর তার কথা শুনেবন না|
েস িক সবর্শিক্তমান ঈশ্বের আনন্দ লাভ করেব?
েস িক সব সময় ঈশ্বরেক ডাকেব? না!

10 িকন্তু ঐ েলােকর সবর্শিক্তমান ঈশ্বেরর সেঙ্গ কথা বলার আনন্দ উপেভাগ করা উিচৎ িছল|
ঐ েলােকর সবর্ক্ষণ ঈশ্বেরর কােছ প্রাথর্না করা উিচৎ িছল|

11 “আিম েতামােক ঈশ্বেরর ক্ষমতা সম্পেকর্ বলেবা,
আিম েতামার কােছ ঈশ্বর সবর্শিক্তমােনর পিরকল্পনা েগাপন করেবা না|

12 তুিম িনেজর েচােখই ঈশ্বেরর ক্ষমতা েদেখেছা|
তাহেল তুিম েকন অথর্হীন কথাবাতর্ া বলেছা?

13 “মন্দ েলাকরা ঈশ্বেরর কাছ েথেক শুধু এইটুকুই পােব|
িনষু্ঠর েলাকরা সবর্শিক্তমান ঈশ্বেরর কাছ েথেক এই সবই পােব|

14 একজন মন্দ েলােকর অেনক সন্তানািদ থাকেত পাের|
িকন্তু তার সন্তানরা যুেদ্ধ িনহত হেব|
একজন মন্দ েলােকর সন্তানরা যেথষ্ট খাদয্ পােব না|

15 তার সন্তানরা, যারা েবঁেচ যােব
তারা েরাগ দ্বারা কবরস্থ হেব|

16 একজন মন্দ েলােকর প্রচুর রূেপা থাকেত পাের িকন্তু তার কােছ েসিট আবজর্ নার মতই হেব|
তার কােছ প্রচুর বস্ত্র থাকেত পাের তাও তার কােছ কাদার সূ্তেপর মেতা হেব|

17 িকন্তু একজন সৎ েলাক তার বস্ত্রািদ পােব|
িনেদর্ াষ েলাক তােদর রূেপা পােব|

18 একজন মন্দ েলাক পাখীর বাসার মত একটা বাড়ী বানােত পাের|
একজন রক্ষী েযমন মােঠ ঘােসর কুটীর বানায় েস হয়ত তার বাড়ীটা ঐরকমই বানােব|

19 একজন মন্দ েলাক যখন িবছানায় শুেত যায়, তখন েস ধনী থাকেত পাের,
িকন্তু যখন েস তার েচাখ খুলেব তখন তার সব সম্পদ চেল যােব|

20 বনয্ার মেতা ভয়ঙ্কর িজিনস ধুেয় িনেয় যােব|
একটা ঝড় তার সব িকছু মুেছ িনেয় যােব|

21 পূেবর বাতাস তােক উিড়েয় িনেয় যােব এবং েস চেল যােব|
একটা ঝড় তােক তার জায়গা েথেক উিড়েয় িনেয় যােব|

22 মন্দ েলাকরা হয়েতা ঝেড়র শিক্ত েথেক পািলেয় েযেত েচষ্টা করেব|
িকন্তু ঝড় তােক ক্ষমাহীন ভােব আঘাত করেব|

23 মন্দ েলাকগুেলা যখন ছুেট পালােব, তখন েলাকরা হাততািল েদেব|
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মন্দ েলাকরা যখন তােদর বাড়ী েথেক েদৗড় েদেব তখন েলােকরা িশস্ েদেব|”

28
1 “এমন জায়গা আেছ েযখােন মানুষ রূেপা পায়,

এমন জায়গা আেছ েযখােন মানুষ েসানা গিলেয় খঁািট কের|
2 মানুষ মািট খঁুেড় েলাহা েবর কের|

পাথর গিলেয় তামা িনষ্কাসন কের|
3কমীর্রা গুহার মেধয্ আেলা িনেয় যায়|

ওরা গুহার গভীের অেন্বষণ কের|
গভীর অন্ধকাের ওরা পাথর েখঁােজ|

4 খিন-দেণ্ডর ওপর কাজ করবার সময় খিনর কমীর্রা গভীর পযর্ন্ত মািট েখঁােড়|
মানুষ েযখােন বাস কের তারা তার েচেয়ও অেনক গভীর পযর্ন্ত েখঁােড়, এমন গভীের েযখােন েলাক
আেগ কখনও যায় িন|

তারা দিড়েত অেনক অেনক গভীর পযর্ন্ত ঝুলেত থােক|
5 মািটর ওপের ফসল ফেল,

িকন্তু মািটর তলা সমূ্পণর্ অনয্রকম,
সব িকছুই েযন আগুেনর দ্বারা গিলত হেয় রেয়েছ|

6 মািটর নীেচ নীলকান্ত মিণ
এবং খঁািট েসানা রেয়েছ|

7 বুেনা পািখরা মািটর নীেচর পথ সম্পেকর্ িকছুই জােন না|
েকান শকুন েসই অন্ধকার পথ েদেখ িন|

8 বনয্ পশুরাও েকান িদন েস পেথ হঁােট িন|
িসংহও েকান িদন েসই পেথ হঁােট িন|

9শ্রিমকরা দৃঢ়তম পাথরেকও েভেঙ েফেল|
ঐ শ্রিমকরা সমস্ত পবর্ত খঁুেড় খিন উনু্মক্ত কের|

10শ্রিমকরা পাথর েকেট সুড়ঙ্গ ৈতরী কের|
তারা সব রকেমর দামী পাথর েদখেত পায়|

11শ্রিমকরা জলেক বঁাধ ধরবার জনয্ বঁাধ ৈতরী কের|
তারা লুকােনা সম্পদেক প্রকােশয্ িনেয় আেস|

12 “িকন্তু প্রজ্ঞা েকাথায় খঁুেজ পাওয়া যােব?
আমরা েকাথায় েবাধশিক্ত খঁুজেত যােবা?

13আমরা জািন না প্রজ্ঞা িক মূলয্বান িজিনস|
পৃিথবীর েলাক মািট খঁুেড় প্রজ্ঞা েপেত পাের না|

14 গভীর মহাসমুদ্র বেল, �আমার কােছ প্রজ্ঞা েনই|�
সমুদ্র বেল, �আমার কােছ প্রজ্ঞা েনই|�

15 সব েচেয় খঁািট েসানার িবিনমেয়ও তুিম প্রজ্ঞা িকনেত পারেব না|
পৃিথবীেত প্রজ্ঞা েকনার মেতা যেথষ্ট রূেপা েনই|

16 ওফীেরর েসানা বা অকীক মিণ
বা নীলকান্ত মিণ িদেয়ও প্রজ্ঞা েকনা যায় না|

17 প্রজ্ঞা েসানা ও স্ফিটেকর েথেকও মূলয্বান|
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এমনিক মূলয্বান রত্নখিচত েসানাও প্রজ্ঞা িকনেত পাের না|
18 প্রবাল বা মিণর েচেয়ও প্রজ্ঞা মূলয্বান|

মুেক্তার েথেকও প্রজ্ঞা মূলয্বান|
19 কূশেদশীয় েপাখরাজ মিণও প্রজ্ঞার মেতা সমমূেলয্র নয়|

তুিম খঁািট েসানা িদেয়ও প্রজ্ঞা িকনেত পারেব না|

20 “তাহেল প্রজ্ঞা েকাথা েথেক আেস?
েবাধশিক্ত খঁুজেত আমরা েকাথায় যােবা?

21 পৃিথবীর প্রেতয্কিট জীবন্ত িবষেয়র েথেকই প্রজ্ঞা িনেজেক লুিকেয় েরেখেছ|
আকােশর পািখরা পযর্ন্ত প্রজ্ঞােক েদখেত পায় না|

22 মৃতুয্ ও ধ্বংস বেল,
�আমরা প্রজ্ঞােক খঁুেজ পাই িন|
আমরা শুধু তার সম্পেকর্ গুঞ্জন শুেনিছ|�

23 “একমাত্র ঈশ্বরই প্রজ্ঞার পথ জােনন|
একমাত্র ঈশ্বরই জােনন প্রজ্ঞা েকাথায় থােক|

24 ঈশ্বর পৃিথবীর প্রান্ত পযর্ন্ত েদখেত পান|
আকােশর নীেচ সব িকছুই ঈশ্বর েদখেত পান|

25 ঈশ্বর বায়ুর গুরুত্ব িনরূপণ কেরেছন|
িতিনই বৃষ্টির িনয়ম

26 এবং েসখােন কতটা জল থাকেব
এবং েমঘ গজর্ েনর পথ িস্থর কেরেছন|

27 েসই সময় ঈশ্বর প্রজ্ঞােক েদেখিছেলন এবং এসম্পেকর্ েভেবিছেলন|
ঈশ্বর েদিখেয়িছেলন প্রজ্ঞা কত মূলয্বান এবং ঈশ্বরই প্রজ্ঞার প্রতীক|

28 ঈশ্বর মানুষেক বলেলন: �প্রভুেক শ্রদ্ধা কেরা ও ভয় কর েসটাই প্রজ্ঞা|
েকান মন্দ কাজ কেরা না এটাই সেবর্াত্তম উপলিদ্ধ|� ”

29
ইেয়াব তঁার কথা অবয্াহত রাখেলন

1 ইেয়াব তঁার কেথাপকথন চািলেয় েগেলন| ইেয়াব বলেলন:

2 “কেয়ক মাস আেগ আমার জীবন েযমন িছেলা, আমার জীবন েতমন েহাক্ এই আশা কির|
েসই সময় ঈশ্বর আমার ওপর নজর রাখেতন, আমার িবষেয় িতিন যত্ন িনেতন|

3 েসই সময় ঈশ্বর আমার ওপর েজয্ািত প্রদান করেতন|
তাই আিম অন্ধকােরও পথ হঁাটেত পারতাম| ঈশ্বর আমােক বঁাচার প্রকৃত পথ েদখােতন|

4 েয িদনগুিলেতআিম সফলকাম হেয়িছলাম, এবং ঈশ্বরআমার সেঙ্গ িছেলন, আিম েসই িদনগুিলরআশায়
থািক|

েসই িদনগুিলেত ঈশ্বর আমার গৃহেক আশীবর্াদ কেরিছেলন|
5 যখন ঈশ্বর, সবর্শিক্তমান আমার সেঙ্গ িছেলন এবং আমার সন্তান-সন্তিত আমার চারপােশ িছল,

আিম েসই িদনগুিল আকাঙ্খা কির|
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6 তখন জীবনটা খুব সুন্দর িছল|
তখন আিম ননী িদেয় আমার পা ধুেয়িছ, তখন আমার কােছ প্রচুর পিরমােণ উত্তম মােনর জলপাই
েতল িছল|

7 “তখন এমিন িদন িছল যখন শহেরর প্রেবশদ্বাের সবর্সাধারেণর সভায়
আিম বয়স্ক েলাকেদর সেঙ্গ বসতাম|

8 েসখােন প্রেতয্েক আমায় শ্রদ্ধা করেতা|
যুবকরা যখন আমােক েদখেত েপেতা তখন তারা সের দঁাড়ােতা|

এমনিক বৃদ্ধরাও উেঠ দঁাড়াত|
আমার প্রিত শ্রদ্ধা েদখাবার জনয্ ওরা উেঠ দাড়াত|

9জন েনতারা কথা বলা বন্ধ কের িদত
এবং েঠঁােটর ওপর হাত িদেয় অনয্ানয্ েলাকেদর চুপ করেত ইিঙ্গত করেতা|

10 এমনিক গুরুত্বপূণর্ েনতারাও মৃদু স্বের কথা বলেতন|
হঁয্া, মেন হেতা, তঁােদর িজভ েযন তালুেত আটেক েগেছ|

11আিম যা বলতাম েলােক তা শুনেতা এবং আমার সম্পেকর্ তারা ভােলা কথা বলেতা| আিম িক করতাম
েলােক েদখেতা এবং তারা আমার প্রশংসা করেতা|

12 েকন? কারণ যখন দিরদ্র েলাক সাহাযয্ েচেয়েছ, আিম সাহাযয্ কেরিছ|
এবং েয অনাথেদর েদখােশানা করার েকউ েনই, তােদর আিম সাহাযয্ কেরিছ|

13 মৃতপ্রায় মানুষ আমােক আশীবর্াদ কেরেছ|
সমসয্া-জজর্ র িবধবােক আিম সাহাযয্ কেরিছ|

14 সিঠক পেথ জীবনযাপনই আমার বস্ত্র িছল|
আমার িশরস্ত্রাণ িছল আমার নয্ায়|

15আিম অেন্ধর কােছ েচােখর মত িছলাম|
তারা েযখােন েযেত চাইেতা আিম িনেয় েযতাম|

আিম খঞ্জেলােকর কােছ তােদর পােয়র মত িছলাম|
তারা েযখােন েযেত চাইত আিম বেয় িনেয় েযতাম|

16আিম দিরদ্র েলাকেদর িপতার মত িছলাম|
যােদর আিম একটুও িচনতাম না তােদরওআিম সাহাযয্ কেরিছ, আদালেত তােদর মামলা িজিতেয়িছ|

17আিম দুষ্ট বয্িক্তর ক্ষমতার অপবয্বহার েরাধ কেরিছ
এবং তােদর হাত েথেক িনেদর্ াষ েলাকেদর বঁািচেয়িছ|

18 “আিম সবর্দাই আমার পিরবােরর সবাইেক িনেয় েভেবিছ,
আিম দীঘর্ জীবন েবঁেচ েথেক বৃদ্ধ হব|

19আিম েভেবিছ আিম েসই বৃেক্ষর মত স্বাস্থয্বান ও প্রাণবন্ত হব
েয গােছর িশকেড় প্রচুর জল আেছ এবং যার শাখাপ্রশাখা িশিশের িসক্ত হেয় থােক|

20আিম েভেবিছ প্রেতয্কিট নতুন িদন উজ্জ্বলতর হেব
এবং নতুন সম্ভাবনায় ভের উঠেব|

21 “অতীেত েলাকরা আমার কথা শুনেতা|
আমার উপেদেশর অেপক্ষায় তারা চুপ কের থাকেতা|

22 যারা আমার কথা শুনত, আমার বলা েশষ হওয়ার পর তােদর আর িকছুই বলার থাকেতা না|
আমার কথা সুন্দর ভােব তােদর কােন প্রেবশ করেতা|
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23 েযমন কের েলাক বৃষ্টির জনয্ অেপক্ষা কের, েতমিন তারা আমার বলার অেপক্ষায় থাকেতা|
তারা েযন বসেন্তর বৃষ্টির মত আমার বাকয্-ধারা পান করেতা|

24আিম যখনই ওেদর সেঙ্গ েহেস কথা বেলিছ ওরা এত অবাক হেয় েযত েয, আিম েয ওেদর সেঙ্গ কথা
বলিছ ওরা এটা িবশ্বাসই করেত পারত না|

আমার হািসেত ওরা ভাল েবাধ কেরেছ|
25 যিদও আিম তােদর েনতা িছলাম তবু আিম তােদর সেঙ্গ থাকাই পছন্দ করতাম|

আিম সভাসদসহ একজন রাজার মত, দুদর্ শাগ্রস্ত েলাকেদর দুঃেখর মেধয্ তােদর শািন্ত িদতাম|

30
1 “িকন্তু এখন, যারা আমার েচেয়ও বয়েস েছাট তারা আমােক িনেয় হািস-ঠাট্টা কের|

এবং তােদর িপতারা এেতাই অপদাথর্ িছল েয, আমার েমষগুেলােক েয কুকুর পাহারা েদয় � আিম
ওেদর েসই কুকুেরর সেঙ্গও রাখেত চাইিন|

2ঐসব যুবেকর িপতারা এেতাই দুবর্ল েয ওরা আমার সাহােযয্ আসেব না|
তারা এখন বৃদ্ধ ও ক্লান্ত হেয়েছ, তােদর েপশীগুেলা এখন আর শক্ত ও মজবুত েনই|

3 তারা মৃত মানুেষর মেতা অনাহাের শুিকেয় রেয়েছ|
তাই তারা মরুভূিমর শুকেনা ধূেলা খায়|

4 তারা মরুভূিমর েনানা মািটর গাছ উপেড় েনয়|
তারা মরুভূিমর এক রকম গােছর িশকড় খায়|

5 তারা তােদর দল েথেক িবতািড়ত হেয়েছ|
েলােক এমন ভােব ওেদর িদেক িচৎকার কের েযন ওরা েচার|

6 তারা নদীর শুকেনা উপতয্কায়, পাহােড়র গুহায়
অথবা মািটর গেতর্ বাস করেত বাধয্ হয়|

7 তারা মরুভূিমর েঝাপঝােড় গাধার মত ডাক ছােড়
এবং কঁাটােঝােপর নীেচ গাদাগািদ কের জমা হয়|

8 তারা নামহীন একদল অপদাথর্ েলাক
যারা িনেজেদর েদশ ছাড়েত বাধয্ হেয়েছ!

9 “এখন ঐসব েলাকেদর পুত্ররা আমায় িনেয় গান েবঁেধ আমায় উপহাস কের|
আমার নামটাই এখন ওেদর কােছ একটা বােজ শব্দ হেয় দঁািড়েয়েছ|

10 এখন ঐ যুবকরা আমায় ঘৃণা কের এবং আমার েথেক দূের দঁাড়ায়|
তারা িনেজেদর আমার েথেক ভােলা মেন কের|
তারা, এমনিক আমার মুেখ থুতুও েদয়!

11 ঈশ্বর আমার ধনুক েথেক গুণ (িছলা) েকেড় িনেয় আমায় দুবর্ল কের িদেয়েছন|
ঐ মন্দ েলাকরা ওেদর সমস্ত েক্রাধ িনেয় আমার িবরুেদ্ধ রুেখ দঁািড়েয়েছ|

12 তারা আমার ডানিদক েথেক আক্রমণ কের|
তারা আমােক লািথ েমের েফেল িদেয়েছ|
আমার মেন হয় েযন একটা শহরেক আক্রমণ করা হল: আমােক আক্রমণ কের ধ্বংস করার জনয্
তারা আমার প্রাচীের একটা রাস্তা ৈতরী কেরেছ|

13 তারা আমার রাস্তা িছন্ন-িভন্ন কের িদেয়েছ|
তারা আমােক ধ্বংস করেত সফল হেয়েছ| তােদর থামাবার েকউ েনই|

14 তারা একটা ৈসনয্দেলর মত যারা েদওয়াল েভেঙ একটা বড় গতর্ কেরেছ
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এবং পাথর কুিচর ওপর িদেয় গিড়েয় গিড়েয় আমার ঘােড় পেড়েছ|
15 সন্ত্রাস আমােক গ্রাস কেরেছ|

আমার সম্মান বাতােসর মত মুেছ েগেছ|
আমার িনরাপত্তা েমেঘর মেতাই অদৃশয্ হেয় েগেছ|

16 “আমার জীবন প্রায় েশষ হেয় এেসেছ এবং আিম খুব শীঘ্রই মারা যােবা|
দুেভর্ ােগর িদন আমােক আঁকেড় ধেরেছ|

17 রােত আমার হােড় বয্থা কের|
আমার যন্ত্রণা বন্ধ হয় না|

18 ঈশ্বর আমার বস্ত্র েকেড় িনেয়েছন,
এবং আমার বস্ত্র মুচেড় িবকৃত আকার কের িদেয়েছন|

19 ঈশ্বর আমায় কাদায় ছঁুেড় েফেল িদেয়েছন
এবং আিম ধূলা ও ছাই এর মত হেয় িগেয়িছ|

20 “ঈশ্বর, আপনার সাহােযয্র জনয্ আিম আপনার কােছ কঁািদ িকন্তু আপিন েশােনন না|
আিম দঁািড়েয় পেড় প্রাথর্না কির, িকন্তু আমার িদেক আপিন েকান মেনােযাগ েদন না|

21 ঈশ্বর, আপিন আমার প্রিত নীচ বয্বহার কেরেছন|
আমােক আঘাত করবার জনয্ আপিন আপনার ক্ষমতা বয্বহার কেরেছন|

22 ঈশ্বর, আপিন শিক্তশালী বাতাসেক আমােক উিড়েয় িনেয় েযেত িদেয়েছন|
আপিন আমােক ঝেড়র মেধয্ েফেলেছন|

23আিম জািন আপিন আমায় মৃতুয্র িদেক িনেয় যােবন|
প্রেতয্কিট জীবন্ত বয্িক্ত অবশয্ই মারা যােব|

24 “িকন্তু, েয ইিতমেধয্ই িবধ্বস্ত ও সাহােযয্র জনয্ কাতর আির্জ জানােচ্ছ,
তােক িনশ্চয়ই েকান েলাক আঘাত করেব না|

25 ঈশ্বর, আপিন জােনন েয, েয েলাকরা সংকেট পেড়িছেলা আিম তােদর জনয্ েকঁেদিছলাম|
আপিন জােনন েয দিরদ্র েলােকেদর জনয্ আমার অন্তর কতখািন কাতর িছেলা|

26 িকন্তু যখন আিম ভােলা িজিনস চাইলাম, তখন িবিনমেয় খারাপ িজিনস েপলাম|
যখন আিম আেলা চাইলাম, অন্ধকার এেলা|

27আিম েভতের েভতের িছন্নিভন্ন হেয় িগেয়িছ|
আমার দুেভর্ াগ েশষ হেচ্ছ না|
আিম িদেনর পর িদন ভুেগ চেলিছ|

28আিম সব সময়ই দুঃখী এবং িবমষর্|
আিম মণ্ডলীর মেধয্ দঁািড়েয় িচৎকার কের সাহাযয্ চাই|
29 মরুভূিমর বুেনা কুকুর এবং উটপাখীর মত
আিম বরাবরই িনঃসঙ্গ|

30আমার চামড়া পুেড় েখাসা হেয় উেঠ যােচ্ছ|
জ্বের আমার েদহ উত্তপ্ত হেয় আেছ|

31আমার বীণা দুঃেখর গান গাইেত শুরু কেরেছ|
আমার বঁািশও দুঃেখর কান্নায় ভের উেঠেছ|
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31
1 “আিম আমার েচােখর সেঙ্গ একিট চুিক্ত কেরিছ|

এমন দৃষ্টি িদেয় আিম েকান েমেয়েক েদখেবা না েয দৃষ্টি আমার কামলালসােক চিরতাথর্ করবার জনয্
ঐ েমেয়েক েপেত আমায় বাধয্ করেব|

2 উেচচর ঈশ্বর সবর্শিক্তমান, মানুেষর জনয্ িক কেরন?
উেচচর ঈশ্বর সবর্শিক্তমান, মানুষেক িক েদন?

3 মন্দ েলাকেদর জনয্ ঈশ্বর সমসয্া ও ধ্বংস েপ্ররণ কেরন
এবং যারা মন্দ কাজ কের তােদর জনয্ পাঠান িবপযর্য়|

4আিম যা কির ঈশ্বর সবই জােনন
এবং িতিন আমার প্রিতিট পদেক্ষপ লক্ষয্ কেরন|

5 “আিম মানুষেক িমথয্া বিলিন
ও তােদর প্রতািরত করেত চাইিন!

6 ঈশ্বর যিদ যথাযথ মানদণ্ডও বয্বহার কেরন,
িতিন েদখেবন আিম িনেদর্ াষ|

7 যিদ আমার পদেক্ষপ যথাথর্ পথ েথেক ভ্রষ্ট হেয় থােক,
যিদ আমার েচাখ আমায় মন্দ কাজ করেত পিরচািলত কের থােক,
যিদ আমার হস্তদ্বয় পােপ কলিঙ্কত হেয় থােক,

8 তাহেল, আমার চােষর ফসল েযন অনয্রা খায়
এবং আমার চােষর ফসল েযন তারা েতােল|

9 “যিদ আিম কখেনা অনয্ েকান নারীেক কামনা কের থািক
বা আমার প্রিতেবশীর দরজায় তার স্ত্রীর জনয্ অেপক্ষা কের থািক,

10 তাহেল আমার স্ত্রী েযন অনয্ পুরুেষর জনয্ রান্না কের
এবং অনয্ পুরুষরা েযন তার সেঙ্গ শয়ন কের|

11 েকন? কারণ েযৗনপাপ হল লজ্জাকর|
এটা শািস্তেযাগয্ পাপ|

12 েযৗনপাপ হল এমন এক আগুন যা সবিকছু ধ্বংস হওয়া পযর্ন্ত জ্বলেত থােক|
আিম সারা জীবন যা কেরিছ এটা তা ধ্বংস কের িদেত পাের|

13 “যখন আমার িবরুেদ্ধ আমার ক্রীতদাসরা অিভেযাগ কেরিছল
তখন আিম যিদ তােদর প্রিত নয্ায়িবচার না কের থািক,

14 তাহেল ঈশ্বেরর মুেখামুিখ হেয় আিম িক করেবা?
যখন ঈশ্বর িজজ্ঞাসা করেবন আিম িক কেরিছ, তখন আিম িক বলেবা?

15 প্রেতয্েক তার মােয়র গেভর্ জন্মায়|
আিম আমার মােয়র গেভর্ জেন্মিছ, আমার ক্রীতদাসরা তােদর মােয়র গেভর্ |
অতএব েসই িদক েথেক আমােত আর আমার ক্রীতদাসেদর মেধয্ েকান পাথর্কয্ েনই|

16 “দিরদ্র েলাকেদর সাহাযয্ করেত আিম কখনও িবমুখ িছলাম না|
আিম িবধবােদর সাহাযয্ করেত কখেনা অস্বীকার কিরিন|

17 খােদয্র িবষেয় আিম কখনও স্বাথর্পর হইিন|
আিম সবর্দাই অনাথেদর খাবার িদেয়িছ|

18আমার সারা জীবন ধের আিম িপতৃহীন সন্তানেদর িপতার মত িছলাম|
আমার সারা জীবন ধের আিম িবধবােদর সাহাযয্ কেরিছ|
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19আিম যখনই বস্ত্রহীন মানুষেক,
দিরদ্র মানুষেক, জামার অভােব কষ্ট েপেত েদেখিছ,
20আিম সবর্দাই তােদর বস্ত্র িদেয়িছ|

ওেদর উষ্ণ রাখার জনয্ আমার িনেজর েভড়া েথেক আিম পশম িদেয়িছ|
এবং ওরা ওেদর সমস্ত হৃদয় িদেয় আমায় আশীবর্াদ কেরেছ|

21 যিদও আিম জানতাম েয আিম আদালেতর সমথর্ন পােবা,
তবু আিম কখেনা অনাথেদর ভয় েদখাই িন|

22আিম যিদ কখনও তা কের থািক,
তাহেল আমার বাহু কঁাধ েথেক িবিচ্ছন্ন হেয় পেড় যােব|

23আিম ঈশ্বেরর শািস্তেক ভয় পাই|
িতিন যখন উেঠ দঁাড়ান
আিম তঁার সামেন দঁাড়ােত পাির না|

24 “আিম আমার সম্পেদর ওপর কখনই ভরসা কির িন|
ঈশ্বর আমায় সাহাযয্ করেবন এটাই আমার বড় ভরসা|
খঁািট েসানােকও আিম কখনও বিল িন, �তুিমই আমার ভরসা|�

25আিম িবত্তবান িছলাম|
িকন্তু তা আমােক অহঙ্কারী কের িন|

আিম অেনক ধনসম্পদ উপাজর্ ন কেরিছ|
িকন্তু অথর্ আমােক সুখী কের িন|

26আিম কখনও উজ্জ্বল সূযর্
বা সুন্দর চঁােদর পূেজা কির িন|

27 চঁাদ ও সূযর্েক পূেজা করার মেতা
অতখািন েবাকা আিম িছলাম না|

28 ওটাও শািস্তেযাগয্ পাপ|
যিদ আিম ওইগুেলার পূেজা করতাম তাহেল আিম উেচ্চ অবিস্থত ঈশ্বর সবর্শিক্তমােনর প্রিত
অিবশ্বস্ততার কাজ করতাম|

29 “আমার শত্রুরা যখন ধ্বংসপ্রাপ্ত হল
আিম কখনই সুখী হই িন|

যখন আমার শত্রুেদর জীবেন অঘটন ঘেটেছ,
তখন আিম তােদর প্রিত কখনও উপহাস কিরিন|

30আমার শত্রুেদর অিভশাপ িদেয় বা তােদর মৃতুয্ কামনা কের
আিম কখনও িনেজর মুখেক পাপ করেত িদই িন|

31আমার তঁাবুর প্রেতয্েকই জােন েয
আিম সবর্দাই আমার অিতিথেদর যেথষ্ট খাদয্ িদেয়িছ|

32আিম সবর্দাই ভবঘুেরেদর আমার ঘের েডেক এেনিছ
যােত ওেদর রাস্তায় ঘুমােত না হয়|

33অনয্ েলাকরা তােদর পাপ েগাপন করার েচষ্টা কের|
িকন্তু আিম আমার অপরাধ েগাপন কির িন|

34 েলােক িক বলেত পাের েস িনেয় আিম েকান িদনই ভীত হই িন|
েসই ভয় েকান িদন আমােক চুপ করােত পাের িন|

আিম েকান িদনই বাইের েযেত িদ্বধােবাধ কির িন|
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আিম েলােকর ঘৃণায েকান িদন িবচিলত হইিন|

35 “এই েয, আিম চাই েকউ আমার কথা শুনুক!
এই রইল আমার স্বাক্ষর আমার অিভেযােগর ওপর|

এখন ঈশ্বর সবর্শিক্তমান েযন আমায় একটা আিধকািরকী উত্তর েদন|
আিম চাই, তঁার মেত আিম যা ভুল কেরিছ, তা িতিন িলেখ েফলুন|

36 তারপর আিম েসটা কঁােধ পের েনব|
মাথার মুকুেটর মত আিম তা ধারণ করেবা|

37 যিদ ঈশ্বর তা করেতন, তাহেল আিমও আমার সব কােজর বয্াখয্া িদেত পারতাম|
আিম একজন রাজপুেত্রর মত তঁার কােছ েযেত পারতাম|

38 “আমার জিম আিম কারও কাছ েথেক চুির কির িন|
েকউ আমার সম্পেকর্ চুিরর অিভেযাগ তুলেত পারেব না|

39জিম েথেক েয খাদয্ আিম েপেয়িছলাম তার জনয্
আিম আমার কৃষকেক মূলয্ িদেয়িছলাম|
আিম কখেনা জিমর ভাড়ােটেদর সেঙ্গ দুবর্য্বহার কিরিন|

40 যিদ আিম কখনও এই সব মন্দ কাজ কের থািক,
তাহেল আমার জিমেত গম এবং বািলর্র বদেল েযন কঁাটা-েঝাপ ও দুগর্ন্ধ লতাপাতা জন্মায়!”

ইেয়ােবর কথা েশষ হল|

32
ইলীহূ তেকর্ েযাগ িদল

1 তখন ইেয়ােবর িতনজন বনু্ধ তােক উত্তর েদওয়া েথেক িবরত হেলন| তঁারা িবরত হেলন কারণ তঁারা
েদখােলন েয ইেয়াব েয িনেদর্ াষ েস িবষেয় তঁারা এেকবাের দৃঢ় প্রতয্য় িছেলন| 2 িকন্তু বারেখেলর পুত্র ইলীহূ
েসখােন উপিস্থত িছল| বারেখল িছল বূষীয় বংশধর| (বূষ িছল রাম পিরবােরর একজন|) ইলীহূ ইেয়ােবর
ওপর ভীষণ েরেগ েগল| কারণ ইেয়াব েভেবিছল েয েস ঈশ্বেরর েচেয়ও ধাির্মক| 3 ইলীহূ ইেয়ােবর িতনজন
বনু্ধর ওপেরও েরেগ িছল| েকন? কারণ ইেয়ােবর িতনজন বনু্ধ ইেয়ােবর প্রশ্নর উত্তর িদেত পারিছল না|
তবু তারা ইেয়াবেক েদাষী বেল অিভযুক্ত কেরিছল| 4 ইলীহূই েসখােন সব েথেক কিনষ্ঠ িছল, তাই সবার
কথা েশষ হওয়া পযর্ন্ত েস অেপক্ষা করিছল| তখন তার মেন হল েস কথা বলা শুরু করেত পাের| 5 িকন্তু
েসই সময় েস েদখেলা, ইেয়ােবর িতন বনু্ধর আর িকছুই বলার েনই| তাই েস েরেগ েগল| 6 তখন ইলীহূ
(বূষ পিরবার উদূ্ভত বারেখেলর পুত্র) কথা বলেত শুরু করেলা| েস বলল:

“আিম একজন যুবক, আপনারা বয়স্ক বয্িক্ত|
েসই জনয্ আিম যা ভাবিছ তা বলেত আিম ভয় পািচ্ছ|

7আিম িনেজর মেন েভেবিছ, �বয়স্ক েলাকরা আেগ কথা বলেব|
বয়স্ক েলাকরা বহুিদন জীিবত আেছন, তাই তঁারা বহু িবষেয় িশক্ষা কেরেছন|�

8 িকন্তু ঈশ্বেরর আত্মাই একজনেক জ্ঞানী কের|
ঈশ্বর সবর্শিক্তমােনর েসই িনঃশ্বাস মানুেষর েবাধশিক্তেক সব িকছু বুঝেত সাহাযয্ কের|

9শুধুমাত্র বৃদ্ধ েলাকরাই জ্ঞানী মানুষ নয়|
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েকানটা প্রকৃত িঠক তা শুধুমাত্র বৃদ্ধ েলাকরাই েবােঝ এমনও নয়|

10 “তাই, আমার কথা শুনুন!
আিম িক ভাবিছ তা আপনােদর বলেবা|

11আপনারা যখন কথা বলিছেলন আিম তখন অেপক্ষা করিছলাম|
আিম আপনােদর যুিক্তসমূহ শুেনিছ এবং যথােযাগয্ উত্তর েদবার জনয্ আপনােদর প্রেচষ্টা েদেখিছ|
ইেয়াবেক আপনারা েয উত্তর িদেয়েছন তা আিম শুেনিছ|

12আপনারা যা বেলেছন আিম তা যত্ন কের শুেনিছ|
আপনােদর মেধয্ েকউই ইেয়াবেক িতরস্কার কেরনিন|
আপনােদর মেধয্ েকউই ওঁর যুিক্তর উত্তর েদনিন|

13আপনােদর প্রজ্ঞা আেছ এ কথা আপনােদর িতন জেনর বলা উিচৎ হয়িন|
মনুষয্ জািত নয়, শুধুমাত্র ঈশ্বর েযন তঁােক তকর্ যুেদ্ধ পরািজত কেরন|
আপনারা অবশয্ই যুিক্তর উত্তর েদেবন, সাধারণেক নয়|

14 ইেয়াব তঁার যুিক্তগুেলা আমার কােছ বেলন িন|
তাই, আপনারা িতন জন েয যুিক্তগুিল উত্থাপন কেরিছেলন, আিম তা বলেবা না|

15 “ইেয়াব, এই িতন জন যুিক্ত হািরেয় েফেলেছ|
ওঁেদর আর েবশী িকছু বলার েনই|
ওঁেদর আর েবশী িকছু উত্তরও েনই|

16 ইেয়াব, এই িতন বয্িক্ত আপনােক উত্তর েদেব- আিম এমন প্রতীক্ষা করিছলাম|
িকন্তু ওঁরা চুপ কের েগেলন|
ওঁরা আপনার সেঙ্গ তকর্ বন্ধ কের িদেলন|

17 তাই, এখন আিম আপনােক আমার উত্তর েদেবা|
হঁয্া, আিম যা জািন তা আপনােক বলব|

18আমার এত িকছু বলার আেছ েয
আমার প্রায় িবস্তািরত হওয়ার উপক্রম|

19আিম একিট দ্রাক্ষারেসর থিলর মত যা এখনও েখালা হয় িন|
আিম একিট নতুন দ্রাক্ষারেসর আধােরর মেতা েযিট প্রায় েফেট িগেয় েখালবার উপক্রম হেয়েছ|

20আমােক কথা বলেতই হেব এবং আমার েভতেরর বাষ্প বার কের িদেত হেব|
আমােক অবশয্ই ইেয়ােবর যুিক্তর উত্তর িদেত হেব|

21আিম কােরা প্রিত পক্ষপািতত্ব েদখাব না|
আিম কােরা স্তাবকতা করব না|

22আিম একজেনর সেঙ্গ অনয্ একজন েলােকর েচেয় ভােলা আচরণ করেত পাির না|
আিম যিদ তা কির আমার সৃষ্টিকতর্ া আমায় শািস্ত েদেবন|

33
1 “ইেয়াব, এখন আমার কথা শুনুন|

আিম যা বিল তা মন িদেয় শুনুন|
2আিম বলবার জনয্ প্রস্তুত|
3আমার অন্তর সৎ তাই আিম সৎ বাকয্ই বলেবা|
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আিম যা জািন েস িবষেয় আিম সতয্ই বলেবা|
4 ঈশ্বেরর আত্মা আমায় সৃষ্টি কেরেছ|

ঈশ্বর সবর্শিক্তমােনর িনঃশ্বাস আমােক জীবন িদেয়েছ|
5 ইেয়াব, আমার কথা শুনুন এবং যিদ পােরন আমার প্রশ্নর উত্তর িদন|

আপনার উত্তর ৈতরী কের রাখুন যােত আপিন তকর্ করেত পােরন|
6 ঈশ্বেরর সামেন আপিন এবং আিম উভেয়ই সমান|

আমােদর দুজনেক ঈশ্বর মািট িদেয় সৃষ্টি কেরেছন|
7 ইেয়াব, আমােক ভয় পােবন না|

আিম আপনার প্রিত কেঠার হব না|

8 “িকন্তু ইেয়াব, আিম শুেনিছ,
আপিন িক বেলেছন,

9আপিন বেলেছন: �আিম শুিচশুদ্ধ; আিম িনষ্পাপ|
আিম েকান ভুল কির িন; আিম অপরাধী নই!

10আিম েকান ভুল কির িন, িকন্তু ঈশ্বর আমার িবরুেদ্ধ|
ঈশ্বর আমার সেঙ্গ শত্রুর মত বয্বহার কেরেছন|

11 ঈশ্বর আমার পােয় িশকল পিরেয়েছন|
আমার সব পথগুিল ঈশ্বর লক্ষয্ কেরন|�

12 “িকন্তু ইেয়াব, এ েক্ষেত্র আপিন ভুল কেরেছন|
আিম প্রমাণ করেবা েয আপিন ভুল কেরেছন|
েকন? কারণ, েয েকান েলােকর েচেয় ঈশ্বর মহান|

13আপিন ঈশ্বেরর িবরুেদ্ধ েকন অিভেযাগ আেনন?
েকন আপিন দাবী কেরন, ঈশ্বর েকান েলােকর অিভেযােগর উত্তর েদন না?
আপিন েভেবেছন ঈশ্বর সবিকছুই আপনার কােছ বয্াখয্া কের েদেবন?

14 হেত পাের ঈশ্বর যা কেরন িতিন তার বয্াখয্া েদন|
িকন্তু ঈশ্বর েয ভােব কথা বেলন েলােক তা েবােঝ না|

15 রােত্র যখন েলাকরা গভীর ঘুেম আচ্ছন্ন
ঈশ্বর হয়েতা তখন স্বেপ্ন কথা বেলন|

16 তখন তারা ভীষণ ভয় পায়|
তখন তারা ঈশ্বেরর সাবধান বাণী েশােন|

17 ভুল কাজ করার েথেক িবরত হেত ঈশ্বর তােদর সতকর্ কের েদন
এবং তােদর অহঙ্কারী হওয়া েথেক িবরত রােখন|

18 মৃতুয্েলাক েথেক উদ্ধার করবার জনয্ ঈশ্বর মানুষেক সতকর্ কের েদন|
ধ্বংেসানু্মখ েলাকেদর পিরত্রাণ করার জনয্ ঈশ্বর তা কেরন|

19 “ঈশ্বর হয়ত একজন বয্িক্তেক যন্ত্রণা িদেয় শুধের েদন,
তােদর হােড়ও ক্রমাগত বয্থা হেত পাের|

20 তখন েস েলাকিট েখেত পাের না,
েসই েলাকিটর এত যন্ত্রণা থােক েয েস সব েচেয় ভােলা খাবারেকও ঘৃণা কের|

21ঐ েলাকিটর গােয়র মাংস আর েদখা যায় না|
ঐ েলাকিটর হাড়গুেলা েবিরেয় পেড়|
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22ঐ েলাকিট “গহবর” এর কাছাকািছ েপৗেঁছ যায়|
ওর জীবনও মৃতুয্র কাছাকািছ চেল আেস|

23 ঈশ্বেরর হাজার হাজার েদবদূত আেছ; হয়েতা তােদর একজন দূত ঐ েলােকর ওপর নজর রাখেছ|
েসই দূত হয়েতা ঐ েলাকটার জনয্ই বেল এবং েস যা ভােলা কাজ কেরেছ েস সম্পেকর্ ই বেল|

24 হয়েতা ঐ দূত ঐ েলাকিটর প্রিত সদয় হেয় ঈশ্বরেক বলেব:
�এই েলাকটােক গহবর েথেক উদ্ধার কের িদন!
আিম ওর জীবেনর জনয্ একিট মুিক্তপন েপেয়িছ|�

25 তখন ঐ েলাকিটর েদহ আবার তারুেণয্ ভের উঠেব|
যুবকাবস্থায় তার েদহ েযমন িছল, িঠক েস রকম হেয় যােব|

26ঐ েলাকিট ঈশ্বেরর কােছ প্রাথর্না করেব এবং ঈশ্বর ওর প্রাথর্নার উত্তর েদেবন|
ঐ েলাকিট আনেন্দ িচৎকার করেব এবং ঈশ্বেরর পূেজা করেব|
তার সৎজীবেনর জনয্ ঈশ্বর তােক পুরসৃ্কত করেবন ও আবার সুন্দর ভােব জীবনযাপন করেব|

27ঐ বয্িক্তিট েলাকেদর কােছ তার েদাষ স্বীকার করেব|
েস বলেব, �আিম পাপ কেরিছলাম|

আিম ভােলােক মেন্দ পিরণত কেরিছলাম|
িকন্তু আমার েয শািস্ত প্রাপয্ িছল, েস কিঠন শািস্ত ঈশ্বর আমােক েদন িন!

28আমার আত্মােক ঈশ্বর পাতােলর মেধয্ পতন েথেক রক্ষা কেরেছন|
আিম এখন আবার জীবনেক উপেভাগ করেত পাির|�

29 “ঐ েলাকটার জনয্ ঈশ্বর বার বার এই সব কেরেছন|
30 েকন? ঐ েলাকিটেক গহবর েথেক উদ্ধার করবার জনয্,

যােত ঐ েলাকিট আবার তার জীবনেক উপেভাগ করেত পাের|

31 “ইেয়াব, আমার িদেক মেনােযাগ িদন; আমার কথা শুনুন|
চুপ করুন এবং আমােক কথা বলেত িদন|

32 িকন্তু ইেয়াব, আপিন যিদ আমার সেঙ্গ একমত না হন তাহেল আপিন কথা বেল যান|
আমােক আপনার যুিক্তগুিল বলুন
কারণ আিম েদখােত উদ্গর্ীব েয আপিন িনেদর্ াষ|

33 িকন্তু ইেয়াব, যিদ আপনার িকছু বলবার না থােক, তাহেল আমার কথা শুনুন|
চুপ কের থাকুন, আিম আপনােক প্রজ্ঞা িবষেয় িশক্ষা িদেয় েদেবা|”

34
1 তখন ইলীহূ কথা বেল েযেত লাগেলা| েস বলল:

2 “েহ প্রাজ্ঞ বয্িক্ত, আিম যা বিল তা শুনুন|
েহ বুিদ্ধমান বয্িক্তগন, আমার প্রিত মেনােযাগ িদন|

3কারণ িজভ েযমন খােদয্র স্বাদ গ্রহণ কের
েতমিন কান কথােক পরীক্ষা কের|

4অতএব, আমােদরই িঠক করেত িদন েকানটা সিঠক|
আসুন, আমরা সবাই িমেল িস্থর কির েকানটা সিতয্ই ভােলা|
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5 ইেয়াব বলেলন, �আিম িনষ্পাপ|
ঈশ্বর আমার প্রিত সুিবচার কেরন িন|

6আিম িনষ্পাপ, িকন্তু আমার িবরুেদ্ধ গৃহীত িবচার বলেছ আিম একজন িমথয্াবাদী|
আিম িনষ্পাপ, িকন্তু আিম খুব িবশ্রী ভােব আহত হেয়িছ|�

7 “ইেয়ােবর মত আর েকান েলাক আেছ িক?
ঈশ্বরেক অিভযুক্ত করা তঁার কােছ জেলর মত েসাজা|

8 এমনিক শত্রুেদর সেঙ্গও ইেয়াব বনু্ধত্বপূণর্ বয্বহার কেরন|
ইেয়াব মন্দ েলাকেদর সেঙ্গ থাকেত ভােলাবােসন|

9 েকন আিম একথা বলিছ? েকন না ইেয়াব বেলন,
�যিদ েকউ ঈশ্বরেক খুশী করেত চায় েস েলাক িকছুই পােব না|�

10 “আপনারা বুঝেত পােরন; তাই আমার কথা শুনুন|
ঈশ্বর কখনই মন্দ কাজ করেবন না|
ঈশ্বর সবর্শিক্তমান কখনও ভুল করেবন না|

11 েয যা কের তার জনয্ ঈশ্বর তােক পুরসৃ্কত কেরন|
ঈশ্বর মানুষেক তার প্রাপয্ িমিটেয় েদন|

12 এটা সমূ্পণর্রূেপ সতয্: ঈশ্বর মন্দ কাজ কেরন না|
যা সিঠক তােক সবর্শিক্তমান ঈশ্বর কখেনা মুচেড় িবকৃত করেবন না|

13 েকান মানুষ ঈশ্বরেক পৃিথবীর দািয়ত্ব িদেয় িনবর্াচন কেরিন|
েকউই ঈশ্বরেক পৃিথবীর দািয়ত্ব েদয় িন|
িতিনই সব িকছুর সৃষ্টি কেরেছন এবং িতিনই সব িকছু িনয়ন্ত্রণ কেরন|

14 ঈশ্বর যিদ মনস্থ কেরন েয িতিন তঁার আত্মােক
এবং তঁার িনঃশ্বাসেক পৃিথবী েথেক িনেয় েনেবন,

15 তাহেল পৃিথবীর প্রেতয্কিট প্রাণী মারা পড়েব
এবং মনুষয্ জািত পিরণত হেব ধূলায়|

16 “আপনারা যিদ জ্ঞানবান হন
তাহেল আিম যা বিল তা শুনুন|

17 ঈশ্বর িক কের নয্ায় ও িনয়মেক ঘৃণা করেত পােরন?
তাহেল আপিন িক কের ধাির্মক ও শিক্তশালী ঈশ্বরেক
ভুল বেল অিভযুক্ত করেত পােরন?

18 ঈশ্বরই একমাত্র সত্তা িযিন রাজােক বেলন, �তুিম অপদাথর্!�
ঈশ্বর েনতৃতৃগর্েক বেলন, �েতামরা মন্দ েলাক!�

19 ঈশ্বর অনয্ানয্ েলাকেদর েচেয় েনতােদর েবশী ভােলাবােসন না|
ঈশ্বর দিরদ্র েলাকেদর েচেয় ধনীেদর েবশী ভােলাবােসন না| েকন?
কারণ ঈশ্বর প্রেতয্ক মানুষেক সৃষ্টি কেরেছন|

20 মধয্রােত্র েলােক হঠাৎ  মারা েযেত পাের|
অসুস্থ হেয় েলােক মারা েযেত পাের|
িবনা েকান আয়ােস ঈশ্বর ক্ষমতাবান েলাকেক সিরেয় েদন|
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21 “েলাকরা িক কের ঈশ্বর তা লক্ষয্ কেরন|
ঈশ্বর একজন েলােকর প্রিতিট পদেক্ষপ সম্পেকর্ জােনন|

22 ঈশ্বেরর কাছ েথেক লুিকেয় থাকবার জনয্
মন্দ েলাকেদর কােছ েকান অন্ধকার স্থান েনই|

23 একজন েলাকেক পরীক্ষা করবার জনয্ ঈশ্বেরর েকান সময় িস্থর করবার প্রেয়াজন হয় না|
একটা েলাকেক িবচার করবার জনয্ েলাকিটেক ঈশ্বেরর সামেন আনবার দরকার হয় না|

24 েকান িবচার ছাড়াই ঈশ্বর শিক্তশালী েলাকেদর ধ্বংস কেরন
এবং অনয্ানয্ েলাকেদর েনতা িহেসেব মেনানীত কেরন|

25 তাই ঈশ্বর জােনন মানুষ িক কের|
েসই জনয্ মন্দ েলাকেদর ঈশ্বর এক রােতর মেধয্ই পরািজত কের ধ্বংস কেরন|

26 মন্দ েলাকরা েয খারাপ কাজ কেরেছ তার জনয্ ঈশ্বর ওেদর শািস্ত েদেবন|
ওই েলাকগুেলােক ঈশ্বর এমন ভােব শািস্ত েদেবন যােত অনয্ েলােক তা ঘটেত েদখেত পায়|

27 েকন? কারণ মন্দ েলাকরা ঈশ্বরেক মানয্ করা বন্ধ কের িদেয়েছ|
এবং ঈশ্বর যা চান, ওই মন্দ েলাকরা তা করার বয্াপাের েকান েতায়াক্কাই কের না|

28ঐ মন্দ েলাকরা দিরদ্রেদর আঘাত কের ঈশ্বেরর কােছ সাহাযয্ চাইেত বাধয্ কের|
ঈশ্বর েসই সাহাযয্ চাইবার আির্ত েশােনন|

29 িকন্তু ঈশ্বর যিদ মনস্থ কেরন ওেদর সাহাযয্ করেবন না,
তাহেল েকউই ঈশ্বরেক েদাষী বলেত পাের না|

ঈশ্বর যিদ িনেজেক মানুেষর কাছ েথেক লুিকেয় রােখন
েকান েলাকই তঁােক খঁুেজ পােব না|

30একজন মন্দ বয্িক্তেক েলাকেদর ওপর শাসন করবার েথেক ও েলাকেদর ধ্বংেসর পেথ এিগেয় েদবার
েথেক দূের রাখবার জনয্

ঈশ্বর মানুষ এবং েদেশর ওপর শাসন কেরন|

31 ইেয়াব, আপনার ঈশ্বরেক বলা উিচৎ , �আিম অপরাধী|
আিম আর েকান পাপ করেবা না|

32আিম যা েদখেত পাই না তা আমােক েশখান|
যিদ আিম ভুল কের থািক েস ভুল আিম আর করেবা না|�

33 ইেয়াব, আপিন চান ঈশ্বর আপনােক পুরস্কার িদন,
িকন্তু আপিন িনেজেক পিরবির্তত করেত চান িন|

ইেয়াব, এটা আপনার িসদ্ধান্ত, আমার নয়|
আপিন িক ভাবেছন তা আমায় বলুন|

34 একজন জ্ঞানী েলাক আমার কথা শুনেব|
একজন জ্ঞানী েলাক বলেব,

35 �ইেয়াব জােন না েস িক িবষেয় কথা বলেছ|
ইেয়াব যা বলেছ তা অথর্হীন!�

36আিম আশা কির ইেয়াবেক সমূ্পণর্রূেপ পরীক্ষা করা হেব| েকন?
কারণ ইেয়াব আমােদর েসই ভােবই উত্তর িদেয়েছন, েয ভােব একজন মন্দ েলাক উত্তর েদয়|

37 ইেয়াব তঁার অনয্ানয্ পােপর সেঙ্গ িবেদ্রাহ যুক্ত কেরেছ|
ইেয়াব আমােদর অপমান কেরন এবং ঈশ্বেরর িবরুেদ্ধ তঁার অিভেযাগ বাড়ান|”
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35
1 ইলীহূ কথা বেল চলল| েস বলল:

2 “ইেয়াব, আপনার পেক্ষ একথা বলা িঠক নয় েয,
�ঈশ্বর অেপক্ষা আিমই অিধকতর সিঠক|�

3 এবং ইেয়াব, আপিন ঈশ্বরেক িজজ্ঞাসা কেরেছন,
�েকউ যিদ ঈশ্বরেক খুশী করেত চায় তাহেল েস িক পােব?
যিদ আিম পাপ না কির তাহেলই বা আমার িক ভাল হেব?�

4 “ইেয়াব, আিম আপনােক এবং আপনার সেঙ্গ আপনার েয বনু্ধরা রেয়েছ তঁােদর উত্তর িদেত চাই|
5 ইেয়াব, আকােশর িদেক েদখুন, েসই েমেঘর িদেক েদখুন

যা আপনার েথেক অেনক অেনক উেচচ|
6 ইেয়াব, যিদ আপিন পাপ কেরন, তা ঈশ্বরেক স্পশর্মাত্র কের না|

যিদ আপনার অেনক পাপও থােক তােতও ঈশ্বেরর িকছু এেস যায় না|
7 এবং ইেয়াব, যিদ আপিন ভােলা হন তােতও ঈশ্বেরর িকছু এেস যায় না|

ঈশ্বর আপনার কাছ েথেক িকছুই পান না|
8 ইেয়াব, েয ভাল বা মন্দ কাজ আপিন কেরন তা আপনারই মত অনয্ েলাকেদর প্রভািবত কের মাত্র|

তা ঈশ্বরেক সাহাযয্ও কের না, আঘাতও কের না|

9 “যিদ মন্দ েলাকরা আহত হয় তারা সাহােযয্র জনয্ িচৎকার কের|
তারা শিক্তশালী েলােকর কােছ যায় এবং তােদর কােছ সাহাযয্ প্রাথর্না কের|

10 তারা বলেব না, �ঈশ্বর েকাথায় িযিন আমােক সৃষ্টি কেরেছন?
েসই ঈশ্বর েকাথায় িযিন রােত্র আমােক সঙ্গীত েদন?

11 ঈশ্বর আমােদর পশুপাখীেদর েচেয় বুিদ্ধমান কেরেছন|
তাই, েকাথায় িতিন?�

12 “বা যিদ ঐ মন্দ েলাকরা সাহােযয্র জনয্ ঈশ্বরেক ডােক, ঈশ্বর ওেদর েকান উত্তর েদেবন না|
েকন? কারণ ঐ েলাকগুেলা অহঙ্কারী|
ওরা এখনও ভােব ওরাই েবশী গুরুত্বপূণর্ েলাক|

13 একথা সতয্ েয ঈশ্বর ওেদর অথর্হীন চাওয়ায় েকান কান েদেবন না|
ঈশ্বর সবর্শিক্তমান ওেদর িদেক মেনােযাগই েদেবন না|

14 তাই ইেয়াব, আপিন যখন বেলেছন আপিন ঈশ্বরেক েদেখন না,
তখন িতিন আপনার কথা শুনেবন না|

আপিন বেলেছন েয আপিন িনেজেক িনষ্পাপ প্রমাণ করার জনয্,
ঈশ্বেরর সেঙ্গ মুেখামুিখ হওয়ার সুেযােগর অেপক্ষায় রেয়েছন|

15 “ইেয়াব ভােবন েয ঈশ্বর মন্দ েলাকেদর শািস্ত েদন না,
িতিন মেন কেরন ঈশ্বর পােপর িদেক েকান দৃষ্টি েদন না|

16 তাই ইেয়াব অথর্হীন কথাবাতর্ া বেলন|
িতিন অেনক কথা বেলন িকন্তু িকছু জােনন না|”
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36
1 ইলীহূ বেল চলল| েস বলল:

2 “আেরা িকছুক্ষণ ৈধযর্য্ ধরুন এবং আিম আপনােক িশক্ষা েদব|
ঈশ্বেরর স্বপেক্ষ বলবার মত আেরা অেনক িজিনষ রেয়েছ|

3আমার জ্ঞান আিম সবার সেঙ্গ ভাগ কের েনেবা|
ঈশ্বর আমায় সৃষ্টি কেরেছন এবং আিম প্রমাণ করব ঈশ্বর নয্ায়পরায়ণ|

4 ইেয়াব, আিম সিতয্ কথা বলিছ|
আিম জািন আিম িক বলিছ|

5 “ঈশ্বর প্রচণ্ড শিক্তমান,
িকন্তু িতিন মানুষেক ঘৃণা কেরন না|

ঈশ্বর প্রচণ্ড শিক্তমান
িকন্তু িতিন ভীষণ রকেমর জ্ঞানীও বেট|

6 ঈশ্বর মন্দ েলাকেদর বঁাচেত েদেবন না|
ঈশ্বর গরীব েলাকেদর সেঙ্গ সবর্দাই ভােলা বয্বহার কেরন|

7 যারা সৎ পেথ জীবনযাপন কের ঈশ্বর তােদর ওপর নজর রােখন|
িতিন সৎ  েলাকেদরই শাসক হেত েদন| সৎ  েলাকেদরই ঈশ্বর িচর িদেনর জনয্ সম্মান েদন|

8 তাই যিদ মানুষেক শািস্ত েদওয়া হেয় থােক
এবং যিদ তােদর িশকল ও দিড় িদেয় বঁাধা হেয় থােক, তাহেল তারা িনশ্চয় িকছু ভুল কাজ কেরেছ|

9 তারা িক কেরিছেলা তা ঈশ্বর ওেদর বলেবন|
ওরা িক পাপ কেরিছেলা তা ঈশ্বর ওেদর বলেবন|
ঈশ্বর ওেদর বলেবন েয ওরা ভীষণ অহঙ্কারী িছেলা|

10 ঈশ্বর ওই েলাকগুিলেক তঁার সতকর্ বাণী শুনেত বাধয্ করেবন|
িতিন ওেদর পাপ বন্ধ করার জনয্ িনেদর্ শ েদেবন|

11 যিদ তারা ঈশ্বেরর কথা েশােন এবং তঁােক মানয্ কের,
তাহেল তারা তােদর জীবেনর বাকী িদনগুেলা সুেখ ও সমৃিদ্ধেত যাপন করেব|

12 িকন্তু এই েলাকগুেলা যিদ ঈশ্বরেক মানেত অস্বীকার কের তাহেল তারা ধ্বংস হেয় যােব|
তােদর িনেবর্ােধর মত মৃতুয্ হেব|

13 “েয েলাকরা ঈশ্বেরর েতায়াক্কা কের না তারা সবর্দাই িতক্ত স্বভােবর হয়|
এমনিক ঈশ্বর যখন ওেদর শািস্ত েদন তখনও ওরা ঈশ্বেরর কােছ প্রাথর্না করেত চায় না|

14ঐ েলাকগুেলা পুরুষ েদহ-জীবীর মত
অল্প বয়েসই মারা যােব|

15 িকন্তু িবনীত েলাকেদর ঈশ্বর সংকট েথেক উদ্ধার করেবন|
মানুষ েজেগ উঠেব এবং ঈশ্বেরর কথা শুনেব বেল ঈশ্বর মানুষেক সমসয্া েদন|

16 “ইেয়াব, ঈশ্বর আপনােক সাহাযয্ করেত চান|
ঈশ্বর আপনােক সমসয্া েথেক মুক্ত করেত চান|

আপনার জীবনেক ঈশ্বর আরও সাবলীল করেত চান|
ঈশ্বর আপনার সামেন প্রচুর খাদয্ িদেত চান|

17 িকন্তু ইেয়াব, আপিন েদাষী সাবয্স্ত হেয়িছেলন|
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তাই একজন মন্দ েলােকর মত আপিন শািস্ত েপেয়িছেলন|
18 ইেয়াব, সম্পেদর দ্বারা আপিন িনেবর্াধ হেয় যােবন না|

অথর্ েযন আপনার মেনর পিরবতর্ ন না কের|
19আপনার অথর্ এখন আপনােক সাহাযয্ করেত পারেব না|

এবং শিক্তশালী েলাকরাও এখন েকান ভােব সাহাযয্ করেত পারেব না!
20 রািত্রর আগমেনর প্রতয্াশা করেবন না|

েলােক অন্ধকাের অদৃশয্ হেয় েযেত চায়|
তারা ভােব তারা ঈশ্বেরর কাছ েথেক লুিকেয় থাকেব|

21 ইেয়াব, আপিন প্রচুর কষ্টেভাগ কেরেছন, িকন্তু মন্দেক পছন্দ করেবন না|
ভুল করেবন না, সতকর্ থাকেবন|

22 “েদখুন, ঈশ্বেরর শিক্ত তঁােক মহান কেরেছ|
ঈশ্বর প্রেতয্েকরই মহানতম িশক্ষক|

23 িক করেত হেব তা েকান েলাকই ঈশ্বরেক বলেত পাের না|
েকান েলাকই ঈশ্বরেক বলেত পাের না, �আপিন ভুল কেরেছন|�

24 ঈশ্বর যা কেরেছন তার জনয্ তঁােক প্রশংসা করার কথা মেন রাখেবন|
ঈশ্বেরর প্রশংসা কের েলােক অেনক গান িলেখেছ|

25 ঈশ্বর িক কেরেছন তা প্রেতয্েকই েদখেত পায়|
িকন্তু েলাকরা ঈশ্বেরর কাজ শুধু মাত্র দূর েথেক েদেখ|

26 হঁয্া, আমােদর কল্পনার েচেয়ও ঈশ্বর মহান|
ঈশ্বর কতিদন ধের েবঁেচ আেছন, আমরা জািন না|

27 “ঈশ্বর পৃিথবী েথেক জল িনেয়
তােক বৃষ্টিেত পিরণত কেরন|

28 তাই েমঘ জল েদয়
এবং বহু েলােকর ওপর বৃষ্টি পেড়|

29 েকমন কের ঈশ্বর েমঘেক ছিড়েয় েদন,
েকমন কের আকােশ বজ্র েখেল যায় তা েকউই জােন না, বুঝেত পাের না|

30 েদখুন, ঈশ্বর তঁার িবদুয্ৎেক আকােশ পািঠেয়েছন
এবং সমুেদ্রর গভীরতম অংশেক আবৃত কের িদেয়েছন|

31জািতগুিলেক িনয়ন্ত্রণ করার জনয্
এবং তােদর প্রচুর খাবার েদওয়ার জনয্ ঈশ্বর ওগুিলেক বয্বহার কেরন|

32 ঈশ্বর তঁার হােত িবদুয্ৎেক ধের থােকন
এবং েযখােন িতিন চান, েসখােনই িবদুয্ৎেক আছেড় েফেলন|

33 বজ্রপাত মানুষেক সতকর্ কের েদয় েয ঝড় আসেছ|
তাই গবািদ পশুরাও জানেত পাের ঝড় আসেছ|

37
1 “ওই বজ্রপাত এবং িবদুয্ৎ আমােক ভীত কের,

বুেকর েভতর আমার হৃত্ িপণ্ড ধুকপুক করেত থােক|
2 প্রেতয্েক শুনুন! ঈশ্বেরর কণ্ঠস্বর বেজ্রর মত েশানায়|
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ঈশ্বেরর মুখ েথেক েয বজ্রময ধ্বিন িনগর্ত হয়, তা শুনুন|
3আকােশর এক প্রান্ত েথেক অনয্ প্রান্ত পযর্ন্ত ঝলেক ওঠার জনয্ ঈশ্বর িবদুয্ৎ েপ্ররণ কেরন|

সারা পৃিথবী জুেড় তা চমক িদেয় ওেঠ|
4 িবদুয্ৎ ঝলেকর িঠক পেরই ঈশ্বেরর বজ্র িনেঘর্াষ কণ্ঠস্বর েশানা যায়|

ঈশ্বেরর মহত্ব ও মিহমাপূণর্ স্বর বেজ্রর গুরুগুরু শেব্দ প্রকাশ পায়|
যখন িবদুয্ৎ ঝলেক ওেঠ তখনই বেজ্রর েভতর ঈশ্বেরর কণ্ঠ েশানা যায়|
5 ঈশ্বেরর বজ্রময় কণ্ঠ অসম্ভব সুন্দর|

তঁার মহৎ  কাযর্কলাপ আমরা বুঝেত পাির না|
6 ঈশ্বর তুষারেক বেলন,

�পৃিথবীেত পিতত হও|�
ঈশ্বর বৃষ্টিেক বেলন,

�পৃিথবীেত ঝের পড়|�
7 ঈশ্বর তা কেরন যােত প্রেতয্কিট েলাক যােদর িতিন সৃষ্টি কেরেছন তারা জানেত পাের েয,

িতিন (ঈশ্বর) িক করেত পােরন| এটাই তার প্রমাণ|
8 পশুরা তােদর গুহােত ছুেট চেল যায় এবং েসখােন থােক|
9 দিক্ষণ েথেক েঝােড়া বাতাস ছুেট আেস|

উত্তরিদক েথেক ঠাণ্ডা বাতাস আেস|
10 ঈশ্বেরর িনঃশ্বাস েথেক বরফ সৃষ্টি হয়

এবং জেলর িবশাল আধার জেম যায়|
11 ঈশ্বর েমঘেক জেল পূণর্ কেরন

এবং েমেঘর েভতর েথেক িবদুয্ৎ পাঠান|
12 েমঘগুেলা ঘুের যায় এবং ঈশ্বেরর আেদশ মত নড়াচড়া কের|

েমঘগুেলাও ঈশ্বর যা আেদশ েদন েসই মত কের|
13 ঈশ্বর েমঘেক িনেয় আেসন বনয্া এেন মানুষেক শািস্ত েদওয়ার জনয্

অথবা, জল এেন তঁার েপ্রম প্রদশর্েনর জনয্|

14 “ইেয়াব, এটা শুনুন|
ঈশ্বর েয সব িবস্ময়কর কাজ কেরন েস িবষেয় িচন্তা করুন|

15 ইেয়াব, আপিন িক জােনন েকমন কের ঈশ্বর েমঘেক িনয়ন্ত্রণ কেরন?
আপিন িক জােনন েকমন কের ঈশ্বর তঁার িবদুয্ৎ ঝলক সৃষ্টি কেরন?

16আপিন িক জােনন েকমন কের েমঘ আকােশ েভেস থােক?
আপিন িক েসই “একজেনর” িবস্ময়কর কাজগুেলা জােনন যঁার জ্ঞান িনখঁুত?

17 িকন্তু ইেয়াব, আপিন এসেবর িকছু জােনন না|
আপিন যা জােনন তা হল এই েয আপিন ঘােমন, আপনার জামাকাপড় আপনার গােয় জিড়েয় থােক
এবং যখন দিক্ষণ েথেক উষ্ণ বাতাস আেস তখন সব িকছু িস্থর ও শান্ত থােক|

18 ইেয়াব, আপিন িক েমঘেক প্রসািরত কের ঈশ্বরেক সাহাযয্ করেত পােরন?
েমঘেক উজ্জ্বল িপতেলর মত ঝকঝেক ৈতরী কেরন?

19 “ইেয়াব, বলুন আমরা ঈশ্বরেক িক বলেবা?
আমােদর অজ্ঞতাবশতঃ েসটা িচন্তা করেত পাির না, িক বলেত হেব|

20আিম ঈশ্বরেক বলেবা না েয আিম তঁার সেঙ্গ কথা বলেত েচেয়িছলাম|
তা ধ্বংসেক আবাহন করার সািমল হেব|

21 একজন েলাক সূেযর্র িদেক তাকােত পাের না|



ইেয়াব 37:22 740 ইেয়াব 38:11

বাতাস েমঘেক উিড়েয় িনেয় যাওয়ার পর সূযর্ আকােশ অতয্ন্ত উজ্জ্বল ও িকরণময় হেয় ওেঠ|
22 ঈশ্বরও েসই রকম! পিবত্র পবর্ত* েথেক ঈশ্বেরর স্বণাভর্ মিহমা িবকীণর্ হয়|

ঈশ্বেরর চারিদেক উজ্জ্বল আেলা আেছ|
23 ঈশ্বর সবর্শিক্তমান অতয্ন্ত মহান|

আমরা ঈশ্বরেক বুঝেত পাির না|
ঈশ্বর অতয্ন্ত শিক্তমান, েসই সেঙ্গ িতিন আমােদর প্রিত সদয় ও িনষ্ঠাবান|

ঈশ্বর আমােদর আঘাত করেত চান না|
24 েসই জনয্ই েলােক ঈশ্বরেক শ্রদ্ধা কের|

িকন্তু যারা িনেজেদর জ্ঞানী মেন কের ঈশ্বর েসই অহঙ্কারীেদর প্রিত মেনােযাগ েদন না|”

38
ঈশ্বর ইেয়ােবর সেঙ্গ কথা বলেলন

1 তখন প্রভু েঝােড়া বাতােসর মেধয্ েথেক কথা বেল উঠেলন| প্রভু বলেলন:

2 “েক এই অজ্ঞ েলাক
েয েবাকার মত কথা বলেছ?

3 ইেয়াব, িনেজেক প্রস্তুত কের নাও, ৈসিনেকর মত অেস্ত্র সিজ্জত হেয় নাও|
এবং আিম েয প্রশ্ন করেবা তার উত্তর েদবার জনয্ ৈতরী হও|

4 “ইেয়াব, আিম যখন পৃিথবী সৃষ্টি কেরিছলাম তখন তুিম েকাথায় িছেল?
যিদ তুিম প্রকৃতই জ্ঞানী হও তাহেল আমােক উত্তর দাও|

5 যিদ তুিম এতই জ্ঞানী হও েতা বল এই পৃিথবীটা কত বড় হেব তা েক িস্থর কেরিছল?
পিরমাপক েরখা িদেয় েক পৃিথবীটার পিরমাপ কেরেছ?

6 পৃিথবীর িভিত্ত স্তম্ভগুিল িকেসর ওপর বেস রেয়েছ?
তার জায়গায় েক প্রথম িনমর্ান-প্রস্তর েরেখেছ?

7 যখন তা সৃষ্টি করা হেয়িছল তখন প্রভােতর তারাসমূহ এক সেঙ্গ গান েগেয়িছল|
েদবদূতরা আনেন্দ হষর্ধ্বিন কেরিছল|

8 “ইেয়াব, পৃিথবীর গভীর েথেক যখন সমুদ্র প্রবািহত হেত শুরু কেরিছল
তখন েক তা বন্ধ করার জনয্ দ্বার রুদ্ধ কেরিছল?

9 েসই সময়, নবজাতকেক েপাশাক পরাবার মত আিম একিট েপাশােকর মত েমঘগুেলােক চারিদেক
জিড়েয় িদেয়িছলাম

এবং তােক, একিট িশশুেক েযমন শক্ত কের কাপড় িদেয় জিড়েয় েদওয়া হয় েসই ভােব অন্ধকার
িদেয় েঢেক িদেয়িছলাম|

10আিম সমুেদ্রর সীমা িনধর্ারণ কেরিছলাম,
এবং তােক বঁােধর অনয্িদেক েরেখিছলাম|

11আিম সমুদ্রেক বেলিছলাম, �তুিম এই পযর্ন্ত আসেত পার, এর েবশী নয়|
এই খােনই েতামার উদ্ধত েঢউ েযন েথেম যায়|�

* 37:22: পিবত্র পবর্ত “েসফন” অথবা “উত্তর িদক|”
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12 “ইেয়াব, েতামার জীবেন তুিম িক কখনও সকাল বা িদনেক
শুরু হবার আেদশ িদেয়ছ?

13 ইেয়াব, তুিম িক সকােলর আেলােক কখনও বেলেছা:
পৃিথবীেক ধারণ কর এবং মন্দ েলাকেদর তােদর েগাপন েড়বা েথেক তািড়ত কর?

14 প্রভােতর আেলা, পাহাড় এবং উপতয্কা
সহেজই েদখেত সহায়তা কের|

যখন িদেনর আেলা পৃিথবীেত এেস পেড়,
তখন জামার ভঁােজর মত েসই স্থােনর রূপ সহেজই েবাঝা যায়|

েসই স্থান, শীলেমাহর িদেয় ছাপ মারা নরম কাদার মতই
(সমতল) আকৃিত ধারণ কের|

15 মন্দ েলাকরা িদেনর আেলা পছন্দ কের না|
িদেনর আেলা যখন উজ্জ্বল হেয় ওেঠ তখন তা তােদর মন্দ কাজ করা েথেক িবরত কের|

16 “ইেয়াব, েযখােন সমুদ্র শুরু হয়, েসই গভীরতম সমুেদ্র তুিম িক কখনও িগেয়েছা?
তুিম িক কখনও সমুেদ্রর তলেদশ িদেয় েহঁেটেছা?

17 ইেয়াব, তুিম িক কখনও মৃতুয্েলােকর দ্বার
এবং গভীর অন্ধকার েদেখছ?

18 ইেয়াব, এই পৃিথবীটা েয কত বড় তা িক তুিম সিতয্ সিতয্ই েবাঝ?
যিদ তুিম এসব বুেঝ থােকা, আমায় বল|

19 “ইেয়াব, েকাথা েথেক আেলা আেস?
েকাথা েথেক অন্ধকার আেস?

20 ইেয়াব, েযখান েথেক আেলা ও অন্ধকার আেস, তুিম িক তােদর েসখােন িফিরেয় িনেয় েযেত পারেব?
তুিম িক জােনা েসই জায়গায় িক কের েযেত হয়?

21 এইগুেলা তুিম িনশ্চয় জােনা, ইেয়াব, কারণ তুিম বয়ঃবৃদ্ধ এবং জ্ঞানী|
যখন আিম এসব সৃষ্টি কেরিছলাম তখন তুিম জীিবত িছেল, তাই না?*

22 “ইেয়াব, েয ভাণ্ডাের আিম তুষার এবং িশলাবৃষ্টি সঞ্চয় কের রািখ
তুিম িক কখনও েসখােন িগেয়িছেল?

23 সঙ্কট কােলর জনয্ এবং যুদ্ধিবগ্রেহর জনয্
আিম িশলাবৃষ্টি ও তুষার সঞ্চয় কের রািখ|

24 তুিম িক কখনও েসই জায়গায় িগেয়েছা েযখান েথেক সূযর্ উিদত হয়,
েযখান েথেক সারা পৃিথবীেত পূেবর বাতাস প্রবািহত হয়?

25 প্রচণ্ড বৃষ্টির জনয্ েক আকােশ খাদ খনন কেরেছ?
েক ঝড় িবদুয্েতর জনয্ পথ প্রস্তুত কেরেছ?

26 েযখােন েকান েলাকই বসবাস কের না েসখােনও েক বৃষ্টি িনেয় যায়?
27 েসই বৃষ্টি, শূনয্ ভূিমেত প্রচুর জল েদয়

এবং ঘাস গিজেয় ওেঠ|
28 এই বৃষ্টির িক েকান জনক আেছ?

িশিশর িবনু্দর িপতা েক?

* 38:21: ঈশ্বর এর অথর্ এভােব েবাঝান না| এই রকম কথাবাতর্ ােক বেল বয্ােঙ্গািক্ত| প্রেতয্েক েযভােব জােন এিট সতয্ নয় এেক েসভােব
িকছু বলা হয়|
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29 বরেফর িক েকান জননী আেছ?
তুষারেক েক জন্ম েদয়?

30জল পাথেরর মত শক্ত হেয় জেম যায়|
এমনিক সমুদ্রও জেম যায়!

31 “ইেয়াব, তুিম িক কৃিত্তকা নক্ষত্রমালােক এক সেঙ্গ বঁাধেত পােরা?
তুিম িক কালপুরুেষর বন্ধনেক মুক্ত করেত পােরা?

32 তুিম িক িঠক সমেয় নক্ষত্রমণ্ডলীেক বার করেত পােরা?
তুিম িক িবরাট ভালুকিটেক তার শাবকসহ পিরচািলত করেত পােরা?

33 েয িবিধর দ্বারা আকাশ শািসত হয়, তা িক তুিম জােনা?
তুিম িক পৃিথবীর ওপর ক্রমানুসাের তােদর সাজােত পােরা?

34 “ইেয়াব, তুিম িক বৃষ্টির িদেক েচেয়,
তােদর িনেদর্ শ িদেত পােরা, েতামােক বৃষ্টিেত েঢেক িদেত?

35 তুিম িক িবদুয্তেক আেদশ করেত পােরা?
তারা িক েতামার কােছ এেস বলেব, �আপিন েকাথায়?
আপিন িক চান প্রভু?� তুিম েযখােন চাও, তারা িক েসখােন যােব?

36 “ইেয়াব, েক মানুষেক জ্ঞানী কের?
েক তােদর অন্তের প্রজ্ঞা দান কের?

37 এমন জ্ঞানী েক আেছ েয েমঘ গণনা করেত পাের?
েক তােদর বৃষ্টি ঝরােনার িনেদর্ শ েদয়?

38 ধূেলা পিরণত হয় কাদায়
এবং এক সেঙ্গ দলা পািকেয় থােক|

39 “ইেয়াব, তুিম িক িসংেহর জনয্ খাদয্ খঁুেজ দাও?
তুিম িক ওেদর কু্ষধাতর্ িশশুেদর েখেত দাও?

40 এই িসংহরা তােদর গুহায় লুিকেয় থােক|
িশকার ধরবার জনয্ তারা লম্বা ঘােসর মেধয্ লুিকেয় ঘাপিট েমের বেস থােক|

41 যখন দঁাড় কােকর ছানারা ঈশ্বেরর কােছ সাহােযয্র জনয্ িচৎকার কের এবং িনরন্ন হেয় ঘুরেত থােক,
তখন েক দঁাড় কাকেদর েখেত েদয়?

39
1 “ইেয়াব, তুিম িক জােনা কখন পাহাড়ী ছাগেলর জন্ম হয়?

কখন হিরণ তার শাবকেক জন্ম েদয় তা িক তুিম েদখেত পাও?
2 পাহাড়ী ছাগল ও হিরণ কতিদন ধের তােদর বাচ্চােক ধারণ কের তা িক তুিম জােনা?

েকানটাই বা তােদর জন্মােনার িঠক সময় তা িক তুিম জােনা?
3ঐ পশুগুেলা শুেয় পেড়, প্রসব যন্ত্রণা অনুভব কের

এবং ওেদর শাবকরা জন্ম েনয়|
4ঐ শাবকরা মােঠই বড় হয়|
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ওরা ওেদর মােক েছেড় চেল যায়, আর িফের আেস না|

5 “ইেয়াব, বুেনা গাধােদর েক মুক্তভােব িবচরণ করেত িদেয়েছ?
েক ওেদর বঁাধন খুেল ওেদর মুক্ত কের িদেয়েছ?

6 তােদর ঘর িহেসেব আিম তােদর মরুভূিম িদেয়িছ,
বসবােসর জনয্ আিম ওেদর েনানা জিম িদেয়িছ|

7 শহেরর েকালাহেল ওরা (িবদ্রূপ কের হােস|
েকউই ওেদর িনয়ন্ত্রণ করেত পাের না|

8 বুেনা গাধারা পাহােড় বাস কের|
ওটাই ওেদর চারণভূিম|
ঐখােনই ওরা ওেদর খাদয্ েখঁােজ|

9 “ইেয়াব, একিট বুেনা বলদ িক েতামার কাজ করেব?
েস িক রািত্র েবলা েতামার শসয্াগাের থাকেব?

10 তুিম জিম চাষ করেব বেল একিট বুেনা বলদ িক
েতামােক তার গলায় দিড় পরােত েদেব?

11 একিট বনয্ বলদ খুবই শিক্তশালী!
িকন্তু েস েতামার কাজ কের েদেব এমন িবশ্বাস িক করেত পােরা?

12 তুিম িক তার ওপর এমন িনভর্ র করেত পােরা েয
েস শসয্ মাড়বার খামাের েতামার জনয্ শসয্ এেন জেড়া করেব?

13 “একিট উটপাখী উেত্তিজত হেয় ডানা ঝাপটায় িকন্তু উটপাখী উড়েত পাের না|
এর ডানা ও পালক বেকর ডানা ও পালেকর মত নয়|

14 উটপাখী তার িডম মািটেত পিরতয্াগ কের যায়
এবং েসটা বািলেত উষ্ণ হেয় ওেঠ|

15 উটপাখী ভুেল যায় েয েকউ তার িডম মািড়েয় িদেত পাের,
অথবা েকান পশু তার িডম েভেঙ িদেত পাের|

16 উটপাখী তার েছাটেছাট বাচ্চাগুিলেক েছেড় চেল যায়|
উটপাখী এমন আচরণ কের েযন বাচ্চাগুিল তার নয়|
েস এটা ভােব না েয বাচ্চাগুিল যিদ মারা যায়, তার সমস্ত পিরশ্রমই অথর্হীন হেয় যােব|

17 েকন? কারণ আিম (ঈশ্বর) উটপাখীেক েকান প্রজ্ঞা দান কির িন|
উটপাখী িনেবর্াধ, আিম তােক ওভােবই সৃষ্টি কেরিছ|

18 িকন্তু উটপাখী যখন েদৗড়ােনার জনয্ ওেঠ তখন েস েঘাড়া ও সওয়ারীেকও লজ্জা েদয়
কারণ েয েকান েঘাড়ার েথেক েস দ্রুত ছুটেত পাের|

19 “ইেয়াব, তুিম িক েঘাড়ােক তার শিক্ত িদেয়েছা?
তুিম িক েঘাড়ার ঘােড়র েকশর সৃষ্টি কেরেছা?

20 তুিম িক েঘাড়ােক পঙ্গপােলর মত দীঘর্ লাফ েদওয়ার েযাগয্ কের তুেলেছা?
েঘাড়া েজাের েহ্রষাধ্বিন কের এবং েলাকেদর সতকর্ কের েদয়|

21 েঘাড়া খুবই খুশী কারণ েস শিক্তশালী|
েস তার খুর িদেয় মািট আঁচড়ায় এবং দ্রুত যুদ্ধেক্ষেত্র ছুেট যায়|

22 েঘাড়া ভয়েক উপহাস কের; েস ভীত হেত জােন না!
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েস যুদ্ধেক্ষত্র েথেক পািলেয় যায় না|
23 েঘাড়ার ওপর ৈসিনেকর তূণ (যােত তীর রাখা হয়),

তরবাির, বল্লম এবং বশর্া েঝােল|
24 েঘাড়া খুব উেত্তিজত হয়| েস অতয্ন্ত দ্রুত েছােট|

েঘাড়া যখন িশঙার বাজনা েশােন তখন েস আর িস্থর হেয় দঁাড়ােত পাের না|
25 যখন িশঙার শব্দ হয় তখন েঘাড়া বেল �তাড়াতািড় কর!�

বহু দূর েথেক েস লড়াই এর গন্ধ পায়|
েস েসনাপিতেদর িচৎকার এবং িশঙার রণ েভরী শুনেত পায়|

26 “ইেয়াব, তুিম িক বাজপাখীেক ডানা েমেল দিক্ষেণ উেড় েযেত িশিখেয়ছ?
27 তুিম িক েসই জন েয ঈগলপাখীেক উঁচু আকােশ উড়েত বেলেছা?

তুিমই িক ঈগলপাখীেক উঁচু পাহােড় বাসা বঁাধেত বেলেছা?
28 ঈগলপাখী উঁচু পাহােড় বাস কের|

উঁচু দূরােরাহ পাহােড়র ধার হল ঈগলপাখীর িনরাপদ আশ্রয়স্থল|
29 পাহােড়র েসই উঁচু স্থান েথেক েস খােদয্র সন্ধান কের|

বহুদূর েথেক েস তার খাদয্ েদখেত পায়|
30 েযখােন মৃতেদহ জমা করা হয় তারা েসখােন জড় হয়|

তােদর ছানারা রক্ত পান কের|”

40
1 প্রভু ইেয়াবেক উত্তর িদেলন এবং বলেলন:

2 “ইেয়াব, তুিম ঈশ্বর, সবর্শিক্তমােনর সেঙ্গ তকর্ কেরেছা|
তুিম িক আমােক সংেশাধন করেব?
েয বয্িক্ত ঈশ্বেরর িবরুেদ্ধ তকর্ কের েস তঁার কােছ উত্তর েদেব!”

3 তখন ইেয়াব প্রভুেক উত্তর িদেয় বলেলন:

4 “আিম কথা বলার েযাগয্ নই;
আিম আপনােক িক বা বলেত পাির?
আমার মুখ হাত িদেয় চাপা িদলাম|

5আমার যা বলা উিচৎ িছল আিম ইিতমেধয্ই তার েচেয় অেনক েবশী বেল েফেলিছ|
আিম আর িকছু বলব না|”

6 তখন ঝেড়র েভতর েথেক প্রভু আবার কথা বলেলন| িতিন বলেলন:

7 “ইেয়াব, িনেজেক প্রস্তুত কর এবং আিম েয প্রশ্ন করেবা তার উত্তর েদওয়ার জনয্ ৈতরী হও|
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8 “ইেয়াব, তুিম িক এখনও আমার িসদ্ধান্ত নাকচ করবার েচষ্টা করেব?
তুিম িনেজর সততা প্রিতপালন করবার জনয্ আমােক মন্দ কােজর দরুণ েদাষী বেল েঘাষণা কেরছ|

9 েতামার বাহু িক ঈশ্বেরর বাহুর মেতা শিক্তশালী?
েতামার িক ঈশ্বেরর মত বজ্রগম্ভীর কণ্ঠস্বর আেছ?

10 যিদ তুিম ঈশ্বেরর মত হও তুিম গবর্ করেত পােরা|
যিদ তুিম ঈশ্বেরর মত হও তেব মিহমা এবং সম্মান েতামােক বেস্ত্রর মত জিড়েয় থাকেব|

11 যিদ তুিম ঈশ্বেরর মত হও তুিম েক্রাধ প্রদশর্ন কের অহঙ্কারী েলােকেদর শািস্ত িদেত পােরা|
ওই অহঙ্কারীেদর নম্র কের তুলেত পােরা|

12 হঁয্া, ইেয়াব, ওই অহঙ্কারী েলাকেদর েদখ এবং ওেদর নম্র কের েতােলা|
মন্দ েলাকরা েযখােন দঁাড়ায়়, ওেদর গঁুিড়েয় দাও|

13 সব অহঙ্কারী েলাকেদর কবর দাও|
ওেদর েদহ আবৃত কের ওেদর কবের পািঠেয় দাও|

14 ইেয়াব, যিদ তুিম এই সব করেত পােরা, তাহেল আিমও েতামার প্রশংসা করেবা|
এই আিম স্বীকার করেবা েয েতামার িনেজর শিক্তেতই তুিম িনেজেক রক্ষা করেত পারেব|

15 “ইেয়াব, বেহেমােতর* িদেক েদখ|
আিম বেহেমাৎ এবং েতামােক সৃষ্টি কেরিছ|
বেহেমাৎ গরুর মত ঘাস খায়|

16 বেহেমােতর গােয় প্রচুর শিক্ত আেছ|
ওর পাকস্থলীর েপশীগুিল প্রচণ্ড শিক্তশালী|

17 বেহেমােতর েলজ এরস গােছর মতই শক্ত|
ওর পােয়র েপশীগুিলও খুব শক্ত|

18 ওর হাড়গুেলা কঁাসার মতই শক্ত|
ওর হাত পাগুেলা েলাহার দেণ্ডর মত|

19 িবস্ময় সৃষ্টিকারী প্রাণীেদর মেধয্ আিম বেহেমাতেক সৃষ্টি কেরিছ|
িকন্তু আিম তােক পরািজতও করেত পাির|

20 পাহােড় েযখােন বনয্ পশুরা েখলা কের,
েসখােন েয ঘাস জন্মায়, বেহেমাৎ তা খায়|

21 েস পদ্ম বেনর নীেচ ঘুিমেয় থােক|
জলাভূিমর নলখাগড়ার িভতর েস িনেজেক লুিকেয় রােখ|

22 ঘন পাতা যুক্ত গাছ তার ছায়ােত বেহেমাতেক লুিকেয় েফেল|
নদীর ধাের উইেলা গােছর নীেচ েস থােক|

23 নদীেত বনয্া এেলও বেহেমাৎ পািলেয় যায় না|
যিদ যদ্দর্ ন নদীর জেলাচ্ছাস ওর মুেখ েভেঙ্গ পেড়, তবু বেহেমাৎ তােত ভয় পায় না|

24 ওর েচাখেক েকউ অন্ধ করেত পাের না
বা ফঁাদ েপেত ওেক ধরেতও পাের না|

41
1 “ইেয়াব, তুিম িক দানবাকৃিত সামুিদ্রক প্রাণী িলিবয়াথনেক মাছ ধরার বঁড়িশ িদেয় ধরেত পােরা?

একটা দিড় িদেয় ওর িজভেক িক বঁাধেত পােরা?
* 40:15: বেহেমাৎ এিট িক জন্তু েস িবষেয় আমরা িনিশ্চত নই| হয়েতা এিট জলহস্তী অথবা হািত| অথবা সম্ভবতঃ কুমীর|
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2 তুিম িক ওর নােক দিড় িদেত পােরা
অথবা ওর েচায়ােল বঁড়িশ িঁবিধেয় িদেত পােরা?

3 িলিবয়াথন িক তােক মুিক্ত েদওয়ার জনয্ েতামার কােছ আকুিত জানােব?
েস িক ভদ্র ভাষায় েতামার সেঙ্গ কথা বলেব?

4 িচরিদন েতামার েসবা করার জনয্
িলিবয়াথন িক েতামার সেঙ্গ েকান চুিক্ত করেব?

5 েযমন কের তুিম একিট পািখর সেঙ্গ েখলা কর, েতমন কের িক তুিম িলিবয়াথেনর সেঙ্গ েখলা করেব?
তুিম িক তােক দিড়েত বঁাধেত পারেব যােত েতামার েছাট েমেয়রা ওর সেঙ্গ েখলা করেত পাের?

6 বয্বসাদাররা িক েতামার কাছ েথেক িলিবয়াথনেক েকনার েচষ্টা করেব?
ওরা িক তােক টুকেরা টুকেরা কের েকেট সওদাগেরর কােছ িবিক্র করেত পারেব?

7 তুিম িক িলিবয়াথেনর চামড়ায বা মাথায় মাছ ধরবার বশর্া বা হারপূন েবঁধােত পােরা?

8 “ইেয়াব, যিদ তুিম একবার িলিবয়াথেনর গােয় হাত দাও তুিম আর কখেনা েস কাজ করেব না!
েসই ভয়ঙ্কর যুেদ্ধর কথাটা একবার ভােবা েতা!

9 তুিম িক মেন কর তুিম িলিবয়াথনেক পরািজত করেত পারেব?
েস কথা ভুেল যাও| তার েকান আশাই েনই|
ওর িদেক তাকােলই তুিম ভেয় িশউের উঠেব!

10 তােক জািগেয় িদেয়
রািগেয় েদবার সাহস কােরা েনই|

“তাই, েক আমার িবরুেদ্ধ দঁাড়ােত সাহস করেব?
11আমােক কােরা কাছ েথেক িকছুই িকনেত হয়িন|

ওগুেলা সব আমারই অিধকারভুক্ত|
12 “ইেয়াব, আিম েতামােক িলিবয়াথেনর পা,

তার শিক্ত এবং তার েচহারার কথা বলেবা|
13 েকউই তার চামড়ার দাম িদেত পাের না|

ওর চামড়া বেমর্র মত শক্ত|
14 েকান েলাকই েজার কের িলিবয়াথেনর মুখ েখালােত পাের না|

ওর মুেখর দঁাত েদখেল েলােক ভয় পায়|
15 ওর িপেঠর েপশী সািরবদ্ধ ভােব

দৃঢ়সংবদ্ধ হেয় আেছ|
16 বমর্গুিল এত কাছাকািছ বসােনা

েয ওগুেলার মেধয্ বাতাসও বইেত পাের না|
17 বমর্গুিল এেক অেনয্র সেঙ্গ সংযুক্ত|

বমর্গুিল এতই ঘন, সংবদ্ধ েয ওেদর েটেন আলাদা করা যায় না|
18 িলিবয়াথন যখন হঁািচ েদয় তখন আেলা ঝলক িদেয় ওেঠ|

ওর েচাখ প্রতুয্েষর আেলার মত জ্বলেত থােক|
19 ওর মুখ েথেক েলিলহান অিগ্ন েবিরেয় আেস|

আগুেনর সু্ফিলঙ্গ িছটেক আেস|
20 ফুটন্ত েকটিলর তলা িদেয় েযমন জ্বলন্ত ঘােসর েধঁায়া েবর হয়,

িলিবয়াথেনর নাক িদেয়ও েতমিন েধঁায়া বার হয়|
21 িলিবয়াথেনর িনঃশ্বােস কয়লা জ্বেল যায়,

ওর মুখ েথেক আগুেনর িশখা েবর হয়|
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22 িলিবয়াথেনর গলা ভীষণ শিক্তশালী,
েলােক তােক ভয় পায় ও ছুেট পািলেয় যায়|

23 ওর চামড়ার েকান েকামল স্থান েনই|
তা েযন েলাহার মত শক্ত|

24 িলিবয়াথেনর হৃদয় পাথেরর মত|
তা েযন যঁাতা কেলর পাথেরর মত শক্ত|

25 যখন িলিবয়াথন েজেগ ওেঠ, েদবতারাও তখন ভয় পান|
িলিবয়াথন যখন তার েলজ ঝাপটা েদয়, তখন তঁারা সন্ত্রস্ত হন|

26তরবাির, বল্লম বা বশর্া যা িদেয়ই িলিবয়াথনেক আঘাত করা েহাক্ না েকন তা প্রিতহত হেয় িফের আেস|
ওই সব অস্ত্র তােক একদম আঘাত করেত পাের না|

27 েলাহােক িলিবয়াথন খড়কুেটার মত গঁুিড়েয় িদেত পাের|
পচা কােঠর মত েস কঁাসােক েভেঙ েদয়|

28 তীেরর ভেয় িলিবয়াথন পািলেয় যায় না|
ওর গা েথেক পাথর খড়কুেটার মেতা িছটেক চেল আেস|

29 যিদ মুগুর িদেয় িলিবয়াথনেক আঘাত করা হয়, তা েযন খেড়র টুকেরার মেতা তার গােয় লােগ|
েলােক যখন তার িদেক বল্লম েছঁােড় তখন েস হােস|

30 িলিবয়াথেনর েপেটর চামড়া ধারােলা েখালামকুিচর মেতা|
েস কাদার ওপর দাগ কের িদেয় যায়, েযমন তক্তা িদেয় ফসল মাড়াই করেল দাগ পেড়- েতমন দাগ|

31 ফুটন্ত জেলর মেতা িলিবয়াথন জলেক নাড়া েদয়|
েস জেলর ওপর ফুটন্ত েতেলর বুদবুেদর মেতা বুদবুদ সৃষ্টি কের|

32 যখন িলিবয়াথন সঁাতার েদয় তখন েস তার েপছেন একিট চকচেক পথেরখা েরেখ যায়|
েস জলেক ঝঁািকেয় িদেয় যায় এবং জলেক েফনািয়ত কের|

33 পৃিথবীর েকান প্রাণীই িলিবয়াথেনর মেতা নয়|
েস ভয়শূনয্ প্রাণী|

34 েয প্রাণী সব েথেক েবশী গবর্ কের, িলিবয়াথন তােকও িনচু নজের েদেখ|
েস সমস্ত বুেনা পশুেদর রাজা এবং আিম (ঈশ্বর) িলিবয়াথন সৃষ্টি কেরিছ|”

42
প্রভুর প্রিত ইেয়ােবর উত্তর

1 তখন ইেয়াব প্রভুেক উত্তর িদেলন| ইেয়াব বলেলন,

2 “প্রভু, আিম জািন আপিন সব িকছু করেত পােরন|
আপিন পিরকল্পনা কেরন, েকান িকছুই আপনার পিরকল্পনােক পিরবির্তত করেত বা েরাধ করেত
পাের না|

3 প্রভু, আপিন এই প্রশ্ন কেরেছন: �েক েসই অজ্ঞ েলাক েয এমন েবাকা েবাকা কথা বলেছ?�
প্রভু, আিম যা বুিঝ িন আিম তা বেলিছ|
আিম েসই সব িবষেয়র কথা বেলিছ েযগুেলা বুঝেত েগেল আিম িবস্ময়-িবহবল হেয় যাই|

4 “প্রভু, আপিন আমায় বেলেছন, �েশান ইেয়াব, এখন আিম বলেবা|
আিম েতামােক প্রশ্ন িজজ্ঞাসা করেবা এবং তুিম আমােক তার উত্তর েদেব|�
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5 প্রভু, অতীেত আিম আপনার সম্বেন্ধ শুেনিছলাম,
িকন্তু এখন আমার িনেজর েচােখ আিম আপনােক েদখলাম|

6 তাই, আমার জনয্ আিম লিজ্জত|
আিম ছাই ও ধূলার মেধয্ দুঃেখর সেঙ্গ
আমার অপরাধ স্বীকার করিছ|”

প্রভু ইেয়াবেক তার সম্পদ িফিরেয় িদেলন
7 ইেয়ােবর সেঙ্গ কথা েশষ করার পর, প্রভু ৈতমন েথেক আসা ইলীফেসর সেঙ্গ কথা বলেলন| প্রভু

ইলীফসেক বলেলন, “আিম েতামার প্রিত ও েতামার দুই বনু্ধর প্রিত কু্রদ্ধ হেয়িছ| েকন? কারণ েতামরা
আমার সম্পেকর্ সিঠক কথা বেলা িন| িকন্তু ইেয়াব আমার েসবক এবং ইেয়াব আমার সম্পেকর্ সিঠক কথা
বেলেছ| 8 তাই ইলীফস, এখন তুিম সাতটা বলদ ও সাতটা েভড়া নাও| আমার েসবক ইেয়ােবর কােছ তা
িনেয় যাও| ওেদর হতয্া কর এবং েতামােদর জনয্ েহামবিল িহেসেব উৎসগর্ কর| আমার েসবক ইেয়াব
েতামােদর জনয্ প্রাথর্না করেব এবং আিম তার প্রাথর্নার উত্তর েদেবা| তাহেল েতামােদর যা শািস্ত প্রাপয্ তা
আিম েদব না| েতামােদর শািস্ত পাওয়া উিচৎ কারণ েতামরা ভীষণ িনেবর্াধ| েতামরা আমার সম্পেকর্ সিঠক
কথা বলিন| িকন্তু আমার েসবক ইেয়াব আমার সম্পেকর্ সিঠক কথা বেলেছ|”

9তখন ৈতমনীয় ইলীফস, শূহীয় িবল্দদ এবং নামাথীয় েসাফর প্রভুরআেদশ পালন করেলন এবং তারপর
ইেয়াব তঁােদর জনয্ েয প্রাথর্না কেরিছেলন, প্রভু তার উত্তর িদেলন|

10 ইেয়াব তঁার বনু্ধেদর জনয্ প্রাথর্না করেলন| প্রভু ইেয়াবেক আবার সাফলয্ িদেলন| ইেয়ােবর যা িছেলা,
ঈশ্বর তােক তার িদ্বগুণ িদেলন| 11তখন ইেয়ােবর সব ভাইেবান এবং অনয্ সবাই যারা ইেয়াবেক জানেতা,
তারা তঁার বাড়ীেত এেলা| তারা ইেয়াবেক সান্ত্বনা িদেলা, প্রভু েয ইেয়াবেক এত কষ্ট িদেয়েছন তার জনয্
তারা দুঃিখত হল| প্রেতয্েক ইেয়াবেক এক টুকেরা কের রূেপা* ও একিট কের েসানার আংিট িদল|

12শুরুেত ইেয়ােবর যা িছেলা, তার েথেক অেনক েবশী সম্পদ িদেয় প্রভু ইেয়াবেক আশীবর্াদ করেলন|
ইেয়াব 14,000 েমষ, 6000 উট, 2000 গাভী এবং 1000 স্ত্রী গাধা েপেলন| 13 ইেয়াব সাত পুত্র এবং
িতন কনয্াও েপেলন| 14 ইেয়াব প্রথম কনয্ার নাম রাখেলন িয়মীমা| িদ্বতীয় কনয্ার নাম রাখেলন কত্ সীয়়া
এবং তৃতীয় কনয্ার নাম রাখেলন েকরণহপপূক| 15 ইেয়ােবর কনয্ারা সারা েদেশর মেধয্ সব েচেয় সুন্দরী
নারী িছল| ইেয়াব তঁার সম্পিত্তর একিট অংশ তঁার কনয্ােদর িদেলন � ওরা ওেদর ভাইেদর মেতাই সম্পিত্তর
অংশ েপল|

16 ইেয়াব আরও 140 বছর েবশী েবঁেচিছেলন| িতিন তঁার সন্তানেদর চারিট প্রজন্ম েদখবার জনয্ েবঁেচ
িছেলন| 17 ইেয়াব খুব বৃদ্ধ বয়েস মারা েগেলন|

* 42:11: এক � রূেপা আক্ষিরক অেথর্, “এক কসীতা|” পট্রিয়েকর সমেয় এই পিরমাপ বয্বহার করা েহাত|
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গীতসংিহতা
প্রথম খণ্ড

1
(গীতসংিহতা 1-41)

1 একজন বয্িক্ত প্রকৃত সুখী হেব যিদ েস মন্দ েলােকর পরামেশর্ না চেল,
যিদ েস পাপীেদর মত জীবনযাপন না কের,
যিদ েস তােদর সেঙ্গ স্বাচ্ছন্দয্ েবাধ না কের�যারা ঈশ্বরেক অশ্রদ্ধা কের|

2 একজন সৎ বয্িক্ত প্রভুর িশক্ষােক ভােলাবােস|
েস প্রভুর িশক্ষা িবষেয় িদনরাত িচন্তা কের|

3 এই জনয্ েসই বয্িক্ত নদীর ধাের েপঁাতা গােছর মত শক্ত ও দৃঢ় হয়|
েয গাছ িঠক সময় ফল েদয়, েসই েলাক েসই গােছর মত হয়|

েসই েলাক, েসই গােছর মতই হয়, যার পাতা েকানিদন ঝের যায় না|
েস যা িকছু কের, সবই সফল হয়|

4 মন্দ েলাকরা েস রকম নয়|
মন্দ েলাকরা বাতােস উিড়েয় িনেয় যাওয়া তুেষর মত|

5সৎ েলাকরা যিদ একটা িবচােরর িসদ্ধান্ত েনবার জনয্ একিত্রত হয়, তেব মন্দ েলাকরা অপরাধী িহেসেবই
প্রমািণত হেব|

েসই পাপীরা, িবচাের সরল িনষ্পাপ বেল প্রমািণত হেব না|
6 েকন? কারণ প্রভু সৎ েলাকেদর রক্ষা কেরন,

িকন্তু মন্দ েলাকেদর িবনাশ কেরন|

2
1অনয্ানয্ জািতগুেলার েলাকজন এত কু্রদ্ধ েকন?

েকন তারা েবাকার মত পিরকল্পনা করেছ?
2 তােদর রাজারা এবং েনতারা,

প্রভু এবং তঁার মেনানীত রাজার িবরুেদ্ধ লড়াই করার জনয্ একিত্রত হেচ্ছ|
3 েসই সব েনতা বলেছ, “এস আমরা ঈশ্বর এবং তঁার মেনানীত রাজার িবরুেদ্ধ িবেদ্রাহ কির|

এস আমরা ওেদর েথেক আলাদা হেয় েবিরেয় এেস িনেজেদর মুক্ত কির!”
4 িকন্তু আমার প্রভু, স্বেগর্র রাজা,

ওেদর প্রিত িবদ্রূেপর হািস েহেসিছেলন|
5 ঈশ্বর কু্রদ্ধ হেয় েসই সব েলাকেদর বেলেছন,
6 “এই বয্িক্তেক আিম রাজা িহেসেব মেনানীত কেরিছ!

এবং েস িসেয়ান পবর্েত রাজত্ব করেব|
িসেয়ান আমার কােছ একিট িবেশষ গুরুত্বপূণর্ পবর্ত|”

এই ঘটনা েসই সব েনতােদর ভীত করেলা|
7 এখন আিম েতামােক প্রভুর চুিক্তর কথা বলেবা|
প্রভু আমায় বলেলন, “আজ আিম েতামার িপতা হলাম!

এবং তুিম আমার পুত্র|
8 যিদ তুিম আমার কােছ চাও,

আিম সমগ্র জািতগুিল েতামার হােত িদেয় েদব!



গীতসংিহতা 2:9 750 গীতসংিহতা 3:8

9 েভেঙ্গ েযেত পাের না এমন ক্ষমতা িনেয় তুিম তােদর ওপর শাসন করেব|
তুিম তােদর েভেঙ্গ চুরমার হেয় যাওয়া মািটর পােত্রর মত ছিড়েয় েদেব|”

10 সুতরাং েহ রাজনয্বগর্, জ্ঞানী হও|
অতএব েহ শাসকগণ, চালাক-চতুর হও|

11 ভয় ও শ্রদ্ধা সহকাের প্রভুর েসবা কর|
12 ঈশ্বেরর পুত্রেক চুম্বন কর এবং প্রমাণ কর েয তুিম ঈশ্বেরর পুেত্রর প্রিত ভিক্তেত একিনষ্ঠ

যিদ তুিম তা না কর িতিন কু্রদ্ধ হেবন এবং েতামার িবনাশ করেবন|
েসই সব েলাক যারা প্রভুর ওপর আস্থা রােখ তারা ধনয্|

িকন্তু অনয্েদর সাবধান হেত হেব, কারণ প্রভু তঁার েক্রাধ েদখােত প্রায় প্রস্তুত|

3
দায়ূেদর একিট গীত যখন েথেক িতিন তঁার পুত্র অবশােলােমর কাছ েথেক পািলেয় িগেয়িছেলন|
1 প্রভু, আমার অসংখয্ শত্রু|

বহু েলাক আমার িবরুেদ্ধ চেল েগেছ|
2 বহু েলাক আমার িবরুেদ্ধ মন্দ কথা বলেছ|

তারা বলেছ, “ঈশ্বর ওেক রক্ষা করেবন না!”

3 িকন্তু েহ প্রভু, আপিনই আমার ঢালস্বরূপ|
আপিন আমার েগৗরব|
প্রভু আপিন আমােক গুরুত্বপূণর্ কেরেছন!*

4আিম প্রভুর কােছ প্রাথর্না করেবা|
পিবত্র পবর্ত েথেক িতিন আমার ডােক সাড়া েদেবন!

5আিম শুেয় পিড় এবং িবশ্রাম িনই এবং আিম জািন, আবার আিম েজেগ উঠেবা|
েকন? কারণ প্রভু আমায় আবৃত কের থােকন| প্রভু আমায় রক্ষা কেরন!

6 যিদ হাজার ৈসনয্ও আমায় িঘের েফেল,
আিম ঐ শত্রুেদর ভেয় ভীত হব না!

7 প্রভু, উেঠ দঁাড়ান|†
েহ আমার ঈশ্বর, আপিন এেস আমায় উদ্ধার করুন!

আপিন অসীম শিক্তর অিধকারী!
আমার শত্রুেদর েচায়ােল আপিন যিদ আঘাত কেরন
আপিন তােদর সবকটা দঁাতই েভেঙ েদেবন|

8 েহ প্রভু, আপনার জয়!
এবং আপনার আশীবর্াদ রেয়েছ আপনার েলাকেদর ওপর|

* 3:3: প্রভু � কেরেছন আক্ষিরক অেথর্, “আপিন আমার মিহমা, েসই জন িযিন আমার মাথা তুেল ধেরন|” † 3:7: প্রভু � দঁাড়ান
েলাকরা যখন সাক্ষয্িসনু্দকিট তুলত এবং তােদর সেঙ্গ যুেদ্ধ িনেয় েযত তখন এই কথািট বলত| এর দ্বারা েবাঝা েযত েয ঈশ্বর তােদর সেঙ্গ
িছেলন|
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4
পিরচালেকর প্রিত: তন্ত্রবাদয্সহ গাইবার জনয্ দায়ূেদর একিট গীত|
1 েহ আমার ধািম্মর্কতার ঈশ্বর, যখন আিম আপনার কােছ প্রাথর্না কির,

আমার ডােক সাড়া েদেবন!
আমার প্রাথর্না শুনুন, আমার প্রিত সদয় েহান!

সঙ্কট েথেক আমায় পিরত্রাণ িদন!

2 েহ মানব সন্তানগণ, আর কতিদন েতামরা আমার িবরুেদ্ধ মন্দ কথা বলেত থাকেব?
আমার সম্পেকর্ বলার জনয্ েতামরা নতুন নতুন িমথয্ার সন্ধান করেছা| েতামরা িমথয্া কথা বলেত
ভােলাবােসা|

3 েতামরা জােনা েয, ঈশ্বর তঁার অনুগামী ভােলা েলাকেদর কথাই েশােনন|
সুতরাং যখন আিম তঁার কােছ প্রাথর্না কির তখন িতিন আমার কথা েশােনন|

4 যিদ েকান িকছু েতামায় িবব্রত কের, তুিম েরেগ েযেত পােরা, িকন্তু পাপ কেরা না|
যখন তুিম িবছানায় ঘুেমােত যাও, তখন তুিম অবশয্ই ঐ সব িবষেয় িচন্তা করেব না এবং শান্ত হেব|

5 ঈশ্বরেক ধািম্মর্কতার বিল উৎসগর্ কর
এবং প্রভুর ওপর আস্থা রাখ|

6অেনেক বেল, “েক আমােদর ঈশ্বেরর ধািম্মর্কতা েদখােব?
প্রভু, আপনার দীিপ্তময় মুখখািন আমােদর েদখেত িদন!”

7 প্রভু, আপিন আমায় প্রচণ্ড সুখী কেরেছন!
ফসেলর সময়, যখন আমােদর কােছ প্রচুর শসয্ এবং দ্রাক্ষারস িছল তখনকার েচেয়ও আিম এখন
েবশী খুশী|

8আিম িবছানায় িগেয় িনির্বেঘ্ন ঘুিমেয় পিড়| েকন?
কারণ, েহ প্রভু, িনরাপেদ ঘুেমাবার জনয্ আপিন আমােক শুইেয় েদন|

5
পিরচালেকর প্রিত: বঁাশীর সেঙ্গ গাইবার জনয্ দায়ূেদর একিট গীত|
1 েহ প্রভু, আমার কথা শুনুন|

আিম যা বলেত চাইিছ তা বুেঝ িনন|
2 েহ আমার ঈশ্বর, েহ রাজন,

আমার প্রাথর্না শুনুন|
3 েহ প্রভু, প্রিতিদন সকােল আপনার সামেন আমার ৈনেবদয্ রািখ এবং আপনার সাহাযয্ প্রাথর্না কির|

প্রিতিদন সকােল আপিন আমার প্রাথর্না েশােনন|

4 েহ ঈশ্বর, মন্দ েলাকরা আপনার কােছ থাকুক, এ আপিন চান না|
দুষ্ট েলাকরা আপনার উপাসনা কের না|

5 েবাকারা আপনার কােছ আসেত পাের না|
েলাকেদর মন্দ কাজ করােক আপিন ঘৃণা কেরন|
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6আপিন িমথয্াবাদীেদর িবনাশ কেরন|
যারা অনয্ েলাকেদর আঘাত করার জনয্ েগাপেন ফিন্দ আঁেট েসইসব েলাকেদরও আপিন ঘৃণা
কেরন|

7 িকন্তু প্রভু, আপনার িবশাল করুণাধনয্ হেয়, আিম আপনার মিন্দের যােবা|
প্রভু আমার, আপনার প্রিত ভীিত এবং শ্রদ্ধাসহ আিম আপনার মিন্দের মাথা নত করেবা|

8 প্রভু আমার, আপনার সিঠক জীবনয়াত্রা
আমার কােছ উদ্ঘাটন করুন|

েলােকরা আমার দুবর্লতা খঁুজেছ|
তাই েযমনভােব আমার েবঁেচ থাকা উিচৎ তা আমায় েদিখেয় িদন|

9 েলাকজন সিতয্ কথা বেল না|
তারা িমথয্াবাদী, সতয্েক িবকৃত কের|

তােদর মুখ শূনয্ কবেরর মত|
তারা অনয্ েলাকেদর ভােলা ভােলা কথা বলেছ, তারা েকবল তােদর ফঁােদ েফলেত চাইেছ|

10 ঈশ্বর, ওেদর শািস্ত িদন|
তােদর িনেজেদর ফঁােদই তােদর পড়েত িদন|

ঐসব েলােকরা আপনার িবরুেদ্ধ িগেয়েছ
অতএব ওেদর বহু অনয্ােযর জনয্ ওেদর শািস্ত িদন|

11 িকন্তু েসই সব েলাক যারা ঈশ্বেরর ওপর িনভর্ র কের, তােদর সুখী করুন|
িচরিদেনর জনয্ সুখী করুন!
ঈশ্বর আমার, যারা আপনােক ভােলাবােস, আপিন তােদর রক্ষা করুন ও শিক্ত িদন|

12 েহ প্রভু, সৎ েলােকর জনয্ আপিন যখন ভােলা কাজ কেরন,
তখন আপিন িবরাট বড় ঢােলর মত তােদর রক্ষা কেরন|

6
পিরচালেকর প্রিত: শমীনীৎ সহ তারবাদয্ গাইবার জনয্ দায়ূেদর একিট গীত|
1 েহ প্রভু, কু্রদ্ধ অবস্থায় আমােক সংেশাধন করেবন না|

মহােক্রােধ আমােক শািস্ত েদেবন না|
2 প্রভু, আমার প্রিত সদয় েহান,

আিম দুবর্ল এবং অসুস্থ|
আমায় সুস্থ কের িদন

কারণ আমার হাড়গুেলা নড়বড় করেছ|
3 প্রভু আমার সারা েদহ টল্মল্ করেছ|

প্রভু সুস্থ হেত আমার আর কতিদন লাগেব?
4 প্রভু িফের আসুন এবং আবার আমােক শিক্তশালী এবং সবল কের িদন|

আপনার দয়াগুেন আমােক পিরত্রাণ করুন|
5 মৃত েলাকরা তােদর কবের আপনােক স্মরণ কের না|

মানুষ মৃতুয্র মুেখ এেসও আপনার প্রশংসা কের না|
তাই আমায় সুস্থ কের িদন!

6 েহ প্রভু, সারা রাত ধের প্রাথর্না কের
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আিম িনেজেক ক্ষয় কেরিছ|
আমার েচােখর জেল

আমার িবছানা িভেজ েগেছ|
7আমার শত্রুরা আমােক যা দুঃখ িদেয়েছ

তার দরুণ েকঁেদ েকঁেদ আমার েচাখ দুবর্ল হেয় েগেছ|

8 মন্দ েলাকরা, েতামরা চেল যাও|
েকন? কারণ প্রভু আমার কান্না শুেনেছন|

9 প্রভু আমার িবনিত শুেনেছন|
প্রভু আমার প্রাথর্না গ্রহণ কেরেছন এবং আমায় উত্তর িদেয়েছন|

10আমার সকল শত্রু হতাশ এবং িনরাশ হেব|
হঠাৎ  একটা িকছু ঘটেব এবং ঐসব শত্রুরা লজ্জায় চেল যােব|

7
প্রভুর উেদ্দেশয্ দায়ূেদর একিট গীত| এই গানিট িবনয্ামীন পিরবারেগাষ্ঠীর কূেশর পুত্র েশৗল সম্পির্কত|
1প্রভু, আমার ঈশ্বর, আিম আপনার ওপর িনভর্ র কির| যারা আমায় তাড়া করেছ তােদর হাত েথেক আপিন

আমায় রক্ষা করুন| আমায় উদ্ধার করুন!
2 যিদ আপিন আমায় সাহাযয্ না কেরন, আিম িসংেহর হােত ধরা পড়া পশুর মত অসহায় হেয় পড়ব|

তারা আমােক েটেন িনেয় যােব|
আমােক রক্ষা করার েকউ থাকেব না!

3 প্রভু আমার ঈশ্বর, আিম েকান অনয্ায় কির িন|
আিম শপথ কের বলিছ আিম েকান অনয্ায় কিরিন!

4-6 প্রভু আমার ঈশ্বর, যিদ আমার বাকয্ েকান মন্দ কাজ কের থােক
এবং যিদ আিম আমার বনু্ধর প্রিত েকান অনয্ায় কাজ কের থািক

এবং যিদ েকান কারণ ছাড়াই শত্রুর কাছ েথেক েকান িজিনস িনেয় থািক বা আক্রমণ কের থািক
তাহেল আমার শত্রুরা েযন আমােক খঁুেজ ধের েফেল

এবং আমােক হতয্া কের আমার জীবন ধূেলায় িমিশেয় েদয়
এবং আমার আত্মােক পাতােল পািঠেয় েদয়|

7 প্রভু, েলাকেদর িবচার করুন|
সকল জািতেদর আপনার সেঙ্গ সঙঘবদ্ধ করুন|

8 এবং েলাকেদর িবচার করুন|
েহ প্রভু, আমারও িবচার করুন|

প্রমাণ করুন আিম সতয্ পেথ আিছ|
প্রমাণ করুন আিম িনষ্পাপ|

9 মন্দ েলাকেদর শািস্ত িদন,
সৎ েলাকেদর সাহাযয্ করুন|

েহ ঈশ্বর, আপিনই মঙ্গলময়|
আপিন েলােকর হৃদেয়র েভতের িক আেছ তা েদখেত পান|

10 যােদর হৃদয় সৎ তােদর ঈশ্বর সাহাযয্ কেরন|
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তাই ঈশ্বর আমােক রক্ষা করেবন|
11 ঈশ্বর একজন সুিবচারক|

সব সময় িতিন মেন্দর িবরুেদ্ধ বেলন|
12 ঈশ্বর তঁার আক্রমণ থামােবন না|

িতিন তঁার আক্রমণ েথেক িপছু হঠেবন না|*
িতিন তঁার ধনুেক টান িদেয়েছন

এবং শত্রুেদর প্রিত তঁার লক্ষয্ িস্থর েরেখেছন|
13 িতিন মারণাস্ত্র ৈতরী কের েরেখেছন এবং তঁার তীরগুেলা ধারােলা কেরেছন|

14 িকছু েলাক সবর্দাই মন্দ ফিন্দ আঁেট|
তারা েগাপেন ফিন্দ কের
এবং িমথয্া কথা বেল|

15 তারা অনয্ েলাকেদর ফঁােদ েফলেত চায় এবং আঘাত করেত চায়|
িকন্তু িনেজেদর ফঁােদ পেড়ই ওরা আহত হেব|

16 যা শািস্ত ওেদর প্রাপয্ ওরা েসই শািস্তই পােব|
অপেরর প্রিত ওরা িনদর্ য় িছল|
ওেদর যা প্রাপয্ ওরা তাই পােব|

17আিম প্রভুর প্রশংসা কির, কারণ িতিন ভােলা|
আিম পরাৎ  পর প্রভুর নােমর প্রশংসা কির|

8
পিরচালেকর প্রিত: িগত্তীৎ সহেযােগ দায়ূেদর একিট গীত|
1 েহ প্রভু, আমােদর সদাপ্রভু, সারা পৃিথবীেত আপনার নামই সব েথেক মিহমািন্বত!

আপনার নাম স্বগর্েলাক জুেড় আপনার প্রশংসা এেন েদয়|

2 িশশু ও দুগ্ধেপাষয্েদর মুখ েথেক আপনার প্রশংসা গীত েবিরেয় আেস|
আপনার শত্রুেদর নীরব কের েদওয়ার জনয্ আপিন ওেদর মুেখ এইসব শিক্তশালী গান িদেয়েছন|

3আপিন িনেজর হাত িদেয় েয স্বগর্ সৃষ্টি কেরেছন তার িদেক েচেয় েদিখ|
আপনার সৃষ্টি করা চঁাদ এবং তারা েদিখ এবং আিম িবিস্মত হই|

4 “েলাকরা আপনার কােছ এত গুরুত্বপূণর্ েকন?
েকন আপিন তােদর কথা স্মরণ কেরন?

েকন েলাকরা আপনার কােছ এত গুরুত্বপূণর্?
আপিন তােদর িদেক তািকেয়ই বা েদেখন েকন?”

5 িকন্তু মানুষ আপনার কােছ গুরুত্বপূণর্! আপিন মানুষেক প্রায় েদবতার মত কেরই বািনেয়েছন|
* 7:12: ঈশ্বর � না আক্ষিরক অেথর্, “িতিন েপছেন িফরেবন না| িতিন তঁার তরবাির ধারােলা করেবন|”
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এবং েগৗরব ও সম্মান িদেয় আপিন মানুষেক মিহমািন্বত কেরেছন|
6আপিন যা যা সৃষ্টি কেরেছন তার দািয়ত্ব আপিন মানুেষর হােতই িদেয়েছন|

সব িকছুই আপিন মানুেষর িনয়ন্ত্রেণ েরেখেছন|
7 েমষ, গবািদপশু সহ অনয্ানয্ বনয্ জন্তুেদর ওপের মানুষ কতৃ্তর্ ত্ব কেরেছ|
8আকােশর পাখী

ও জেলর মােছর ওপর কতৃ্তর্ ত্ব কেরেছ|
9 েহ প্রভু, আমােদর সদাপ্রভু, সমগ্র িবেশ্ব আপনার নামই সব েথেক মিহমািন্বত|

9
পিরচালেকর প্রিত: মুৎ -লেব্বন স্বের দায়ূেদর একিট গীত|
1আিম আমার সমস্ত অন্তঃকরণ িদেয় প্রভুর প্রশংসা কির|

প্রভু, আপনার সৃষ্টি করা প্রেতয্কিট আশ্চযর্য্ কাযর্ সম্পেকর্ আিম বলেবা|
2আপিন আমােক অতয্ন্ত সুখী কেরেছন|

েহ পরাৎ  পর ঈশ্বর, আিম আপনার নােমর প্রশংসা কির|
3আপনার কাছ েথেক আমার শত্রুরা দূের পািলেয় েগেছ|

িকন্তু তােদর পতন হেব ও তারা িবনষ্ট হেব|

4আপিন একজন সুিবচারক| আপনার িসংহাসেন আপিন ধমর্ িবচারেকর মতই বেসিছেলন|
েহ প্রভু, আপিন আমার অবস্থার কথা শুেনিছেলন এবং আমার সম্বেন্ধ আপিন িসদ্ধান্ত গ্রহণ
কেরিছেলন|

5আপিন েসসব েলােকর সমােলাচনা কেরেছন|
প্রভু, েসই সব দুষ্ট েলাকেক আপিন িবনষ্ট কেরেছন|
যারা েবঁেচ রেয়েছ, তােদর নােমর তািলকা েথেক আপিন েসই সব দুষ্ট েলােকর নাম িচরিদেনর জনয্
মুেছ িদেয়েছন|

6 শত্রুরা িনিশ্চহ্ন হেয়েছ!
প্রভু, আপিন তােদর নগরসমূহ ধ্বংস কেরেছন!

এখন শুধুমাত্র ভাঙ্গা বাড়ীগুেলা পেড় আেছ|
েসই সব দুষ্ট েলাকেদর কথা আমােদর স্মরণ কিরেয় েদবার মত িকছুই আর অবিশষ্ট েনই|

7 িকন্তু প্রভু িচরিদেনর জনয্ শাসন কেরন|
প্রভু তঁার রাজয্েক শিক্তশালী কেরেছন|
পৃিথবীেত নয্ায় আনবার জনয্ িতিন এই কাজ কেরেছন|

8 প্রভু পৃিথবীেত প্রেতয্কেক নয্ায় িবচার েদন|
প্রভু সব জািতেদর সৎ ভােব িবচার কেরন|

9 বহু মানুষ তােদর নানািবধ সমসয্ার ফঁােদ আবদ্ধ এবং জজর্ িরত|
তােদর সমসয্ার ভােরর নীেচ তারা িপষ্ট হেয় েগেছ|

প্রভু, তােদর জনয্ আপিন িনরাপদ স্থান েহান
েযন তারা আপনার কােছ েযেত পাের|

10 েলােকরা যারা আপনার নাম জােন
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তারা আপনার ওপর িবশ্বাস রাখেব|
প্রভু, েলাকজন যিদ আপনার কােছ আেস,

আপিন তােদর সাহাযয্ না কের িফিরেয় েদেবন না|

11 েহ িসেয়ান-বাসীরা, েতামরা প্রভুর প্রশংসা কর|
প্রভুর মহৎ  কেমর্র কথা অনয্ানয্ জািতেক বল|

12 যারা প্রভুর কােছ সাহােযয্র জনয্ িগেয়িছল
িতিন তােদর কথা মেন েরেখেছন|

েসই বিঞ্চত দিরদ্র েলােকরা সাহাযয্ প্রাথর্না কেরিছল|
প্রভু তােদর ভুেল যান িন|

13আিম ঈশ্বেরর কােছ এই প্রাথর্না কেরিছলাম: “প্রভু, আমার প্রিত সদয় েহান|
েদখুন, আমার শত্রুরা আমায় আঘাত কেরেছ|
আমােক �মৃতুয্র ফটকগুিল� েথেক রক্ষা করুন|

14 তাহেল, েহ প্রভু, েজরুশােলম শহেরর ফটেক আিম আপনার প্রশংসাগীত করেত পারেবা|
এেত আিম সুখী হেবা| কারণ আপিন আমায় রক্ষা কেরিছেলন|”

15অনয্ সব জািত, েলাকেদর ফঁােদ েফলার জনয্ মািটেত গতর্ খঁুেড়েছ|
িকন্তু তারা িনেজরাই িনেজর ফঁােদ পেড় েগেছ|

অনয্সব েলাকজনেক ধরেব বেল ওরা লুিকেয় জাল েপেতিছল
িকন্তু ওরা িনেজর জােলই ধরা পেড় েগেছ|

16 প্রভু ওই মন্দ েলাকেদর ধেরেছন|
তাই েলাকজন জানেত পারেলা, যারা মন্দ কাজ কের প্রভু তােদর শািস্ত েদন|

17 যারা ঈশ্বরেক ভুেল যায় তারাই মন্দ|
তারা পাতােল পিতত হেব|

18কখনও কখনও এমন মেন হয় েয, সমসয্া জজর্ িরত মানুষেক ঈশ্বর ভুেল েগেছন|
এমনও মেন হেচ্ছ েয, এইসব দিরদ্র েলাকেদর েকান আশা বাকী েনই|
িকন্তু ঈশ্বর কখনই তােদর িচরিদেনর মত েভােলন না|

19 েহ প্রভু, উঠুন এবং জািতগেণর িবচার করুন|
মানুষেক একথা ভাবেত েদেবন না েয তারা শিক্তশালী|

20 েলাকেদর িকছু িশক্ষা িদন|
তােদর একথা বুঝেত িদন েয তারা েকবলই মানুষ|

10
1 প্রভু, আপিন এত দূের থােকন েকন?

সমসয্া জজর্ িরত মানুষ আপনােক েদখেত পায় না|
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2অহঙ্কারী এবং দুষ্ট েলাকরা মন্দ ফিন্দ আঁটেছ
এবং তারা দিরদ্র েলােকেদর আঘাত কের|

3 মন্দ েলাকরা যা চায় তার বড়াই কের|
ঐসব েলাভী েলাকরা ঈশ্বেরর িনন্দা কের|
এই ভােবই মন্দ েলােকরা প্রকাশ কের েয তারা প্রভুেক ঘৃণা কের|

4 মন্দ েলাকরা ঈশ্বরেক অনুসরণ করার েক্ষেত্র অিতিরক্ত দািম্ভক|
তারা রািশ রািশ মন্দ ফিন্দ আঁেট|
তারা এমন ভাব কের েযন ঈশ্বেরর েকান অিস্তত্ব েনই|

5 মন্দ েলাকরা সবর্দাই কুিটল কাজকমর্ কের|
এমনিক তারা ঈশ্বেরর িবিধসকল ও মহান িশক্ষামালােক লক্ষয্ কের না|*
ঈশ্বেরর শত্রুরা তঁার িশক্ষামালােক উেপক্ষা কের|

6ঐসব েলাকজন মেন কের, েকানিদন ওেদর খারাপ িকছু হেব না|
তারা বেল, “আমরা সব িদনই মজা করেবা, আমােদর েকান শািস্ত হেব না|”

7ঐসব েলাকরা সবর্দা অিভশাপ িদেচ্ছ|
অনয্ানয্ েলাকজন সম্পেকর্ তারা সবর্দাই কটু ও িমথয্া কথা বেল চেলেছ|
সবর্দাই তারা অিহতকর কাজ করার ফিন্দ আঁেট|

8ঐসব েলাক অনয্ানয্ েলাকেদর ধরার জনয্ েগাপন স্থােন লুিকেয় থােক|
তারা লুিকেয় থােক, মানুষেক আঘাত করার জনয্ খঁুজেত থােক|
িনেদর্ াষ েলাকেদর ওরা হতয্া কের|

9 মন্দ েলাকরা েসই সব িসংেহর মত
যারা তােদর আহাযর্ পশুেক ধরার জনয্ ঘাপিট েমের অেপক্ষা করেত থােক|

তারা দিরদ্র েলাকেদর আক্রমণ কের|
মন্দ েলাকেদর ৈতরী ফঁােদ দিরদ্র েলাকরা ধরা পেড়|

10ঐসব েলাক হতভাগয্ ও িবড়িম্বত মানুষেক
বার বার আঘাত কের|

11 এই কারেণ ভাগয্হত েলাকরা ভােব, “ঈশ্বর আমােদর ভুেলই েগেছন
আমােদর েথেক িতিন িচরিদেনর জনয্ িবমুখ হেয়েছন!
আমােদর ওপর যা যা ঘেট চেলেছ প্রভু তা েদখেছন না!”

12 প্রভু েজেগ উঠুন এবং িকছু করুন!
ঈশ্বর, ঐসব মন্দ েলাকেক শািস্ত িদন!
ঐসব বিঞ্চত দিরদ্র েলাকেদর ভুেল যােবন না!

13 মন্দ েলাকরা েকন ঈশ্বরেক অবজ্ঞা কের?
কারণ তারা ভােব, ঈশ্বর তােদর শািস্ত েদেবন না|

14 প্রভু, মন্দ েলাকরা েয সব িনদর্ য় ও অিহতকর কাজ কের, িনশ্চয় আপিন তা েদখেত পান|
ঐসেবর িদেক েদখুন এবং িকছু করুন!

সমসয্াগ্রস্ত মানুষ আপনার সাহােযয্র িদেক েচেয় রেয়েছ|
েহ প্রভু, আপিনই েসইজন িযিন অনাথেদর সাহাযয্ কেরন|
অতএব তােদর সাহাযয্ করুন!

* 10:5: তারা � কের না আক্ষিরক অেথর্, “েতামার িবচার তার অেনক উপের|”
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15 প্রভু, মন্দ েলাকেদর িবনাশ করুন|
16 প্রভু িচরকােলর এবং অনন্তকােলর রাজা|

িবেদশী জািতগুিল তঁার েদশ েথেক অদৃশয্ হেয়েছ|
17 েহ প্রভু, দিরদ্র েলাকরা িক চায় তা আপিন শুেনেছন|

তােদর প্রাথর্না শুনুন এবং তারা যা চায় তাই করুন!
18 প্রভু িপতৃ-মাতৃহীন সন্তানেদর রক্ষা করুন|

দুঃখী েলােকেদর অিধক যন্ত্রণার সমু্মখীন করেবন না|
এমন করুন েযন মন্দ েলাকরা এখােন থাকেত ভয় পায়|

11
পিরচালেকর প্রিত: দায়ূেদর গীত|
1আিম প্রভুর ওপর িবশ্বাস রািখ| তেব েকন েতামরা আমায় েদৗেড় িগেয় লুিকেয় পড়ার পরামশর্ িদেয়িছেল?

তুিম আমায় বেলিছেল, “পাখীর মত েতামার পবর্েত উেড় েযেত!”

2 মন্দ েলাকরা িশকারীর মত, তারা অন্ধকাের লুিকেয় থােক|
তারা ধনুেকর িছলা েটেন ধের|
তারা তােদর তীর েলােকর িদেক তাক কের এবং সাধু ও সৎ েলােকর হৃদেয় তা সরাসির িবদ্ধ কের|

3 সমােজ িভতগুেলাই যিদ নষ্ট হেয় যায়,
তেব সৎ েলাকরা িক করেব?

4 প্রভু তঁার পিবত্র মিন্দের রেয়েছন|
প্রভু স্বেগর্ তঁার িসংহাসেন বেস আেছন|

এই পৃিথবীেত যা িকছু ঘেট, তার সবই িতিন েদখেত পান|
েলাকরা সিতয্কােরর ভাল না মন্দ তা জানবার জনয্ প্রভু েলােকেদর খুব কাছ েথেক ভালভােব
িনরীক্ষণ কেরন|

5 প্রভু সৎ েলাকেদর েখঁােজন|
িকন্তু িহংসাশ্রয়ী বদ েলাকেদর পিরতয্াগ কেরন|

6 মন্দ েলাকেদর ওপর িতিন জ্বলন্ত কয়লা ও গন্ধক বষর্ণ করেবন|
ঐসব মন্দ েলাক উত্তপ্ত ও অিগ্নময় বাতাস ছাড়া আর িকছুই পােব না|

7 িকন্তু প্রভু ভােলা| েযসব েলাক ভাল কাজ কের িতিন তােদর ভােলাবােসন|
সৎ েলাকরা তঁারই সেঙ্গ থাকেব এবং তঁােক েদখেত পােব|

12
পিরচালেকর প্রিত: শমীনীৎ সহেযােগ দায়ূেদর একিট গীত|
1 েহ প্রভু, আমায় রক্ষা করুন!

ভােলা েলাকরা সবাই চেল েগেছ|
প্রকৃত িবশ্বাসীেদর এই পৃিথবীর েলাকেদর সেঙ্গ রাখা হয় না|

2 েলােক তার প্রিতেবশীেদর িমথয্া কথা বেল|
প্রেতয্কিট েলাক তার প্রিতেবশীেক েতাষােমাদ কের এবং ঠকাবার জনয্ িমেথয্ কথা বেল|



গীতসংিহতা 12:3 759 গীতসংিহতা 13:6

3 েয েঠঁাট িদেয় মানুষ িমথয্া কথা বেল, েসই েঠঁাটগুিল প্রভুর েকেট েফলা উিচৎ |
েয িজভ িদেয় তারা বড় বড় গল্প বেলেছ, প্রভুর েসই িজভগুিলও েকেট েফলা উিচৎ |

4 েসই েলােকরা বলেছ, “আমরা প্রকৃত পেক্ষ িমথয্া কথা বলেবা এবং গুরুত্বপূণর্ েলাক হব|
আমরা জািন িক বলেত হেব,

তাই েকউই আমােদর মিনব হেব না|”

5 িকন্তু প্রভু বলেছন: “মন্দ েলাকরা দুবর্লেদর কাছ েথেক চুির কেরেছ|
িনঃসহায় েলাকেদর িজিনষ ওরা িনেয় িনেয়েছ|

িকন্তু এখন আিম িনেজ দঁািড়েয়,
ঐসব ভারাক্রান্ত েলাকেদর রক্ষা করেবা|”

6 প্রভুর কথাগুিল, জ্বলন্ত আগুেন গলােনা রূেপার মত সতয্ ও খঁািট|
কথাগুিল েসই রূেপার মত খঁািট
যােক সাতবার গিলেয় শুদ্ধ করা হেয়েছ|

7 েহ প্রভু, িনঃসহায় মানুেষর েদখাশুনা করুন|
তােদর এখন এবং িচরিদেনর জনয্ রক্ষা করুন!

8 মন্দ েলাকরা আমােদর চারিদেক রেয়েছ|
তারা সব জায়গায় গুরুত্বপূণর্ েলােকর মত বয্বহার কের|
এিদেক মানুেষর িনলর্জ্জ কাজগুিল প্রশংসা পায়|

13
পিরচালেকর প্রিত: দায়ূেদর একিট গীত|
1 েহ প্রভু, আর কতক্ষণ আপিন আমায় ভুেল থাকেবন?

আপিন িক িচরিদেনর জনয্ আমায় ভুেল যােবন?
আর কতিদন আমার কাছ েথেক িনেজেক লুিকেয় রাখেবন?
2আর কতকাল আিম এই িচন্তাগুেলার সেঙ্গ যুদ্ধ করব?

আর কতকাল আমার হৃদয় এই দুঃখ েভাগ করেব?
আর কতিদন আমার শত্রুরা আমায় পরািজত করেব?

3 েহ প্রভু আমার ঈশ্বর, আমার িদেক তাকান! আমার প্রেশ্নর উত্তর িদন!
আমার প্রেশ্নর উত্তর আমায় জািনেয় িদন; নয়েতা আিম মের যােবা!

4 যিদ তাই ঘেট, আমার শত্রুরা বলেব, “আিম ওেক েমেরিছলাম!”
আমােক পরািজত করেত পারেল আমার শত্রুরা খুশী হেব|

5 েহ প্রভু, আিম আপনার প্রকৃত ভালবাসার ওপর আস্থা েরেখিছলাম|
আপিন আমায় রক্ষা কেরেছন এবং সুখী কেরেছন!

6আিম প্রভুর উেদ্দেশয্ আনন্দ গান গাই,
কারণ িতিন আমার জনয্ িহতকর কাজ কেরেছন|
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14
পিরচালেকর প্রিত: দায়ূেদর একিট গীত|

1 একজন দুষ্ট িনেবর্াধ েলাক মেন মেন বেল, “ঈশ্বর েনই|”
এইসব েলাকরা ভয়ঙ্কর ও দুষ্ট কাজকমর্ কের|
তােদর মেধয্ একজনও েনই েয ভােলা কাজ কের|

2 ওেদর মেধয্ ঈশ্বেরর সাহাযয্ কামনা কের
এমন েদখবার জনয্ প্রভু স্বগর্ েথেক
েলাকেদর প্রিত লক্ষয্ েরেখিছেলন| (জ্ঞানী েলাকরা সাহােযয্র জনয্ ঈশ্বরমুখী হয়|)

3 িকন্তু প্রেতয্কিট েলাকই ঈশ্বেরর েথেক িবমুখ হেয় েগেছ|
সব েলাকই, মন্দ েলােক পিরণত হেয়েছ|

এমনিক একটা েলাকও ভােলা কাজ কের িন!

4 মন্দ েলাকরা আমার েলাকেদর িবনষ্ট কেরেছ|
ওই সব মন্দ েলাকরা ঈশ্বরেক েচেন না|

মন্দ েলাকেদর জনয্ গলাধঃকরণ করার মত প্রচুর খাদয্ রেয়েছ|
এমনিক তারা প্রভুর উপাসনা পযর্ন্ত কের না|

5ঐসব মন্দ েলাক, একজন দিরদ্র মানুেষর কাছ েথেক উপেদশ শুনেত চায় না|
েকন? কারণ ওই দিরদ্র েলাকিট ঈশ্বেরর ওপর িনভর্ র কের|

6 িকন্তু ঈশ্বর তঁার সৎ েলাকেদর সেঙ্গ থােকন|
সুতরাং মন্দ েলাকেদর ভেয়র অেনক কারণ আেছ|

7 িসেয়ান পবর্ত েথেক েক ইস্রােয়লেক রক্ষা কের?
িতিন স্বয়ং প্রভু িযিন ইস্রােয়লেক রক্ষা কেরন!

প্রভু যখন আবার তঁার েলাকেদর তােদর েদশ েথেক সমৃদ্ধশালী কেরন,
তখন যােকােবর পিরবার আনন্দ করুক|
ইস্রােয়েলর েলােকরা সুখী েহাক্|*

15
দায়ূেদর একিট গীত|

1 প্রভু, েক আপনার পিবত্র তঁাবুেত থাকেত পাের?
েক আপনার পিবত্র পবর্েত থাকেত পাের?

2 একমাত্র তারাই পাের যারা পিবত্রভােব জীবনযাপন কের, সৎ কাজ কের,
এবং তােদর অন্তর েথেক সতয্ কথা বেল,
তারাই আপনার পিবত্র পবর্েত বাস করেত পাের|

3 এই ধরেণর েলাক, অনয্ানয্ মানুষ সম্পেকর্ খারাপ কথা বেল না|
তারা তােদর প্রিতেবশীেদর আঘাত করবার জনয্ েকান কাজ কের না|

* 14:7: প্রভু যখন � সুখী েহাক্ অথবা প্রভুর েলােকেদর তােদর েদশ েথেক েজার কের বন্দী িহেসেব িনেয় যাওয়া হেয়েছ| িকন্তু প্রভু
তঁার েলাকেদর িফিরেয় আনেবন| তখন ইস্রােয়েলর েলাকরা খুব খুশী হেব|
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তারা তােদর খুব কােছর মানুষ সম্পেকর্ লজ্জাজনক িকছু বেল না|

4 ঈশ্বরেক যারা খুশী কের না, তারা তােদর সম্মান কের না|
িকন্তু যারা প্রভুর েসবা কের, তারা তােদর সম্মান প্রদশর্ন কের|

যিদ তারা প্রিতেবশীর কােছ েকান প্রিতশ্রুিত কের,
তেব তারা তােদর প্রিতশ্রুিত পালন কের|

5 যিদ তারা কাউেক টাকা ধার েদয়,
তারা েসই ঋেণর জনয্ সুদ চায় না|

এমনিক, েকউ যিদ তােদর িনেদর্ াষ েলােকর িবরুেদ্ধ সাক্ষয্ েদবার জনয্ টাকা িদেত চায়
তবু তারা েস কাজ করেত অস্বীকার কের|

েয েকউ এইভােব জীবনযাপন কের, েস সবর্দাই ঈশ্বেরর কােছ থাকেব|*

16
দায়ূেদর একিট িমকতাম|

1 েহ ঈশ্বর, আমায় রক্ষা করুন|
কারণ আিম আপনার ওপর িনভর্ র কির|

2আিম প্রভুেক বেলিছলাম,
“প্রভু, আপিনই আমার সদাপ্রভু|
যা িকছু ভােলা িজিনস এখন আমার আেছ তা আপনার কাছ েথেকই এেসেছ|”

3 পৃিথবীেত তঁার অনুচরেদর জনয্ প্রভু িবস্ময়কর কাজ কেরন|
প্রভু েদিখেয় েদন েয প্রকৃতই িতিন ঐসব েলােকেদর ভােলাবােসন|

4 িকন্তু যারা অনয্ানয্ েদবতার পূজা করেত ছুেট যায় তারা অেনক যন্ত্রণায় পড়েব|
েয রক্ত তারা ঐসব েদবমূির্ত্তেত উৎসগর্ কের, আিম েসই উৎসেগর্র সািমল হব না|
এমনিক আিম ঐসব েদবমূির্ত্তর নামও উচ্চারণ করেবা না|

5 না, আমার ভােগর অংশ, আমার পানপাত্র প্রভুর কাছ েথেক আেস|
প্রভু আপিন আমায় সহায়তা িদেয়েছন|
আপিন আমায় আমার অংশ িদেয়েছন|

6আমার অংশটুকু অবশয্ই চমৎ  কার|
আমার উত্তরািধকার সিতয্ই সুন্দর|

7আিম প্রভুর প্রশংসা কির, কারণ িতিন আমায় উত্তমরূেপ িশক্ষাদান কেরেছন|
এমনিক িনশাকােল, তঁার িনেদর্ শসমূহ িতিন আমার অন্তেরর গভীের েরেখ যান|

8আিম সবর্দাই প্রভুেক আমার সামেন রািখ|
এবং আিম কখনই তঁার দিক্ষণ পাশ েছেড় যােবা না|

9 তাই, আমার হৃদয় এবং আত্মা অতয্ন্ত খুশী হেব|
আমার েদহও িনরাপেদ েবঁেচ থাকেব|

* 15:5: েস � থাকেব আক্ষিরক অেথর্, “েসই বয্িক্তেক কখনও সরােনা হেব না|”
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10 েকন? কারণ েহ প্রভু পাতােল আপিন আমার আত্মা েছেড় চেল যােবন না|
আপনার িবশ্বস্ত জনেক আপিন কবের পচেত েদেবন না|

11আপিন আমােক বঁাচার প্রকৃত পথ সম্পেকর্ িশক্ষা প্রদান করেবন|
েহ প্রভু, শুধুমাত্র আপনার সেঙ্গ থাকেলই জীবেনর চরম শািন্ত লাভ হেব|
আপনার ডানিদেক থাকেত পারেলই িচরন্তন সুখ আসেব|

17
দায়ূেদর একিট প্রাথর্না|

1 েহ প্রভু, নয্াযয্ িবচােরর জনয্ আমার প্রাথর্না শুনুন|
আিম উচ্চস্বের আপনােক ডাকিছ

এবং আিম যা বলিছ, সৎ ভােব বলিছ|
অতএব, আমার প্রাথর্না শুনুন|

2আপিন আমার সম্পেকর্ যথাযথ িসদ্ধান্ত েনেবন|
আপিন সতয্েক েদখেত পান|

3আপিন আমার অন্তেরর গভীর পযর্ন্ত েদেখেছন|
সারারাত আপিন আমার সেঙ্গ িছেলন|

আপিন আমায় িজজ্ঞাসা কেরেছন এবং আমার মেধয্ েকান ত্রুিট পান িন|
আিম েকান মন্দ ফিন্দ কির িন|

4আপনার িনেদর্ শ পালন করেত িগেয়,
মানুেষর পেক্ষ যতখািন কিঠন প্রেচষ্টা সম্ভব, তা আিম কেরিছ|

5আিম আপনার পথ অনুসরণ কেরিছ|
আমার দুিট পা, আপনার প্রদির্শত জীবেনর চলার পথ, কখনও পিরতয্াগ কের িন|

6 েহ ঈশ্বর, আিম আপনােক ডাকিছ, দয়া কের আমায় উত্তর িদন|
আমার কথা শুনুন, আমার প্রাথর্না শুনুন|

7 েহ ঈশ্বর, যারা আপনার ওপর িনভর্ র কের,
তােদর আপিন সাহাযয্ কেরন|

েসই সব েলাক আপনার ডানিদেক দঁাড়ােব|
তাই দয়া কের, আপনার এক অনুগামীর প্রাথর্না শুনুন|

8আপনার েচােখর মিণর মত আমায় রক্ষা করুন|
আপনার ডানার ছায়ায় আমায় আশ্রয় িদন|

9 প্রভু, েসই সব মন্দ েলাক, যারা আমােক িবনষ্ট করেত চাইেছ, তােদর হাত েথেক আমায় রক্ষা করুন|
যারা আমার চার পােশ েথেক আমােক আঘাত করেত চাইেছ, তােদর হাত েথেক আমায় রক্ষা করুন|
10ঐসব মন্দ েলাক এত অহঙ্কারী েয তারা ঈশ্বেরর বাকয্ শুনেতই চায় না

এবং তারা িনেজেদর সম্পেকর্ বড়াই কের|
11ঐসব েলাক আমােক তাড়া কেরেছ|

এখন তারা আমার চারপােশ রেয়েছ|
তারা আক্রমণ করার জনয্ ৈতরী হেয় রেয়েছ|
12ঐসব মন্দ েলাক িসংেহর মত অনয্ পশুেক হতয্া কের খাবার জনয্ অেপক্ষা করেছ|

তারা িসংেহর মত লুিকেয় থােক, আক্রমেণর জনয্ প্রস্তুত থােক|

13 প্রভু উঠুন এবং শত্রুেদর কােছ যান|
ওেদর িদেয় আত্মসমপর্ণ করান|
আপনার তরবাির বয্বহার কের আমােক মন্দ েলাকেদর হাত েথেক রক্ষা করুন|
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14 প্রভু, আপনার ক্ষমতা দ্বারা দুষ্ট েলাকেদর বসতভূিম েথেক উেচ্ছদ করুন|
প্রভু, বহু েলাক আপনার সাহােযয্র জনয্ এেসেছ|

এই জীবেন এই সব েলাকেদর খুব েবশী িকছু েনই|
ঐসব েলাকেক প্রচুর খাদয্ িদন|

ওেদর িশশুরা যা চায় সব িদন|
ওেদর িশশুেদর এতই েবশী পিরমান িদন েযন, ওরা ওেদর িশশুেদর জনয্ও উদৃ্বত্ত খাদয্ েরেখ েযেত
পাের|

15আিম িবচােরর জনয্ প্রাথর্না কেরিছ|
তাই েহ প্রভু আিম আপনােক েদখেবা এবং েহ প্রভু, আপনােক েদেখ পিরপূণর্ভােব পিরতৃপ্ত হব|

18
পিরচালেকর প্রিত: প্রভুর দাস দায়ূেদর একিট গীত| প্রভু যখন দায়ূদেক েশৗল এবং অনয্ানয্ শত্রুেদর হাত
েথেক রক্ষা কেরিছেলন, তখন দায়ূদ এই গীতিট িলেখিছেলন|

1 িতিন বলেলন, “প্রভু আমার শিক্ত,
আিম আপনােক ভােলাবািস!”

2 প্রভুই আমার িশলা, আমার দুগর্, আমার িনরাপদ আশ্রয়স্থল|
আমার ঈশ্বর, আমার িশলা| আিম তঁার কােছ িনরাপত্তার জনয্ ছুেট যাই|

ঈশ্বরই আমার ঢালস্বরূপ| তঁার শিক্ত আমায় রক্ষা কের|
দুগর্ম পাহােড় প্রভুই আমার েগাপন আশ্রয়স্থল|

3 ওরা আমায় উপহাস কেরেছ|
িকন্তু আিম প্রভুর কােছ সাহাযয্ েচেয়িছ
এবং আমার শত্রুেদর কাছ েথেক রক্ষা েপেয়িছ!

4আমার শত্রুরা আমায় হতয্া করেত চাইিছল!
আমার চারপােশ িছল মৃতুয্র দিড়|
এক তীব্র বনয্া আমােক পাতােলর িদেক ভািসেয় িনেয় যািচ্ছল|

5আমার চারপােশ িছল কবেরর রজু্জগুিল|
আমার সামেন পেড়িছল মৃতুয্র ফঁাদ|

6 ফঁােদ বদ্ধ হেয়, আিম প্রভুর কােছ সাহাযয্ চাইলাম|
হঁয্া, আিম আমার ঈশ্বরেক ডাকলাম|

ঈশ্বর তঁার মিন্দের িছেলন|
িতিন আমার কন্ঠস্বর শুনেত েপেলন|
িতিন আমার সাহােযয্র জনয্ কান্না শুনেত েপেলন|

7 সারা পৃিথবী েকঁেপ উঠেলা,
পবর্েতর িভতগুেলা পযর্ন্ত নেড় উেঠিছল| েকন?
কারণ প্রভু কু্রদ্ধ হেয়িছেলন!
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8 ঈশ্বেরর নাক িদেয় েধঁায়া েবিরেয় এেলা|
ঈশ্বেরর মুখ েথেক েবিরেয় এেলা জ্বলন্ত অিগ্নিশখা|
তঁার েদহ েথেক জ্বলন্ত আগুন িবচু্ছিরত হেত লাগেলা|

9আকাশমণ্ডল িবদীণর্ কের প্রভু নীেচ েনেম এেলন!
একিট ঘন কােলা েমেঘর ওপর িতিন দঁািড়েয়িছেলন|

10 বাতােসর পাখায় চেড় িতিন আকােশর এক প্রান্ত েথেক আর এক প্রােন্ত উেড় েবড়ািচ্ছেলন|
বাতােসর ওপর ভর কের, িতিন সুদূর শূেনয্ েভেস েবড়ািচ্ছেলন|

11 প্রভু একটা ঘন কােলা েমেঘর মেধয্ লুিকেয়িছেলন, েসই েমঘ তঁােক তঁাবুর মত িঘেরিছল|
িতিন ঘন বজ্রময় েমেঘর মেধয্ লুিকেয়িছেলন|

12 তারপর েমঘ েভদ কের ঈশ্বেরর আেলাকময় ঔজ্জ্বলয্ েবিরেয় এেলা|
েসখােন বজ্রসহ িশলাবৃষ্টি এবং িবদুয্েতর ঝলকািন েদখা িদল|

13আকাশ েথেক প্রভু িবদুয্েতর মত ঝলেস উঠেলন!
পরাৎ  পেরর রব েশানা েগল|
েসখােন তখন িশলাবৃষ্টি এবং বজ্রসহ অিগ্নময় িবদুয্েতর ঝলক িছল|

14 প্রভু তঁার তীরসমূহ* িনেক্ষপ কের শত্রুেদর ছত্রভঙ্গ কের িদেলন|
প্রভু তীেরর মত িক্ষপ্রগিতেত অেনকগুেলা অশিনপাত করেলন এবং েলাকরা িবভ্রান্ত হেয় ছিড়েয়
পড়েলা|

15 প্রভু আপিন উচ্চস্বের আপনার আজ্ঞা িদেলন
এবং তীব্র েবেগ বাতাস বইেত শুরু করেলা|

জল েপছেন সের েগল এবং আমরা সমুেদ্রর তলেদশ েদখেত সমথর্ হলাম|
আমরা পৃিথবীর িভত েদখেত েপলাম|

16 প্রভু ওপর েথেক নীেচ েপৗছঁেলন এবং আমােক রক্ষা করেলন|
প্রভু আমােক গভীর জল েথেক েটেন তুলেলন|

17আমার শত্রুরা আমার েচেয় শিক্তশালী িছেলা|
ওই সব েলাক আমায় ঘৃণা কেরেছ|
আমার কােছ আমার শত্রুরা েবশ শিক্তশালীই িছল, তাই ঈশ্বর আমায় রক্ষা কেরেছন!

18আিম সমসয্ার মেধয্ িনমিজ্জত িছলাম এবং আমার শত্রুরা আমায় আক্রমণ কেরিছল|
িকন্তু আমােক সহায়তা েদওয়ার জনয্ প্রভু েসখােন িছেলন!

19 প্রভু আমায় ভােলাবােসন, তাই িতিন আমায় উদ্ধার করেলন.
িতিন আমায় িনরাপদ আশ্রেয় িনেয় েগেলন|

20আিম িনস্পাপ, তাই প্রভু আমােক আমার েযাগয্ পুরস্কার েদেবন|
আিম েকান অনয্ায় কাজ কির িন, তাই িতিন আমার জনয্ িহতকর কাজই করেবন|

21 েকন? কারণ আিম প্রভুর িনেদর্ শ পালন কেরিছ!
আিম ঈশ্বেরর িবরুেদ্ধ েকান পাপ কির িন|

22আিম সবর্দাই প্রভুর িনেদর্ শসমূহ স্মরেণ রািখ|
আিম তঁার িনেদর্ িশত িবিধ পালন কির!

23 তঁার সামেন আিম সবর্দাই সৎ ও িবশুদ্ধ িছলাম|
আিম িনেজেক অনয্ায় কাজ েথেক দূের েরেখিছলাম|

24 এই কারেণ প্রভু আমােক আমার পুরস্কার েদেবন!
েকন? কারণ আিম িনেদর্ াষ!

* 18:14: তীরসমূহ অথর্াৎ “িবদুয্ৎ|”
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প্রভু েদেখেছন, আিম েকান গির্হত কাজ কির িন|
তাই আমার প্রিত িতিন িহতকর কাজই করেবন|

25 প্রভু, যিদ েকান েলাক প্রকৃতই আপনােক ভােলাবােস আপিনও তঁার প্রিত প্রকৃত ভােলাবাসা প্রদশর্ন
করুন|

আপনার প্রিত েকউ যিদ সৎ ও একিনষ্ঠ হয়, আপিনও তার প্রিত সৎ হন|
26 েহ প্রভু, যারা ভাল এবং শুিচ তােদর কােছ আপিনও ভাল এবং শুিচ|

িকন্তু, নীচতম এবং কু্ররতম বয্িক্তেকও আপিন পরাক্রমী করেত পােরন|
27 প্রভু, নম্র েলাকেদর আপিন সাহাযয্ কেরন|

িকন্তু উদ্ধত ও অহঙ্কারী েলাকেদর আপিন অবদিমত কেরন|
28 প্রভু, আপিনই আমার প্রদীপ জ্বালান|

আমার ঈশ্বর, আমার চারিদেকর অন্ধকারেক আেলািকত কেরন!
29আপনার সাহােযয্ েহ প্রভু, আিম ৈসনয্েদর সেঙ্গ ছুটেত পাির|

ঈশ্বেরর সাহাযয্ েপেয়, আিম শত্রুেদর েদওয়ােলর ওপর চড়েত পাির|

30 ঈশ্বর সবর্দাই যা সিঠক তাই কের থােকন|
প্রভুর বাকয্ পরীক্ষা করা হেয়েছ|
যারা তঁার ওপর িবশ্বাস রােখ, িতিন তােদর রক্ষা কেরন|

31 প্রভু ছাড়া আর অনয্ েকান ঈশ্বর েনই|
আমােদর প্রভু ছাড়া আর েকান িশলা েনই|

32 ঈশ্বর আমায় শিক্ত েদন|
িতিন আমােক পিবত্র জীবনযাপন করেত সাহাযয্ কেরন|

33 ঈশ্বর আমােক হিরেণর মত দ্রুত েদৗড়েত সাহাযয্ কেরন|
উচ্চস্থােন িতিনই আমােক অিবচল রােখন|

34 ঈশ্বর আমােক যুেদ্ধর েকৗশল িশক্ষা েদন,
তাই আমার বাহুগুিল একিট শিক্তশালী ধনুেক িছলা পরােত পাের|

35 ঈশ্বর আপিন আমায় রক্ষা কেরেছন এবং জয়ী হেত সাহাযয্ কেরেছন|
আপনার ডান হাত িদেয় আপিন সহায়তা কেরেছন|
আমার শত্রুেক পরািজত করেত আপিন আমায় সাহাযয্ কেরেছন|

36আমার পা এবং েগাড়ািল শক্ত কের িদন,
েযন আিম েহঁাচট না েখেয় দ্রুত েদৗড়েত পাির|

37আিম েযন আমার শত্রুেদর তাড়া করেত পাির এবং তােদর ধের েফলেত পাির|
তােদর েশষ না কের আিম আর িফরেবা না!

38আিম আমার শত্রুেদর পরািজত করেবা| তারা আর উেঠ দঁাড়ােব না|
আমার সব শত্রু আমার পােয়র নীেচ পেড় থাকেব|

39 ঈশ্বর, যুেদ্ধ আপিনই আমােক শিক্তশালী কেরেছন|
আপিনই আমার শত্রুেক আমার সামেন ভূপিতত কেরেছন|

40আমার শত্রুেদর পরািজত করেত আপিন আমায় সাহাযয্ কেরেছন
এবং আিম আমার িবেরাধীেদর িবনষ্ট কেরিছ!

41আমার শত্রুরা সাহােযয্র জনয্ িচৎকার কেরিছল|
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িকন্তু তােদর সাহাযয্ করার েকউ িছল না|
তারা এমনিক প্রভুেকও েডেকিছল,

িকন্তু প্রভু তােদর উত্তর েদন িন|
42আিম আমার শত্রুেদর েমের টুকেরা টুকেরা কের িদেয়িছ|

তারা ধূেলার মত বাতােস উেড় িগেয়িছল|
আিম তােদর এেকবাের খণ্ড িবখণ্ড কের েছেড়িছ|

43 যারা আমার িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেছ আমােক তােদর হাত েথেক রক্ষা করুন|
আমােক েসই সব জািতর েনতা বািনেয় িদন|
েয সব েলাকেদর আিম জািন না, তারা আমার েসবা করেব|

44 েসই সব েলাক আমার সম্পেকর্ েশানামাত্রই আমার আজ্ঞাকারী হেব|
ঐ িবেদশীরা আমায় ভয় করেব|

45ঐসব িবেদশীরা ভেয় শুিকেয় যােব|
ভেয় কম্পমান হেয় ওরা ওেদর েগাপন েডরা েথেক েবিরেয় আসেব|

46 প্রভু জীবন্ত!
আিম আমার িশলার প্রশংসা কির| ঈশ্বর আমায় রক্ষা কেরন|
িতিন মহান!

47 ঈশ্বর আমার জনয্ আমার শত্রুেদর শািস্ত িদেয়েছন|
িতিন েলাকেদর আমার অধীেন এেন িদেয়েছন|
48 প্রভু, আপিন শত্রুর হাত েথেক আমায় বঁািচেয়েছন|

যারা আমার িবরুেদ্ধ িগেয়িছল, তােদর পরাস্ত করেত আপিন আমায় সাহাযয্ কেরেছন|
িনষু্ঠর মানুেষর হাত েথেক আপিন আমায় রক্ষা কেরেছন|

49 েহ প্রভু, এই কারেণ আিম সকল জািতর কােছ আপনার প্রশংসা কির|
এই জনয্ই আপনার নােম আিম েস্তাত্র গান কির|

50 প্রভু তঁার মেনানীত রাজােক বহু যুেদ্ধ জয়ী হেত সাহাযয্ কেরন!
তঁার মেনানীত রাজার প্রিত িতিন প্রকৃত ভােলাবাসা েদখান|
িতিন দায়ূদ এবং তঁার উত্তরপুরুষেদর প্রিত িচরিদন িবশ্বস্ত থাকেবন!

19
পিরচালেকর প্রিত: দায়ূেদর একিট গীত|

1আকাশমণ্ডল ঈশ্বেরর মিহমা বণর্না কের|
িবতান তঁার হােতর ৈতরী েশ্রষ্ঠ সৃষ্টির কথা েঘাষণা কের|

2 প্রিতিট নতুন িদন, ঈশ্বেরর মহেত্ত্বর কথা বেল|
প্রিতিট রািত্র েঘারতরভােব ঈশ্বেরর জ্ঞান প্রকাশ কের|

3 প্রকৃতপেক্ষ তুিম েকান কথা বা শব্দ শুনেত পােব না|
আমােদর কােন েশানার মত েকান শব্দ তারা সৃষ্টি কের না|
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4 িকন্তু তােদর রব সারা পৃিথবী পিরবয্প্ত কের রােখ|
তােদর শব্দসকল পৃিথবীর েশষ প্রান্ত পযর্ন্ত েপৗছঁায়|

সূেযর্র কােছ আকাশ একিট বািড়র মত|
5 সকােলর সূযর্ বাসরঘর েথেক পিরতৃপ্ত বেরর মত েবিরেয় আেস|

সূযর্ হেচ্ছ একজন েদৗড়বােজর মত|
আকােশর এপার েথেক ওপার পযর্ন্ত তার েদৗেড়র প্রিতেযািগতায় েদৗড়বার জনয্ উদগ্রীব|

6 সূযর্ আকােশর এক িদক েথেক েদৗড় শুরু কের
এবং সারা রাস্তা েদৗেড় েদৗেড় আকােশর অনয্ প্রােন্ত িগেয় েদৗড় েশষ কের|

তার তাপ েথেক িকছুই লুিকেয় থাকেত পাের না|
প্রভুর িশক্ষাগুিলও িঠক এই রকম|

7 প্রভুর িশক্ষামালা হেচ্ছ িনখঁুত|
েসগুিল ঈশ্বেরর েলাকেদর শিক্ত েদয়|

প্রভুর সাক্ষয্ িবশ্বাসেযাগয্|
তা অজ্ঞ মানুষেক জ্ঞানী হেত সাহাযয্ কের|

8 প্রভুর সকল িবিধ যথাযথ|
েসগুিল মানুষেক সুখী কের|

প্রভুর আজ্ঞাগুিলও উত্তম|
েসগুিল মানুষেক বঁাচার যথাথর্ পথ েদখায়|

9 প্রভুর উপাসনা েসই আেলার মত,
যার দীিপ্ত িচরিদন ভাস্বর|
প্রভুর িসদ্ধান্তগুিল ভাল এবং নয্ায়সঙ্গত|

10 প্রভুর িশক্ষামালা সব েথেক খঁািট েসানার েচেয়ও মূলয্বান|
তা েশ্রষ্ঠ মধু, যা েমৗচাক েথেক সরাসির পাওয়া যায় তার েথেকও িমষ্টি|

11 প্রভুর িশক্ষামালা তঁার দাসেক সতকর্ কের|
েসগুিল পালন করেল মহাফল হয়|

12 প্রভু, েকান বয্িক্তই তার িনেজর সব েদাষ েদখেত পায় না|
তাই েহ প্রভু, েগাপেন পাপ করা েথেক আমায় িবরত করুন|

13আমার েয সব পাপ করেত ইচ্ছা হয়, েসগুেলা আমায় করেত েদেবন না|
ঐ পাপগুিলেক আমার ওপর প্রভুত্ব করেত েদেবন না|

আপিন যিদ আমায় সাহাযয্ কেরন, তেব আিম পাপমুক্ত ও শুিচ থাকেবা|
14আমার বাকয্ এবং িচন্তাসমূহ আপনােক প্রসন্ন করুক|

েহ প্রভু, আপিনই আমার িশলা| আপিনই েসই জন িযিন আমার রক্ষা কেরন|

20
পিরচালেকর প্রিত: দায়ূেদর একিট গীত|
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1 যখন তুিম সংকেটর মেধয্ থােকা, তখন প্রভু েযন েতামার ডােক সাড়া েদন|
যােকােবর ঈশ্বর েতামায় েসগুেলা অিতক্রম করেত সাহাযয্ করুন|

2 ঈশ্বর তঁার পিবত্রস্থান েথেক েতামায় সাহাযয্ করুন|
িসেয়ান পবর্ত েথেক িতিন েযন েতামায় সাহাযয্ কেরন|

3 েতামার েদওয়া সকল উৎসগর্ ঈশ্বর স্মরেণ রাখুন|
েতামার েদওয়া সকল ৈনেবদয্ েযন িতিন গ্রহণ কেরন|

4 তুিম যা চাও, ঈশ্বর েযন তাই মঞু্জর কেরন|
িতিন েযন, েতামার সব পিরকল্পনা সফল কেরন|

5 ঈশ্বর যখন েতামােক সাহাযয্ কেরন তখন আমরা আনন্দ করব|
এস, আমরা তঁার নােমর প্রশংসা কির|

তুিম যা চাও প্রভু েযন েতামােক তার সব িকছুই েদন!

6 এখন আিম েজেনিছ, প্রভু তঁার মেনানীত রাজােক সাহাযয্ কেরন!
প্রভু তঁার পিবত্র স্বগর্েলােক িবরািজত িছেলন
এবং তঁার মেনানীত রাজােক িতিন উত্তর িদেয়িছেলন|

7 িকছু েলাক তােদর রেথর ওপর িনভর্ র কেরিছল|
িকছু েলাক তােদর ৈসনয্েদর ওপর িনভর্ র কেরিছল|
িকন্তু আমরা স্মরেণ েরেখিছলাম আমােদর প্রভু ঈশ্বরেক|

8 েসই সব েলাকগুেলা পরািজত হেয়েছ, তারা যুেদ্ধ মারা েগেছ|
িকন্তু আমরা িজেতিছ! আমরা িবজয়ী হেয়িছ!

9 প্রভু তঁার মেনানীত রাজােক রক্ষা কেরেছন!
ঈশ্বেরর মেনানীত রাজা সাহাযয্ চাইেলা| প্রভু তার উত্তর িদেলন!

21
পিরচালেকর প্রিত: দায়ূেদর একিট গীত|
1 প্রভু, আপনার শিক্ত রাজােক সুখী রােখ|

আপিন যখন তােক রক্ষা কেরন তখন েস অতয্ন্ত খুশী হয়|
2 রাজা যা যা েচেয়িছল, আপিন তােক তাই িদেয়েছন|

প্রভু, রাজা িকছু েচেয়িছল এবং আপিন তােক িঠক তাই িদেয়েছন েস যা েচেয়িছল|
3 প্রভু, সিতয্ই আপিন রাজােক আশীবর্াদ কেরেছন|

আপিনই তার মাথায় েসানার মুকুট পিরেয় িদেয়েছন|
4 ঈশ্বর, রাজা আপনার কােছ জীবন েচেয়িছেলা, আপিন তােক তাই িদেয়েছন!

আপিন তােক দীঘর্ জীবন িদেয়েছন, যা যুগ যুগ ধের চলেছ|
5আপিন রাজােক জেয়র পেথ পিরচািলত কেরেছন এবং তােক মহান েগৗরব এেন িদেয়েছন|

আপিন তােক সম্মান এবং প্রশংসা িদেয়েছন|
6 ঈশ্বর, সিতয্ই আপিন রাজােক িচরিদেনর জনয্ আশীবর্াদ কেরেছন|

যখন রাজা আপনার মুখ দশর্ন কের, তখন েস ভীষণ খুশী হয়|
7 রাজা প্রভুর ওপর আস্থা রােখ|

েহ পরাৎ  পর, তােক হতাশ করেবন না|
8 েহ ঈশ্বর, আপিন আপনার শত্রুেদর েদখােবন েয আপিন শিক্তমান|
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যারা আপনােক ঘৃণা কের, আপনার শিক্ত তােদর পরািজত করেব|
9 েহ প্রভু, আপিন যখন রাজার সেঙ্গ থােকন,

তখন েস একটা জ্বলন্ত চুিল্লর মত যা সব িকছুেকই পুিড়েয় েদয়|
তার েক্রাধ েলিলহান আগুেনর মত জ্বলেত থােক

এবং েস শত্রুেদর িবনাশ কের|
10আর তার শত্রুেদর পিরবারসমূহ ধ্বংস হেয় যােব|

তারা এই পৃিথবী েথেক সের যােব|
11 েকন? কারণ ঐসব েলাক প্রভু, আপনার িবরুেদ্ধ খারাপ কােজর ফিন্দ এঁেটিছল

িকন্তু তারা সফল হেত পাের িন|
12 প্রভু, ঐসব েলাকেক আপিন আপনার ক্রীতদাস কের েরেখেছন|

আপিন ওেদর একসেঙ্গ দিড় িদেয় েবঁেধেছন|
আপিন ওেদর গলায় দিড় পিরেয়েছন|

আপিন ওেদর ক্রীতদােসর মত মাথা নত কিরেয়েছন|

13 প্রভু, আমরা আপনার মহেত্বর েগৗরব-গাথা গাইেবা!
েহ প্রভু, আপনার িবরাটেত্ব আপিন মিহমািন্বত হউন!

22
পিরচালেকর প্রিত: “েভােরর হিরণ” গানিটর সুের বসােনা দায়ূেদর একিট গীত|
1 েহ আমার ঈশ্বর, েহ আমার ঈশ্বর!

েকন আপিন আমায় েছেড় চেল েগেছন?
আপিন এত দূের েয, আমােক রক্ষা করেত পারেবন না!

আপিন এত দূের েয, আমার সাহােযয্র জনয্ িচৎকারও শুনেত পােবন না!
2 ঈশ্বর আমার, সারািদন ধের আিম আপনােক েডেকিছ|

িকন্তু আপিন সাড়া েদন িন|
সারারাত ধের আিম আপনােক েডেকিছ|

3 ঈশ্বর, আপিন হেলন েসই পিবত্র একজন|
আপিন রাজার মত েথেক যান| ইস্রােয়েলর প্রশংসাই আপনার িসংহাসন|

4আমােদর পূবর্পুরুষরা আপনার ওপর িবশ্বাস কেরিছেলন|
হঁয্া, েহ ঈশ্বর তঁারা আপনার ওপর িবশ্বাস কেরিছেলন এবং আপিন তঁােদর রক্ষা কেরেছন|

5 ঈশ্বর, আমােদর পূবর্পুরুষরা আপনার কােছ সাহােযয্র জনয্ েকঁেদ পেড়িছেলন
এবং তঁারা তঁােদর শত্রুর হাত েথেক রক্ষা েপেয়িছেলন|
তঁারা আপনার ওপর আস্থা েরেখিছেলন এবং তাই তঁারা আশাহত হন িন!

6 সুতরাং, আিম িক কীট, মানুষ নই?
েলােক আমার সম্পেকর্ লজ্জা েবাধ কের এবং আমােক ঘৃণা কের|

7 প্রেতয্েক যারা আমােক েদেখ, আমায় িনেয় ঠাট্টা কের|
তারা তােদর মাথা নাড়ায় এবং আমায় িজভ েভঙ্গায়|

8 তারা আমায় বেল: “প্রভুর কােছ সাহাযয্ চাও|
হয়েতা বা িতিন েতামার পিরত্রাণ করেবন|
িতিন যিদ সিতয্ই েতামায় পছন্দ কেরন, িনশ্চয়ই িতিন েতামায় উদ্ধার করেবন!”



গীতসংিহতা 22:9 770 গীতসংিহতা 22:24

9 েহ ঈশ্বর, এটাই প্রকৃত সতয্ েয, একমাত্র আপনার ওপেরই আিম িনভর্ র কির|
এমন িক আিম যখন আমার মােয়র বুেকর দুধ েখতাম আপিন আমােক আশ্বাস এবং স্বিস্ত িদেতন|

10 েয িদন আিম জেন্মিছ, েস িদন েথেকই আপিন আমার ঈশ্বর|
মােয়র গভর্ েথেক েবিরেয় আসার পেরই আিম আপনার যেত্ন লািলত হেয়িছ|

11 তাই, েহ আমার ঈশ্বর, আমােক েছেড় যােবন না!
কারণ সংকট িনকটবত্তীর্|
আমােক সাহাযয্ করার মত েকউই েনই|

12আমার চারপােশ েলাকজন রেয়েছ, শিক্তশালী বলেদর মত
তারা আমার চারিদেক িঘের রেয়েছ|

13 তােদর মুখগুেলা একটা গজর্ নকারী িসংেহর মত হঁা কের েখালা,
েযন তার িশকােরর িদেক সেবেগ ছুেট যােচ্ছ|

14 মািটেত েফেল েদওয়া জেলর মত আমার শিক্ত চেল েগেছ|
আমার অিস্থগুেলা আলাদা হেয় েগেছ|
আিম আমার সাহস হািরেয় েফেলিছ!

15আমার শিক্ত* ভাঙ্গা মৃত্ পােত্রর মতই শুিকেয় েগেছ|
আমার িজভ তালুেত আটেক যােচ্ছ|
আপিন আমােক মৃতুয্র ধূলায় েপৗেঁছ িদেয়েছন|

16আমার চারপােশ “কুকুর” ঘুের েবড়ােচ্ছ|
েসই সব মন্দ েলােকেদর দল আমােক ফঁােদ েফেলেছ|
িসংেহর মত তারা আমার হাত ও পা িবদ্ধ কের িদেয়েছ|

17আিম আমার হাড়গুেলা পযর্ন্ত েদখেত পািচ্ছ|
েলাকজন আমার িদেক েচেয় রেয়েছ!
তারা কু্রর দৃষ্টিেত আমার িদেক তািকেয় আেছ!

18ঐ েলাকগুেলা ওেদর মেধয্ আমার কাপড়গুেলা ভাগাভািগ কের িনেচ্ছ|
তারা আমার কাপেড়র জনয্ ঘঁুিট চালেছ|

19 প্রভু, আমােক েছেড় যােবন না!
আপিনই আমার শিক্ত|
শীঘ্রই আমােক সাহাযয্ করুন!

20 প্রভু, শত্রুর তরবাির হেত আমায় রক্ষা করুন|
ওই সব কুকুরেদর হাত েথেক আমার মূলয্বান জীবন রক্ষা করুন|

21আমােক িসংেহর মুখ েথেক রক্ষা করুন|
বলেদর িশং এর আঘাত েথেক আমায় রক্ষা করুন|

22 প্রভু, আপনার সম্পেকর্ আিম আমার ভাইেদর বলেবা|
মহাসমােজর সামেন আিম আপনার প্রশংসা করব|

23 েতামরা যারা প্রভুর উপাসনা কর, তারা প্রভুর প্রশংসা কর!
েহ ইস্রােয়েলর উত্তরপুরুষগণ প্রভুর প্রিত সম্মান প্রদশর্ন কর!
েহ ইস্রােয়েলর মানুষ, প্রভুেক ভয় ও শ্রদ্ধা কর|

24 েকন? কারণ প্রভু দিরদ্র েলাকেদর তােদর সংকেট সাহাযয্ কেরন|
* 22:15: শিক্ত অথবা “মুখ|”
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প্রভু তােদর জনয্ লিজ্জত নন|
যিদ মানুষ তঁার কােছ সাহাযয্ প্রাথর্না কের
িতিন তােদর কাছ েথেক লুিকেয় থােকন না|

25 প্রভু, মহাসমােজ আমার প্রশংসা আপনার কাছ েথেকই আেস|
এইসব উপাসনাকারী ভক্তেদর সামেন, আমার মানত করা বিল আিম আপনােক উৎসগর্ করেবা|

26 দিরদ্র েলাকরা েখেয় তৃপ্ত হেব|
েতামরা যারা প্রভুেক খঁুজছ, তারা তঁার প্রশংসা কর!
েতামােদর অন্তঃকরণ িচরজীিব হউক!

27 েতামরা, সুদূর েদশগুিলর জনগণ, প্রভুেক মেন েরেখা
এবং তঁার কােছ িফের এস!

েয সব মানুষ িবেদেশ থােক তারাও েযন প্রভুরই উপাসনা কের|
28 েকন? কারণ প্রভুই রাজা|
িতিন সব জািতেক শাসন কেরন|

29 বিলষ্ঠ এবং সুেদহী েলােকরা আহারােন্ত ঈশ্বেরর কােছ প্রিণপাত করেব|
বস্তুতঃ সকেল যারা মারা যােব

এবং যারা ইিতমেধয্ই মারা েগেছ
তারা সকেলই ঈশ্বেরর কােছ অবনত হেব!

30 এবং ভিবষয্েত আমােদর উত্তরপুরুষরা প্রভুর েসবা করেব|
েলােক িচরিদন তঁার কথা বলেব|

31 প্রেতয্কিট প্রজন্ম তােদর িশশুেদর কােছ
ঈশ্বর েয ভাল িজিনসগুিল কেরেছন েস সম্পেকর্ বলেব|

23
দায়ূেদর একিট গীত|
1 প্রভুই আমার েমষপালক|

আমার যা িকছু চাই, সবসময় আিম তা-ই েনব|*
2 িতিন আমােক সবুজ চারণ েক্ষেত্র শুইেয় েদন|

িতিন আমােক িবশ্রাম জলাধােরর পােশ পিরচািলত কেরন|
3 তঁার নােমর মিহমা উপলিদ্ধ করার জনয্ িতিন আমার আত্মােক নতুন শিক্ত েদন|

তঁার নােমর জনয্ িতিন আমায় িঠক পেথ পিরচািলত কেরন|
4 এমনিক, যিদ আিম কবেরর মত গাঢ় অন্ধকারময় েকান উপতয্কা িদেয় েহঁেট যাই,

আিম েকান িবপেদর দ্বারা ভীত হব না|
েকন? কারণ আপিন েয আমার সেঙ্গ রেয়েছন প্রভু|

আপনার শাসনদণ্ড আমােক স্বিস্ত েদয়, িনরাপেদ রােখ|
5 প্রভু, আপিন আমার শত্রুেদর সামেন আমার েটিবল ৈতরী কেরিছেলন|

আপিন আমার মাথায় েতল িদেয় আমােক অিভবাদন কেরিছেলন|
আমার পানপাত্র পিরপূণর্ এবং তা উপেচ পড়েছ|

6 ধািম্মর্কতা এবং ক্ষমা আজীবন আমার সেঙ্গ থাকেব|
এবং আিম প্রভুর মিন্দের দীঘর্ সময় ধের বেস থাকেবা|

* 23:1: আমার � েনব আক্ষিরক অেথর্, “আমার েকান িকছুরই অভাব েনই|”
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24
দায়ূেদর একিট গীত|
1 এই পৃিথবী এবং পৃিথবীর সমস্ত িকছুই প্রভুর|

এই জগৎ  এবং জগেতর সব েলাকও তঁার|
2 প্রভু জেলর ওপর এই পৃিথবী সৃষ্টি কেরেছন|

িতিন নদীসমূেহর ওপর এই সব ৈতরী কেরেছন|

3 েক প্রভুর পবর্েত আেরাহণ করেত পাের?
েক প্রভুর পিবত্র মিন্দের িগেয় দঁাড়ােত পাের?

4 েসই সব েলাক যারা মন্দ কাজ কের িন,
েসই সব েলাক যােদর অন্তঃকরণ শুিচ,
েসই সব েলাকরা যারা িমেথয্েক সেতয্র মত কের বলবার সময় আমার নাম েনয় িন,
যারা িমথয্া কথা বেল িন এবং িমথয্া প্রিতশ্রুিত েদয় িন একমাত্র েসই সব েলাকই এখােন উপাসনা
করেত পাের|

5 ভােলা েলাকরা প্রভুেক অনয্েদর আশীবর্াদ করবার জনয্ বেল|
ঐসব ভােলা েলাকরাও ঈশ্বর, তােদর পিরত্রাতােক ভাল কাজই করেত বেল|

6 েসই সব ভােলা েলাক ঈশ্বরেক অনুসরণ করার েচষ্টা কের|
তারা সাহােযয্র জনয্ যােকােবর ঈশ্বেরর কােছ যায়|

7 েহ ফটক সকল, েতামােদর মাথা েতাল!
েহ প্রাচীন দ্বারসমূহ, খুেল যাও,
কারণ মিহমািন্বত রাজা েভতের আসেবন|

8 েক েসই মিহমািন্বত রাজা?
প্রভুই েসই রাজা| িতিনই পরাক্রমী ৈসিনক|
প্রভুই েসই রাজা, িতিনই যুেদ্ধর নায়ক|

9 েহ ফটক সকল, েতামােদর মাথা েতাল!
েহ প্রাচীন প্রেবশ দ্বারসমূহ, খুেল যাও,
কারণ মিহমািন্বত রাজা েভতের আসেবন|

10 েক েসই মিহমািন্বত রাজা?
সবর্শিক্তমান প্রভুই েসই রাজা| িতিনই েসই মিহমািন্বত রাজা!

25
দায়ূেদর একিট গীত|
1 প্রভু, আিম িনেজেক আপনার হােত সমপর্ণ কেরিছ|
2 েহ আমার ঈশ্বর, আিম আপনােত আস্থা রািখ|

তাই আমােক লিজ্জত করেবন না|
আমার শত্রুরা েযন আমার ওপর জয়লাভ না কের|

3 যিদ েকান বয্িক্ত আপনার ওপর িনভর্ র কের, েস কখনও হতাশাগ্রস্থ হেব না|
িকন্তু িবশ্বাসঘাতকরা হতাশ হেব|
তারা িকছুই পােব না|
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4 েহ প্রভু, আপনার পথগুিল আমােক েদখান|
আপনার পথ সম্পেকর্ আমায় িশক্ষা িদন|

5আমায় পিরচািলত করুন এবং আপনার সতয্ সম্পেকর্ আমায় িশক্ষা িদন|
আপিনই আমার ঈশ্বর, আমার পিরত্রাতা|
প্রিতিদন আিম আপনার ওপর িনভর্ র কির|

6 েহ প্রভু, আমার প্রিত দয়া কের আমায় স্মরণ করেবন|
েয েকামল ভােলাবাসা আপিন আমায় িচরিদন িদেয় এেসেছন েসই ভােলাবাসা আমার প্রিত প্রদশর্ন
করুন|

7আমার তরুণ বয়েসর কৃত কুকমর্ ও পাপ আপিন স্মরেণ রাখেবন না|
েহ প্রভু, আপনার সুনােমর জনয্, আমায় ভােলােবেস স্মরণ করেবন|

8 প্রভু প্রকৃতপেক্ষই ভাল এবং সৎ |
িতিন পাপীেদর িঠক পেথ জীবনযাপন করবার িশক্ষা েদন|

9 যারা িবনীত, তােদরই িতিন তঁার পথগুিল েশখান|
িতিন নয্ায়পেথ তােদর পিরচািলত কেরন|

10 প্রভুই রাজা, যারা তঁার চুিক্ত এবং প্রিতশ্রুিত অনুসরণ কের
িতিন তােদর প্রিত সতয্িনষ্ঠ হন|

11 েহ প্রভু, আিম অেনক পাপ কাজ কেরিছ|
িকন্তু আপনার মহত্ব েদখাবার জনয্, আিম যা যা কেরিছলাম, েসগুেলা সবই আপিন ক্ষমা কেরেছন|

12 যিদ েকান েলাক প্রভুেকই অনুসরণ করেব বেল মেনানীত কের,
তাহেল ঈশ্বর তােক েবঁেচ থাকবার েশ্রষ্ঠ রাস্তা েদখােবন|

13 েসই েলাক ভাল িজিনস উপেভাগ করেত পারেব,
এবং তঁার সন্তানরা ঈশ্বেরর প্রিতশ্রুত ভূখণ্ড পােব|

14 প্রভু তঁার গূঢ় কথা তঁার অনুগামীেদর বেলন|
তঁার চুিক্ত সম্পেকর্ িতিন তােদর িশক্ষা েদন|

15 সাহােযয্র জনয্ আিম সবর্দাই প্রভুর িদেক েচেয় থািক|
িতিন সবর্দাই আমােক সমসয্ার জাল েথেক মুক্ত কেরন|

16 েহ প্রভু, আিম িনঃসহায় এবং িনঃসঙ্গ|
আমার িদেক মুখ েফরান, আমায় কৃপা করুন|

17আমােক আমার সংকটসমূহ েথেক মুক্ত করুন|
আমার সমসয্াগুিলর সমাধান করেত আমায় সাহাযয্ করুন|

18আমার প্রেচষ্টা ও সমসয্ার িদেক দৃষ্টিপাত করুন|
আমার সকল পাপ েথেক আমায় ক্ষমা কের িদন|

19আমার েযসব শত্রু আেছ তােদর িদেক েদখুন|
তারা আমায় ঘৃণা কের, আমায় আঘাত করেত চায়|

20 েহ ঈশ্বর, আমায় রক্ষা করুন এবং আমায় উদ্ধার করুন|
আিম আপনার ওপর িনভর্ র কির|
দয়া কের আমায় হতাশ করেবন না|

21 েহ ঈশ্বর, আপিন প্রকৃতই ভাল|
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আিম আপনােত িনভর্ র কির, তাই আমায় রক্ষা করুন|
22 েহ ঈশ্বর, ইস্রােয়েলর েলাকেদর, তােদর শত্রুেদর হাত েথেক রক্ষা করুন|

26
দায়ূেদর একিট গীত|
1 প্রভু, আমার িবচার করুন| আিম েয সৎ পেথ জীবনযাপন কেরিছ তা প্রমাণ কের িদন|

আিম কখনও প্রভুেত আস্থা রাখা েথেক িবরত হই িন|
2 প্রভু আমায় পরীক্ষা করুন,

আমার হৃদয় ও মনেক খুব ভােলাভােব েদখুন|
3আিম সবর্দাই আপনার েকামল ভােলাবাসা েদখেত পাই|

আপনার সেতয্ আিম বঁািচ|
4আিম িমথয্াবাদী ও কপটাচারীেদর সেঙ্গ িনেজেক যুক্ত কির না|

আিম ঐসব অেকেজা েলাকেদর সেঙ্গ সংিশ্লষ্ট হই না|
5ঐসব অপরাধীেদর দলগুিলেক আিম ঘৃণা কির|

ঐসব শয়তানেদর দেল আিম েযাগ েদেবা না|

6 েহ প্রভু আিম েয িনস্পাপ তা েদখােত
এবং আপনার যজ্ঞেবদীেত যাওয়ার জনয্ আিম আমার হাত ধুই|

7 প্রভু আিম আপনার প্রশংসা গান গাই|
আপনার সৃষ্টিকরা আশ্চযর্য্ িবষয় সম্পেকর্ আিম গান গাই|

8 প্রভু আিম আপনার মিন্দরেক ভােলাবািস|
আিম আপনার মিহমাময় তঁাবু ভােলাবািস|

9 প্রভু আমােক ঐসব পাপীেদর দলভুক্ত করেবন না|
ঐসব খুনীেদর সেঙ্গ আমার জীবন গ্রহণ করেবন না|

10ঐ েলাকগুেলা সব সময় অনয্েদর প্রতািরত কের|
খারাপ কাজ করার জনয্ ওরা সবর্দাই উৎ েকাচ িনেত প্রস্তুত|

11 িকন্তু আিম িনেদর্ াষ|
তাই েহ ঈশ্বর, আমার প্রিত সদয় েহান এবং আমায় রক্ষা করুন|

12 সব িবপদ েথেক আিম সুরিক্ষত|
েহ প্রভু, আিম আপনার মণ্ডলীগেণর সামেন আপনার প্রশংসা কির|

27
দায়ূেদর একিট গীত|
1 প্রভু, আপিনই আমার েজয্ািত এবং আমার পিরত্রাতা|

আিম কাউেকই ভয় পােবা না!
প্রভুই আমার জীবেনর সুরক্ষা স্থান,

তাই েকান েলাকেকই আিম ভয় পােবা না|
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2 মন্দ েলােকরা আমায় আক্রমণ করেত পাের
এবং আমার শত্রুরা আমায় ধ্বংস করবার েচষ্টা করেত পাের,
তখন তারা েহঁাচট েখেয় পেড় যােব|

3 যিদ একদল ৈসনয্ও আমার চারিদেক িঘের থােক, আিম ভয় করেবা না|
এমনিক যুেদ্ধ যিদ েলাকজনআমায় আক্রমণ কের, আিম ভয় করেবা না| েকন? কারণআিম প্রভুেক
িবশ্বাস কির|

4 প্রভুর কাছ েথেক আিম েকবলমাত্র একটা িজিনসই চাইেবা:
আমােক সারাজীবন মিন্দের তঁার েসৗন্দযর্য্ েদখবার জনয্

এবং তঁােক সাক্ষাৎ করবার জনয্
প্রভুর মিন্দের বেস থাকেত িদন|

5 যখন আিম িবপদগ্রস্থ তখন প্রভুই আমায় রক্ষা করেবন|
তঁার তঁাবুেতই িতিন আমায় লুিকেয় রাখেবন|
িতিন আমােক তঁার িনরাপদ আশ্রেয় তুেল েনেবন|

6আমার শত্রুরা আমায় িঘের রেয়েছ, িকন্তু ওেদর পরািজত করেত প্রভু আমায় সাহাযয্ করেবন!
তারপর আিম তঁার তঁাবুেত বিল উৎসগর্ করেবা|

আনন্দধ্বিন কের আিম উৎসগর্ িনেবদন করব|
প্রভুর সম্মােন আিম গান-বাজনা করেবা|

7 প্রভু আমার কথা শুনুন|
আমায় উত্তর িদন এবং আমার প্রিত সদয় েহান|

8 প্রভু, আিম আপনার সেঙ্গ কথা বলেত চাই|
আমার অন্তর েথেক আিম আপনার সেঙ্গ কথা বলেত চাই|
আপনার সেঙ্গ কথা বলার জনয্ আিম আপনার সামেন এেসিছ|

9 প্রভু, আপনার দাস আিম, আমার িদক েথেক আপিন মুখ িফিরেয় েনেবন না|
আমায় সাহাযয্ করুন এবং আমায় সিরেয় েদেবন না!
আমায় েফেল চেল যােবন না! ঈশ্বর আমার, আপিনই আমার পিরত্রাতা|

10আমার মা বাবা আমায় েছেড় চেল েগেছন|
িকন্তু প্রভু আমায় গ্রহণ কেরেছন|
িতিন আমায় তঁার আপনজন কের িনেয়েছন|

11 প্রভু আমার প্রচুর শত্রু আেছ|
তাই আপনার পথ আমায় েশখান|
আমায় সিঠক কাজ করেত েশখান|

12 প্রভু, আমার িবেরাধী পক্ষেক আমায় পরািজত করেত েদেবন না|
কারণ িমেথয্ সাক্ষীরা আদালেত আমার িবরুেদ্ধ কথা বেলেছ|

আমার িবরুেদ্ধ িহংসাত্মক কাযর্কলাপ উেদ্রক করবার জনয্
তারা এটা কেরিছল|

13আিম প্রকৃতই িবশ্বাস কির েয, আমার মৃতুয্র পূেবর্* আিম প্রভুর ধাির্মকতা েদেখ যােবা|
14 প্রভুর সাহােযয্র জনয্ অেপক্ষা কর|

শিক্তমান ও সাহসী হও
এবং প্রভুর সাহােযয্র জনয্ অেপক্ষা কর!

* 27:13: আমার � পূেবর্ আক্ষিরক অেথর্, “জীিবতেদর েদেশ|”
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28
দায়ূেদর একিট গীত|
1 েহ প্রভু, আপিন আমার িশলা|
আপনার সাহােযয্র জনয্ আিম আপনােক ডাকিছ|

আমার প্রাথর্না েথেক কান িফিরেয় েনেবন না|
যিদ আপিন আমার ডােক সাড়া না েদন,

েলােক ভাবেব আিম কবেরর মৃত বয্িক্তর েচেয় উন্নত িকছু নই|
2 প্রভু, আমার দু হাত তুেল আপনার পিবত্রতম স্থােন আিম প্রাথর্না জানাই|

যখন আিম আপনােক ডািক আমার ডাক শুনুন|
আমার প্রিত কৃপা প্রদশর্ন করুন|

3 প্রভু, আমােক খারাপ েলাকেদর একজন ভাবেবন না|
তারা তােদর প্রিতেবশীেদর বনু্ধভােব অিভবাদন কের|
িকন্তু মেন মেন তারা প্রিতেবশীেদর িবরুেদ্ধ মন্দ ফিন্দ আঁেট|

4 প্রভু, ঐসব েলাক অনয্ানয্ েলাকেদর প্রিত মন্দ আচরণ কের|
অতএব তােদর যােত খারাপ হয় তাই করুন|
েযমন ওরা অনয্েদর কেরিছল|

5 মন্দ েলাকরা কখনই প্রভুর ভােলা কাজগুেলা বুঝেত পাের না|
প্রভু েয সব ভােলা কাজ কেরন তা তারা েদেখ না|
না তারা বুঝেত চায় না, তারা শুধু ধ্বংস করেত চায়|

6 প্রভুর প্রশংসা কর!
িতিন আমার প্রিত করুণা করার প্রাথর্না শুেনেছন!

7 প্রভুই আমার শিক্ত, িতিনই আমার ঢাল|
আিম তঁােক িবশ্বাস কেরিছ|

িতিন আমায় সাহাযয্ কেরেছন এবং আিম প্রচণ্ড খুশী!
এবং তাই আিম তঁার প্রশংসা কের গান গাইিছ|

8 প্রভু যােক পছন্দ কেরন তঁােক রক্ষা কেরন|
প্রভুই তঁার শিক্ত!

9 ঈশ্বর আপনার েলাকেদর রক্ষা কেরন|
আপনার অিধকারভুক্ত যারা তােদর আশীবর্াদ করুন|
তােদর আপিন িচরকােলর জনয্ েনতৃত্ব িদন এবং তােদর সম্মান িদন!

29
দায়ূেদর একিট গীত|
1 েহ ঈশ্বেরর সন্তানরা, েতামরা প্রভুর প্রশংসা কর!

তঁার শিক্ত এবং মিহমার প্রশংসা কর|
2 প্রভুর প্রশংসা কর এবং তঁার নােমর সম্মান কর!

েতামরা পিবত্র বস্ত্র পের তঁার উপাসনা কর|
3 প্রভুর রব সমুেদ্রর এপার েথেক ওপাের েশানা যায়|

মিহমািন্বত ঈশ্বেরর রব মহাসমুেদ্রর বজ্রধ্বিনর মত|
4 প্রভুর রব তঁার শিক্ত েঘাষণা কের|

প্রভুর রব তঁার মিহমা প্রকাশ কের|
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5 প্রভুর রব িবরাট বড় এরস গাছেদর েভেঙ্গ টুকেরা টুকেরা কের েদয়|
প্রভু িলবােনােনর এরস গাছ েভেঙ্গ িদেয়েছন|

6 প্রভু িলবােনানেক প্রকিম্পত কেরেছন এবং েদেখ মেন হয় েযন একিট বাচ্চা বাছুর নাচেছ|
িশিরেয়াণ* প্রকিম্পত হেচ্ছ, েদেখ মেন হয় েযন একটা বাচ্চা ছাগল লাফােচ্ছ|

7 িবদুয্েতর চমক িদেয় প্রভুর রব বাতাসেক েকেট েকেট িদেচ্ছ|
8 প্রভুর রব মরুভূিমেক কঁািপেয় িদেচ্ছ|

প্রভুর রেব কােদশ মরুভূিম েকঁেপ উঠেছ|
9 প্রভুর রব েদবদারু গাছেক কঁািপেয় েদয়|

প্রভু বনস্থলী ধ্বংস কেরন|
িকন্তু তঁার পিবত্র মিন্দের, েলােক তঁার মিহমার গান গায়|
10 প্লাবেনর সময় প্রভুই িছেলন রাজা

এবং িচরিদেনর জনয্ প্রভুই রাজা থাকেবন|
11 প্রভু তঁার েলাকেদর শিক্ত েদন|

িতিন তঁার েলােকেদর শািন্ত িদেয় আশীবর্াদ কেরন|

30
দায়ূেদর গানগুিলর অনয্তম এই গানিট মিন্দর উৎসগীর্করেণর উেদ্দেশয্ রিচত|
1 প্রভু, আপিন আমায় আমার সংকটগুিল েথেক েটেন তুেলেছন|

আপিন আমােক আমার শত্রুেদর হােত পরািজত হেত এবং িবদ্রূপ করেতও েদন িন|
তাই আপনার প্রিত আিম সম্মান েদখােবা|

2 প্রভু, আমার ঈশ্বর, আিম আপনার কােছ প্রাথর্না কেরিছলাম|
এবং আমার প্রাথর্না শুেন আপিন আমায় আেরাগয্ কের তুেলেছন|

3আপিন আমায় কবর েথেক েটেন তুেলেছন|
আপিন আমায় বঁাচেত িদেয়েছন|
মৃতুয্ েলােকর মৃত মানুষেদর সেঙ্গ আমােক থাকেত হয় িন|

4 ঈশ্বেরর অনুগামীরা, প্রভুর প্রিত স্তবগান কর|
তঁার পিবত্র নােমর প্রশংসা কর!

5 যখন ঈশ্বর কু্রদ্ধ িছেলন তখন মৃতুয্ িছল তঁার িসদ্ধান্ত|
িকন্তু িতিন আমার প্রিত ভােলাবাসা েদিখেয় আমােক িদেয়েছন জীবন|

রােত্র আিম লুিটেয় পেড় কঁািদ|
পরিদন সকােল আিম আনেন্দ গান গাই!

6 যখন িনিশ্চেন্ত ও িনরাপেদ িছলাম
আিম েভেবিছলাম িকছুই আমােক আঘাত করেত পারেব না!

7 হঁয্া, প্রভু যখন আপিন আমার প্রিত সদয় িছেলন
আিম অনুভব কেরিছলাম েকান িকছুই আমােক হারােত পারেব না!

িকন্তু যখন আপিন মুখ ঘুিরেয় িনেলন
আিম ভেয় কঁাপেত লাগলাম|

* 29:6: িশিরেয়াণ অথবা “েহরেমান্ পবর্ত|”
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8 তাই, েহ ঈশ্বর আিম িফের এেস আপনার কােছ প্রাথর্না কেরিছ|
আিম আপনার কােছ করুণা প্রাথর্না কেরিছ|

9আিম বেলিছলাম, “েহ ঈশ্বর, যিদ আিম মের কবের যাই,
তােত িক ভােলা হেব?

মৃত েলাকরা শুধুই ধূেলায় শুেয় থােক!
তারা আপনার প্রশংসা কের না|
আমরা েয আপনার ওপর কতখািন িনভর্ র করেত পাির, তা তারা অনয্ানয্ েলােদর বেল না|

10 প্রভু আমার প্রাথর্না শুনুন এবং আমার প্রিত সদয় েহান!
প্রভু আমায় সাহাযয্ করুন!”

11আিম প্রাথর্না কেরিছলাম এবং আপিন আমায় সাহাযয্ কেরেছন!
আপিন আমার কান্নােক নৃেতয্ পিরণত কেরেছন|

আপিন আমায় চেটর বস্ত্র সিরেয় িদেয় আনন্দ িদেয় েঢেক িদেয়েছন|
12 প্রভু আমার ঈশ্বর, আিম িচরিদন আপনার প্রশংসা করেবা, তাই কখনই নীরবতা থাকেব না|

সবর্দাই েকান একজন থাকেব, েয আপনার সম্মােনর জনয্ আপনার প্রশংসা গীত গাইেব|

31
পিরচালেকর প্রিত: দায়ূেদর একিট গীত|
1 প্রভু, আিম আপনার ওপর িনভর্ র কির|

আমােক হতাশ করেবন না|
আমার প্রিত সদয় েহান এবং আমায় রক্ষা করুন|
2 েহ ঈশ্বর, আমার কথা শুনুন|
শীঘ্রই আপিন এেস আমায় রক্ষা করুন|

আপিন আমার িনরাপদ আশ্রয় েহান|
আপিন আমার িনরাপদ দুগর্ েহান এবং আমায় সুরিক্ষত করুন!

3 ঈশ্বর, আপিনই আমার িশলা;
তাই, আপনার নােমর স্বােথর্ আমায় পিরচািলত করুন|

4আমার শত্রুরা আমার সামেন এক ফঁাদ েপেত েরেখেছ|
ওেদর ফঁাদ েথেক আমায় উদ্ধার করুন|
আপিনই আমার িনরাপদ আশ্রয়|

5 প্রভু, আপিনই েসই ঈশ্বর যােক আমরা িবশ্বাস করেত পাির|
আমার জীবন আিম আপনার হােত সমপর্ণ করলাম|
আমায় উদ্ধার করুন!

6 যারা মূির্ত্তসমূেহর পূজা কের, তােদর আিম ঘৃণা কির|
আিম একমাত্র প্রভুেকই িবশ্বাস কির|

7 েহ ঈশ্বর, আপনার করুণায় আিম খুব খুশী|
আপিন আমার দুেভর্ াগ েদেখেছন|
আমার েয সব সমসয্া িছল তাও আপিন জােনন|

8আপিন আমােক আমার শত্রুেদর হস্তগত করেবন না|
ওেদর ফঁাদ েথেক আপিন আমায় মুক্ত করেবন|

9 প্রভু, আমার অসংখয্ সমসয্া আেছ|
তাই আমার প্রিত সদয় হন|
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আিম মানিসকভােব এমন িবপযর্স্ত েয েকঁেদ েকঁেদ আমার েচাখ বয্থা করেছ|
আমার গলা ও েপট জ্বালা করেছ|

10আমার জীবন দুঃেখ েশষ হেত চেলেছ|
দীঘর্শ্বাস েফলেত েফলেত আমার বছরগুিল কাটেছ|

আমার সংকটগুিল আমার সব শিক্তেক েকেড় িনেচ্ছ|
আমার সব শিক্ত, আমায় তয্াগ করেছ|*

11 শত্রুরা আমায় ঘৃণা করেছ|
আমার প্রিতেবশীরাও আমায় ঘৃণা করেছ|

সমস্ত আত্মীয়রা আমার সেঙ্গ রাস্তায় েদখা কের|
তারা আমােক ভয় পায় এবং এিড়েয় চেল|

12 হািরেয় যাওয়া যন্ত্রপািতর মত
েলাকরা আমােক ভুেল েগেছ|

13 েলাকরা আমার সম্পেকর্ েয সব ভয়ঙ্কর কথা বেল, তা আিম শুিন|
ঐসব েলাক আমার িবরুেদ্ধ েগেছ|
ওরা আমায় েমের েফলার চক্রান্ত কেরেছ|

14 েহ প্রভু, আিম আপনােত আস্থা রািখ|
আপিনই আমার ঈশ্বর|

15আমার জীবন আপনার হােত রেয়েছ|
আমার শত্রুেদর হাত েথেক আমায় রক্ষা করুন|

িকছু েলাক আমায় তাড়া করেছ|
ওেদর হাত েথেক আমায় রক্ষা করুন|

16 দয়া কের আপনার দাসেক অভয্থর্না করুন এবং গ্রহণ করুন|
আমার প্রিত সদয় েহান এবং আমােক রক্ষা করুন!

17 প্রভু, আিম আপনার কােছ প্রাথর্না কেরিছ,
তাই আিম হতাশ হেবা না,

মন্দ েলােকরা হতাশ হেব|
ওরা নীরেব কবের যােব|

18ঐসব মন্দ েলাক িনেজেদর সম্পেকর্ বড়াই কের
এবং সৎ েলােকেদর সম্পেকর্ িমথয্া কথা বেল|

ঐসব মন্দ েলােকরা প্রচণ্ড উদ্ধত|
িকন্তু েয মুখ িদেয় ওরা িমথয্া কথা বেল তা নীরব হেয় যােব|

19 েহ ঈশ্বর, আপনার অনুগামীেদর জনয্ আপিন অেনক ভােলা িজিনষ বঁািচেয় েরেখেছন|
যারা আপনােক িবশ্বাস কের তােদর জনয্ সকেলর সামেনই আপিন ভাল কাজ কেরন|

20 সৎ েলাকেদর আঘাত করার জনয্ মন্দ েলাকরা একসেঙ্গ জড় হয়|
ঐসব মন্দ েলাক লড়াই শুরু করেত চায়|

িকন্তু আপিন েসই সব সৎ েলাকেদর লুিকেয় রােখন এবং তােদর রক্ষা কেরন|
আপনার িনেজর আশ্রেয় আপিন তােদর রক্ষা কেরন|

21 প্রভু ধনয্! সারা শহর যখন শত্রুেদর দ্বারা েবষ্টিত,
তখন িতিন আমার প্রিত, তঁার আশ্চযর্য্ করুণা েদিখেয়েছন|

22আিম ভীত হেয় বেলিছলাম, “আিম এমন এক জায়গায় রেয়িছ েসখােন ঈশ্বরওআমােক েদখেত পােবন
না|”

* 31:10: আমার � করেছ আক্ষিরক অেথর্, “আমার হাড়গুিল নষ্ট হেয় যােচ্ছ|”
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িকন্তু েহ ঈশ্বর, আপনার সাহাযয্ েচেয় আিম আপনার কােছ প্রাথর্না কেরিছলাম এবং আপিন আমার
উচ্চস্বেরর প্রাথর্না শুেনিছেলন|

23 েহ ঈশ্বেরর অনুগামীরা, েতামরা অবশয্ই প্রভুেক ভােলােবেসা!
যারা প্রভুর প্রিত িনষ্ঠাবান, প্রভু তােদর রক্ষা কেরন|

িকন্তু যারা িনেজর ক্ষমতা িনেয় দম্ভ কের প্রভু তােদর শািস্ত েদন|
তারা তােদর প্রাপয্ শািস্ত পায়|

24 েতামরা যারা প্রভুর সাহােযয্র জনয্ প্রতীক্ষা করেছা, তারা সাহসী হও, শিক্তশালী হও!

32
দায়ূেদর একিট মস্কীল|
1 একজন বয্িক্ত, যার পাপসমূহ ক্ষমা করা হেয়েছ,

েস প্রকৃতই ধনয্|
যার পাপ মুেছ েদওয়া হেয়েছ, েসই েলাকও সিতয্ই ধনয্|

2 একজন বয্িক্ত সিতয্কােরর সুখী
যখন প্রভু তােক বেলন তার েকান েদাষ েনই|
েসই বয্িক্ত ভাগয্বান, েস তার েগাপন পাপ লুিকেয় রােখ িন|

3 ঈশ্বর, আিম বার বার আপনার কােছ প্রাথর্না কেরিছ,
িকন্তু আমার েগাপন পােপর কথা আিম বিলিন|
তাই যতবার আিম প্রাথর্না কেরিছ, ততবারই আিম দুবর্ল হেয় পেড়িছ|

4 িদন রাত আপিন আমার জীবনেক কিঠন েথেক কিঠনতর কের তুেলেছন|
গ্রীষ্মকােলর শুকেনা জিমর মত আিম শুিকেয় িগেয়িছলাম|

5 তখন আিম আমার সব পাপ প্রভুর কােছ স্বীকার করার িসদ্ধান্ত িনলাম|
প্রভু, আিম আপনােক আমার পােপর কথা বেলিছ|
আমার েকান অপরাধ আিম লুিকেয় রািখিন এবং আপিন আমার সব পাপ ক্ষমা কের িদেয়েছন!

6 এই কারেণ, েহ ঈশ্বর, সব অনুগামীেদর আপনার প্রিত প্রাথর্না করা উিচৎ |
এমনিক, যখন প্লাবেনর মত িবপযর্য়গুিল অনয্েদর ওপর আেস, তখনও তারা আপনার অনুগামীেদর
কােছ আসেব না|

7 েহ ঈশ্বর, আমার কােছ আপিনই লুেকােনার স্থান|
আমার সমসয্া েথেক আপিন আমায় রক্ষা কেরেছন|

আপিন আমায় িঘের থােকন এবং আমায় রক্ষা কেরন|
তাই আপিন েয ভােব আমায় উদ্ধার কেরেছন আিম তারই গান গাই|

8 প্রভু বেলন, “েয পেথ তুিম বঁাচেব আিম েতামােক েসই পেথর িশক্ষা েদেবা|
আিম েতামায় েসই পেথ পিরচািলত করেবা|
আিম েতামায় রক্ষা করেবা এবং েতামার পথ প্রদশর্ক হেবা|

9 একটা েঘাড়া বা গাধা, যােদর েবাধশিক্ত েনই, তােদর মত িনেবর্াধ হেয়া না|
এই সব জন্তুেক বেশ আনেত েগেল, েলাকেদর বল্গা ও লাগাম বয্বহার করা উিচত|
এই সব িজিনস ছাড়া ঐসব জন্তু আপনার কােছ আসেব না|”
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10 মন্দ েলাকেদর কােছ অেনক যন্ত্রণা আসেব|
িকন্তু যারা প্রভুেত আস্থা রােখ, তঁার প্রকৃত ভােলাবাসা তােদর িঘের থাকেব|

11 ভােলা েলােকরা, েতামরা আনন্দ কর এবং প্রভুেত আনন্দলাভ কর! েতামরা সৎ েলােকরা আনন্দ কর!

33
1 েহ ভােলা েলাকরা, েতামরা প্রভুেত আনন্দ কর!

ভাল েলাকেদর পেক্ষ তঁার প্রশংসা করাই ভােলা!
2 বীণা বাজাও এবং প্রভুর প্রশংসা কর!

দশতারা বাদয্যন্ত্র সহেযােগ প্রভুর গান গাও|
3 তঁার জনয্ একটা নতুন গান গাও|

অতয্ন্ত সুন্দরভােব বাজাও এবং আনন্দ ধ্বিন দাও!
4 প্রভুর বাকয্ সতয্| িতিন যা িকছু কেরন,

তােত েতামরা িনভর্ র করেত পােরা|
5 ঈশ্বর নয্ায়পরায়ণ হেত ও ভাল কাজ করেত ভালবােসন|

প্রভুর প্রকৃত ভােলাবাসা পৃিথবীেক ভিরেয় েদয়!
6 প্রভু িনেদর্ শবাকয্ উচ্চারণ কেরিছেলন এবং এই পৃিথবী সৃষ্টি হেয়িছল|

ঈশ্বেরর মুেখর িনঃশ্বাস েথেকই পৃিথবীর সবিকছু সৃষ্টি হেয়েছ|
7 ঈশ্বর, সমুেদ্রর জল এক জায়গায় জমা কেরেছন|

িতিন সমুদ্রেক তার জায়গায় রােখন|
8 সমগ্র পৃিথবীর সকেলর উিচৎ ঈশ্বরেক ভয় এবং শ্রদ্ধা করা|

জগেতর প্রেতয্কিট মানুেষর তঁােক ভয় করা উিচত|
9 েকন? কারণ ঈশ্বর একিট আজ্ঞা েদন এবং েসিট ঘেট|

যিদ িতিন বেলন “থাম” তাহেলই সব িকছু বন্ধ হেয় যায়|
10 প্রভু প্রেতয্েকর উপেদশেকই অথর্হীন কের তুলেত পােরন|

িতিন জািতেদর পিরকল্পনাগুিল মূলয্হীন কের িদেত পােরন|
11 িকন্তু প্রভুর উপেদশ িচরন্তন সতয্|

তঁার পিরকল্পনাগুেলা বংশপরম্পরায় সতয্ থােক|
12 যারা প্রভুেক তােদর ঈশ্বররূেপ েপেয়েছ তারা সিতয্ই ধনয্|

েকন? কারণ ঈশ্বরই তােদর তঁার িনেজর েলাক িহেসেব মেনানীত কেরেছন|
13 প্রভু স্বগর্ েথেক নীেচর িদেক তািকেয়িছেলন

এবং সমস্ত েলাকেদর েদেখেছন|
14 পৃিথবীেত যারা বসবাস করেছ,

তঁার উচ্চ িসংহাসন েথেক িতিন সকলেক েদেখন|
15 ঈশ্বর প্রেতয্কিট েলােকর মন সৃষ্টি কেরেছন|

প্রেতয্কিট েলাক িক ভাবেছ ঈশ্বর তাও জােনন|
16 একজন রাজা তঁার বৃহৎ  শিক্তেত উদ্ধার পায় না|

একজন বলবান ৈসিনক, তঁার িনেজর শিক্তেত রক্ষা পায় না|
17 েঘাড়াগুেলা যুেদ্ধর িবজয় এেন েদয় না|

এমনিক তােদর শিক্তও ৈসনয্েদর পালােত সাহাযয্ করেত পাের না|
18 তঁার প্রকৃত ভালবাসায় আস্থা েরেখ, যারা প্রভুেক অনুসরণ কের,

প্রভু তােদর ওপর লক্ষয্ রােখন এবং তােদর প্রিত যত্ন েনন|
19 েসই সব েলাকেক ঈশ্বর মৃতুয্ েথেক রক্ষা কেরন|
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কু্ষধাতর্ অবস্থায় িতিন তােদর শিক্ত েদন|
20 তাই আমরা প্রভুর জনয্ প্রতীক্ষা করেবা|

িতিন আমােদর সাহাযয্ কেরন, রক্ষা কেরন|
21 ঈশ্বর আমােদর সুখী কেরন,

আমরা তঁার পিবত্র নােম প্রকৃতই আস্থা রািখ|
22 প্রভু, প্রকৃতই আমরা আপনার উপাসনা কির!

তাই আমােদর প্রিত আপনার মহান ভােলাবাসা েদখান|

34
দায়ূেদর একিট গীত| যখন েথেক দায়ূদ পাগেলর মত আচরণ কেরিছেলন যােত অবীেমলক তঁােক দূর
কের েদন| এইভােব দায়ূদ তঁােক েছেড় চেল যান|
1 সবর্দা আিম প্রভুেক ধনয্বাদ জানাই|

আমার মুখ সবর্দাই তঁার প্রশংসা কের|
2 েহ িবনীত েলাকরা, যখন আিম প্রভুর সম্পেকর্ বড়াই কির

েতামরা েশান এবং সুখী হও|
3আমার সেঙ্গ সেঙ্গ ঈশ্বেরর প্রশংসা কর|

এেসা আমরা তঁার নােমর সম্মান কির|
4আিম ঈশ্বেরর কােছ সাহােযয্র জনয্ িগেয়িছলাম এবং িতিন শুেনেছন|

যা িকছু আিম ভয় করতাম, তা েথেক িতিন আমায় উদ্ধার কেরেছন|
5 সাহােযয্র জনয্ ঈশ্বেরর িদেক চাও,

িতিন েতামায় গ্রহণ করেবন|
লিজ্জত হেয়া না|*

6 এই দিরদ্র মানুষিট প্রভুেক েডেক সাহাযয্ প্রাথর্না কের|
প্রভু আমার কথা শুেনেছন
এবং সব সমসয্া েথেক িতিন আমায় রক্ষা কেরেছন|

7 যারা প্রভুেক অনুসরণ কের, প্রভুর দূত এেস তােদর চািরিদেক িশিবর স্থাপন কেরন|
প্রভুর দূত তােদর রক্ষা কেরন|

8 প্রভু কতখািন ভােলা তা েদখাবার জনয্ প্রভুর স্বাদ গ্রহণ কর|
েয প্রভুর ওপর িনভর্ র কের েস সিতয্ই সুখী হয়|

9 েতামরা প্রভুর পিবত্র অনুগামীরা, প্রভুেক শ্রদ্ধা কর|
কারণ অনুগামীেদর কােছ প্রেতয্কিট িজিনস আেছ যা তােদর প্রেয়াজন|

10 বলবান েলাকরাও কু্ষধাতর্ এবং দুবর্ল হেয় পড়েব|
িকন্তু যারা ঈশ্বেরর কােছ সাহােযয্র জনয্ যােব, তারা সব ভােলা িজিনসই পােব|

11 িশশুরা, আমার কথা েশান,
আিম েতামােদর িশিখেয় েদেবা েকমন কের প্রভুেক শ্রদ্ধা করেত হয়|

12 যিদ েকউ জীবনেক ভােলাবােস
এবং দীঘর্ ও ভােলা জীবনযাপন করেত চায়,

13 তাহেল, েসই বয্িক্ত েযন মন্দ কথা না বেল,
েস েযন িমথয্া কথা না বেল|

14 খারাপ কাজ করা বন্ধ কের দাও! ভােলা কাজ কর|
শািন্তর জনয্ কাজ কর| যতক্ষণ না শািন্ত পাও, ততক্ষণ তার েপছেন ছুেট েবড়াও|

15 ভােলা েলাকেদর প্রভু রক্ষা কেরন|
* 34:5: িতিন � না আক্ষিরক অেথর্, “তার িদেক তাকাও এবং উজ্জ্বল হও| েতামার মুখ িববণর্ কেরা না|”
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িতিন তােদর প্রাথর্না েশােনন|
16 িকন্তু যারা খারাপ কাজ কের প্রভু তােদর িবেরাধী|

িতিন তােদর সমূ্পণর্রূেপ ধ্বংস কেরন!

17 প্রভুর কােছ প্রাথর্না কর এবং িতিন েতামার কথা শুনেবন
এবং সব সংকট েথেক িতিন েতামায় উদ্ধার করেবন|

18 যখন সংকট আেস তখন কেয়কজন দম্ভ করা েথেক িবরত হয়|
প্রভু েসই সব ভগ্ন হৃদয় েলােকর কাছাকািছ থােকন এবং তােদর উদ্ধার কেরন|

19 ভােলা েলাকেদর অেনক সমসয্া হেত পাের,
িকন্তু প্রেতয্কটা সমসয্া েথেক প্রভু তােদর উদ্ধার করেবন|

20 তােদর প্রেতয্কিট হাড় প্রভু রক্ষা করেবন|
তােদর একিট হাড়ও ভাঙেব না|

21 দুষ্ট েলাকেদর শয়তািন
তােদর ক্রমশঃ ধ্বংস করেব|

22 প্রভু তঁার দাসেদর আত্মােক রক্ষা কেরন|
যারা তঁার ওপর িনভর্ র কের িতিন তােদর িবনষ্ট হেত েদেবন না|

35
দায়ূেদর একিট গীত|
1 েহ প্রভু, আমার িবেরাধীপেক্ষর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করুন!

যারা আমার সেঙ্গ যুদ্ধ কেরেছ তােদর সেঙ্গ আপিন যুদ্ধ করুন!
2 প্রভু, ঢাল এবং বমর্ তুেল িনন|

উঠুন এবং আমায় সাহাযয্ করুন|
3 বশর্া এবং বল্লম হােত তুেল িনন

এবং যারা আমার িবরুেদ্ধ রেয়েছ তােদর সেঙ্গ যুদ্ধ করুন|
েহ প্রভু আমার আত্মােক বলুন, “আিম েতামায় উদ্ধার করেবা|”

4 িকছু েলাক আমােক হতয্া করেত চাইেছ|
ওেদর পরািজত এবং লিজ্জত করুন|
এমন করুন েযন ওরা িপছন িফের পািলেয় যায়|

ওরা আমায় আঘাত করার চক্রান্ত করেছ|
ওেদর পরািজত ও নাস্তানাবুদ কের ছাড়ুন|

5 ওেদর তুেষর মত বাতােস উিড়েয় িদন|
প্রভুর দূত েযন ওেদর ধাওয়া কের|

6 প্রভু ওেদর পথ অন্ধকারময় এবং িপিচ্ছল কের িদন|
প্রভুর দূত েযন ওেদর তাড়া কের|

7আিম ওেদর কােছ েকান ভুল কাজ কিরিন িকন্তু ঐসব েলাক আমােক ফঁােদ েফলেত চাইেছ|
সমূ্পণর্ িবনা কারেণ ওরা আমায় ফঁােদ েফলেত চাইেছ|

8 তাই প্রভু, ওেদর িনেজেদর ফঁােদই ওেদর েফলুন|
িনেজেদর জােলই ওরা েহঁাচট খাক্|
েকান অজানা িবপদ েযন ওেদর উপের বতর্ ায়|
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9 তখন আিম প্রভুেত আনন্দ করেবা|
িতিন যখন আমায় উদ্ধার করেবন তখন আিম সুখী হেবা|

10আমার সমস্ত সত্ত্বা িদেয় আিম বলব, “প্রভু আপনার মত েকউই েনই|
শিক্তশালী েলােকেদর হাত েথেক আপিন একজন দুবর্ল েলাকেক বঁািচেয়েছন|

আপিন একজন দিরদ্র েলাকেক উদ্ধার কেরন
যার কাছ েথেক েলােক চুির করেত েচষ্টা কের|”

11 একদল িমথয্া সাক্ষী আমায় আঘাত করবার জনয্ পিরকল্পনা করেছ|
ওরা আমায় নানা প্রশ্ন িজজ্ঞাসা করেব| আিম িকন্তু জািন না ওরা িক িবষেয় বলেছ|

12আিম েকবলমাত্র ভাল কাজই কেরিছ|
িকন্তু ওরা আমার প্রিত খারাপ কাজই করেব|
প্রভু, েয রকম ভােলা িজিনস আমার প্রাপয্ তা আমায় িদন|

13 যখন ওরা অসুস্থ হেয়িছেলা, আিম ওেদর জনয্ দুঃখ েপেয়িছলাম|
উপবােসর মাধয্েম আিম েসই দুঃখ প্রকাশ কেরিছ|
ওেদর জনয্ প্রাথর্না কের এটাই িক আমার প্রাপয্?

14ঐসব েলাকেদর জনয্ আিম দুঃেখর েপাশাক পেরিছলাম এবং ওেদর আিম আমার বনু্ধর মত, এমন িক
ভাইেযর মত েদেখিছলাম|

মােয়র মৃতুয্র পর েয েলাকটা কঁােদ আিম তার মতই দুঃিখত িছলাম|
ওেদর দুঃেখর কারেণ আিম কােলা কাপড় পেরিছলাম এবং দুঃেখ মাথা নত কের আিম হঁাটাচলা
করতাম|

15 িকন্তু যখন আিম একটু ভুল করলাম, ওরা আমায় উপহাস করেলা|
ওরা আসেল প্রকৃত বনু্ধ িছল না|

আিম ওেদর িচনতামও না, িকন্তু চািরিদক েথেক ওরা আমায় িঘেরিছল এবং আক্রমণ কেরিছল|
16অতয্ন্ত খারাপ ভাষায় ওরা আমায় িবদ্রূপ কেরেছ|

ওরা আমার িবরুেদ্ধ েক্রাধ েদিখেয় দঁাত িকড়িমড় কের|

17 েহ আমার প্রভু, আর কতিদন আপিন এইসব খারাপ ঘটনা ঘটেত শুধুই েদেখ যােবন?
ওরা আমায় ধ্বংস করেত চাইেছ|

েহ প্রভু, আমার জীবন রক্ষা করুন|
আমার িপ্রয় জীবনেক ওেদর েথেক রক্ষা করুন| ওরা িসংেহর মত িহংস্র|

18 প্রভু মিন্দেরর মহাসমােজ আিম আপনার প্রশংসা করেবা|
েসই বলবান জনতার সামেন আিম আপনার প্রশংসা করেবা|

19ঐসব শত্রুেক েকান কারেণই আমােক ঘৃণা করেত অথবা পরািজত করেত েদেবন না|
আমােক ওেদর িবদ্রূেপর পাত্র হেত েদেবন না|
ওেদর েগাপন পিরকল্পনার জনয্ ওরা অবশয্ই শািস্ত পােব|

20আমার শত্রুরা প্রকৃতপেক্ষ শািন্তর জনয্ পিরকল্পনা করেছ না|
ওরা েদেশর শািন্তিপ্রয় েলাকেদর িবরুেদ্ধ অিনষ্টকর কাজ করার জনয্ েগাপেন পিরকল্পনা করেছ|

21 শত্রুরা আমার সম্পেকর্ বােজ কথা বেল চেলেছ|
ওরা িমথয্া কথা বেল, ওরা বেল “হঁয্া হঁয্া জািন, তুিম িক করেছা|”

22 েহ প্রভু আপিন অবশয্ই েদখেত পােচ্ছন প্রকৃতপেক্ষ িক ঘটেছ|
তাই, চুপ কের থাকেবন না|
আমায় েছেড় যােবন না|

23 প্রভু, উঠুন! জাগুন!
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েহ আমার প্রভু, আমার ঈশ্বর, আমার জনয্ লড়াই করুন, আমােক নয্ায় িবচার িদন|
24 প্রভু, আমার ঈশ্বর, আপনার িনরেপক্ষতা িদেয় আমার িবচার করুন|

ঐ েলাকগুেলােক আমার প্রিত িবদ্রূপ করেত েদেবন না|
25 ওরা েযন বলেত না পাের, “হঁয্া! এইেতা আমরা যা েচেয়িছ, তাই েপেয়িছ!”

ওরা েযন বলেত না পাের, “আমরা ওেক ধ্বংস কেরিছ!”
26আিম আশা কির, আমার সব শত্রু লিজ্জত ও অপমািনত হেব|

যখন আমার িকছু খারাপ হেয়িছল, তখন ওরা খুব খুশী হেয়িছল|
ওরা েভেবিছেলা ওরা আমার েথেক েবশী ভােলা!

তাই, ওই সব েলাক েযন লজ্জা ও অবমাননায় েঢেক যায়|
27 িকছু েলাক চায় আমার ভােলা েহাক্| আিম আশা কির, ওরা প্রচণ্ড সুখী হেব!

ওরা সব সময় বেল, “প্রভু মহান!
যা তঁার দােসর পেক্ষ মঙ্গলকর, িতিন তাই চান|”

28 তাই েহ প্রভু, আিম েলাকেদর বিল, আপিন কত ভাল|
প্রিতিদনই আিম আপনার প্রশংসা কির|

36
পিরচালেকর প্রিত: প্রভুর দােসর প্রিত, দায়ূেদর একিট গীত|
1 একজন খারাপ েলাক িনেজর উপেরই খুব খারাপ আচরণ কের,

যখন েস বেল, “আিম ঈশ্বরেক ভয় বা শ্রদ্ধা করেবা না|”
2 েসই েলাক িনেজর প্রিতই িমথয্াচার কের|

েসই েলাক তার িনেজর েদাষ েদেখ না|
তাই েস ক্ষমাও চায় না|

3 তার কথামাত্রই অকােজর িমথয্া কথা|
ঐ েলােকর েকানিদন সতয্ জ্ঞান হেব না এবং েকানিদন েস ভাল কাজ করেত িশখেব না|

4 রােতর েবলায় েস অকােজর পিরকল্পনা কের
সকােল উেঠ েস েকানও ভাল কাজই কের না|
এমনিক েস মন্দ করােকও এিড়েয় চেল না|

5 েহ প্রভু, আপনার প্রকৃত েপ্রম আকাশ ছঁুেয় যায়,
আর আপনার আনুগতয্ স্বেগর্ েপৗছঁায়|

6 েহ প্রভু আপনার ধাির্মকতা উচ্চতম পবর্েতর েচেয়ও উঁচু|
আপনার নয্ায়নীিত গভীরতম সমুেদ্রর েচেয়ও গভীর|

প্রভু, আপিনই মানুষ এবং পশুেদর রক্ষা কেরন|
7আপনার িবশ্বস্ত েপ্রেমর েচেয় মূলয্বান আর িকছুই েনই|

েলাকরা এবং দূতরা আপনার পাখার ছায়ায় আশ্রয় েনয়|
8 েহ প্রভু, আপনার মিন্দেরর ভাল িজিনস েথেক তারা নতুন শিক্ত পায়|

আপনার আনন্দ � নদী েথেক আপিন ওেদর জল পান করেত েদন|
9 প্রভু আপনার েথেকই জীবেনর ঝণর্া ধারা প্রবািহত হয়!

আপনার আেলা আমােদর আেলা েদখেত সাহাযয্ কের|
10 প্রভু, যারা সিতয্ সিতয্ই আপনােক েচেন, তােদর প্রিত আপনার ভােলাবাসা অবয্াহত রাখুন|
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যারা আপনার প্রিত িনষ্ঠাবান আপিন তােদর মঙ্গল করুন|
11 প্রভু অহঙ্কারী েলাকেদর হােত আমােক ধরা পড়েত েদেবন না|

দুষ্ট েলাকেদর আমােক ধরেত েদেবন না|

12 ওেদর কবেরর ফলেক িলেখ িদন,
“এখােন দুষ্ট েলাকেদর েদহ পেড় রেয়েছ|
ওেদর ধ্বংস করা হেয়েছ|
আর েকানিদন ওরা জাগেব না|”

37
দায়ূেদর একিট গীত|
1 দুষ্ট েলাকেদর েদেখ মমর্পীড়া েবাধ কেরা না|

যারা মন্দ কাজ কের, ওেদর েদেখ ঈষর্ািন্বত হেয়া না|
2 মন্দ েলাকরা সবুজ ঘাস-পাতার মত,

যা তাড়াতািড় িববণর্ হেয় মারা যায়|
3 যিদ তুিম প্রভুেত আস্থা রাখ এবং ভােলা কাজ কর,

তাহেল তুিম েবঁেচ থাকেব এবং এই পৃিথবীর ভাল বস্তুগুিল উপেভাগ করেব|
4 প্রভুর েসবা কের িনেজ উপেভাগ কর

এবং তাহেল েতামার যা প্রেয়াজন, িতিন েতামায় তাই েদেবন|
5 প্রভুর ওপের িনভর্ র কর| তঁােক িবশ্বাস কর,

যা করার িতিন তাই করেবন|
6 প্রভু েতামার ধািম্মর্কতা ও নয্ায়নীিত

মধয্ােহ্নর সূেযর্র মত উজ্জ্বল করুন|
7 প্রভুেক িবশ্বাস কর এবং তঁার সাহােযয্র জনয্ অেপক্ষা কর|

মন্দ েলাকরা যখন জয়ী হয় তখন হতাশ হেয়া না|
দুষ্ট েলােকরা যখন কু-পিরকল্পনা কের জয়ী হয়, তখন মমর্পীড়া েবাধ কেরা না|

8 কু্রদ্ধ হেয়া না! রােগ আত্মহারা হেয় েযও না!
এতখািন হতাশ হেয় েযও না, যােত েতামারও খারাপ কাজ করেত ইচ্ছা হয়|

9 েকন? কারণ মন্দ েলাকরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হেব|
িকন্তু যারা সাহােযয্র জনয্ প্রভুর কােছ প্রাথর্না করেব, তারা ঈশ্বেরর প্রিতশ্রুত ভূিম পােব|

10 খুব অল্প সমেয়র মেধয্ই দুষ্ট েলাকরা আর েসখােন থাকেব না|
েতামরা হয়েতা তােদর খঁুজেব, িকন্তু ততিদেন তারা সবাই গত হেয়েছ!

11 িবনয়ী েলাকরা ঈশ্বেরর প্রিতশ্রুত ভূিম পােব
এবং তারা শািন্ত েভাগ করেব|

12 মন্দ েলাকরা ভােলা েলাকেদর িবরুেদ্ধ মন্দ ফিন্দ আঁটেব|
ভােলা েলাকেদর িদেক দঁাত িকড়িমড় কের ওরা ওেদর েক্রাধ প্রকাশ করেব|

13 িকন্তু আমােদর প্রভু ওেদর েদেখ েদেখ হােসন|
ওেদর েয িক হেব, তা িতিন েদখেত পান|

14 মন্দ েলাকরা তােদর তরবাির তুেল েনয়, ওেদর তীর তাক কের|
ওরা দিরদ্র সহায়সম্বলহীন েলাকেক হতয্া করেত চায়|
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সৎ এবং ভােলা েলাকেদর ওরা হতয্া করেত চায়.
15 িকন্তু ওেদর তরবাির ওেদর বুেকই িবদ্ধ হেব,

ওেদর তীরও েভেঙ্গ যােব|
16 মন্দ েলাকেদর িবপুল সমােবেশর েচেয়

মুষ্টিেময় িকছু সৎ েলাক অেনক ভােলা|
17 েকন? কারণ মন্দ েলাকরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হেব|

িকন্তু প্রভু সৎ েলাকেদর প্রিত যত্ন েনন|
18 খঁািট ভােলা মানুষেদর প্রভু আজীবন রক্ষা কেরন|

ওরা অনন্তকাল ধের পুরস্কার পােব|
19 সংকট এেল সৎ েলাকরা হতাশ হেব না|

দুির্ভেক্ষর সময় ভােলা েলাকেদর জনয্ প্রচুর আহার থাকেব|
20 িকন্তু মন্দ েলাকরা প্রভুর শত্রু এবং ওরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হেব|

ওেদর উপতয্কা শুিকেয় যােব এবং পুেড় যােব|
ওরা সমূ্পণর্ভােব িবনষ্ট হেব|

21 দুষ্ট েলাকরা খুব তাড়াতািড় টাকা ধার কের, িকন্তু কখনও েসটা েফরৎ েদয় না|
িকন্তু ভােলা েলাকরা দয়ালু এবং উদারহস্ত|

22 প্রভুর আশীবর্াদপুতর্ প্রেতয্েক ঈশ্বেরর প্রিতশ্রুত েদশ পােব|
িকন্তু প্রভু যােক অিভশাপ েদন েস ধ্বংসপ্রাপ্ত হেব|

23 েয ৈসনয্ সাবধােন চেল, প্রভু তােক সাহাযয্ কেরন|
প্রভু তােক পেড় েযেত েদন না|

24 যিদ েসই ৈসনয্ েদৗেড় িগেয় শত্রুেক আক্রমণ কের,
প্রভু েসই ৈসেনয্র হাত ধের তােক পতন েথেক রক্ষা কেরন|

25 একসময় আিম তরুণ িছলাম, এখন আিম বৃদ্ধ হেয়িছ|
আিম কখনও ঈশ্বরেক ভােলা েলােকেদর পিরতয্াগ করেত েদিখ িন|
ভােলা েলােকেদর সন্তানেদর আিম কখনও খাবার িভক্ষা করেত েদিখ িন|

26 একজন সৎ েলাক মুক্ত হােত অনয্েক েদয়|
সৎ েলাকেদর সন্তানরা আশীবর্ােদর মত|

27 যিদ তুিম খারাপ কাজ না কর, যিদ তুিম ভােলা কাজ কর,
তুিম অনন্তকাল েবঁেচ থাকেব|

28 প্রভু নয্ায় ভালবােসন|
সাহাযয্ না কের িতিন তঁার অনুগামীেদর পিরতয্াগ কেরন না|

প্রভু তঁার অনুগামীেদর সবর্দাই রক্ষা কেরন|
িকন্তু দুষ্ট েলাকেদর িতিন িবনাশ কেরন|

29 সৎ েলাকরা ঈশ্বেরর প্রিতশ্রুত রাজয্ পােব|
েসখােন তারা িচরিদন বাস করেব|

30 একজন সৎ েলাক সবর্দাই সুপরামশর্ েদয়|
েস প্রেতয্েকর জনয্ই নয্াযয্ িসদ্ধান্ত েদয়|

31 তার মেনর মেধয্ সবর্দাই প্রভুর িশক্ষামালা থােক|
তাই েস সৎ পেথ বঁাচা েথেক িবরত হেব না|

32 িকন্তু দুষ্ট েলাকরা সব সময় সৎ েলাকেদর হতয্া করবার সুেযাগ েখঁােজ|
33 সৎ েলাকরা যখন মন্দ েলাকেদর ফঁােদ পেড়, তখন প্রভু সৎ েলাকেদর তয্াগ কেরন না|

ঈশ্বর কখনই সৎ েলাকেদর েদাষী বেল িবচাের সাবয্স্ত হেত েদেবন না|
34 ঈশ্বর যা বেলন তা কর এবং তঁার সাহােযয্র প্রতীক্ষা কর|
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যখন িতিন মন্দ েলাকেদর েজার কের তািড়েয় েদেবন,
তখন প্রভু েতামােকই জয়ী করেবন এবং তুিমই প্রভুর প্রিতশ্রুত রাজয্ পােব|

35আিম একজন দুষ্ট েলাকেক েদেখিছলাম েয িছল ক্ষমতাশালী|
তার িছল একটা স্বাস্থয্বান সবুজ গােছর মেতা একিট শিক্তশালী েদহ|

36 পের আিম েসই পেথ িগেয়িছ|
আিম তােক খঁুেজিছ, িকন্তু পাইিন|

37 সৎ এবং পিবত্র হও|
শািন্তিপ্রয় েলাকরা অেনক উত্তরপুরুষ পােব|

38 িকন্তু যারা ঈশ্বেরর িবধান ভােঙ্গ তারা সমূ্পণর্ িবনষ্ট হেব|
এবং তােদর উত্তরপুরুষেদরও েদশ েথেক সিরেয় েদওয়া হেব|

39 প্রভু সৎ েলােকেদর রক্ষা কেরন|
সৎ েলােকরা যখন সংকেট পেড়, তখন প্রভুই তােদর আশ্রয়|

40 প্রভু সৎ েলাকেদর সাহাযয্ কেরন, রক্ষা কেরন|
সৎ েলাকরা প্রভুেত িবশ্বাস রােখ এবং িতিন তােদর দুষ্ট েলাকেদর হাত েথেক রক্ষা কেরন|

38
স্মরণীয় িদনিটর জনয্ দায়ূেদর একিট গীত|
1 প্রভু, কু্রদ্ধ অবস্থায় আমার সমােলাচনা করেবন না|

রাগািন্বত অবস্থায় আমায় শািস্ত েদেবন না|
2 প্রভু আপিন আমায় আঘাত কেরেছন|

আপনার তীর আমার হৃদেয়র গভীের িবদ্ধ হেয়েছ|
3আপিন আমায় শািস্ত িদেয়েছন|

এখন আমার সারা শরীর যন্ত্রণা করেছ|
আিম পাপ কেরিছলাম, আপিন আমায় শািস্ত িদেলন|

আমার সমস্ত হাড় বয্থা করেছ|
4 মন্দ কাজ করার দােয় আিম অপরাধী|

আমার েসই পােপর এত ভার েয আিম লজ্জায় আমার মাথা তুলেত পারিছ না|
5আিম মূেখর্র মত কাজ কেরিছ|

এখন আমার আেছ দুগর্ন্ধময় ক্ষতস্থান|
6 এখন আিম সবর্দা েবদনায় েবঁেক রেয়িছ|

সারািদনই আিম মানিসক অবসােদ কাটাই|
7আমার সারা শরীর জ্বের টন্-টন্ করেছ|
8আিম এমনই যন্ত্রণায় কাতর েয আিম িকছু অনুভব করেত পারিছ না|

আমার দ্রুত স্পিন্দত হৃদয় আমার আতর্ নােদর কারণ!
9 েহ প্রভু, আপিন আমার তীব্র আতর্ নাদ শুেনেছন|

আিম েকান্ েকান্ িজিনেসর আকাঙ্খী তা আপিন জােনন|
10আমার অন্তের তীব্র ঘা িদেচ্ছ|

আমার সব শিক্ত চেল েগেছ এবং আিম অন্ধ হেত বেসিছ|
11আমার অসুস্থতার জনয্

আমার বনু্ধ এবং প্রিতেবশীেদর েকউই আমায় েদখেত আেস না|
আমার পিরবােরর েকউ আমার কােছ আসেব না|
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12 শত্রুরা যারা আমায় হতয্া করেত চায় তারা আমার নােম িমথয্া রটনা কের|
ওরা যারা আমায় হতয্া করেত চায়, আমার নােম িমথয্া গুজব ছড়ােচ্ছ|
সবর্দাই ওরা আমার িবষেয় আেলাচনা করেছ|

13 িকন্তু েয কােন েশােন না আিম তার মতই বিধর|
েয কথা বলেত পাের না, আিম তার মতই মূক হেয় আিছ|

14আিম েসই েলােকর মত েয, েলােক তার সম্পেকর্ িক বলেছ, তা শুনেত পায় না|
আিম যুিক্ততেকর্ প্রমাণ করেত অক্ষম েয আমার শত্রুরা িমথয্া বলেছ|

15 তাই প্রভু, আপিন আমায় বঁাচান|
েহ প্রভু, আমার ঈশ্বর, আপিন আমার হেয় কথা বলুন|

16আিম যিদ িকছু বিল, তেব আমার শত্রুরা আমায় িনেয় মজা করেব|
আমােক অসুস্থ েদখেল তারা ভাবেব েকান অনয্ায় কােজর জনয্ আমার শািস্ত হেয়েছ|

17আিম জািন খারাপ করার জনয্ আিম েদাষী|
আমার যন্ত্রণা আিম ভুলেত পারিছ না|

18 প্রভু, েয খারাপ কাজ আিম কেরিছ, তা আিম আপনােক বেলিছ|
আমার পােপর জনয্ আিম দুঃিখত|

19আমার শত্রুরা স্বাস্থয্বান ও বলবান|
ওরা অেনক অেনক িমথয্া কথা বেলেছ|

20আমার শত্রুরা আমার প্রিত অেনক খারাপ আচরণ কেরেছ|
আিম িকন্তু ওেদর শুধু ভােলা কেরিছ|

আিম শুধুমাত্র ভাল কাজই করেত েচষ্টা কেরিছ,
িকন্তু ওই সব েলাক আমার িবরুেদ্ধ েগেছ|

21 প্রভু আমায় েছেড় যােবন না!
েহ আমার ঈশ্বর, আমার কােছ থাকুন!

22 শীঘ্র এেস আমায় সাহাযয্ করুন!
েহ ঈশ্বর, আপিন আমায় রক্ষা করুন!

39
পিরচালেকর প্রিত: িযদূথূেনর প্রিত দায়ূেদর একিট গীত|
1আিম বেলিছলাম, “আিম যা বলেবা েস সম্পেকর্ সতকর্ থাকেবা|

আমার িজভেক আমােক েকান পাপ করেত েদেবা না|
vযখন আিম দুষ্ট েলাকেদর মেধয্ থাকেবা তখন আিম চুপ কের থাকেবা|”

2 তাই আিম িকছু বিল িন|
এমন িক আিম েকান ভােলা কথাও বিল িন!
িকন্তু আিম আেরা েবশী যন্ত্রণা েবাধ করিছ|

3আিম প্রচণ্ড কু্রদ্ধ িছলাম|
এ িবষেয় আিম যত েভেবিছ, ততই কু্রদ্ধ হেয়িছ|
তাই আিম িকছু বিল িন|

4 েহ প্রভু, আমায় বেল িদন, এখন আমার কী হেব?
বলুন, আর কতিদন আিম বঁাচেবা?
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আমােক জানেত িদন আসেল আমার জীবন কত েছাট|
5 েহ প্রভু আপিন আমায় একিট স্বল্প আয়ু দান কেরেছন|

আপনার তুলনায় আমার জীবন িকছুই নয়|
প্রেতয্কিট মানুেষর জীবন েমেঘর মতই যা তাড়াতািড় িমিলেয় যায়|

েকান মানুষই িচরিদন বঁাচেব না|

6আমােদর জীবন দপর্েণর প্রিতিবেম্বর মত, আমােদর সমসয্ারও প্রকৃত েকান মূলয্ েনই|
আমােদর মৃতুয্র পর কারা এই সব েভাগ করেব
তা না েজেনই আমরা সারা জীবন ধের িজিনসপত্র সংগ্রহ কের চেলিছ|

7 তাই প্রভু, আিম আর কী আশা রাখেবা?
আপিনই আমার আশা!

8 প্রভু আিম েয সব মন্দ কাজ কেরিছ, তা েথেক আমােক বঁাচান|
আমােক েযন একজন দুষ্ট মূেখর্র লজ্জ্বার সমু্মখীন হেত না হয়|

9আিম আমার মুখ খুলেবা না|
আিম েকান িকছুই বলেবা না|
প্রভু যা করণীয়, আপিন তাই কেরেছন|

10 িকন্তু েহ ঈশ্বর, আমােক আর শািস্ত েদেবন না|
আপিন যিদ না থােমন আপনার হােত আিম েশষ হেয় যােবা!

11 েহ প্রভু, বঁাচার প্রকৃত পথ সম্পেকর্ িশক্ষা েদবার জনয্, যারা ভুল কাজ কের, তােদর আপিন শািস্ত েদন|
মথ েযমন কাপড় েকেট নষ্ট কের, েতমন কের মানুষ যা ভােলাবােস, তা আপিন িবনষ্ট কের েদন|
হঁয্া, আমােদর জীবন কু্ষদ্র েমেঘর মত, যা তাড়াতািড় িমিলেয যায়|

12 প্রভু, আমার প্রাথর্না শুনুন!
িচৎকার কের আিম েয প্রাথর্না কির তা শুনুন|
আমার েচােখর জেলর িদেক তাকান|

আিম একজন পিথক মাত্র েয এই জীবন আপনার সেঙ্গ েভাগ করিছ|
আমার পূবর্পুরুষেদর মত আিম ক্ষিণেকর জনয্ এখােন থাকেবা|

13 মৃতুয্র পূেবর্, আমার চেল যাওয়ার আেগ,
আমােক একা থাকেত িদন, আমােক সুখী হেত িদন|

40
পিরচালেকর প্রিত: দায়ূেদর একিট গীত|
1আিম প্রভুেক েডেকিছলাম, িতিন তা শুেনেছন|

িতিন আমার ডাক শুেনেছন|
2 িতিন আমােক কবর েথেক েটেন তুেলেছন|

িতিন আমােক েসই কাদাময় জায়গা েথেক েটেন তুেলেছন|
িতিন আমায় উদ্ধার কের, আমােক শক্ত মািটেত দঁাড় কিরেয়েছন|

িতিন আমার পদস্খলন হেত েদন িন|
3 প্রভু আমার মুেখ নতুন গান িদেয়েছন,
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েসই গান িদেয় আিম আমার ঈশ্বেরর প্রশংসা কির|
বহুেলাক েদখেত পােব আমার িক হেব

এবং তারা ঈশ্বেরর উপাসনা করেব| তঁারা প্রভুেক িবশ্বাস করেব|
4 েসই ধনয্ েয প্রভুর উপর িবশ্বাস রােখ|

যিদ েকউ অপেদবতা এবং মূির্ত্তর িদেক সাহােযয্র জনয্ না যায় েস প্রকৃতই সুখী হেব|
5 প্রভু, আমােদর ঈশ্বর, আপিন অেনক আশ্চযর্য্ কাযর্ কেরেছন!

আমােদর জনয্ আপনার ভীষণ ভােলা পিরকল্পনা আেছ|
েকান েলাকই তার সব তািলকা করেত পারেব না!

আিম েসই সব িজিনেসর কথা বার বার বলেবা যা গুেন েশষ করা যায় না|

6আপিন আমােক প্রকৃত সতয্ বাণী েশানাবার কান িদেয়েছন|
েহ প্রভু আপিন আমােক এটা বুঝেত িদেয়েছন|

আপিন প্রকৃতপেক্ষ উৎসগর্ বা শসয্ ৈনেবদয্ েকানটাই চান িন|
আপিন আসেল েহামবিল এবং পাপেমাচেনর ৈনেবদয্ও চান না|
িকন্তু আপিন যা চান তা হল অনয্ আেরা িকছু|

7 তাই আিম বেলিছ, “এই েয আিম, আমায় গ্রহণ করুন|
আিম এেসিছ, আমার সম্পেকর্ বইেত এমনই েলখা আেছ|

8 েহ ঈশ্বর, আপিন যা চান, আিম েসইগুেলাই করেত চাই|
আিম আপনার িশক্ষামালাগুেলা জানেত চাই|”

9 মহাসভায় মানুেষর সামেন আিম জেয়র কথা বেলিছ|
এবং প্রভু আপিন জােনন, সুসমাচার উচ্চারণ করা েথেক আিম কখনও িবরত হব না|

10আপনার কৃত মহৎ  কীির্ত সম্পেকর্ আিম বেলিছ|
আমার অন্তেরও আিম েস সব কথা েগাপন রািখ িন|

প্রভু আিম েলাকেদর বেলিছ, িনেজেদর বঁাচােনার জনয্ তারা আপনার ওপর িনভর্ র করেত পাের|
আিম মহাসভায় আপনার করুণা ও িবশ্বস্ততা েগাপন কির িন|

11 তাই, প্রভু আপনার করুণা আমার কােছ লুেকােবন না!
আপনার করুণা ও িবশ্বস্ততা িদেয় আমায় রক্ষা করুন|

12 মন্দ েলাকরা আমার চারিদেক জড় হেয়েছ|
তােদর গুেন েশষ করা যােব না!

আিম আমার পােপর আবেত্তর্ আটেক পেড়িছ|
আিম তা েথেক পালােত পারিছ না|

আমার মাথার চুেলর েচেয়ও ওেদর সংখয্া েবশী|
আিম সাহস হািরেয়িছ|

13 প্রভু আমার কােছ ছুেট আসুন, আমায় বঁাচান!
প্রভু তাড়াতািড় এেস আমায় সাহাযয্ করুন!

14ঐসব মন্দ েলাক আমায় হতয্া করেত চাইেছ|
প্রভু ঐসব েলাকেক হতাশ ও লিজ্জত করুন|

ঐ েলাকরা আমায় আঘাত করেত চাইেছ|
ওরা েযন লজ্জায় ছুেট পািলেয় যায়!

15ঐ মন্দ েলাকরা আমায় িনেয় হাসাহািস কের|
ঐসব েলাক েযন অবমাননায় েবাবা হেয় যায়!

16 িকন্তু তারা, যারা আপনার কােছ আেস েযন সুখী হয় ও আনন্দ পায়|
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তারা আপনার হােত উদ্ধার েপেত ভালবােস| অতএব তারা বলুক, “প্রভুর প্রশংসা কর!”

17 প্রভু, আিম একজন দিরদ্র ও অসহায় মানুষ|
আমায় সাহাযয্ করুন, আমায় রক্ষা করুন|
েহ আমার ঈশ্বর, আর েদরী করেবন না!

41
পিরচালেকর প্রিত| দায়ূেদর একিট গীত|
1 েসই বয্িক্ত েয দীন দিরদ্রেক সফল হেত সাহাযয্ কের, েস িবপুল পিরমােন আশীবর্াদ পােব|

সমসয্ার সময় প্রভু তােক উদ্ধার করেবন|
2 প্রভু েসই বয্িক্তেক রক্ষা করেবন এবং জীিবত রাখেবন|

পৃিথবীেত েসই েলাকই আশীবর্াদ ধনয্ হেব|
তার েসই েলােকর শত্রুর হােত ঈশ্বর তােক ধ্বংস হেত েদেবন না|

3 যখন েসই বয্িক্ত অসুস্থ হেয় িবছানায় পেড় থােক, প্রভু তােক শিক্ত েদন|
েস িবছানায় অসুস্থ থাকেত পাের, িকন্তু প্রভু তােক সুস্থ কের েদন!

4আিম বেলিছলাম, “প্রভু, আমার প্রিত সদয় েহান,
আিম আপনার িবরুেদ্ধ পাপ কেরিছ, আপিন আমায় ক্ষমা কের িদন, সুস্থ কের তুলুন|”

5আমার শত্রুরা আমার সম্পেকর্ খারাপ কথা বলেছ|
তারা বেল, “যখন ও মারা যােব তখন ওর নাম মুেছ যােব|”

6 েলােক আমােক েদখেত আেস
িকন্তু তারা প্রকৃতই িক ভাবেছ, তা আমােক বেল না|

ওরা আমার সম্পেকর্ খবর িনেত আেস
এবং িফের িগেয় গুজব ছড়ায়|

7আমার শত্রু আমার সম্পেকর্ কানাঘুেষা কের|
ওরা আমার িবরুেদ্ধ খারাপ কাজ করার ষড়যন্ত্র করেছ|

8 ওরা বেল, “ও িনশ্চয় েকান অনয্ায় কাজ কেরিছেলা|
তাই ও অসুস্থ হেয়েছ
এবং আর কখনও ভােলা হেয় উঠেব না|”

9আমার িপ্রয়তম বনু্ধ, আমার সেঙ্গ েখেয়েছ|
আিম ওেক িবশ্বাস কেরিছলাম| িকন্তু এখন েসও আমার িবরুেদ্ধ িগেয়েছ|

10 তাই প্রভু আমার প্রিত সদয় েহান|
আমােক উেঠ দঁাড়ােত িদন, ওেদর প্রাপয্ আিম েফরৎ েদেবা|

11 প্রভু শত্রুেদর হােত আমােক আহত হেত েদেবন না|
তাহেল আিম বুঝেবা আমােক আঘাত করার জনয্ আপিন ওেদর পাঠান িন|

12আিম িনেদর্ াষ িছলাম, তাই আপিন আমায় সহায়তা িদেয়িছেলন|
আমােক উেঠ দঁাড়ােত িদন, িচরিদন আপনার েসবা করেত িদন|

13 প্রভু, ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর প্রশংসা কর!
িতিন িচরিদন িছেলন, িতিন িচরিদন িবরািজত থাকেবন|
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আেমন|

িদ্বতীয় খণ্ড

42
(গীতসংিহতা 42-72)

পিরচালেকর প্রিত: েকারহ পিরবােরর একিট মস্কীল|
1 হিরণ েযমন ঝণর্ার জেলর জনয্ তৃষ্ণাতর্ থােক,

েসইভােব েহ ঈশ্বর, আমার আত্মাও আপনার জনয্ তৃষ্ণাতর্ |
2জীবন্ত ঈশ্বেরর জনয্ আমার আত্মা তৃষ্ণাতর্ |

আিম তঁার সেঙ্গ সাক্ষাৎ করেত পাির?
3আমার শত্রু আমায় অনবরত উপহাস কের চেলেছ|

েস বলেছ, “েকাথায় েতামার ঈশ্বর?
িতিন িক এখনও েতামায় বঁাচােত আেসন িন?”

আিম এমনই দুঃখী েয একমাত্র েচােখর জলই আমার খাদয্ হেয়েছ|

4 পিবত্র মিন্দের যখন আমার সুসময় িছল, েস কথা যখন স্মরণ কির তখন আমার হৃদয় িবদীণর্ হেয় যায়|
আমার মেন পেড় আিম ভীেড়র এেকবাের সামেন িগেয় জনতােক ঈশ্বেরর মিন্দেরর িদেক েনতৃত্ব
িদেত িনেয় েযতাম|

উৎসব পালেনর সময় প্রভুর প্রশংসায়
জনতা েয আনন্দ গীত গাইেতা আিম তা স্মরণ কির|

5-6 েকন আিম এত িবমষর্ হব?
েকন আিম এত মমর্পীড়া েভাগ করব?

আিম ঈশ্বেরর সাহােযয্র জনয্ অেপক্ষা করেবা|
তবু আিম তঁার প্রশংসা করবার একটা সুেযাগ পােবা|
িতিন আমায় রক্ষা করেবন!

“েহ আমার ঈশ্বর, আিম এত দুঃিখত কারণ, এই েছাট্ট পাহাড়, এই জায়গা েথেক আিম আপনােক স্মরণ
করিছ|

েযখােন হেম্মর্াণ পবর্ত ও যদর্ ন নদী এেস িমেলেছ|”
7 পৃিথবীর গভীর অতল েথেক আগত জল,

জলপ্রপােতর মেধয্ িদেয় ঝেড় পড়েছ, আিম েসই জেলর গজর্ ন শুেনিছ|
প্রভু আপনার সব তরঙ্গ িবেক্ষাভ আমার মাথার ওপর িদেয় যােচ্ছ|

আপিন আমায় সমসয্ার মেধয্ েফেলেছন!

8 প্রেতয্ক িদন আমার প্রিত প্রভু তঁার প্রকৃত ভােলাবাসা েদখান|
প্রিত রােত আমার জীবন্ত ঈশ্বেরর জনয্ আমার একিট প্রাথর্না সঙ্গীত আেছ|

9আিম আমার ৈশলস্বরূপ ঈশ্বেরর সেঙ্গ কথা বলব, “প্রভু, েকন আপিন আমায় ভুেল েগেছন?
েকন আিম আমার শত্রুেদর িনষু্ঠরতার জনয্ ভুগব?”

10আমার শত্রুরা আমােক অনবরত অপমান কের চেলেছ এবং তারা আমােক চরম আঘাত েহেন িজজ্ঞাসা
করেছ, “েকাথায় েতামার ঈশ্বর?

িতিন িক এখনও েতামায় বঁাচােত আেসন িন?”
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11 েকন আিম অত দুঃিখত হেবা?
েকন আিম অবসন্ন হেবা?

আমােক প্রভুর সাহােযয্র জনয্ অেপক্ষা করেত হেব|
আিম তবুও তঁার প্রশংসা করবার একটা সুেযাগ পাব|
িতিন আমায় রক্ষা করেবন!

43
1 েহ ঈশ্বর, একজন েলাক আেছ েয আপনার একিনষ্ঠ ভক্ত নয়|
েস েলাক অতয্ন্ত ঠগ ও িমথয্াবাদী|
েহ ঈশ্বর, আমােক ঐ েলাকটার হাত েথেক রক্ষা করুন!
আমােক প্রিতরক্ষা করুন এবং প্রমাণ কের িদন েয আিম িনেদর্ াষ|
2 ঈশ্বর, আপিনই আমার দূগর্স্বরূপ!

প্রভু, েকন আপিন আমায় তয্াগ কের েগেছন?
েকন আিম আমার পীড়নকারী

শত্রুর হােত এত িবপযর্স্ত হেবা?
3 েহ ঈশ্বর, আপনার সতয্ এবং আেলা আমার ওপর িবকীণর্ েহাক্|

আপনার আেলা ও সতয্ আমায় পথ েদখােব|
ঐগুেলা আমায় আপনার পিবত্র পবর্েত িনেয় যােব|

ঐগুেলা আমােক আপনার গৃেহর পথ েদখােব|
4আিম ঈশ্বেরর েবদীর কােছ যােবা|

আিম েসই ঈশ্বেরর কােছ যােবা, িযিন আমায় এত সুখী কেরেছন|
ঈশ্বর, েহ আমার ঈশ্বর,

আিম বীণা বািজেয় আপনার প্রশংসা করেবা|

5 েকন আিম এত দুঃিখত?
েকন আিম এত অবসন্ন?

আমার ঈশ্বেরর সাহােযয্র জনয্ প্রতীক্ষা করা উিচৎ |
আিম তবুও প্রভুর প্রশংসা করবার একটা সুেযাগ পাব|
িতিন আমায় রক্ষা করেবন!

44
পিরচালেকর প্রিত: েকারহ পিরবার েথেক একিট মস্কীল|
1 ঈশ্বর, আমরা আপনার সম্পেকর্ শুেনিছ|

আমােদর িপতৃপুরুষরা বেল েগেছন তঁােদর জীবদ্দশায় আপিন িক কেরেছন|
তঁারা বেল েগেছন সুদূর অতীেত আপিন কী কেরেছন|

2 ঈশ্বর আপনার পরাক্রমী শিক্তবেল এই ভূখণ্ড
আপিন অেনয্র কাছ েথেক িনেয় আমােদর িদেয়েছন|

েসই সব িভেন্দশী েলােকেদর আপিন এেকবাের ধূিলসয্াৎ কের িদেয়েছন|
এই ভূখণ্ড েছেড় েযেত আপিন তােদর বাধয্ কেরেছন|

3আমােদর িপতৃপুরুষরা তঁােদর তরবািরর েজাের এই ভূখণ্ড অিধকার কেরন িন|
তঁােদর বিলষ্ঠ বাহুর েজাের তঁারা জয়ী হন িন|



গীতসংিহতা 44:4 795 গীতসংিহতা 44:21

এই সব হেয়েছ কারণ, আপিন আমােদর িপতৃপুরুষেদর সেঙ্গ িছেলন|
ঈশ্বর আপনার িবপুল শিক্ত আমার িপতৃপুরুষেদর রক্ষা কেরেছন|
েকন? কারণ আপিন তােদর ভােলাবাসেতন!

4 েহ ঈশ্বর, আপিনই আমার রাজা|
আপিন আজ্ঞা িদন এবং যােকােবর েলাকেদর জেয়র পেথ পিরচািলত করুন|

5 েহ ঈশ্বর, আপনার সাহাযয্ িনেয়ই আমরা আমােদর শত্রুেক িপছু হিটেয় েদেবা|
আপনার ক্ষমতা িনেয় আমরা আমােদর শত্রুেদর ওপর অনায়ােস িবজয়ী হব|

6আিম আমার তীর-ধনুেক আস্থা রািখ না|
আিম জািন অন্ততঃ আমার তরবাির আমােক রক্ষা করেব না|

7 ঈশ্বর আপিনই আমােদর শত্রুর হাত েথেক বঁািচেয়েছন|
আপিনই শত্রুেদর লজ্জার মুেখ েঠেল িদেয়েছন|

8 েহ ঈশ্বর, সারািদন ধের আমরা আপনার প্রশংসা কেরিছ!
িচরকাল আমরা আপনার প্রশংসা করেবা!

9 িকন্তু েহ ঈশ্বর আপিন আমােদর তয্াগ কেরেছন|
আপিন আমােদর িবব্রত কেরেছন| আপিন আমােদর সেঙ্গ যুেদ্ধ আেসন িন|

10আপিনই আমােদর শত্রুেদর আমােদর েঠেল সিরেয় েদবার সুেযাগ কের িদেয়েছন|
শত্রুরা আমােদর সম্পদ িনেয় েগেছ|

11আপিন আমােদর েসই েমেষর মত েফেল েরেখিছেলন যােদর বধ করেত িনেয় যাওয়া হয়|
েসই সব েমেষর মত আমােদর পিরতয্াগ কেরেছন|
আমােদর আপিন িবেদশী জািতগুিলর মেধয্ ছিড়েয় িদেয়েছন|

12 েহ ঈশ্বর, আপিন আপনার েলাকেদর নামমাত্র মূেলয্ িবিক্র কেরেছন|
এমনিক আপিন মূলয্ িনেয়ও েকান তকর্ করেলন না|

13 প্রিতেবশীেদর কােছ আপিন আমােদর হাসয্স্পদ কের তুলেলন|
ওরা আমােদর িনেয় হাসাহািস ও মজা কের|

14আমরা এখন েলাকমুেখ হািসর গেল্পর মত|
এমনিক েসই সব েলাক যােদর িনেজেদর েকান জািত েনই তারাও আমােদর েদেখ মাথা নািড়েয়
হােস|

15আিম লজ্জায় ডুেব রেয়িছ|
সারািদন ধের আিম আমার লজ্জােকই েদিখ|

16 যারা আমার প্রিত প্রিতেশাধ িনেত ইচু্ছক,
েসই সব শত্রুর উপহাস এবং অপমান েথেক আিম লজ্জায় িনেজেক লুিকেয় রািখ|

17 ঈশ্বর, আমরা আপনােক ভুিল িন|
তথািপ আপিন আমােদর প্রিত ঐসব করেলন|

যখন আপনার চুিক্তেত আমরা স্বাক্ষর কেরিছলাম,
তখন আমরা আপনার সেঙ্গ িমথয্াচার কির িন!

18 ঈশ্বর, আমরা আপনার কাছ েথেক মুখ ঘুিরেয় দূের চেল যাই িন|
আমরা আপনােক অনুসরণ করা েথেক িবরত হই িন|

19 িকন্তু েহ ঈশ্বর, েযখােন েশয়ােলর বাস, েসখােন আপিন আমােদর গঁুিড়েয় েফলেলন|
মৃতুয্র মত নীরন্ধ্র অন্ধকাের আপিন আমােদর তয্াগ কের চেল েগেছন|

20আমরা িক আমােদর ঈশ্বেরর নাম ভুেল িগেয়িছলাম?
আমরা িক অনয্ েকান েদবতার কােছ প্রাথর্না কেরিছলাম?
না! আমরা তা কির িন|

21 িনিশ্চতভােব ঈশ্বর এইসব জােনন|
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আমােদর গভীরতম েগাপন কথা পযর্ন্ত িতিন জােনন|
22 ঈশ্বর, সারািদন ধের আমরা আপনার জনয্ প্রাণ িদেয়িছ!

েয সব েমষেদর েকেট েফলা হেব আমরা তােদর মতই হেয়িছ|
23 েহ আমার প্রভু, উঠুন!

েকন আপিন ঘুমােচ্ছন?
উঠুন! িচরিদেনর জনয্ আমােদর তয্াগ করেবন না!

24 প্রভু, েকন আপিন আমােদর েথেক লুেকােচ্ছন?
আপিন িক আমােদর দুঃখ যন্ত্রণা ভুেল েগেছন?

25আমােদর ধূেলার মেধয্ েঠেল েদওয়া হেয়েছ|
ধূেলােত উদর েঠিকেয় আমরা পেড় আিছ|

26 ঈশ্বর, উঠুন এবং আমােদর সাহাযয্ করুন!
আপনার িচরন্তণ েপ্রম প্রদশর্ন কের আমােদর উদ্ধার করুন!

45
পিরচালেকর প্রিত: “েশাশন্নীম” গানিট েয পদর্ ায় গাওয়া েসই পদর্ ায় গাওয়া| েকারহ পিরবার েথেক মস্কীল
একিট গীত| একিট েপ্রম গীত|
1 রাজার জনয্ যখন আিম এই গানিট িলখিছ,

আমার মন চমৎ  কার শব্দসমূেহ ভের যােচ্ছ|
একজন দক্ষ েলখেকর কলেম েযমন শব্দ আেস,

েতমিন ভােব আমার মুেখ শব্দগুেলা আসেছ|

2 েয েকান েলােকর েথেকই তুিম সুন্দর!
তুিম একজন দারুণ বক্তা|
তাই ঈশ্বর সবর্দাই েতামােক আশীবর্াদ করেবন!

3 েতামার তরবাির েকামের েবঁেধ নাও|
েতামার েগৗরবময় উির্দ পের নাও|

4 েতামােক বড় সুন্দর েদখায়! যাও, নয্ায় এবং সেতয্র যুেদ্ধ িবজয়ী হও|
েতামার বলবান ডান হাত িবস্ময়কর কাজ করবার িশক্ষা েপেয়েছ|

5 েহ রাজা আপনার ধারােলা তীরসমূহ আপনার শত্রুেদর হৃদেয়র গভীের িবদ্ধ হেয়েছ, আপনার সামেনই
তারা মািটেত লুিটেয় পড়েব|

আপিন িচরকাল আপনার শত্রুেদর ওপের শাসন করেবন|
6 েহ ঈশ্বর, আপনার িসংহাসন িচরিবরাজমান থাকেব!

আপিন নয্ায়সঙ্গতভােব শাসন কেরন|
7আপিন নয্ায় ভােলাবােসন এবং আপিন মন্দ ঘৃণা কেরন|

তাই ঈশ্বর, আপনার ঈশ্বর
আপনােক আপনার অনুগামীেদর রাজা কেরেছন|

8আপনার েপাশাক চন্দন, ঘৃতকুমারী ও দারুিচিনর গেন্ধ সুবািসত|
হািতর দঁােতর কাজ করা আপনার প্রাসাদ েথেক আপনার িবেনাদেনর জনয্ সঙ্গীত েভেস আসেছ|

9আপনার সভা-নিন্দনীরা সকেলই রাজকনয্া, রাণী
আপনার ডানিদেক খঁািট েসানার রাজমুকুট পের বেস আেছন|

10 েহ আমার নারী, আমার কথা েশান|
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খুব মন িদেয় েশান, তাহেল তুিম বুঝেত পারেব|
িনেজর েলাকজন
এবং বােপর বাড়ীর কথা ভুেল যাও|

11 তাহেল রাজা েতামার রূেপ খুশী হেবন|
িতিন েতামার নতুন প্রভু হেবন|

তাই তঁােক েতামার সম্মান করা উিচৎ |
12 েসার প্রেদেশর ধনী েলাকরা, েতামার সাক্ষাৎ পাবার জনয্

েতামার কােছ মূলয্বান উপহার সামগ্রী িনেয় আসেব|

13 েসানার সুেতা িদেয় েবানা তঁার েপাশােক
রাজকনয্ােক েদখেত মিহযসী লাগেছ|

14 েসই সুন্দর েপাশাক পের যখন িতিন রাজার কােছ যােবন
তখন রাজার সভা-নিন্দনীরা তঁার িপছন িপছন যােব|

15 নােচ, গােন, আনেন্দ মশগুল হেয়
তারা রাজপ্রাসােদর িদেক যােব|

16 েহ রাজা, আপনার পের, রাজয্ শাসন করার জনয্
আপিন অেনক পুত্র সন্তান পােবন| যােত আপনার পের তারা রাজয্ শাসন করেত পাের|

17আিম আপনার নাম িচরিদেনর জনয্ িবখয্াত কের যােবা|
েলােক িচরকাল আপনার প্রশংসা কের যােব!

46
পিরচালেকর প্রিত: েকারহ পিরবােরর একিট গীত| অলােমােতর দ্বারা একিট গীত|

1 ঈশ্বর আমােদর আশ্রয় এবং আমােদর শিক্তর উৎ স|
সমসয্ার সময় তঁার মেধয্ই আমরা সব সাহাযয্ খঁুেজ পােবা|

2 তাই যখন ভূিমকম্প হয়, যখন পবর্ত েভেঙ সমুেদ্র পেড় যায়
তখন আমরা ভয় পাই না|

3 যখন সমুদ্র উত্তাল হেয় ওেঠ আর গজর্ ন কের
এবং পবর্ত যখন েকঁেপ ওেঠ, তখন আমরা ভয় পাই না|

4 একিট নদী আেছ যার েস্রাত ঈশ্বেরর শহের
পরাৎ  পেরর পিবত্র শহের আনন্দ বেয় আেন|

5 েসই শহের ঈশ্বর আেছন, তাই েকানিদন তা ধ্বংস হেব না|
সূেযর্াদেয়র আেগই ঈশ্বর েসখােন সাহােযয্র জনয্ উপিস্থত থাকেবন|

6 যখন প্রভু গজর্ ন করেবন, পৃিথবী েভেঙ্গ পড়েব,
জািতগুিল ভেয় কঁাপেব এবং রাজত্বগুিল েভেঙ পড়েব|

7 সবর্শিক্তমান প্রভু আমােদর সেঙ্গ আেছন|
যােকােবর ঈশ্বরই আমােদর িনরাপদ স্থান|
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8 প্রভু েয সব ক্ষমতা সম্পন্ন কাজ কেরন তা েদখ|
পৃিথবীেত িতিন েয সব িবস্ময়কর িজিনসগুিল কেরেছন েসগুেলা েদখ|

9 প্রভু এই পৃিথবীর েয েকান জায়গার যুদ্ধ থািমেয় িদেত পােরন|
িতিন একজন ৈসিনেকর ধনু েভেঙ িদেত পােরন|

িতিন তােদর বল্লম চূণর্িবচূণর্ কের িদেত পােরন
এবং িতিন তােদর রথও পুিড়েয় িদেত পােরন|

10 ঈশ্বর বেলন, “লড়াই বন্ধ কর এবং আিমই েয ঈশ্বর এই িশক্ষা গ্রহণ কর!
আিমই েসই জন, েয জািতগণেক পরািজত কির!
আিমই পৃিথবীেক িনয়ন্ত্রণ কির!”

11 সবর্শিক্তমান প্রভু আমােদর সেঙ্গ আেছন|
যােকােবর ঈশ্বরই আমােদর িনরাপদ স্থান|

47
পিরচালেকর প্রিত: েকারহ পিরবােরর েথেক একিট গীত|
1 েহ পৃিথবীর জনগণ, েতামরা হাততািল দাও!

মহানেন্দ ঈশ্বেরর উেদ্দেশয্ ধ্বিন দাও!
2 পরাৎ  পর প্রভু বড় ভয়ঙ্কর|

িতিন সারা পৃিথবীর মহান রাজা|
3 িতিন আমােদর অনয্ েলাকেদর পরািজত করেত সাহাযয্ কেরন|

ঐসব জািতেক িতিন আমােদর অধীনস্থ কেরেছন|
4 প্রভুই আমােদর জনয্ িনির্দষ্ট ভূখণ্ড মেনানীত কেরেছন|

যােকাব, যােক িতিন ভােলাবাসেতন, তঁার জনয্ িতিনই সুন্দর ভূখণ্ড মেনানীত কেরেছন|

5 িশঙা ও েভরীর শেব্দর মােঝ প্রভু
তঁার িসংহাসেন আেরাহণ কেরন|

6 ঈশ্বেরর উেদ্দেশয্ প্রশংসা কর, তঁার প্রশংসা কর|
আমােদর রাজার প্রশংসাগীত গাও, তঁার প্রশংসা কর|

7 ঈশ্বরই সারা পৃিথবীর রাজা|
তঁারই প্রশংসা কর|

8 ঈশ্বর তঁার পিবত্র িসংহাসেন বেসন|
িতিন সব জািতেক শাসন কেরন|

9 সব জািতর েনতারা অব্রাহােমর ঈশ্বেরর
েলাকেদর সেঙ্গ একত্র হয়|

পৃিথবীর সব জািতর সকল েনতা ঈশ্বেরর অধীন|
ঈশ্বর তােদর সবার ওপের িবরাজ কেরন!
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48
েকারহ পিরবার েথেক একিট প্রশিস্ত গীত|
1 প্রভু মহান! আমােদর ঈশ্বেরর শহের,

তঁার পিবত্র পবর্েত েলাকরা িনষ্ঠার সেঙ্গ তঁার প্রশংসা কের|
2 ঈশ্বেরর পিবত্র শহর একিট মেনারম উচ্চতায় অবিস্থত!

তা সারা পৃিথবীর েলাকেদর সুখী কের!
িসেয়ান পবর্তই ঈশ্বেরর প্রকৃত পবর্ত|*

এটাই মহান রাজার নগর|
3ঐ শহেরর রাজপ্রাসাদগুেলার মেধয্,

ঈশ্বর নগর দুগর্ িহসােব জ্ঞাত|
4 এক সময় িকছু রাজা একসেঙ্গ িমেল

এই শহর আক্রমণ করার পিরকল্পনা করেলা|
তারা সবাই দেল দেল শহেরর িদেক এিগেয় এেলা|

5 িকন্তু যখন তারা এই শহর েদখেলা, তখন তারা অিভভূত হেয় েগল;
তারা ভয় েপেয় েদৗেড় পািলেয় েগল!

6 ভেয় পিরপূণর্ হেয় তারা েকঁেপ উঠল|
তারা প্রসব যন্ত্রণায় বয্িথত একজন মিহলার মত কঁাপেত লাগল!

7 ঈশ্বর একটা দমকা পূেবর বাতাস িদেয়ই
আপিন ওেদর বড় জাহাজ ধ্বংস কের িদেয়েছন|

8 হঁয্া, আমরা আপনার পরাক্রেমর কথা শুেনিছ|
আমরা আমােদর ঈশ্বেরর নগের এবং আমােদর সবর্শিক্তমান প্রভুর নগের তা ঘটেতও েদেখিছ|

ঈশ্বর েসই নগরেক িচরিদেনর জনয্ দৃঢ় রাখেবন!

9 েহ ঈশ্বর, আপনার মিন্দের, আমরা আপনার েপ্রমময় দয়ার কথা ধয্ান কির|
10 ঈশ্বর, আপিন িবখয্াত|

সারা পৃিথবী জুেড় েলাকরা আপনার প্রশংসা কের|
প্রেতয্েকই জােন আপিন কত ভাল|

11 ঈশ্বর, িসেয়ান পবর্ত সতয্ই সুখী|
আপনার িসদ্ধােন্তর জনয্ িযহূদার শহরগুিল আনন্দ করেছ|

12 িসেয়ান শহের ঘুরুন|
এই শহরেক েদখুন এবং দুগর্সমূহ গুেন েদখুন|

13 এর েদওয়ালগুেলা েদখুন|
িসেয়ােনর প্রাসাদগুিলেক মুগ্ধভােব প্রশংসা করুন|

তাহেল আপিন পরবতীর্ প্রজন্মেক এ িবষেয় বলেত পারেবন|
14 এই আমােদর ঈশ্বর িচরিদেনর ঈশ্বর!

িচরিদেনর জনয্ িতিন আমােদর পিরচািলত করেবন!

49
পিরচালেকর প্রিত: েকারহ পিরবার েথেক একিট গীত|
1 েহ জািতসকল, েতামরা েশান|
* 48:2: ঈশ্বেরর � পবর্ত আক্ষিরক অেথর্, “ষাফেনর শীষর্” কনানীয় গেল্প আেছ, েযখােন ঈশ্বর বাস কেরন েসিটই ষাফন পবর্ত|
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পৃিথবীর সকল মানুষ, েতামরা েশান|
2 ধনী দিরদ্র প্রেতয্কিট েলাক, েতামরা েশান|

3আিম েতামােদর অতয্ন্ত জ্ঞােনর
এবং িচন্তেনর কথা িকছু বলেবা|

4আিম িনেজ এই কািহনীগুিল শুেনিছ|
এখন আমার বীণার সহেযােগ গান েগেয়, েসই বাণী আিম েতামােদর কােছ প্রকাশ করেবা|

5 যিদ সংকট আেস েকন আিম ভীত হব?
যিদ দুষ্ট েলােকরা আমােক িঘের থােক এবং আমােক ফঁােদ েফলার েচষ্টায় থােক, আিম েকন ভয়
পােবা?

6 িকছু েলাক ভােব তােদর শিক্ত এবং সম্পিত্ত তােদর রক্ষা করেব|
প্রকৃতপেক্ষ ওরা েবাকা েলাক|

7 েকান েলাকরা, বনু্ধ, েতামােক বঁাচােত পারেব না|
েলাকরা ঈশ্বরেক উৎ েকাচ িদেত পাের না|

8 িনেজর জীবনেক িকেন েফলার মত
যেথষ্ট টাকা একটা মানুষ কখনই পােব না|

9 িনেজর কবেরর পচন েথেক শরীরেক রক্ষা করার মত
এবং িচরকাল েবঁেচ থাকার অিধকার েকনার মত
টাকা একটা মানুষ কখনই পােব না|

10 েদখ, জ্ঞানী েলাকরা েবাকা এবং অজ্ঞ েলােকর মতই মের|
অনয্ েলাকরা তােদর সম্পদ িনেয় যায়|

11 িচরিদেনর জনয্ ওেদর কবর ওেদর ঘর হয়|
যিদও জীিবত অবস্থায় তােদর অেনক জিম িছল|

12 েলাকরা ধনী হেয় েযেত পাের িকন্তু িচরিদন তারা এখােন থাকেব না|
আর পঁাচটা পশুর মত তারাও মরেব|

13 যারা তােদর সম্পদ িনেয় তুষ্ট হেব,
েসই েবাকা েলাকেদর ঐ পিরণিতই হেব|

14 ওই সব েলাক েমেষর মত|
ওেদর কবেরর মেধয্ রাখা হেব, মৃতুয্ ওেদর শাসন করেব|

তারপর েসই সকােল সৎ েলাকরাই জয়ী হেব, অনয্িদেক অহঙ্কারী েলাকেদর েদহ
তােদর সুদৃশয্ ঘর েথেক বহু দূের কবেরর মেধয্ নীরেব পেচ যােব|

15 িকন্তু প্রভু আমায় মৃতুয্ েথেক মুিক্ত েদেবন এবং আমার জীবনেক রক্ষা করেবন|
যখন িতিন আমােক তঁার সেঙ্গ িনেয় যােবন, তখন িতিন আমায় কবেরর দুেভর্ াগ েথেক রক্ষা করেবন!

16 মানুষ শুধুমাত্র ধনী বেল ওেদর ভয় েপও না|
তােদরও ভয় েপও না যােদর খুব সুদৃশয্ বাড়ী আেছ|

17 মৃতুয্র সময় তারা েকান িজিনসই সেঙ্গ িনেয় যােব না|
ঐসব সুন্দর িজিনেসর মেধয্ একটাও সেঙ্গ িনেয় যােব না|

18একজন সম্পদশালী েলাক তার ইহজীবেন েয সাফলয্ লাভ কেরেছ, েস িবষেয় েস িনেজেক অিভনন্দন
জানােত পাের|

এমনিক িনেজর জনয্ েস যা কেরেছ, তার জনয্ অনয্ েলাকও তার গুণগান করেত পাের|
19 িকন্তু এমন সময় আসেব যখন তােক মরেত হেব,

এবং মৃতুয্েলােক িগেয় তােক তার পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ থাকেত হেব|
আর েকানিদন েস িদেনর আেলা েদখেব না|
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20 েলােকরা খুব ধনশালী হেত পাের, িকন্তু তবু তারা প্রকৃত সতয্ হৃদয়ঙ্গম করেত পাের না|
িকন্তু িনছক একটা প্রাণীর মত তােদরও মরেত হেব|

50
আসেফর সঙ্গীতগুিলর অনয্তম|
1 প্রভু, িযিন ঈশ্বরেদরও ঈশ্বর স্বয়ং িতিন কথা বলেছন|

িতিন সূেযর্াদয় েথেক সূযর্াস্ত পযর্ন্ত, অথর্াৎ এ প্রান্ত েথেক ও প্রান্ত পযর্ন্ত সমগ্র পৃিথবীর মানুষেক
িচৎকার কের ডাক িদেচ্ছন|

2 িসেয়ান েথেক দীিপ্তমান ঈশ্বর অসীম সুন্দর!
3আমােদর ঈশ্বর আসেছন এবং িতিন নীরব থাকেবন না|

তঁার সামেন সবর্গ্রাসী আগুন জ্বলেছ|
তঁার চারিদেক প্রচণ্ড ঝড় বইেছ|

4 যখন িতিন তঁার েলাকেদর িবচার কেরন
তখন িতিন আকাশ ও পৃিথবীেক সাক্ষী থাকেত ডােকন|

5 ঈশ্বর বেলন, “েহ আমার অনুগামীরা আমার চািরিদেক এস|
েহ আমার ভক্তসকল, আমরা এেক অেনয্র সেঙ্গ চুিক্ত কেরিছ|”

6 ঈশ্বর হেলন িবচারক,
আকাশ তঁার যথাযথ ধািম্মর্কতার কথা েঘাষণা কের|

7 ঈশ্বর বেলন, “আমার েলাকরা, আমার কথা েশান!
েহ ইস্রােয়েলর েলাকরা, আিম েতামােদর িবরুেদ্ধ সাক্ষী েদব| আিমই ঈশ্বর, েতামােদর ঈশ্বর|

8আিম েতামােদর বিল সম্পেকর্ অিভেযাগ করিছ না|
েতামরা ইস্রােয়েলর েলােকরা সবর্দাইআমার কােছ েহামবিল িদেয়ছ এবং প্রিতিদনই েতামরা তাআমায়
িদেয়ছ|

9 েতামােদর ঘর েথেক আিম ষঁাড় েনব না|
েতামােদর েখঁায়াড় েথেক আিম ছাগলও েনব না|

10ঐ পশুগুেলা আিম চাই না, ইিতমেধয্ই জঙ্গেলর সমস্ত পশুসমুেহর আিম অিধকারী|
হাজার হাজার পবর্েতর ওপেরর সমস্ত পশুগুিল ইিতমেধয্ আমার অিধকাের|

11 উচ্চতম পবর্েতর প্রেতয্কিট পািখেক আিম িচিন|
পাহােড়র প্রেতয্কিট চলমান বস্তুই আমার|

12আিম কু্ষধাতর্ নই! যিদ আিম কু্ষধাতর্ ও হতাম আিম েতামােদর কােছ আহার চাইতাম না|
সারা পৃিথবী এবং তার মেধয্ যা যা আেছ, আিমই পৃিথবীর এবং পৃিথবীর সমস্ত িজিনেষর মািলক|

13আিম ষঁােড়র মাংস খাই না অথবা ছাগেলর েদহ েথেক রক্ত পান কির না|”

14অতএব, অনয্ানয্ ভক্তেদর সেঙ্গ ভাগ কের েনওয়ার জনয্ েতামােদর ঈশ্বেরর কােছ েদয় ধনয্বাদ ৈনেবদয্
িনেয় এস

এবং ঈশ্বেরর সািন্নেধয্ থাকার জনয্ এেসা এবং েতামােদর পরাৎ  পেরর কােছ যা প্রিতশ্রুিত কেরিছেল
েতামরা তঁােক তাই দাও|

15 ঈশ্বর বেলন, “যখন তুিম সংকেট পড়েব তখন আমায় েডেকা!
আিম েতামােক সাহাযয্ করেবা!
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তারপর তুিম আমােক সম্মান করেত পারেব|”

16 িকন্তু দুষ্ট েলােকেদর ঈশ্বর বেলন,
“েতামরা আমার িবিধর সম্বেন্ধ কথা বল|
েতামরা আমার চুিক্তর সম্বেন্ধ কথা বল|

17আিম যখন েতামােদর ভুল সংেশাধন কের িদই, তখন েকন েতামরা তা ঘৃণা কর?
আিম যা বিল েকন েতামরা তা উেপক্ষা কর?

18 েতামরা একটা েচারেক েদখ এবং তার সেঙ্গ েযাগ িদেত ছুেট যাও|
যারা বয্িভচার কের েতামরা তােদর সেঙ্গ িবছানায় ঝঁািপেয় পড়|

19 েতামরা িমথয্া কথা বল এবং অশুভ বয্াপাের কথা বল|
20অনয্ েলাকেদর সম্পেকর্ েতামরা সব সময় খারাপ কথা বল|

এমনিক েতামরা িনেজর ভাইেদর সম্পেকর্ ও খারাপ কথা বল|
21 েতামরা ঐসব বােজ কাজ কেরেছা এবং আিম িকছু বিল িন|

তাই েতামরা েভেবেছা আিমও িঠক েতামােদর মত|
তেব হঁয্া, আর েবশীিদন আিম চুপ কের থাকেবা না!

এটা আিম েতামার পিরষ্কার বুিঝেয় েদেবা এবং আিম সামনাসামিন েতামার সমােলাচনা করেবা!
22 েতামরা ঈশ্বরেক ভুেল েগছ|

তাই আিম েতামােদর িছন্নিভন্ন করার আেগ যিদ েতামরা উপলিদ্ধ কর েতা ভাল!
আর যিদ না েবাঝ

েকউ েতামােদর বঁাচােত পারেব না!
23 তাই যিদ েকান েলাক আমায় ধনয্বাদ বিল েদয় তেব েস আমার সম্মান কের|

যিদ েস সৎ উপােয় বঁােচ তােক বঁাচােনার জনয্ আিম আমার সমস্ত ক্ষমতা প্রদশর্ন করেবা|”

51
পিরচালেকর প্রিত: দায়ূেদর গানগুিলর মেধয্ একিট গীত| বৎ েশবার প্রিত দায়ূেদর পাপকেমর্র পর ভাববাদী
নাথন দায়ূেদর কােছ িগেয়িছল| এটা প্রায় েসই সমেয়র গীত|
1আপনার মহান েপ্রমময় দয়ার জনয্

এবং আপনার মহান করুণা িদেয়
আমার সমস্ত পাপসমূহ ধুেয় মুেছ িদন!

2 ঈশ্বর, আমার অপরাধ মুেছ িদন, আমার সব পাপ ধুেয় িদন|
আবার আমায় পাপমুক্ত কের িদন!

3আিম জািন আিম পাপ কেরিছ|
সব সময় আিম েসই সব পাপ েদখেত পাই|

4 েয সব কাজেক আপিন গির্হত বেলন, েসই সব কাজই আিম কেরিছ|
ঈশ্বর আপিনই েসই পরম এক যার িবরুেদ্ধ আিম পাপ কেরিছ|

এইসব কথা আিম স্বীকার কেরিছ যােত মানুষ েবােঝ
আিম ভুল িকন্তু আপিন সিঠক|
আপনার সব িসদ্ধান্ত যথাযথ িনরেপক্ষ|

5আিম পােপর মেধয্ িদেয় জেন্মিছলাম
এবং পােপর মেধয্ই আমার মা আমায় গেভর্ ধারণ কেরিছেলন|

6 েহ ঈশ্বর, আপিন চান আিম প্রকৃতভােব অনুগত হই|
তাই আমার মেনর গভীের প্রকৃত প্রজ্ঞা দান করুন|
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7 এসেবর দ্বারা আমার সব পাপ মুেছ িদন, আমায় পিবত্র কের িদন|
সমস্ত পাপ ধুেয় িদেয় আমােক তুষােরর েথেকও শুভ্র কের িদন!

8আমায় সুখী করুন! আবার িক কের সুখী হেত পারেবা তা বেল িদন|
আপিন েয হাড়গুেলা চূণর্িবচূণর্ কেরেছন েসগুেলা আবার সুখী েহাক্◌্!

9আমার পােপর িদেক তাকােবন না!
আমার সব পাপ মুেছ িদন!

10 ঈশ্বর আমার মেধয্ িবশুদ্ধ হৃদয় সৃষ্টি করুন!
আমার আত্মােক আবার শিক্তশালী করুন!

11আমােক দূের েঠেল েদেবন না!
আমার কাছ েথেক আপনার পিবত্র আত্মােক সিরেয় েনেবন না!

12আপনার সাহাযয্ আমােক প্রচণ্ড সুখী কেরেছ!
েসই আনন্দ আবার আমায় িফিরেয় িদন|
আপনার িনেদর্ শ মানয্ করার জনয্, আমার আত্মােক শিক্তশালী কের িদন|

13 পাপীেদর েকমন ধারা জীবনয়াত্রা আপিন চান তা আিম ওেদর েশখােবা
এবং ওরা আপনার কােছ িফের আসেব|

14 ঈশ্বর, মৃতুয্র শািস্ত েথেক আমায় িনষৃ্কিত িদন|
েহ আমার ঈশ্বর, আপিনই েসই, িযিন আমায় রক্ষা কেরন!

আমার জনয্ আপিন েয সব ভােলা কাজ কেরেছন, তা িনেয় আমায় গান গাইেত িদন!
15 প্রভু আমার, আপনার সম্মােন আিম মুখ খুলেবা এবং আপনার প্রশংসা গান গাইেবা!

16 প্রকৃতপেক্ষ আপিন েকান বিল চান না|
যিদ আপিন চাইেতন আিম তা আপনার উেদ্দেশয্ িদতাম|
তাহেল েকন আপনােক েহামবিল েদব যা আপিন প্রকৃত পেক্ষ চান না!

17 ঈশ্বর েয বিল চান তা হল এক অনুতপ্ত আত্মা|
েহ ঈশ্বর, যিদ একজন েলাক নম্র হৃদেয় ও বশয্তার মন িনেয় আপনার কােছ আেস তােক আপিন
িফিরেয় েদেবন না|

18 ঈশ্বর, িসেয়ােনর প্রিত প্রসন্ন ও ভাল বয্বহার করুন|
েজরুশােলেমর প্রাচীর আবার গেড় িদন,

19 তাহেল আপিন েহামবিল এবং সব উত্তম বিল উপেভাগ করেত পারেবন|
েলাকরা আবার আপনার েবদীেত ষঁাড় বিল েদেব|

52
পিরচালেকর প্রিত: দায়ূেদর একিট মস্কীল| যখন ইেদামীয় েদােয়গ েশৗেলর কােছ িগেয়িছল এবং তােক
বেলিছল, “দায়ূদ অহীেমলেকর ঘের আেছ|”
1 েহ েযাদ্ধা, েতামার কৃত অনয্ায় িনেয় তুিম এত বড়াই কর েকন?

তুিম অনবরত ঈশ্বেরর সম্মানহািন ঘটাও|
2 েতামরা সবসময় অনয্ েলাকেদর িবরুেদ্ধ চক্রান্ত কর| েতামােদর িজভ িবপজ্জনক, খুেরর মতই ধারােলা|

েতামরা সবর্দাই িমথয্া কথা বল এবং কাউেক না কাউেক ঠকােত েচষ্টা কর!
3 ভােলার েথেক মন্দটাই েতামরা েবশী পছন্দ কর|

েতামরা সেতয্র েথেক িমথয্া বলেতই েবশী পছন্দ কর|



গীতসংিহতা 52:4 804 গীতসংিহতা 53:5

4 েতামরা এবং েতামােদর িমথয্াবাদী িজভ মানুষেক আঘাত করেত ভােলাবােস|
5 তাই ঈশ্বর িচরিদেনর জনয্ েতামােদর ধ্বংস করেবন!

েযমন কের একটা েলাক একটা গাছেক মূলসহ উপেড় েফেল, একইভােব ঈশ্বর েতামােদর বাড়ী*
েথেক েতামােদর িবিচ্ছন্ন কের েদেবন!

6 ভােলা েলাকরা তা েদখেব
এবং ঈশ্বরেক ভয় ও শ্রদ্ধা করেত িশখেব|

তারা েতামােদর েদেখ উপহাস কের বলেব,
7 “েদখ, ঈশ্বের েয বয্িক্ত িনভর্ র করত না, তার িক অবস্থা হেয়েছ|
ঐ েলাকটা েভেবিছেলা ওর সম্পদ এবং িমথয্াচার ওেক রক্ষা করেব|”

8 িকন্তু আিম সবুজ জলপাই গােছর মত প্রভুর মিন্দের বড় হেয় উঠিছ|
আিম প্রভুর সতয্ েপ্রেম িচরিদন আস্থা রাখেবা|

9 ঈশ্বর যা িকছু আপিন কেরেছন তার জনয্ িচরিদন আিম আপনার প্রশংসা করেবা|
আপনার ভক্তেদর সামেন আিম আপনার নােমর প্রশিস্ত গীত করেবা,† কারণ েসটা খুব ভােলা!

53
পিরচালেকর প্রিত: মহলৎ এর ওপর দায়ূেদর একিট মস্কীল|
1 একমাত্র েবাকারা ভােব ঈশ্বর বেল িকছু েনই|

এই ধরেণর েলাকরা দুনীর্িতগ্রস্ত, দুজর্ ন এবং ক্ষিতকর,
ওরা ভাল িকছু কের না|

2 প্রকৃতপেক্ষ একজন ঈশ্বর আেছন
িযিন স্বগর্ েথেক আমােদর লক্ষয্ করেছন|
ঈশ্বর েসইসব জ্ঞানী মানুেষর েখঁাজ করেছন যারা ঈশ্বেরর েখঁাজ কের!

3 িকন্তু প্রেতয্েক ঈশ্বেরর েথেক মুখ ঘুিরেয় িনেয়েছ|
প্রেতয্কিট েলাকই খারাপ|

েকউ ভাল িকছু কের না|
না, একটা েলাকও না|

4 ঈশ্বর বেলন, “ওই সব মন্দ েলাকরা িনশ্চয় জােন সতয্ কী!
িকন্তু ওরা আমার কােছ প্রাথর্না কের না|
দুষ্ট েলাকরা এমনভােব আমার েলাকেদর গ্রাস কের েযন ওরা খাবার খােচ্ছ|”

5ঐসব মন্দ েলাক এমন আতিঙ্কত হেব, েয আতেঙ্কর অিভজ্ঞতা ওেদর আেগ কখনও হয় িন!
ঐ মন্দ েলাকরা ইস্রােয়েলর শত্রু|

ঈশ্বর ঐ মন্দ েলাকেদর বািতল কের িদেয়েছন|
তাই ঈশ্বেরর েলাকরা ওেদর পরািজত করেব এবং ওেদর হাড়গুেলা ঈশ্বর দ্বারা িছন্নিভন্ন হেব|

* 52:5: বাড়ী এর অথর্ শরীর| এিট কািবয্ক ভাষায় েলখা েয, ঈশ্বর েতামােক িচরতের ধ্বংস করেবন| † 52:9: আপনার � করেবা
আক্ষিরক অেথর্, “আিম আপনার নােম আস্থা রাখেবা|”
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6 ঈশ্বর, ইস্রােয়েলর জনয্
িসেয়ান পবর্েত জয় িনেয় আসুন!

ঈশ্বর যখন তঁার েলাকেদর িনবর্াসন েথেক িফিরেয় আনেবন
তখন যােকােবর েলাকরা েযন আনন্দ কের|
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পিরচালেকর প্রিত: বাদয্যন্ত্রসহ দায়ূেদর একিট মস্কীল যখন সীফীেয়রা এেস েশৗলেক বেলিছল, “আমােদর
মেন হয় দায়ূদ আমােদর েলাকেদর মেধয্ লুিকেয় আেছ|”
1 ঈশ্বর, আপনার ক্ষমতা প্রেয়াগ কের আমায় রক্ষা করুন|

আমােক মুিক্ত িদেত আপনার পরাক্রম কােজ লাগান|
2 ঈশ্বর আমার প্রাথর্না শুনুন|

আিম যা বিল তা শুনুন|
3 িবেদশী েলাকরা যারা ঈশ্বেরর উপাসনা কের না তারা আমার িদক েথেক মুখ িফিরেয়েছ|

ঐসব শিক্তশালী েলাকরা আমায় হতয্া করার েচষ্টা করেছ|

4 েদখ, আমার ঈশ্বর আমায় সাহাযয্ করেবন|
আমার প্রভু আমায় সহায়তা েদেবন|

5 যারা আমার িবরুেদ্ধ িগেয়েছ, আমার ঈশ্বর তােদর শািস্ত েদেবন|
ঈশ্বর আমার প্রিত িবশ্বস্ত হেবন এবং ঐসব েলােকর িবনাশ করেবন|

6 েহ ঈশ্বর, আিম আপনােক েস্বচ্ছাবিল উৎসগর্ করব|
প্রভু, আিম আপনার নােমর প্রশংসা করেবা কারণ েসিট এত ভােলা!

7আিম আপনার নােমর প্রশংসা করব কারণ আমার সব সঙ্কট েথেক আপিন আমায় রক্ষা কেরেছন|
আিম আমার শত্রুেদর পরািজত হেত েদেখিছ|

55
পিরচালেকর প্রিত: বাদয্যন্ত্র সহ দায়ূেদর একিট মস্কীল|
1 ঈশ্বর আমার প্রাথর্না শুনুন|

করুণার জনয্ আমার েয প্রাথর্না তােক উেপক্ষা করেবন না|
2 ঈশ্বর, দয়া কের আমার প্রাথর্না শুনুন এবং উত্তর িদন|

আমােক েকান্ িজিনস মানিসকভােব যন্ত্রণা েদয় তা আপনার কােছ বলেত িদন|
3আিম েয সব িজিনেষ ভয় পাই আমার শত্রু েসইগুেলা বলেছ|

ঐ দুষ্ট েলাকিট আমােক বলেছ, আমার শত্রুরা যারা েক্রােধ উন্মৎত তারা আমায় আক্রমণ করেছ|
ওরা আমার মাথার ওপর হুড়মুড় কের সংকটসমূহ এেন েফেলেছ|

4আমার হৃদেয়র িভতের ঘাত-প্রিতঘাত হেয় যােচ্ছ|
মৃতুয্ ভেয় আিম ভীত হেয় রেয়িছ|

5আতেঙ্ক আিম কঁাপিছ|
আিম সন্ত্রস্ত|

6আহা, আমার যিদ ঘুঘু পাখীর মত ডানা থাকত!
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তাহেল আিম উেড় িগেয় একটা িবশ্রােমর জায়গা খঁুেজ েবর করতাম|
7আিম মরুভূিমর অেনক দূেরর েকান জায়গায় চেল েযতাম|

8আিম ছুট িদতাম| আিম পািলেয় েযতাম|
এই সমসয্ার ঝড় েথেক আিম পািলেয় েযতাম|

9 প্রভু আমার, ওেদর িমথয্া বলা আপিন বন্ধ করুন|
আিম এই শহের িহংসাত্মক বয্াপার এবং লড়াই েদখিছ|

10 এই শহেরর প্রিতিট জায়গায় িদনরািত্র জুেড়
অপরাধ ও ধ্বংসাত্মক কাজ েলেগই রেয়েছ|

11 রাস্তাগুেলােত অপরাধ েবেড় েগেছ|
েলাকজন সবর্ত্র িমথয্া কথা বলেছ এবং ঠকােচ্ছ|

12 এটা যিদ আমার শত্রুরা আমােক অপমান করেতা,
আিম সহয্ করেত পারতাম|

এটা যিদ আমার শত্রুরা আমায় আক্রমণ করেতা
আিম লুেকােত পারতাম|

13 িকন্তু েহ আমার সখা, বনু্ধ,
আপিন স্বয়ং আমায় আক্রমণ কেরেছন|

14 যখন আমরা একসেঙ্গ ভীেড়র মেধয্ িদেয় ঈশ্বেরর মিন্দের েহঁেট েযতাম,
তখন িনেজেদর েগাপন কথা এেক অপেরর সেঙ্গ িবিনময় কের কত িনকটভােব কথা বেলিছ|

15 েযন অতয্ন্ত িবস্ময়করভােব মৃতুয্ এেস আমার শত্রুেদর গ্রাস কের!
পৃিথবী ফঁাক হেয় যাক্ এবং ওেদর জীবন্ত িগেল েফলুক! েকন?
কারণ ওরা সবাই িমেল ভয়ঙ্কর সব কু-পিরকল্পনা কের|

16 সাহােযয্র জনয্ আিম ঈশ্বরেক ডাকেবা,
প্রভু অবশয্ই আমােক উদ্ধার করেবন|

17 সন্ধয্ায়, সকােল, দুপুের আিম ঈশ্বেরর সেঙ্গ কথা বিল|
আিম তঁােক বলব, েকান্ িবষয় আমােক েক্লশগ্রস্ত কের এবং িতিন আমার কথা েশােনন|

18আিম অেনক যুদ্ধ কেরিছ|
সবর্দাই ঈশ্বর আমায় উদ্ধার কেরেছন এবং িনরাপেদ িফিরেয় এেনেছন|

19 ঈশ্বর, আমার কথা েশােনন|
েসই অনন্ত রাজা অবশয্ই আমায় সাহাযয্ করেবন|

িকন্তু আমার শত্রুরা ঈশ্বরেক ভয় কের না বা তঁােক শ্রদ্ধাও কের না|
তারা তােদর হৃদয় এবং জীবন বদলােব না|

20 ওরা প্রিতশ্রুিত ভঙ্গ কের
এবং িনেজর বনু্ধেদর আক্রমণ কের|

21আমার শত্রুরা খুব মসৃণভােব কথা বেল,
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শািন্তর কথা বলেলও ওরা যুেদ্ধর পিরকল্পনা কের|
ওেদর কথা মাখেনর মত মসৃণ,

িকন্তু ঐসব কথা ছুিরর মতই কােট|

22 েতামার েযাদ্ধােদর প্রভুর কােছ সমপর্ণ কর
িতিন েতামােদর যত্ন েনেবন|
ঈশ্বর ভােলা েলাকেদর পরািজত হেত েদেবন না|

23 েতামার চুিক্তর অঙ্গ অনুসাের, ঐসব খুনী ও িমথয্াবাদীেদর অেধর্ক জীবন েশষ হওয়ার আেগই
েহ ঈশ্বর আপিন ওেদর কবের পাঠান

এবং আমার চুিক্তর একিট অংশ িহেসেব আিম আপনােত আস্থা রাখব|
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পিরচালেকর প্রিত: “সুদূর ওক গােছর পারাবত|” গানিটর পদর্ ায় গাওয়া দায়ূেদর একিট িমক্তাম যখন
পেলষ্টীয়রা তঁােক গােত বন্দী কেরিছল|
1 ঈশ্বর, েলােক আমায় আক্রমণ কেরেছ তাই আমার প্রিত কৃপা করুন|

ওরা সবর্ক্ষণ ধের আমার সেঙ্গ যুদ্ধ কের চেলেছ, আমায় তাড়া কের চেলেছ|
2আমার শত্রুরা ক্রমাগত আমায় আক্রমণ কের চেলেছ|

ওখােন অসংখয্ েযাদ্ধা আেছ|
3 যখন আিম ভীত হেয় পিড় তখন আপনােত আমার িবশ্বাস স্থাপন কির|
4আিম ঈশ্বের িবশ্বাস কির, তাই আিম ভয় পাই না| মানুষ আমার কী করেব!

আমার প্রিত ঈশ্বেরর শপেথর জনয্ আিম তঁার প্রশংসা কির|
5 শত্রুরা সব সময় আমার কথােক িবকৃত কের|

সবর্দাই ওরা আমার িবরুেদ্ধ ষড়যন্ত্র কের|
6আমােক হতয্া করবার একটা পথ খঁুেজ পাবার আশায়

ওরা একসেঙ্গ লুিকেয় েথেক আমার গিতিবিধ লক্ষয্ কের|
7 ঈশ্বর, ওেদর অনয্ েদেশ িবদায় কের িদন|
েহ ঈশ্বর, ওেদর দুষ্ট কােজর জনয্ ওেদর শািস্ত িদন|

আপনার েক্রাধ েদখান এবং ঐসব জািতেদর পরািজত করুন|
8আপিন জােনন েয আিম মানিসকভােব প্রচণ্ড িবপযর্স্ত|

আিম েয কত েকঁেদিছ তাও আপিন জােনন|
আপিন িনশ্চয় আমার েচােখর জেলর িহেসব েরেখেছন|

9 তাই যখন আিম আপনার কােছ সাহাযয্ প্রাথর্না কির তখন আমার শত্রুেদর পরািজত করুন|
আিম জািন আপিন তা করেত পারেবন|

কারণ আপিনই আমার ঈশ্বর!

10 তঁার প্রিতশ্রুিতর জনয্ আিম ঈশ্বেরর প্রশংসা কির|
আমার প্রিত তঁার প্রিতশ্রুিতর জনয্ আিম প্রভুর প্রশংসা কির|

11আিম ঈশ্বের িবশ্বাস কির, তাই আিম ভয় পাই না|
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মানুষ আমার কী করেব!

12ঈশ্বর, আিমআপনার কােছ িবেশষ প্রিতশ্রুিত িদেয়িছ এবং যা প্রিতশ্রুিত িদেয়িছ তা আিম পালন করেবা|
আিম আপনােক আমার ধনয্বাদ উৎসগর্ িনেবদন করেবা|

13 েকন? কারণ আপিন আমােক মৃতুয্ েথেক উদ্ধার কেরেছন|
পরাজয় েথেক আপিন আমায় রক্ষা কেরেছন|

তাই আিম প্রকাশয্ িদবােলােক ঈশ্বেরর উপাসনা করেবা
যােত েকবলমাত্র জীিবত েলােকরা েদখেত পায়|
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পিরচালেকর প্রিত: সুর “ধ্বংস কেরা না|” গানিটর পদর্ ায় গাওয়া দায়ূেদর একিট িমকতাম, যখন িতিন
েশৗেলর কাছ েথেক পািলেয় গুহায় লুিকেয় িছেলন|
1 ঈশ্বর, আমার প্রিত ক্ষমাশীল েহান|

সদয় েহান েকননা আমার আত্মা আপনােত িবশ্বাস রােখ|
যখন সমসয্া আেস,

তখন আিম সুরক্ষার জনয্ আপনার কােছ আিস|
2আিম পরাৎ  পর ঈশ্বেরর কােছ সাহাযয্ প্রাথর্না কির|

ঈশ্বর সমূ্পণর্ভােব আমার যত্ন েনন!
3 স্বগর্ েথেক িতিন আমায় সাহাযয্ েদন ও রক্ষা কেরন|

যারা আমায় অবদিমত কের তােদর িতিন পরািজত কেরন|
আমার প্রিত ঈশ্বর

তঁার প্রকৃত ভােলাবাসা প্রদশর্ন কেরন|

4আমার জীবন সঙ্কটাপন্ন|
শত্রুরা আমার চারিদেক িঘের রেয়েছ|

ওরা মানুষেখেকা িসংহেদর মত;
ওেদর দঁাতগুেলা তীেরর মত তীক্ষ্ণ;
ওেদর িজভগুেলা তরবািরর মত ধারােলা|

5 েহ ঈশ্বর, আপিন স্বেগর্র েচেয়ও ওপের|
আপনার মিহমা পৃিথবীেক আবৃত কের|

6আমার শত্রুরা আমার জনয্ একটা ফঁাদ েপেতেছ|
ওরা আমায় ফঁােদ েফলেত চাইেছ|

ওরা আমার পেথ একটা গভীর গতর্ খঁুেড়েছ যােত আিম ওর মেধয্ পেড় যাই,
িকন্তু ওরা িনেজরাই তার মেধয্ পেড় েগেছ!

7 িকন্তু ঈশ্বর আমায় িনরাপেদ রাখেবন|
িতিন আমায় সাহস েদেবন এবং আিম তঁার প্রশংসা করেবা|

8 েহ আমার আত্মা, েজেগ ওেঠা!
েহ সােরঙ্গী, েহ বীণা, েতামােদর সঙ্গীত শুরু কর! এস আমরা উষাকালেক জািগেয় তুিল|
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9আমার প্রভু সকেলর কােছ আিম আপনার প্রশংসা কির|
সব জািতর কােছই আিম আপনার প্রশংসা কির|

10আপনার প্রকৃত ভােলাবাসা, আকােশর উচ্চতম েমেঘর েথেকও উচ্চ!
11 েহ ঈশ্বর, স্বগর্েকও অিতক্রম কের যাও|

আপনার মিহমা পৃিথবীেক আবৃত করুক|

58
পিরচালেকর প্রিত: “িবনাশ কেরা না” গানিটর পদর্ ায় গাওয়া দায়ূেদর একিট িমকতাম|
1 ওেহ িবচারকগণ, েতামরা েতামােদর িবচাের নয্ায় সঙ্গত নও|

েতামরা সৎ ভােব েলােকর িবচার করেছা না|
2 না, েতামরা শুধুই খারাপ কাজ করার কথা ভােবা|

এই েদেশ েতামরা িহংসাত্মক অপরাধসমূহ কর|
3 েসই সব মন্দ েলাক যখনই জন্মায় তখন েথেকই ওরা ভুল কাজ করেত শুরু কের|

জন্ম েথেকই ওরা িমথয্াবাদী|
4 ওেদর েক্রাধ সােপর িবেষর মতই ভয়ঙ্কর এবং বিধর েগাখের সােপর মত|

ওরা সতয্ কথা শুনেত অস্বীকার কের|
5 েগাখের সাপরা সঁাপুেড়র বীেণর সুর বা গান শুনেত পায় না|

ঐসব মন্দ েলাকরাও েসইসব সােপর মত, কারণ তারা কু-চক্রান্ত কের|

6 প্রভু, ঐ েলাকগুেলা িসংেহর মত|
তাই েহ প্রভু, ওেদর দঁাতগুেলা েভেঙ িদন|

7 নদর্ মা িদেয় েযমন জল গিড়েয় যায়, ঐ েলাকগুেলাও েযন েসভােবই অদৃশয্ হেয় যায়|
পেথর ধাের আগাছার মত ওরা েযন িবনষ্ট হয়|

8 ওরা শামুেকর মত েহাক্, নড়বার সময় েযন গেল গেল যায়|
ওরা েযন জন্ম-মৃত িশশুর মত েকানিদন িদেনর আেলা না েদেখ|

9 েয কঁাটােঝাপেক জ্বালানী িহেসেব জ্বািলেয় রান্নার পাত্র গরম করা হয়
ওরা েযন েসই কঁাটােঝােপর জ্বালানীর মত িবনষ্ট হয়|

10 একজন সৎ েলাক তখন খুশী হেব যখন েস েদখেব
তার প্রিত করা অনয্ায় কােজর জনয্ মন্দ েলাকরা শািস্ত পােচ্ছ|

েস েসই রকম ৈসিনেকর মত হেব েয
তার সমস্ত শত্রুেদর পরািজত কেরেছ|*

11 যখন এটা ঘটেব, তখন েলােক বলেব: “সৎ েলােকরা সিতয্ই পুরসৃ্কত|
সতয্ই একজন ঈশ্বর আেছন িযিন পৃিথবীর িবচার কেরন|”

* 58:10: েস � কেরেছ আক্ষিরক অেথর্, “েস তার পা-দুেটা দুষ্ট েলােকেদর রক্ত িদেয় েধােব|”
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59
পিরচালেকর প্রিত: “িবনাশ কেরা না|” গানিটর পদর্ ায় গাওয়া দায়ূেদর একিট িমকতাম যখন েশৗল দায়ূদেক
হতয্া করবার জনয্ তঁার বাড়ীেত েলাক পািঠেয়িছেলন|
1 ঈশ্বর আমােক আমার শত্রুেদর হাত েথেক রক্ষা করুন|

যারা আমার সেঙ্গ লড়াই করেত এেসেছ তােদর পরািজত করেত আমায় সাহাযয্ করুন|
2 েসই সব েলাক যারা মন্দ কাজ কের তােদর হাত েথেক আমায় রক্ষা করুন|

ঐসব খুনীেদর হাত েথেক আমায় রক্ষা করুন|
3 েদখুন শিক্তশালী েলাকরা আমার জনয্ অেপক্ষা করেছ|

যিদও আিম েকান পাপ বা অপরাধ কিরিন
তবুও ওরা আমায় হতয্া করার জনয্ অেপক্ষা করেছ|

4আিম েকান ভুল কির িন িকন্তু আমােক আক্রমণ করার জনয্ ওরা এখােন ছুেট এেসেছ|
প্রভু, উঠুন এবং এেস আমায় সাহাযয্ করুন| েদখুন িক ঘটেছ|

5 প্রভু, আপিনই সবর্শিক্তমান ঈশ্বর, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর!
উঠুন এবং ঐসব েলাকেক শািস্ত িদন|

ঐসব বদ িবশ্বাসঘাতকেদর প্রিত এতটুকু দয়া েদখােবন না|

6ঐসব েলাকরা কুকুেরর মত
যারা সন্ধয্া েবলায় কু্রদ্ধ গজর্ ন করেত করেত
এবং রাস্তায় ঘুরেত ঘুরেত শহের আেস|

7 ওেদর হুমিক ও অপমান শুনুন|
ওরা ঐসব িনমর্ম কথাগুেলা বলেছ|
িকন্তু ওরা েখয়াল কের না কারা তা শুনেছ|

8 প্রভু ওেদর আপিন উপহাস করুন|
ওেদর সকলেক িবদ্রূপ করুন|

9আিম আপনার উেদ্দেশয্ আমার বন্দনা গান করেবা|
ঈশ্বর, উঁচু পবর্েত আপিনই আমার িনরাপদ স্থান|

10 ঈশ্বর আমায় ভােলাবােসন এবং িতিন আমােক জয়ী হেত সাহাযয্ করেবন|
িতিন আমায় শত্রুেদর পরািজত করেত সাহাযয্ করেবন|

11 েহ ঈশ্বর, ওেদর িনছক হতয্া করেবন না, নতুবা আমার েলােকরা তােদর ভুেল েযেত পাের| েক তােদর
জয় এেন িদেয়েছ?

েহ আমার প্রভু এবং রক্ষাকারী, আপনার ক্ষমতা বেল ওেদর আপিন পরািজত করুন| ছত্রভঙ্গ করুন|
12ঐসব মন্দ েলাক িমথয্া কথা বেল ও অিভশাপ েদয়|

ওরা যা বেলেছ তার জনয্ ওেদর শািস্ত িদন|
ওেদরই দেম্ভর ফঁােদ ওেদর পড়েত িদন|

13আপনার েক্রােধ ওেদর ধ্বংস কের িদন|
ওেদর সমূ্পণর্রূেপ িবনাশ করুন!

সারা পৃিথবীেক বুঝেত িদন েয স্বয়ং ঈশ্বর ইস্রােয়েল শাসন করেছন!

14ঐসব মন্দ েলাক, েঘউ েঘউ করা ভ্রাময্মান কুকুেরর মত,
রােতর েবলায় শহের এেসেছ|

15 তারা িকছু খাবােরর েখঁােজ ঘুের েবড়ােব, িকন্তু েকান খাবার পােব না,
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রােত িবশ্রাম করবার জনয্ও েকান জায়গা তারা খঁুেজ পােব না|
16 িকন্তু সকােল, আিম আপনার প্রশংসা গান গাইেবা|

আিম আপনার েপ্রেম আনন্দ উল্লাস করেবা|
েকন? কারণ উচ্চ পবর্েত আপিনই আমার িনরাপদ আশ্রয়স্থল|

সংকট এেল আিম আপনার কােছ ছুেট েযেত পারেবা|
17আপনার প্রশংসা কের আিম গান গাইেবা| েকন?

কারণ উচ্চ পবর্েত আপিনই আমার িনরাপদ আশ্রয়স্থল|
আপিন েসই ঈশ্বর িযিন আমায় ভােলাবােসন!

60
পিরচালেকর প্রিত: “চুিক্তর িলিল ফুল” গানিটর পদর্ ায় গাওয়া দায়ূেদর একিট িমক্তাম| যখন দায়ূেদর
অরাম-নহরিয়ম ও অরাম-েসাবার সেঙ্গ যুদ্ধ হয় এবং যখন েযায়াব লবণ উপতয্কায় ইেদােমর 12,000
ৈসনয্েক পরািজত কের িফের এেসিছেলা তখনকার গীত|
1 েহ ঈশ্বর, আপিন আমােদর ওপর কু্রদ্ধ িছেলন|

আপিন আমােদর বািতল কের িদেয়েছন, আমােদর ধ্বংস কের িদেয়েছন|
দয়া কের আমােদর পুনরুদ্ধার করুন|

2আপিনই ভূিমকম্প কিরেয়েছন এবং পৃিথবীেক িদ্বধািবভক্ত কেরেছন|
আমােদর পৃিথবী টুকেরা টুকেরা হেয় েভেঙ পড়েছ|
দয়া কের এেক িঠক করুন|

3আপিন আপনার েলাকেদর বহু সমসয্া িদেয়েছন|
আমরা েনশাগ্রস্ত েলাকেদর মত টলমল করেত করেত পেড় যািচ্ছ|

4 যারা আপনােক উপাসনা কের তােদর আপিন সতকর্ কেরেছন|
এখন তারা শত্রুেদর হাত েথেক পািলেয় েযেত পাের|

5আপনার পরাক্রম প্রেয়াগ কের আমােদর উদ্ধার করুন!
আমার প্রাথর্নার উত্তর িদন এবং যােদর আপিন ভােলাবােসন তােদর রক্ষা করুন!

6 ঈশ্বর তঁার মিন্দের কথা বেলেছন এবং এেত আিম খুব খুশী!
িতিন বেলেছন, “আমার েলাকেদর সেঙ্গ আিম এই ভূখণ্ড ভাগ কের েনব|
আিম ওেদর িশিখম েদেবা|
আিম ওেদর সুেক্কােতর উপতয্কা েদেবা|
7 িগিলয়দ এবং মনঃিশ আমার হেব|
ইফ্রিয়ম আমার মাথার িশরস্ত্রাণ হেব|
িযহূদা হেব আমার িবচারদণ্ড|
8 েমায়াব েদশ আমার পা েধায়ার গামলা হেব|
ইেদাম আমার জুেতা বহনকারী ক্রীতদাস হেব|
আিম পেলষ্টীয়েদর পরািজত কের িবজয় উল্লােস িচৎকার কের উঠেবা!”

9-10 িকন্তু ঈশ্বর, আপিন আমােদর তয্াগ করেলন!
আমােদর ৈসনয্েদর সেঙ্গ আপিন েগেলন না!

তাই েক আমােক ঐ দৃঢ় ও সুরিক্ষত শহের িনেয় যােব?
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ইেদােমর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেত েক আমায় েনতৃত্ব েদেব?
11 ঈশ্বর, শত্রুেদর পরািজত করেত আমােদর সাহাযয্ করুন!

জনগণ আমােদর সাহাযয্ করেত পাের না!
12 একমাত্র ঈশ্বরই আমােদর শিক্তশালী করেত পােরন|

একমাত্র ঈশ্বরই আমােদর শত্রুেদর পরািজত করেত পােরন!

61
সঙ্গীত পিরচালেকর প্রিত: তন্ত্রবাদয্ সহেযােগ দায়ূেদর গানগুিলর অনয্তম|
1 েহ ঈশ্বর, আমার প্রাথর্না সঙ্গীত শুনুন|

আমার প্রাথর্না শুনুন|
2আিম েযখােনই থািক, যতই দুবর্ল হই না েকন,
আিম সাহােযয্র জনয্ আপনােক ডাকেবা!
আমােক বহু বহু উঁচুেত

িনরাপদ স্থােন িনেয় চলুন|
3আপিনই আমার িনরাপদ আশ্রয়স্থল!

আপিনই েসই শিক্তশালী দুগর্ যা আমােক আমার শত্রুেদর েথেক রক্ষা কের|
4আিম িচরিদেনর জনয্ আপনার তঁাবুেত থাকেত চাই|

েযখােন আপিন আমায় সুরিক্ষত করেবন আিম েসখােনই লুিকেয় থাকেত চাই|

5 েহ ঈশ্বর, আপনােক যা েদবার প্রিতশ্রুিত আিম কেরিছ তা আপিন শুেনেছন|
িকন্তু আপনার অনুগামীেদর যা আেছ, তার প্রিতিট িজিনসই আপনার কাছ েথেক এেসেছ|

6 রাজােক দীঘর্ জীবন িদন!
তােক িচরিদন জীিবত থাকেত িদন!

7 তােক িচরিদন ঈশ্বেরর সেঙ্গ েবঁেচ থাকেত িদন!
আপনার প্রকৃত ভােলাবাসা িদেয় তােক আপিন রক্ষা করুন|

8আিম িচরকাল আপনার নােমর প্রশংসা করেবা|
আিম যা প্রিতশ্রুিত িদেয়িছ, প্রিতিদনই আিম তা পালন করেবা|

62
সঙ্গীত পিরচালেকর প্রিত: িযদূথূেনর উেদ্দেশয্ দায়ূেদর একিট গীত|
1 যাই ঘটুক না েকন, ঈশ্বর আমায় উদ্ধার করেবন এই আশায় আমার আত্মা ৈধযর্য্ ধের অেপক্ষা করেছ|

আমার পিরত্রাণ একমাত্র তঁার কাছ েথেকই আসেব|
2 হয়েতা আমার অেনক শত্রু আেছ, িকন্তু ঈশ্বরই আমার দুগর্|

ঈশ্বর আমায় রক্ষা কেরন|
উঁচু পবর্েত ঈশ্বরই আমার িনরাপদ আশ্রয়স্থল|

আমার মস্ত বড় শত্রুও আমায় পরািজত করেত পারেব না|

3কতক্ষণ েতামরা আমায় আক্রমণ করেব?
আিম একটা ঝঁুেক পড়া েদওয়ােলর মত|
আিম একটা ভগ্ন প্রায় েবড়ার মত|
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4আমার গুরুত্ব থাকা সেত্ত্বও
ঐসব েলাক আমার িবনােশর পিরকল্পনা করেছ|

আমার সম্পেকর্ িমথয্া বেল ওরা আনন্দ পায়|
জনসমেক্ষ ওরা আমার সম্পেকর্ ভাল কথা বেল
িকন্তু েগাপেন আমায় অিভশাপ েদয়|

5আমােক রক্ষা করবার জনয্ আমার আত্মা ৈধযর্য্ ধের শুধুমাত্র ঈশ্বেরর অেপক্ষা করেছ!
ঈশ্বর আমার একমাত্র আশা|

6 ঈশ্বরই আমার দুগর্| ঈশ্বরই আমায় রক্ষা কেরন|
উঁচু পবর্েত ঈশ্বরই আমার িনরাপদ আশ্রয়স্থল|

7আমার মিহমা ও জয় ঈশ্বেরর কাছ েথেক আেস|
িতিনই আমার দৃঢ় দুগর্| িতিনই আমার িনরাপদ আশ্রয়স্থল|

8 েহ েলাক সকল, সবর্দাই ঈশ্বেরর ওপর িবশ্বাস রােখা|
েতামােদর সব সমসয্া ঈশ্বরেক বল|
ঈশ্বরই আমােদর িনরাপদ আশ্রয়স্থল|

9 প্রকৃতপেক্ষ েলাকজন েকান সাহাযয্ করেত পাের না|
প্রকৃত সাহােযয্র জনয্ েতামরা ওেদর ওপর িনভর্ র করেত পারেব না|

ঈশ্বেরর সেঙ্গ তুলনা করেল,
ওরা একিট বাতােসর ফুত্ কার ছাড়া আর েবশী িকছু নয়|

10 েজার কের েকেড় েনওয়ার বয্াপাের েতামার ক্ষমতার ওপর িবশ্বাস কর না|
একদম েভেবা না েয চুির কের িকছু িনেয় লাভবান হেব|

যিদ তুিম ধনী হও,
তেব েমােটই িবশ্বাস কেরা না সম্পদ েতামায় সাহাযয্ করেব|

11ঈশ্বর বেলন, একটাই মাত্র িজিনস আেছ যার ওপর তুিম িনভর্ র করেত পােরা এবং আিম তা িবশ্বাস কির|
“একমাত্র ঈশ্বেরর কাছ েথেকই শিক্ত আেস!”

12 েহ আমার প্রভু, আপনার ভােলাবাসাই প্রকৃত ভােলাবাসা|
েলােক েয কাজ কের তার জনয্ই আপিন তােক পুরস্কার বা শািস্ত েদন|
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দায়ূেদর একিট গীত: যখন েথেক িতিন িযহূদার মরুভূিমেত িছেলন|
1 ঈশ্বর, আপিনই আমার ঈশ্বর|

আিম আপনােক ভীষণভােব চাই|
েরৗদ্রদগ্ধ শুকেনা জিমর মত,

আমার েদহ ও আত্মা আপনার জনয্ তৃষ্ণাতর্ হেয় রেয়েছ|
2 হঁয্া, আপনার মিন্দের আিম আপনােক েদেখিছ|

আপনার শিক্ত এবং মিহমাও আিম েদেখিছ|
3আপনার ভােলাবাসা জীবেনর েচেয়ও উত্তম|

আমার ওষ্ঠদ্বয় আপনারই প্রশংসা কের|
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4 হঁয্া, আমার এ জীবেন আিম আপনারই প্রশংসা করেবা|
আপনার পিবত্র নােম আিম দু-হাত তুেল প্রাথর্না করেবা|

5আিম এমনই সন্তুষ্ট হব েযন আিম সব েথেক েসরা খাবার েখেয়িছ|
এবং আমার আনন্দপু্লত মুখ িদেয় আিম আপনারই প্রশংসা করেবা|

6 যখন আিম িবছানায় শুেত যােবা তখন আিম আপনােক স্মরণ করেবা|
মধয্রােত্র আিম আপনার ধয্ান করব|

7আপিন সিতয্ই আমােক সাহাযয্ কেরেছন!
আপিন যখন আমায় সুরক্ষা েদন তখন আিম আনেন্দাল্লাস কির!

8আমার আত্মা আপনােক জিড়েয় ধের থােক|
আপনার ডান হাত আমােক সহায়তা েদয়|

9 যারা আমায় েমের েফলেত ইচ্ছা কের ওরা সবাই ধ্বংসপ্রাপ্ত হেব|
ওরা ওেদর কবের তিলেয যােব|

10 তরবািরর দ্বারা ওেদর মৃতুয্ হেব|
বুেনা কুকুর ওেদর মৃতেদহ িঁছেড় খােব|

11 িকন্তু রাজা দায়ূদ তঁার ঈশ্বরেক িনেয়ই সুখী হেব
এবং যারা তঁােক মানয্ কের তারাই ঈশ্বেরর প্রশংসা করেব| েকন? কারণ িতিন সব িমথয্াবাদীেক
পরািজত কেরেছন|
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সঙ্গীত পিরচালেকর প্রিত: দায়ূেদর একিট গীত|
1 ঈশ্বর, আমার কথা শুনুন|

আমার শত্রু আমায় শাসােচ্ছ| আমােক তার হাত েথেক রক্ষা করুন!
2 শত্রুর েগাপন চক্রান্ত েথেক আমায় রক্ষা করুন|

ঐ মন্দ েলােকেদর কাছ েথেক আমায় লুিকেয় রাখুন|
3 ওরা আমার সম্পেকর্ খারাপ ও িমথয্া কথা বেলেছ|

ওেদর িজভ তীক্ষ্ণ তরবািরর মত, ওেদর িতক্ত কথা েযন িবভক্ত তীেরর মত|
4 ওেদর েগাপন েডরা েথেক ওরা িনভর্ েয়

এবং অতির্কেত সরল ও সৎ মানুষেদর িদেক তীর েছঁােড়|
5 মন্দ কােজ ওরা এেক অনয্েক উৎসািহত কের|

ওরা ওেদর ফঁাদ পাতার কথাবাতর্ া বেল, ওরা এেক অনয্েক বেল, “েকউ এই ফঁাদ েদখেত পােব
না!”

6 ওরা ওেদর ফঁাদ লুিকেয় েরেখেছ|
ওরা জীবন্ত বিলসমূেহর সন্ধােন আেছ|

মানুষ খুব চতুর হেত পাের, তাই ওরা িক ফিন্দ করেছ তা জানা মুিস্কল|
7 িকন্তু ঈশ্বরও ওেদর িদেক “তীর” িনেক্ষপ করেত পােরন!

এটা জানেত পারার আেগই দুষ্ট েলাকরা জখম হেয় যােব|
8 মন্দ েলাকরা অনয্ েলােকর খারাপ করারই িচন্তা কের|

িকন্তু ঈশ্বর ওেদর দুষ্ট পিরকল্পনা েভেস্ত িদেত পােরন এবং ঐ কু-পিরকল্পনা ওেদর ওপেরই ঘটােত
পােরন|

তখন যারাই ওেদর েদখেব
তারা িবস্মেয় অিভভূত হেয় মাথা নাড়ােব|

9 েলাকরা েদখেব ঈশ্বর িক কেরেছন|
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তঁার সম্পেকর্ তারা অনয্ েলাকেদর বলেব|
তখন প্রেতয্েক ঈশ্বর সম্পেকর্ আরও েবশী জানেত পারেব|

ওরা তঁােক ভয় ও শ্রদ্ধা করেত িশখেব|
10 একজন ভােলা েলাক আনেন্দর সেঙ্গ প্রভুর েসবা কের

এবং তঁার ওপর িনভর্ র কের|
একজন ভাল ও সৎ েলাক ঈশ্বরেক তার অন্তর েথেক প্রশংসা কের|
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সঙ্গীত পিরচালেকর প্রিত: দায়ূেদর একিট প্রশংসা গীত|
1 িসেয়ােন িবরাজমান েহ ঈশ্বর, আিম আপনার প্রশংসা কির|

আপনােক যা েদওয়ার প্রিতশ্রুিত িদেয়িছলাম, তা আিম িদেয়িছ|
2আপিন েয সব কাজ কেরেছন েস সম্পেকর্ আমরা বেল থািক|

আপিনও আমােদর প্রাথর্না শুেনেছন|
যারা আপনার কােছ আেস, তােদর প্রেতয্েকর প্রাথর্না আপিন েশােনন|

3 যখন আমােদর পােপর ভার অিতিরক্ত েবেড় যায়,
তখন আপিন েসই পাপ ভার লাঘব কেরন|

4 ঈশ্বর, আপিনই আপনার েলাকেদর মেনানীত কেরন|
আপনার মিন্দের এেস আপনার উপাসনা করার জনয্ আপিনই আমােদর মেনানীত কেরেছন|

আপনার মিন্দের, আপনার পিবত্র প্রাসােদ,
েয সব মেনারম িজিনস আেছ, তাই িদেয় আমরা সন্তুষ্ট হব!

5 ঈশ্বর আপিন আমােদর রক্ষা কেরন|
ভােলা েলাকরা আপনার কােছ প্রাথর্না কের এবং আপিন তােদর প্রাথর্নার উত্তর েদন|

তােদর জনয্ আপিন আশ্চযর্য্ কাযর্ কেরন|
সারা পৃিথবীেত েলাকরা আপনােত আস্থা রােখ|

6 ঈশ্বর তঁার শিক্ত িদেয় পবর্ত সৃষ্টি কেরেছন|
আমােদর চারপােশ আমরা তঁার শিক্তেক েদখেত পাই|

7 উত্তাল সমুদ্রেক ঈশ্বর শান্ত কেরেছন|
ঈশ্বরই পৃিথবীেত “জনসমুদ্রসমূহ” সৃষ্টি কেরেছন|

8আপিন েযসব িবস্ময়কর িজিনস কেরন, তােত সারা পৃিথবীর েলাক িবস্ময়-িবহ্বল হেয়েছ|
সূেযর্াদয় ও সূযর্াস্ত আমােদর প্রচণ্ড সুখী কের!

9আপিনই জিমর যত্ন েনন|
আপিনই জিমেত েসচ েদন এবং তােত ফসল ফলান|

েহ ঈশ্বর, আপিনই েসই জন, িযিন নদী ও খালগুিল জেল ভের িদেয়েছন
এবং ফসল ফলােত সাহাযয্ কেরেছন|

10 হাল েদওয়া জিমেত আপিনই বৃষ্টি ঝরান|
আপিনই জিমেক জল িদেয় িসক্ত কেরন|

আপিনই বৃষ্টির জল িদেয় জিমেক নরম কেরন
এবং আপিনই কিচ চারা জন্মােত েদন|

11আপিন ভােলা ফসল িদেয় নতুন বছর শুরু কেরন|
আপিন িবিভন্ন ফসল িদেয় গাড়ীগুিল ভের েদন|

12 পাহাড় ও মরুভূিম ঘােস আচ্ছািদত হেয় আেছ|
13 চারণ ভূিমগুেলা েমেষ ভের রেয়েছ|
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উপতয্কাগুেলা ফসেল পিরপূণর্ হেয়েছ|
প্রেতয্কিট মানুষ আনেন্দ ধ্বিন িদেচ্ছ এবং গান গাইেছ|

66
সঙ্গীত পিরচালেকর প্রিত: একিট প্রশংসা গীত|
1 সমগ্র পৃিথবী উচ্চ স্বের ঈশ্বেরর উেদ্দেশয্ আনন্দধ্বিন কর!
2 তঁার মিহমাময় নােমর প্রশংসা কর!

প্রশংসা গান েগেয় তঁার নােমর সম্মান কর!
3 ঈশ্বরেক বল তঁার কীির্তগুিল িক অনবদয্!

েহ ঈশ্বর, আপনার পরাক্রেমর মহেত্ব আপনার শত্রুরা তােদর মাথা আপনার কােছ অবনত কের,
ওরা আপনার ভেয় ভীত!

4 সারা পৃিথবী েযন আপনার উপাসনা কের|
প্রেতয্েক েযন আপনার নােমর প্রশংসা কের|

5 ঈশ্বর যা যা কেরেছন তার িদেক েদখ!
এই সব িজিনস আমােদর িবস্ময় িবহ্বল কের|

6 ঈশ্বর, সমুদ্রেক শুষ্ক ভূিমেত পিরণত কেরেছন|
আনেন্দ উল্লাস করেত করেত
তঁার েলাকরা নদী েহঁেট পারাপার কেরেছ|

7 ঈশ্বর, তঁার পরাক্রেম পৃিথবী শাসন করেছন|
সবর্ত্রই িতিন েলােকর ওপর নজর রাখেছন|
েকউই তঁার িবরুেদ্ধ িবেদ্রাহী হেত পারেব না|

8 েহ জনগণ, আমােদর ঈশ্বেরর প্রশংসা কর|
তঁার কােছ উচ্চস্বের প্রশংসা গান গাও|

9 ঈশ্বর আমােদর জীবন িদেয়েছন|
ঈশ্বর আমােদর রক্ষা কেরন|

10 মানুষ েযমন কের আগুেন রূেপা পরীক্ষা কের, েতমন কের ঈশ্বর আমােদর পরীক্ষা কেরেছন|
11 ঈশ্বর, আপিন আমােদর ফঁােদ েফেলেছন|

আপিন আমােদর ওপর ভাির েবাঝা চািপেয়েছন|
12আপিন আমােদর শত্রুেদর আমােদর অিতক্রম করেত িদেয়েছন|

আগুন ও জেলর েভতর িদেয় আপিন আমােদর েটেন-িঁহচেড় িনেয় েগেছন|
িকন্তু আপিন আমােদর িনরাপদ স্থােন িনেয় এেসেছন|

13-14 তাই আিম আপনার মিন্দের বিল িনেয় যােবা|
যখন আিম সংকেটর মেধয্ িছলাম আিম আপনার সাহাযয্ েচেয়িছলাম|

আিম আপনার কােছ অেনক প্রিতশ্রুিত কেরিছলাম|
যা আিম প্রিতশ্রুিত কেরিছলাম, এখন তা আিম আপনােক িদিচ্ছ|

15আিম আপনার কােছ পাপেমাচেনর ৈনেবদয্ উৎসগর্ কির|
আিম আপনােক েমষসহ ধূপ উৎসগর্ কির|
আিম আপনােক ছাগল ও ষঁাড়সমূহ উৎসগর্ কির|
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16 েতামরা যারা ঈশ্বেরর উপাসনা করছ তারা আমার কােছ এেসা,
আিম েতামােদর বলেবা ঈশ্বর আমার জনয্ িক কেরেছন|

17-18আিম তঁার কােছ প্রাথর্না কেরিছলাম,
আিম তঁার প্রশংসা কেরিছলাম|

আমার হৃদয় িনমর্ল িছল
তাই আমার প্রভু আমার কথা শুেনেছন|

19 ঈশ্বর আমার কথা শুেনেছন|
ঈশ্বর আমার প্রাথর্না শুেনেছন|

20 ঈশ্বেরর প্রশংসা কর!
ঈশ্বর আমার িদক েথেক িবমুখ হন িন, িতিন আমার প্রাথর্না শুেনেছন|
আমার প্রিত িতিন তঁার ভােলাবাসা েদিখেয়েছন!

67
সঙ্গীত পিরচালেকর প্রিত: বাদয্যন্ত্রসহ একিট প্রশংসা গীত|
1 েহ ঈশ্বর, আমােদর কৃপা করুন এবং আশীবর্াদ করুন|

অনুগ্রহ কের আমােদর গ্রহণ করুন!

2 েহ ঈশ্বর, পৃিথবীর সমস্ত েলাক েযন আপনার সম্পেকর্ জানেত পাের|
প্রেতয্কটা জািত েযন েদখেত পায় েকমন কের আপিন মানুষেক বঁাচান|

3 েহ ঈশ্বর, েলাকরা েযন আপনার প্রশংসা কের!
েযন সমস্ত েলাক আপনার প্রশংসা কের|

4 সমস্ত জািত আহ্লািদত হেয় আনন্দ উপেভাগ করুন! েকন?
কারণ আপিন নয্ায়সঙ্গতভােব েলােকর িবচার কেরন|
এবং আপিন প্রেতয্কিট জািতেক শাসন কেরন|

5 েহ ঈশ্বর, েলাকরা েযন আপনার প্রশংসা কের!
সকল েলাক েযন আপনার প্রশংসা কের|

6 েহ ঈশ্বর, আমােদর ঈশ্বর, আমােদর আশীবর্াদ করুন|
আমােদর জিম েযন আমােদর ভাল আবাদ েদয়|

7 ঈশ্বর েযন আমােদর আশীবর্াদ কেরন|
পৃিথবীর সমস্ত েলাক েযন ঈশ্বরেক ভয় ও শ্রদ্ধা কের|

68
সঙ্গীত পিরচালেকর প্রিত: দায়ূেদর একিট প্রশংসা গীত|
1 ঈশ্বর, আপিন উঠুন এবং শত্রুেদর ছত্রভঙ্গ করুন|

তঁার সব শত্রুরা েযন তঁার েথেক দূের পািলেয় যায়|
2 েধঁায়া েযমন বাতােস উেড় যায়,

েতমিন আপনার শত্রুরা েযন ছত্রভঙ্গ হয়|
েমাম েযমনভােব আগুেন গেল যায়,

েতমনই কের েযন আপনার শত্রুরাও ধ্বংস হয়|
3 িকন্তু ধািম্মর্ক েলাকরা সুখী|

ধািম্মর্ক েলাকরা ঈশ্বেরর সেঙ্গ আনেন্দাল্লােস সময় কাটােব|
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ধািম্মর্ক েলাকরা িনেজেদর উপেভাগ করেত পারেব এবং প্রচণ্ড সুখী হেব!
4 ঈশ্বেরর উেদ্দশয্ গান গাও|

তঁার নােম প্রশংসা কর| ঈশ্বেরর জনয্ পথ প্রস্তুত কর|
মরুভূিমেত িতিন রেথ চেড় আসেছন|

তঁার নাম “যাঃ|” তঁার নােমর প্রশংসা কর!
5 তঁার পিবত্র মিন্দের িতিনই অনােথর িপতার মত|
ঈশ্বর িবধবােদর যত্ন েনন|

6 সঙ্গীহীন েলাকেক ঈশ্বর গৃহ েদন;
ঈশ্বর তঁার েলাকেদর কারাগার েথেক মুক্ত কেরন, তারা ভীষণ সুখী|
িকন্তু েয েলাকরা ঈশ্বেরর িবেরািধতা করেব তারা েরৗদ্র দগ্ধ মরুভূিমেত বাস করেব|

7 ঈশ্বর, আপিনই আপনার েলাকেদর িমশর েথেক েবিরেয় আসেত েনতৃত্ব িদেয়িছেলন|
আপিনই মরুভূিমেত েহঁেট িগেয়িছেলন|

8 এবং ভূিম েকঁেপ উেঠিছল|
ঈশ্বর, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর, স্বয়ং সীনয় পবর্েত েনেম এেলন এবং আকাশ িবগিলত হল|

9 একটা পিরশ্রান্ত ও প্রাচীন ভূখণ্ডেক পুনরায় সেতজ করার জনয্
আপিন বৃষ্টি পািঠেয়িছেলন|

10আপনার সব পশু েসই ভূখেণ্ড িফের এেলা|
েহ ঈশ্বর, েসই জায়গায় দিরদ্র েলাকেদর আপিন বহু ভাল িজিনস িদেয়েছন|

11 ঈশ্বর আজ্ঞা িদেলন
এবং বহু েলাক সুসমাচার িদেত েগল:

12 “শিক্তশালী রাজার ৈসিনকরা পািলেয় েগেছ! ৈসিনকরা যুদ্ধ েফরৎ েয সব িজিনস আনেব, বাড়ীর
মিহলারা েসগুেলা ভাগ কের েনেব|

যারা বাড়ীেত আেছ তারা েসই সব সম্পদ ভাগ কের েনেব|
13 রূেপায় েমাড়া ঘুঘুর ডানা ওরা পােব|

েসানায় ঝক্ঝক্ করা ডানা তারা পােব|”

14 সেল্মান পবর্েত ঈশ্বর শত্রু রাজােদর ছত্রভঙ্গ করেলন|
ওরা হেয়িছল তুষাের ঝের যাওয়ার মত|

15 বাশন পবর্ত অেনকগুেলা শৃঙ্গ সম্বিলত এক িবরাট পবর্ত|
16 েহ বাশন পবর্ত, েকন তুিম িসেয়ান পবর্তেক নীচু নজের েদখ?

ঈশ্বর িসেয়ান পবর্তেক ভােলাবােসন|
প্রভু িচরিদন েসখােন থাকেবন বেল িস্থর কেরেছন|

17 ঈশ্বর পিবত্র িসেয়ান পবর্েত আেসন|
তঁার িপছু িপছু লক্ষ লক্ষ রথ আেস|

18 েলাকেদর কাছ েথেক উপহার েনওয়ার জনয্,
এমনিক যারা তঁার িবরুেদ্ধ িগেয়িছল

তােদর কাছ েথেকও উপহার গ্রহণ করার জনয্
িতিন জঁাকজমক কের বন্দীেদর েনতৃত্ব িদেয় উচ্চ পবর্েতর ওপের েগেলন|

প্রভু ঈশ্বর েসখােন থাকার জনয্ েগেলন|
19 প্রভুর প্রশংসা কর!

িদেনর পর িদন িতিন আমােদর ভার বহন কেরন|
ঈশ্বর আমােদর রক্ষা কেরন!
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20 িতিনই আমােদর ঈশ্বর, িতিন েসই ঈশ্বর িযিন আমােদর রক্ষা কেরন|
প্রভু আমােদর ঈশ্বর, আমােদর মৃতুয্ েথেক রক্ষা কেরন|

21 ঈশ্বর অবশয্ই েদখােবন েয িতিন তঁার শত্রুেদর পরািজত কেরেছন|
যারা তঁার িবরুেদ্ধ লড়াই কেরেছ ঈশ্বর তােদর শািস্ত েদেবন|

22আমার প্রভু বেলেছন, “বাশন েথেক আিম আমার শত্রুেদর িনেয় আসেবা,
পিশ্চম েদশ েথেক আিম শত্রুেদর িনেয় আসেবা|

23 েতামরা তােদর রেক্তর ওপর িদেয় হঁাটেত পারেব|
েতামােদর কুকুর ওেদর রক্ত েচেট খােব|”

24 ঈশ্বেরর েশাভাযাত্রার িদেক তািকেয় েদখ|
আমার ঈশ্বর, আমার রাজার পিবত্র েশাভাযাত্রার িদেক তািকেয় েদখ|

25 প্রথেমই আসেছ গায়করা, তােদর েপছেন রেয়েছ বীণাযন্ত্র বাদয্কারীগণ
যােদর অনুসরণ করিছল খঞ্জণী বাজনারতা েমেয়রা|*

26 মহাসমােবেশ ঈশ্বেরর প্রশংসা কর!
েহ ইস্রােয়েলর েলাকরা, প্রভুর প্রশংসা কর!

27 েছাট িবনয্ামীন নামক উপজািত তােদর েনতৃত্ব িদেচ্ছ|
েসখােন িযহূদার বড় পিরবারও রেয়েছ|
সবূলূন এবং নপ্তািলর েনতারাও েসখােন রেয়েছন|

28 ঈশ্বর, আপনার ক্ষমতা আমােদর েদখান!
েয ক্ষমতা আমােদর জনয্ অতীেত বয্বহার কেরেছন েসই ক্ষমতা প্রদশর্ন করুন|

29 েজরুশােলেম, আপনার প্রাসােদ আপনােক উপহার েদবার জনয্
রাজারা তঁােদর ঐশ্বযর্য্ িনেয় আসেবন|

30আপিন যা চান আপনার দণ্ড বয্বহার কের,
ঐসব জন্তুেদর িদেয় আপিন তাই করান|

ঐসব জািতর ষঁাড় ও েগারুেদর
আপনার অনুগত করুন|

ওই সব জািতেক আপিন যুেদ্ধ পরািজত কেরেছন|
ওেদর িদেয় আপনার কােছ রূেপা আনয়ন করুন|

31 ওেদর িদেয় িমশর েথেক ধন-সম্পদ আনয়ন করুন|
ঈশ্বর, কূশীয়রা েযন ওেদর সম্পদ আপনার কােছ িনেয় আেস|

32 পৃিথবীেত রাজারা যারা আেছা, ঈশ্বেরর উেদ্দেশয্ প্রশংসা কর!
আমােদর প্রভুর উেদ্দেশয্ প্রশংসা গান কর!

33 ঈশ্বেরর গীত গাও! িতিন তঁার রথ প্রাচীন স্বগর্গুিলর মধয্ িদেয় চালান|
তঁার পরাক্রান্ত রব েশান!

34 েতামােদর েয েকান েদবতার েথেক
ঈশ্বর অেনক েবশী শিক্তশালী|
ইস্রােয়েলর ঈশ্বর তঁার েলাকেদর শিক্তশালী কেরেছন|

35 তঁার মিন্দের ঈশ্বর অিবস্মরণীয়, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর তঁার েলাকেদর শিক্ত এবং ক্ষমতা িদেয়েছন|
ঈশ্বেরর প্রশংসা কর!
* 68:25: েমেয়রা আক্ষিরক অেথর্, িহব্রু শেব্দ “েমেয়রা” সঙ্গীত িশল্পী অথবা েছাট েছেলেদর গােনর দলেকও েবাঝােত পাের|
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69
পিরচালেকর প্রিত: “পদ্মসমূহ” গানিটর পদর্ ায় গাওয়া| দায়ূেদর একিট গীত|
1 েহ ঈশ্বর আমার সংকটসমূহ েথেক আমায় রক্ষা করুন!

আমার মুখ পযর্ন্ত জল েপৗেঁছ েগেছ|
2 এখােন এমন িকছু েনই, যার ওপর আিম দঁাড়ােত পাির|

আিম কাদায় ডুেব েযেত বেসিছ,
আিম গভীর জেল ডুেব রেয়িছ, আমার চারিদেক েঢউ উত্তাল হেয় উেঠেছ|

আিম প্রায় ডুেব মরেত বেসিছ|
3আিম এতই দুবর্ল হেয় পেড়িছ েয সাহাযয্ চাইেতও অক্ষম হেয় েগিছ|

আমার গলা যন্ত্রণা করেছ|
আমার েচাখ যন্ত্রণায় টন্ টন্ কের ওঠার আেগ পযর্ন্ত

আিম আপনার সাহােযয্র প্রতীক্ষা কেরিছ|
4আমার মাথায় যত চুল আেছ, আমার শত্রুর সংখয্া তার েথেকও েবশী|

েকান কারণ ছাড়াই তারা আমায় ঘৃণা কের|
আমােক িবনাশ করার জনয্ ওরা খুব কিঠন েচষ্টা কের|

শত্রুরা আমার সম্পেকর্ িমথয্া কথা বলেছ|
ওরা বলেছ েয আিম নািক চুির কেরিছ|
এরপর েয িজিনস আিম চুির কির িন, ওরা আমায় তার দাম িদেত বাধয্ কেরেছ|

5 েহ ঈশ্বর, আপিন আমার ত্রুিটগুিল জােনন|
আপনার কােছ আিম আমার পাপ লুেকােত পাির না|

6 েহ আমার সদাপ্রভু, সবর্শিক্তমান প্রভু, আমার জনয্ েযন আপনার অনুগামীরা লজ্জায় না পেড়|
েহ ইস্রােয়েলর ঈশ্বর, আপনার অনুগামীরা েযন আমার জনয্ িবব্রত েবাধ না কের|

7আমার মুখ লজ্জায় েঢেক েগেছ|
এই লজ্জা আিম আপনার জনয্ বহন করিছ|

8আমার ভাইরা অেচনা মানুেষর সেঙ্গ েযরকম বয্বহার কের েসরকম আমার সেঙ্গ কের|
আমার মােয়র সন্তানরা আমার সেঙ্গ িভেন্দশীর মতই বয্বহার কের|

9আপনার মিন্দর সম্পেকর্ আমার তীব্র অনুভূিতই আমােক েশষ কের িদেচ্ছ|
যারা আপনােক িনেয় মজা কের তােদর কাছ েথেক আিম অপমান কুিড়েযিছ|

10আিম কঁািদ এবং উপবাস কির,
এর জনয্ ওরা আমায় িনেয় হাসাহািস কের|

11 দুঃখ প্রকােশর জনয্ আিম প্রায়িশ্চত্ত কির, কাপড় পির,
েলােক আমায় িনেয় মজা কের|

12 প্রকাশয্ স্থােন ওরা আমায় িনেয় আেলাচনা কের|
ওই মাতালরা আমায় িনেয় গান বঁােধ|

13 েহ ঈশ্বর, আমার িদক েথেক আপনার কােছ এই প্রাথর্না:
আিম চাই আপিন আমায় গ্রহণ করুন!

েহ ঈশ্বর আিম চাই েপ্রেমর সেঙ্গ আপিন আমায় সাড়া িদন|
আিম জািন আপিন আমায় উদ্ধার করেবন|
এ বয্াপাের আিম আপনার ওপর িনভর্ র করেত পাির|

14আমােক কাদা েথেক েটেন তুলুন|
আমায় কাদায় ডুেব েযেত েদেবন না|

যারা আমায় ঘৃণা কের তােদর হাত েথেক আমায় রক্ষা করুন|
এই গভীর জল েথেক আমায় উদ্ধার করুন|

15 েঢউগুেলা েযন আমায় ডুিবেয় না েদয়|
গভীর গহ্বরেক আমায় ভক্ষণ করেত েদেবন না|
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কবরেক আমায় িগেল েফলেত েদেবন না|
16 প্রভু, আপনার েপ্রম ভােলা, আপনার ভােলাবাসা িদেয় আমায় উত্তর িদন|

আপনার সব দয়া িনেয় আমার িদেক িফরুন, আমায় সাহাযয্ করুন!
17আপনার দােসর কাছ েথেক দূের সের যােবন না|

আিম সংকেটর মেধয্ পেড়িছ! তাড়াতািড় আমায় সাহাযয্ করুন!
18আসুন আমার আত্মােক রক্ষা করুন|

শত্রুেদর হাত েথেক আমায় রক্ষা করুন|
19আমার লজ্জা আপিন জােনন|

আপিন জােনন েয আমার শত্রুরা আমােক ঘৃণা ও অপমান কেরেছ|
ওরা আমার প্রিত েয কাজ কেরেছ তাও আপিন েদেখেছন|

20 েসই লজ্জা আমায় িবদীণর্ কের িদেয়েছ|
লজ্জায় আিম মের েযেত বেসিছ!

আিম সহানুভূিত পাওয়ার আশা কেরিছলাম
িকন্তু কখনই আিম তা পাই িন|

আিম অেপক্ষা কেরিছলাম েকান েলাক এেস আমায় সান্ত্বনা িদক
িকন্তু েকান েলাক আেস িন|

21 ওরা আমায়, আহার নয়, িবষ িদেয়েছ|
যখন আিম তৃষ্ণাতর্ িছলাম দ্রাক্ষারেসর বদেল ওরা আমায় অম্লরস িদেয়িছল|

22 ওেদর েটিবলগুেলা খাবাের পিরপূণর্|
সমােরাহপূণর্ মঙ্গল আহার ওেদর আেছ|

ওেদর েভাজ েযন ওেদর িবনাশ কের|
23আিম কামনা কির ওরা েযন অন্ধ হেয় যায় এবং ওেদর েমরুদণ্ড েযন দুবর্ল হেয় পেড়|
24 ওেদর আপনার সব েক্রাধ

অনুভব করেত িদন|
25 ওেদর ঘর শূনয্ কের িদন|

একটা েকউ েযন ওখােন েবঁেচ না থােক|
26 ওেদর শািস্ত িদন, ওরা ছুেট পালােব|

তখন ওরা আেলাচনা করার জনয্ িকছু যন্ত্রণা ও ক্ষত পােব|
27 মন্দ কােজর জনয্ ওেদর শািস্ত িদন|

আপনার ধািম্মর্কতা ওেদর েদখােবন না|
28জীবেনর গ্রন্থ েথেক ওেদর নাম মুেছ িদন|

জীবেনর পুস্তেক ধািম্মর্ক েলাকেদর নােমর সেঙ্গ ওেদর নাম িলখেবন না!
29আিম দুঃখী এবং যন্ত্রণািবদ্ধ|

ঈশ্বর আমায় েটেন তুলুন; আমায় রক্ষা করুন!
30 গােনর মেধয্ িদেয় আিম ঈশ্বেরর প্রশংসা করেবা|

ধনয্বাদ গীেতর মধয্ িদেয় আিম তঁার প্রশংসা করেবা|
31 এটাই ঈশ্বরেক সুখী করেব!

উৎসগর্ িহেসেব একটা েগাটা পশু েদওয়ার েচেয় অথবা একটা ষঁাড় হতয্া করার েচেয়, গােনর মেধয্
িদেয় ধনয্বাদ েদওয়া অেনক ভাল হেব|

32 েহ িবনয়ী েলাকরা, ঈশ্বেরর উপাসনার জনয্ এেসা|
এই সব েজেন েতামরা খুশী হেব|

33 দিরদ্র ও অসহায় মানুেষর কথা প্রভু েশােনন|
যারা বন্দী আেছন প্রভু তােদর এখনও পছন্দ কেরন|

34 েহ আকাশ ও পৃিথবী, ঈশ্বেরর প্রশংসা কর!
েহ সমুদ্র এবং সমুেদ্রর মেধয্র সবিকছু, প্রভুর প্রশংসা কর!
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35 প্রভু িসেয়ানেক রক্ষা করেবন|
প্রভু িযহূদার শহরগুিল আবার িনমর্াণ করেবন|

েসই ভূখণ্ড যােদর, েসখােন তারা আবার বাস করেব!
36 তঁার দাসেদর উত্তরপুরুষরা এই ভূখণ্ড পােব|
েসই সব েলাক যারা তঁার নামেক ভােলাবােস তারা েসই ভূখেণ্ড বসবাস করেব|

70
সঙ্গীত পিরচালেকর প্রিত: েলােকেদর স্মরণ কিরেয় েদবার মানেস দায়ূেদর একিট গীত|
1 ঈশ্বর আমায় রক্ষা করুন!

ঈশ্বর শীঘ্র আমায় সাহাযয্ করুন!
2 েলােক আমায় হতয্া করার েচষ্টা করেছ|

ওেদর িনরাশ করুন!
ওেদর লিজ্জত েবাধ করান!

েয সব েলাক আমার খারাপ করেত চায়
তােদর েযন পতন হয় ও তারা েযন লজ্জা পায়|

3 েলােক আমায় িনেয় হাসাহািস কের|
আশা কির ওেদর যা প্রাপয্ ওরা তাই পােব এবং লজ্জােবাধ করেব|

4আিম কামনা কির যারা আপনার উপাসনা কের তারা েযন সিতয্কােরর সুখী হয়|
যারা আপনার সাহাযয্ চায় তারা েযন সবর্দাই আপনার প্রশংসা কের|

5 ঈশ্বর আিম দীন অসহায় মানুষ|
ঈশ্বর তাড়াতািড় করুন!

আপিন আসুন, আমায় রক্ষা করুন! ঈশ্বর একমাত্র আপিনই আমায় উদ্ধার করেত পােরন|
আর েদরী করেবন না!

71
1 েহ প্রভু, আিম আপনােত িবশ্বাস রািখ,

তাই আিম কখনও হতাশ হব না|
2আপনার ধািম্মর্কতা িদেয় আপিন আমায় রক্ষা করেবন|

আপিনই আমায় উদ্ধার করেবন| আমার কথা শুনুন, আমায় রক্ষা করুন|
3আপিন আমার দুগর্ েহান,

েসই গৃহ েহান েযখােন আিম িনরাপত্তার জনয্ ছুেট েযেত পাির|
আপিনই আমার িশলা এবং আমার িনরাপদ আশ্রয়স্থল|

তাই আমােক রক্ষার আজ্ঞা িদন|
4 েহ আমার ঈশ্বর, আমায় দুষ্ট েলােকর হাত েথেক রক্ষা করুন|

নৃশংস ও মন্দ েলােকেদর হাত েথেক আমায় রক্ষা করুন|
5আমার জেন্মর সময় েথেক আিম আপনার যেত্ন িছলাম|

আমার জেন্মর সময় েথেক আপিন আমার সেঙ্গ িছেলন|
6 এমনিক আমার জেন্মর আেগ েথেকই আিম আপনার ওপর িনভর্ র কেরিছ|

আিম যখন মাতৃগেভর্ িছলাম তখনও আিম আপনার ওপর আস্থা েরেখিছ|
সবর্দাই আিম আপনার কােছ প্রাথর্না কেরিছ|
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7আপিনই আমার শিক্তর উৎ স|
তাই অনয্ েলাকেদর কােছ আিম দৃষ্টান্তস্বরূপ িছলাম|

8 েয সব িবস্ময়কর িজিনস আপিন কেরন তার সম্বেন্ধ সবর্দাই আিম গান গাই|
9আিম বৃদ্ধ হেয়িছ বেল আমায় ছঁুেড় েফেল েদেবন না|

হত শিক্ত হেয়িছ বেল আমায় তয্াগ করেবন না|
10 শত্রুরা আমার িবরুেদ্ধ চক্রান্ত করেছ|

ওরা একসেঙ্গ িমিলত হেয়িছেলা, এবং আমােক হতয্া করার চক্রান্ত কেরিছেলা|
11আমার শত্রুরা বলেছ, “যাও ওেক তুেল িনেয় এেসা!

ঈশ্বর ওেক তয্াগ কেরেছন| আর েকউ ওেক সাহাযয্ করেব না|”
12 ঈশ্বর, আমায় পিরতয্াগ করেবন না!

ঈশ্বর তাড়াতািড় এেস আমায় রক্ষা করুন!
13আমার শত্রুেদর পরািজত করুন!

ওেদর সমূ্পণর্ভােব ধ্বংস কের িদন!
যারা আমার ক্ষিত করেত চাইেছ,

তারা েযন লিজ্জত ও অপমািনত হয়|
14 তাহেল আিম সব সময়ই আপনার ওপর িনভর্ র করেবা

এবং আিম আেরা েবশী কের আপনার প্রশংসা করেবা|
15আপিন েয কত ভােলা, তা আিম েলাকেদর বলেবা|

আিম েলাকেদর বলেবা িকভােব আপিন আমায় প্রিতবার রক্ষা কেরিছেলন|
তা এত বার ঘেটেছ েয গুেন েশষ করা যায় না|

16আিম আপনার মহেত্বর কথা বলেবা, প্রভু আমার সদাপ্রভু|
আিম েসই সব ধািম্মর্কতার কথা বলব, যা শুধুমাত্র আপিন করেত পােরন|

17 ঈশ্বর, আিম যখন একিট েছাট্ট বালক িছলাম তখন েথেক আপিন আমায় িশক্ষা িদেয়েছন|
তখন েথেক আজ পযর্ন্ত আপিন েয সব আশ্চযর্য্ কাযর্ কেরেছন তা আিম মানুষেক বেলিছ!

18 এখন আিম বৃদ্ধ হেয়িছ, আমার চুল েপেক েগেছ|
িকন্তু েহ ঈশ্বর, আিম জািন, আপিন আমায় তয্াগ করেবন না|
প্রেতয্কিট নতুন প্রজন্মেক আিম আপনার ক্ষমতা ও মহেত্বর কথা বলেবা|

19 ঈশ্বর, আপনার ধািম্মর্কতা আকােশর সীমা অিতক্রম কের যায়|
ঈশ্বর, েকান েদবতাই আপনার মত নয়|
আপিন িবস্ময়কর সব কাজ কেরেছন|

20আপিন আমােক সমসয্া এবং দুঃসময় প্রতয্ক্ষ কিরেয়েছন|
িকন্তু তােদর সবিকছু েথেক রক্ষা কের আপিন আমায় বঁািচেয় েরেখেছন|
কত গভীের আিম ডুেব িগেয়িছলাম েসটা কথা নয়, িকন্তু আপিন আমায় সমসয্া েথেক েটেন
তুেলেছন|

21অতীেত যা কেরিছ তার েথেকও মহৎ  কাজসমূহ করেত আমায় সাহাযয্ করুন|
আমােক আরাম িদেত থাকুন|
22আিম বীণা বািজেয় আপনার প্রশংসা করেবা|
েহ ঈশ্বর আিম গাইেবা ও বলেবা েয, আপনার ওপর িনভর্ র করা েযেত পাের|
ইস্রােয়েলর পিবত্র এেকর জনয্ বীণা বািজেয় আিম গান গাইেবা|

23আপিন আমার আত্মােক রক্ষা কেরেছন|
আমার আত্মা সুখী হেব| িনেজর মুেখ আিম আপনার প্রশংসা গান করেবা|

24আমার িজভ সবর্দাই আপনার ধমর্শীলতার গান গাইেব
এবং যারা আমােক হতয্া করেত েচেয়িছেলা তারা পরািজত ও অসম্মািনত হেব|
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শেলামেনর প্রিত|
1 ঈশ্বর রাজােক আপনার মত সিঠক িসদ্ধান্ত িনেত সাহাযয্ করুন|

রাজার পুত্রেক আপনার ধাির্মকতা সম্পেকর্ িশক্ষালাভ করেত সাহাযয্ করুন|
2 রাজােক আপনার েলাকেদর প্রিত নয্াযয্ িবচার করেত সাহাযয্ করুন|

আপনার দীন েলাকেদর প্রিত িবচক্ষণ িসদ্ধান্ত িনেত তােক সাহাযয্ করুন|
3 সারা ভূখণ্ড জুেড় শািন্ত

ও নয্ায়িবচার থাকেত িদন|
4 রাজােক দীন মানুেষর প্রিত সুিবচার করেত িদন|

সহায় সম্বলহীনেক িতিন েযন সাহাযয্ কেরন|
ওেদর যারা আঘাত কের তােদর েযন উিন শািস্ত েদন|

5 যতিদন পযর্ন্ত আকােশ চঁাদ থােক এবং সূযর্ প্রিতভাত হেব ততিদন েযন েলােকরা রাজােক ভয় ও শ্রদ্ধা
কের|

েলাকরা েযন তােক িচরিদন ভয় ও শ্রদ্ধা কের|
6 েয বৃষ্টি শসয্েক্ষেতর ওপর ঝের পেড়, রাজােক েসই বৃষ্টির মত হেত সাহাযয্ করুন|

েয জলধারা জিমেত পিতত হয়, তােক েসই ধারার মত হেত সাহাযয্ করুন|
7 যতক্ষণ িতিন রাজা রেয়েছন ততিদন েযন সৎ েলাকরা িবকিশত হয়|

যতিদন আকােশ চঁাদ রেয়েছ ততিদন েযন শািন্ত বজায় থােক|
8 এক সমুদ্র েথেক আর এক সমুদ্র পযর্ন্ত তার রাজেত্বর িবস্তার েহাক্|

ফরাৎ নদী েথেক পৃিথবীর দূর প্রান্ত পযর্ন্ত েযন তঁার রাজত্ব বজায় থােক|
9 মরুভূিমেত যারা বাস কের তারা সবাই েযন তঁার কােছ আনত হয়|

তঁার সব শত্রুরা েযন মািটর ধূেলােত মুখ েঠিকেয় তার কােছ অবনত হয়|
10 তশীর্েশর রাজা এবং অনয্ানয্ দূরবতীর্ রাজয্ েযন তঁার জনয্ উপহার বেয় আেন|

িশবা ও সবার রাজারা েযন তার জনয্ ৈনেবদয্ বেয় আেন|
11 সব রাজা েযন আমােদর রাজার কােছ নত হয়|

সব জািত েযন তঁার েসবা কেরন|
12আমােদর রাজা সহায় সম্বলহীনেদর সাহাযয্ কেরন|

আমােদর রাজা দিরদ্র অসহায় মানুষেক সাহাযয্ কেরন|
13 দিরদ্র ও অসহায় মানুষ তঁার ওপর িনভর্ র কেরন|

রাজা তােদর েবঁেচ থাকেত সাহাযয্ কেরন|
14 েসই সব িনষু্ঠর েলাকরা যারা ওেদর ক্ষিত করেত েচষ্টা কের, তােদর হাত েথেক রাজা ওেদর রক্ষা

কেরন|
ওই সব দীন-দিরদ্র মানুেষর জীবন রাজার কােছ অতয্ন্ত মূলয্বান|

15 রাজা দীঘর্জীবী েহান!
িতিন েযন িশবার কাছ েথেক েসানা গ্রহণ কেরন|

সবর্দা রাজার জনয্ প্রাথর্না কর|
প্রিতিদন তােক আশীবর্াদ কর|

16জিমগুিলেত েযন প্রচুর পিরমােন ফসল হয়|
পাহাড়গুেলা েযন শেসয্ ভের ওেঠ|

জিমগুেলা েযন িলবােনােনর মত উবর্র হেয় ওেঠ|
েযমন কের মাঠগুেলা ঘােস ভের যায় েতমন কের েযন শহরগুেলা মানুেষ ভের ওেঠ|

17 রাজা েযন িচরিদেনর জনয্ িবখয্াত হেয় যান|
যতিদন সূযর্ প্রিতভাত হেব, ততিদন েযন েলাকরা তঁার নাম মেন রােখ|

েলাকরা েযন তঁার আশীবর্াদ পায়
এবং সকেল েযন তঁােক আশীবর্াদ কের|
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18 প্রভু ঈশ্বর, ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর প্রশংসা কর!
একমাত্র ঈশ্বরই এমন আশ্চযর্য্ কাযর্ করেত পােরন|

19 িচরিদন তঁার মিহমাময় নােমর প্রশংসা কর!
তঁার মিহমা েযন সারা পৃিথবীেক পিরপূণর্ কের েদয়!

আেমন! আেমন!

20 (িযশেয়র পুত্র, দায়ূেদর প্রাথর্নাসমূহ এখােনই েশষ হেলা|)

তৃতীয় খণ্ড

73
(গীতসংিহতা 73-89)

আসেফর একিট প্রশংসা গীত|
1 ঈশ্বর সিতয্ই ইস্রােয়েলর সেঙ্গ ভােলা বয্বহার করেছন|

যােদর হৃদয় শুিচ তােদর সেঙ্গ ঈশ্বর ভােলা বয্বহার কেরন|
2আমার প্রায় পদস্খলন হেয়িছেলা

এবং আিম পাপ কাজ করেত শুরু কেরিছলাম|
3আিম েদেখিছ ঐসব দুষ্ট েলাকরা কৃতকাযর্ হেয়েছ

এবং তা েদেখ ঐসব উদ্ধত েলাকেদর প্রিত আিম ঈষর্া কেরিছলাম|
4 ওরা সবাই বলবান েলাক িছেলা|

েবঁেচ থাকবার জনয্ ওেদর েকান লড়াই করেত হত না|
5ঐসব উদ্ধত েলাকেক আমােদর মত দুেভর্ াগ েপাহােত হয় না|

অনয্ানয্ েলােকেদর মত ওেদর েকান সংকট েনই|
6 তাই ওরা উদ্ধত এবং মানুষেক ঘৃণা কের|

এই অহঙ্কারেক তারা গলার মালার মত এবং েশৗিখন বেস্ত্রর মত সহেজই ধারণ কের|
7ঐসব েলাক যিদ ওেদর পছেন্দর িকছু েদেখ, ওরা িগেয় তা িনেয় চেল আেস|

ওরা যা মেন কের, ওরা তাই করেত পাের|
8 েলােকর সম্পেকর্ ওরা িনমর্ম ও অিহতকর কথাবাতর্ া বেল|

অনয্েদর কাছ েথেক ওরা িকভােব সুিবেধ েনয় েস সম্বেন্ধ ওরা গেবর্র সেঙ্গ কথা বেল|
9ঐসব অহঙ্কারী েলাকরা িনেজেদর েদবতা বেল ভােব!

ওরা ভােব ওরাই পৃিথবীর শাসনকতর্ া|
10 এমনিক ঈশ্বেরর েলাকরা পযর্ন্ত সাহােযয্র জনয্ ওেদর কােছ ছুেট যায়|

ঐ উদ্ধত েলাকরা যা বেল, ওরাও তাই কের|
11ঐ মন্দ েলাকরা বেল, “আমরা িক করিছ ঈশ্বর তা জােনন না!

ঈশ্বর, িযিন পরাৎ  পর, িতিন জােনন না!”

12ঐ অহঙ্কারী েলাকরা প্রচণ্ড দুজর্ ন,
িকন্তু ওরা ধনী এবং ওরা ক্রমশঃ আেরা ধনী হেয় উঠেছ|

13 তাই আমার আত্মােক েকন শুদ্ধ হেত হেব?
আিম েকন আমার হাত িনেদর্ াষ রাখব?

14 েহ ঈশ্বর, সারািদন ধের আিম যন্ত্রণা েভাগ কির|
প্রেতয্কিদন সকােল আপিন আমায় শািস্ত েদন|
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15 ঈশ্বর, এই সব িবষেয় আিম অনয্ েলাকেদর সেঙ্গ কথা বলেত েচেয়িছ|
িকন্তু আিম জািন তােত আপনার েলাকেদর সেঙ্গ িবশ্বাসঘাতকতা করা হেব|

16 এই সব িবষয় েবাঝার জনয্ আিম আপ্রাণ েচষ্টা কেরিছ|
িকন্তু এটা আমার পেক্ষ ভীষণ কষ্টকর|

17 ততক্ষণ পযর্ন্ত আিম আপনার মিন্দের যাই িন,
আিম ঈশ্বেরর মিন্দের েগলাম এবং তারপর বুঝেত পারলাম|

18 ঈশ্বর, সিতয্ই ঐসব েলাকেক আপিন ভয়ানক পিরিস্থিতর মেধয্ েফেলেছন|
ওেদর পতন এবং িবনাশ এখন সহজ হেব|

19 হঠাৎ  ই সমসয্া আসেত পাের
এবং ঐ অহঙ্কারী েলাকরা ধ্বংস হেব|

ওেদর সাংঘািতক িকছু ঘটেত পাের
এবং ওরা েশষ হেয় যােব|

20 প্রভু, েযমন কের আমরা েজেগ উেঠ স্বপ্নেক ভুেল যাই,
ঐসব েলাকরা েসই স্বেপ্নর মতই িবসৃ্মত হেব|

আমােদর রােতর দুঃস্বপ্ন েযমন আপিন অদৃশয্ কের েদন,
েতমিন কের আপিন ওই েলাকগুেলােক অদৃশয্ কের েদেবন|

21-22আিম অতয্ন্ত িনেবর্াধ িছলাম|
আিম দুষ্ট ও ধনী েলাকেদর কথা ভাবতাম এবং েক্লশগ্রস্ত হেয় পড়তাম|

েহ ঈশ্বর, আিম েক্লশগ্রস্ত িছলাম এবং আপনার ওপর রাগ কেরিছলাম!
আিম িনেবর্াধ ও অজ্ঞ পশুর মত বয্বহার কেরিছলাম|

23আমার যা িকছু দরকার তা আমার আেছ!
আিম সবর্দাই আপনার সেঙ্গ আিছ|

েহ ঈশ্বর আপিন আমার হাত ধরুন|
24 ঈশ্বর, আমায় সুপরামশর্ িদন ও পিরচািলত করুন|

তাহেল আপিন আমায় েগৗরেবর পেথ িনেয় যােবন|
25 েহ স্বেগর্র ঈশ্বর, আিম সবর্দা আপনার সেঙ্গ রেয়িছ

এবং আিম যখন আপনার সেঙ্গ রেয়িছ তখন এই পৃিথবীেত আিম আর কী চাইেত পাির?
26আমার এই েদহ মন একিদন ধ্বংস হেয় যােব,

িকন্তু আমার িশলা, যঁােক আিম ভােলাবািস িতিন থাকেবন|
িচরকােলর জনয্ আমার কােছ ঈশ্বর আেছন!

27 ঈশ্বর যারা আপনােক তয্াগ কেরেছ তারা হািরেয় যােব|
যারা আপনার প্রিত অিবশ্বস্ত তােদর আপিন ধ্বংস কের েদেবন|

28আিম জািন, আিম ঈশ্বেরর কােছ এেসিছ এবং তঁার কাছাকািছ থাকা আমার পেক্ষ ভােলা|
আিম আমার প্রভু, সদাপ্রভুেক িনরাপদ আশ্রয়স্থল কের িনেয়িছ|
ঈশ্বর আপিন যা িকছু কেরেছন তঁার সব িকছু বলেত আিম এেসিছ|

74
আসেফর একিট মস্কীল|
1 ঈশ্বর আপিন িক িচরকােলর জনয্ আমােদর েছেড় চেল েগেছন?

আপিন িক এখনও আপনার েলাকেদর ওপর কু্রদ্ধ আেছন?
2অতীেত আপিন েয সব েলাকেদর এেনিছেলন তােদর কথা স্মরণ করুন|
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আপিন আমােদর রক্ষা কেরেছন| তাই আমরা সবাই আপনার|
িসেয়ান পবর্েতর কথা স্মরণ করুন, েযখােন আপিন বাস করেতন|
3 ঈশ্বর, েসই সব প্রাচীন ধ্বংসাবেশেষর ওপর িদেয় আপিন েহঁেট আসুন|

েয পিবত্র স্থানেক শত্রুরা ধ্বংস কের িদেয়েছ েসখােন িফের আসুন|

4 মিন্দেরই তারা যুেদ্ধর উন্মৎত গজর্ ন শুরু কেরিছেলা|
যুেদ্ধ তারা জয়ী হেয়েছ এটা েবাঝােনার জনয্ ওরা মিন্দের পতাকা উিড়েয়িছল|

5 যারা িনড়ািন িদেয় আগাছা পিরষ্কার কের
শত্রু ৈসনয্রা েসই সব েলােকর মত িনমর্ম|

6 েহ ঈশ্বর, কুঠার ও কুড়ুল বয্বহার কের
ওরা আপনার মিন্দেরর েখাদাই করা কােঠর কক্ষগুিল েভেঙ্গ চুরমার কেরেছ|

7ঐ ৈসনয্রা আপনার পিবত্রস্থান পুিড়েয় িদেয়েছ|
আপনার নােমর সম্মােন েসই মিন্দর ৈতরী হেয়িছেলা
িকন্তু ওরা তা মািটেত িমিশেয় িদেয়েছ|

8 শত্রুরা আমােদর সমূ্পণর্ভােব গঁুিড়েয় েফলার িসদ্ধান্ত গ্রহণ কেরেছ|
েদেশর প্রেতয্কটা পিবত্রস্থান ওরা পুিড়েয় িদেয়েছ|

9আমরা আমােদর েকান িচহ্নসমূহ েদখেত পািচ্ছ না|
আর েকান ভাববাদী েনই|
েকউই জােন না এখন িক করেত হেব|

10 ঈশ্বর আর কতিদন শত্রুরা আমােদর িনেয় উপহাস করেব?
আপিন িক িচরিদন ওেদর আপনার নােমর অবমাননা করেত েদেবন?

11 ঈশ্বর, েকন আপিন আমােদর এত কিঠন শািস্ত িদেলন?
আপনার িবপুল শিক্ত বয্বহার কের আপিন আমােদর সমূ্পণর্ ধ্বংস কের িদেলন!

12 ঈশ্বর দীঘর্িদন ধের আপিন আমােদর রাজা িছেলন|
এই েদেশ েয েকান যুদ্ধ জয় করেত আপিন আমােদর সাহাযয্ কেরেছন|

13 ঈশ্বর েলািহত সাগরেক দুভােগ ভাগ করেত
আপিন আপনার পরাক্রম প্রেয়াগ কেরিছেলন|

14 বড় বড় সমুদ্র দানবেদর আপিন পরািজত কেরেছন!
আপিনই িলিবয়াথেনর মাথা গঁুিড়েয় িদেয়েছন এবং তার েদহ পশুেদর খাওয়ার জনয্ েফেল এেসেছন|

15 নদী এবং ঝণর্ায আপিনই প্রবাহ িদেয়েছন|
আপিনই নদীেক শুষ্ক কের িদেয়েছন|

16 েহ ঈশ্বর, আপিনই িদন এবং রািত্র িনয়ন্ত্রণ কেরন|
আপিনই চঁাদ এবং সূযর্ সৃষ্টি কেরেছন|

17আপিনই পৃিথবীর সব িকছুর সীমা িনধর্ারণ কেরেছন|
আপিনই শীত, গ্রীষ্ম সৃষ্টি কেরেছন|

18 প্রভু মেন রাখেবন েকমন কের শত্রুরা আপনােক অপমান কেরিছেলা!
ঐ েলাকগুেলা আপনােক অপমান কেরিছল|
ঐসব মূখর্ েলাক আপনার নামেক ঘৃণা ও িনেন্দ কেরেছ!

19ঐসব বনয্ পশুেদর আপনার পারাবত িনেয় েযেত েদেবন না!
আপনার দীন দিরদ্র মানুষেদর িচরিদেনর জনয্ ভুেল যােবন না|

20আমােদর চুিক্তর কথা স্মরণ করুন!
এই েদেশর প্রেতয্কিট অন্ধকার স্থােন রেয়েছ িহংসাত্মক ঘটনা|

21 ঈশ্বর, আপনার েলাকেদর সেঙ্গ দুবর্বয্বহার করা হেয়েছ|
ওেদর আর আহত হেত েদেবন না|
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আপনার দীন দুঃখী েলাকরা আপনার প্রশংসা কের|
22 ঈশ্বর, উঠুন এবং যুদ্ধ করুন!

প্রিতিদন েয অবমাননা ঐসব িনেবর্াধেদর কাছ েথেক আপনােক েপেত হেয়েছ তা মেন রাখেবন|
23আপনার শত্রুেদর উন্মত্ত িচৎকােরর কথা মেন রাখেবন|

বার বার ওরা আপনােক অপমান কেরেছ!

75
সঙ্গীত পিরচালেকর প্রিত: “িবনাশ কর না|” গানিটর পদর্ ায় গাওয়া আসেফর একিট প্রশংসা গীত|
1 েহ ঈশ্বর, আমরা আপনার প্রশংসা কির!

আমরা আপনার প্রশংসা কির|
আপিন (আপনার নাম) খুব কাছাকািছ রেয়েছন এবং েয সব আশ্চযর্য্ কাযর্ আপিন কেরেছন েলােক
তার কথা বেল|

2 ঈশ্বর বেলন, “আিম িবচােরর সময় িনির্দষ্ট করব
এবং আিম নয্ায়সঙ্গতভােব িবচার করেবা|

3 পৃিথবী এবং পৃিথবীেত যা িকছু আেছ সব িকছুই কম্পমান এবং পতেনানু্মখ হেত পাের,
িকন্তু আিম ওেদর দৃঢ় সংবদ্ধ কের রাখেবা|

4 “িকছু েলাক প্রচণ্ড গির্বত|
�ওরা ভােব ওরাই শিক্তশালী এবং গুরুত্বপূণর্|�

5 িকন্তু আিম ওই েলাকেদর বেলিছ, �িমথয্া বড়াই কেরা না!
এত অহঙ্কারী হেয়া না!� ”

6 পৃিথবীেত এমন েকান শিক্ত েনই
যা একটা মানুষেক এতখািন গুরুত্বপূণর্ কের তুলেত পাের|

7 প্রভুই িবচারক|
েক গুরুত্বপূণর্ হেব তা ঈশ্বরই িস্থর কেরন|
ঈশ্বর একজন বয্িক্তেক তুেল েনন এবং তােক গুরুত্বপূণর্ কের েতােলন|
অনয্িদেক, িতিন অনয্ এক বয্িক্তেক েটেন নািমেয় েদন এবং তােক গুরুত্বহীন কেরন|

8 মন্দ েলাকেদর শািস্ত িদেত ঈশ্বর সবর্দাই প্রস্তুত|
প্রভুর হােত একটা েপয়ালা আেছ|

েসই েপয়ালািট িবষাক্ত দ্রাক্ষারেস পিরপূণর্|
এই দ্রাক্ষারস (শািস্ত) িতিন মন্দ েলাকেদর ওপর ঢালেবন এবং েশষ িবনু্দ পযর্ন্ত তারা তা পান করেব|

9 এসব িবষয় সম্পেকর্ আিম সবর্দাই েলাকেদর বলেবা|
আিম ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর প্রশংসা গান করেবা|

10 ঈশ্বর বেলন, “মন্দ েলাকেদর শিক্ত আিম হরণ করেবা
এবং ভাল েলাকেদর আিম েবশী শিক্ত েদেবা|”
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76
সঙ্গীত পিরচালেকর প্রিত: বাদয্যন্ত্র সহ আসেফর একিট প্রশংসা গীত|
1 িযহূদার েলাকরা ঈশ্বরেক জােন|

ইস্রােয়েলর েলাকরা ঈশ্বেরর নামেক সম্মান কের|
2 শােলেম ঈশ্বেরর মিন্দর আেছ|

িসেয়ান পবর্েতর ওপর ঈশ্বর বাস কেরন|
3 েসই খােনই ঈশ্বর, তীর-ধনুক,

ঢাল-তেলায়ার এবং অনয্ সব যুদ্ধাস্ত্র, চূণর্িবচূণর্ কেরেছন|

4 েহ ঈশ্বর, পবর্তসমূেহর েথেক িফের,
েযখােন আপিন আপনার শত্রুেদর পরািজত কেরেছন, আপনােক মিহমািন্বত েদখােচ্ছ|

5ঐসব ৈসনয্ েভেবিছেলা ওরা শিক্তশালী|
িকন্তু এখন তারা যুদ্ধেক্ষেত্র মের পেড় রেয়েছ|

ওেদর গােয় যা িকছু িছল সবই খুেল েনওয়া হেয়িছল|
ঐ বলশালী ৈসিনকরা েকউই িনেজেক রক্ষা করেত পাের িন|

6 যােকােবর ঈশ্বর ওই ৈসনয্েদর উেদ্দেশয্ গজর্ ন কের উঠেলন|
তারা তােদর েঘাড়াগুেলা সহ পেড় মের েগল|

7 ঈশ্বর, আপিন ভয়ানক!
যখন আপিন কু্রদ্ধ হন তখন েকউ আপনার িবরুেদ্ধ দঁাড়ােত পাের না|

8-9 িবচারক িহসােব প্রভুই তঁার িসদ্ধান্ত েঘাষণা কেরেছন|
এই ভূখেণ্ডর নম্র ও ভক্ত েলাকেদর ঈশ্বর রক্ষা কেরেছন|

স্বগর্ েথেকই িতিন এই িসদ্ধান্ত পািঠেয়েছন|
সারা পৃিথবী ভেয় স্তব্ধ হেয় িগেয়িছল|

10 ঈশ্বর, যখন আপিন মন্দ েলােকেদর শািস্ত েদন তখন েলােক আপনােক সম্মান কের|
আপিন আপনার েক্রাধ প্রদশর্ন করেলন এবং যারা েবঁেচ িগেয়িছেলা তারা শিক্তশালী হল|

11 েলাকরা েতামরা ঈশ্বেরর কােছ প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেল|
এখন, যা প্রিতশ্রুিত কেরিছেল, তা তঁােক দাও|

পৃিথবীর প্রেতয্কিট জায়গার মানুষ ঈশ্বরেক ভয় ও শ্রদ্ধা কের|
তারা তঁার কােছ উপহার িনেয় আসেব|

12 ঈশ্বর বড় বড় েনতােদর পরািজত কেরন|
পৃিথবীর প্রেতয্কিট রাজা তঁােক ভয় কের|

77
সঙ্গীত পিরচালেকর প্রিত: িযদুথূেনর প্রিত আসেফর একিট গীত|
1আিম ঈশ্বেরর কােছ েকঁেদ পেড়িছলাম এবং সাহােযয্র জনয্ প্রাথর্না কেরিছ|

েহ ঈশ্বর, আিম উচ্চস্বের আপনােক েডেকিছ, আমার কথা শুনুন!
2আমার প্রভু, যখনই আিম সমসয্ায় পিড় তখনই আিম আপনার কােছ আিস|

সারা রাত আিম আপনার িদেক আমার দুবাহু বািড়েয় িদেয়িছলাম|
আমার আত্মা আরাম েপেত অস্বীকার কেরিছল|

3আিম ঈশ্বর িবষেয় িচন্তা কেরিছ এবং আিম যা অনুভব কেরিছ তা বলেত েচেয়িছ|
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িকন্তু আিম পাির িন|
4আপিন আমােক ঘুমােত েদন িন|

আিম িকছু বলেত েচেয়িছলাম িকন্তু আিম এত িবচিলত িছলাম েয কথা বলেত পারিছলাম না|
5আিম অতীেতর কথা িচন্তা করিছলাম|

বহু অতীেত যা ঘেট েগেছ আিম েসই সব িচন্তা কেরিছলাম|
6 রােত্র আিম আমার গানগুেলা সম্পেকর্ ভািব|

আিম িনেজর সেঙ্গ কথা বিল এবং বুঝেত েচষ্টা কির|
7আিম িবিস্মত হই, “আমােদর প্রভু িক িচরিদেনর মত আমােদর তয্াগ কের চেল েগেলন?

আবার িক িতিন আমােদর চাইেবন?
8 ঈশ্বেরর েপ্রম িক িচরিদেনর জনয্ চেল েগল?

আবার িক িতিন আমােদর সেঙ্গ কথা বলেবন?
9 ঈশ্বর িক কৃপা েদখােত ভুেল েগেলন?

তঁার সহানুভূিত িক েক্রােধ রূপান্তিরত হেয়েছ?”

10 তারপর আিম ভাবলাম, “েয িবষয়টা আমায় সব েথেক েবশী িবব্রত করেলা তা হল:
পরাৎ  পর িক তঁার ক্ষমতা হািরেয়েছন?”

11 প্রভু িক কেরেছন তা আমার স্মরেণ আেছ|
েহ ঈশ্বর, অতীেত েয সব আশ্চযর্য্ কাযর্ আপিন কেরিছেলন, তা আমার স্মরেণ আেছ|

12আপিন যা কেরেছন, তা িনেয় আিম েভেবিছ,
েস সম্পেকর্ আিম িচন্তা কেরিছ|

13 ঈশ্বর, আপনার পথই পিবত্র পথ|
ঈশ্বর েকউই আপনার মত মহৎ  নয়|

14আপিনই েসই ঈশ্বর, িযিন আশ্চযর্য্ কাযর্ কেরেছন|
আপিন েলাকেদর আপনার পরাক্রেমর পিরচয় িদেয়েছন|

15আপনার ক্ষমতাবেল আপিন আপনার েলাকেদর রক্ষা কেরেছন|
যােকাব এবং েযােষেফর উত্তরপুরুষেদর আপিন রক্ষা কেরেছন|

16 ঈশ্বর, আপনােক েদেখ জলও ভীত হেয়িছেলা|
গভীর জলরািশ আপনােক েদেখ ভেয় েকঁেপ িগেয়িছেলা|

17 ঘন েমেঘ জল িসঞ্চন কেরিছেলা|
েলােক উঁচু েমেঘ দারুণ বজ্র িনেঘর্াষ শুেনিছেলা|
তারপর আপনার িবদুয্েতর তীর সারা েমেঘ ঝলক িদেয় উেঠিছেলা|

18গুরু গুরু গজর্ েনর বজ্রধ্বিনেত আকাশ ভের উেঠিছেলা|
িবদুয্ৎ ঝলেক সারা পৃিথবী আেলািকত হেয় উেঠিছেলা|
পৃিথবী িশহিরত ও কিম্পত হেয়িছেলা|

19 ঈশ্বর, গভীর জেলর মেধয্ িদেয় আপিন েহঁেট েগেলন, গভীর সমুেদ্রর মেধয্ িদেয় েহঁেট েগেলন|
িকন্তু েসখােন আপিন েকান চরণিচহ্ন েরেখ যান িন|

20 েমািশ এবং হােরােণর মেধয্ িদেয়
আপিন আপনার েলাকেদর েমেষর মত পিরচািলত কেরেছন|



গীতসংিহতা 78:1 831 গীতসংিহতা 78:16

78
আসেফর একিট মস্কীল|
1 েহ আমার েলাকরা, আমার িশক্ষামালা েশান|

আিম যা বলিছ তা েশান|
2আিম েতামােদর এই গল্প বলেবা|

আিম েতামােদর এই প্রাচীন গল্পিট বলেবা|
3 এই গল্প আমরাও শুেনিছ, এই গল্পটা আমরা খুব ভােলাভােব জািন|

আমােদর িপতা-িপতামহরা এই গল্প বেলেছন|
4 এই গল্প আমরাও ভুেল যােবা না|

আমােদর েলাকরা েশষ প্রজন্মেক পযর্ন্ত এই গল্প বলেত থাকেব|
আমরা সবাই প্রভুর প্রশংসা করেবা

এবং প্রভু েয সব আশ্চযর্য্ কাযর্ কেরেছন তা বলেবা|
5 প্রভু যােকােবর সেঙ্গ একটা চুিক্ত কেরেছন|

ইস্রােয়লেক ঈশ্বর একটা িবিধ িদেয়িছেলন|
আমােদর পূবর্পুরুষেদর ঈশ্বর আজ্ঞা িদেয়েছন|
িতিনআমােদর পূবর্পুরুষেদর বেলেছন তারা েযন তােদর উত্তরপুরুষেদর েসই িবিধ সম্পেকর্ িশক্ষাদান
কের|

6 নতুন িশশুরা জন্ম েনেব| তারা আেস্ত আেস্ত বড় হেব|
তারা তােদর েছেলেমেয়েদর এই গল্পগুেলা বলেব|
এইভােব েশষ প্রজেন্মর মানুষ পযর্ন্ত এই িবিধ জানেত পারেব|

7 তাই ঐসব েলাকরাই ঈশ্বরেক িবশ্বাস করেব|
ঈশ্বর িক কেরেছন তা তারা ভুলেব না|
ওরা খুব যত্ন কের তঁার আজ্ঞাগুেলা পালন করেব|

8 যিদ েলাকরা তােদর িশশুেদর ঈশ্বেরর আজ্ঞাগুেলা সম্পেকর্ িশক্ষা েদয়
তাহেল ওই িশশুরা ওেদর পূবর্পুরুষেদর মত হেব না, ওেদর পূবর্পুরুষরা ঈশ্বেরর িবরুেদ্ধ িগেয়িছেলা|

তারা তঁােক মানেত অস্বীকার কেরিছেলা, ঐসব েলাক প্রচণ্ড একগঁুেয় িছেলা|
ওরা ঈশ্বেরর আত্মার প্রিত িনষ্ঠাবান িছল না|

9 ইফ্রিয়েমর েলােকরা অস্ত্রসেস্ত্র সিজ্জত িছল
িকন্তু তারা যুদ্ধেক্ষত্র েথেক েদৗেড় পািলেয় েগল|

10 তারা ঈশ্বেরর সেঙ্গ তােদর চুিক্ত রক্ষা কের িন|
তারা তঁার িশক্ষামালা মানয্ করেত অস্বীকার কেরিছেলা|

11 ঈশ্বর েয সব আশ্চযর্য্ কাযর্ কেরিছেলন, ইফ্রিয়েমর েলাকরা তা ভুেল িগেয়িছেলা|
িতিন েয সব আশ্চযর্য্ কাযর্ ওেদর েদিখেয়িছেলন, তা তারা ভুেল িগেয়িছেলা|

12 ঈশ্বর ওেদর িপতৃপুরুষেদর িমশেরর েসায়েন,
তঁার পরাক্রম প্রদশর্ন কের েদিখেয়িছেলন|

13 ঈশ্বর েলািহত সাগরেক দুভাগ কেরিছেলন এবং েলাকেদর সাগর পার কিরেয়িছেলন|
েসই জল দুধাের একিট শিক্ত েদওয়ােলর মত দঁািড়েয়িছেলা|

14 প্রিতিদন প্রলিম্বত েমেঘর দ্বারা ঈশ্বর ওেদর পথ েদিখেয়িছেলন|
প্রিতিট রােত্র আগুেনর আেলা িদেয় ঈশ্বর ওেদর পথ েদিখেয় িছেলন|

15 ঈশ্বর মরুভূিমর পাথরেক িদ্বধািবভক্ত কেরেছন|
মািটর গভীর অতল েথেক ওই সব েলাকেদর িতিন জলও িদেয়েছন|

16 পাথর েথেক আগত ঝণর্ার জলেক
ঈশ্বরই নদীর প্রবাহ িদেয়েছন!
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17 িকন্তু েলাকরা ঈশ্বেরর িবরুেদ্ধ পাপ কাজ অবয্াহত েরেখিছল|
পরাৎ  পেরর িবরুেদ্ধ তারা মরুভূিমেত পযর্ন্ত িবেদ্রাহ কেরেছ|

18 তারা যখন তােদর ইচ্ছা পূণর্ করবার জনয্ খাবার চাইল
তখন তারা তােদর মেন মেন ঈশ্বরেক পরীক্ষা করল|

19 ওরা ঈশ্বেরর িবরুেদ্ধ অিভেযাগ কের বেলিছেলা,
“ঈশ্বর িক আমােদর এই মরুভূিমেত খাবার এেন িদেত পারেবন?

20 িতিন পাথের আঘাত করেলন এবং বনয্ার মেতা জলধারা েবিরেয় এেলা|
িকন্তু িতিন িক আমােদর িকছু রুিট এবং মাংস িদেত পােরন?”

21 ওই েলাকগুেলা িক বলেছ, প্রভু তা শুনেলন|
যােকােবর ওপর ঈশ্বর প্রচণ্ড কু্রদ্ধ হেলন|

ইস্রােয়েলর ওপর ঈশ্বর প্রচণ্ড কু্রদ্ধ হেলন|
22 েকন? কারণ েলাকরা তঁােক িবশ্বাস কের িন|
ঈশ্বর েয ওেদর রক্ষা করেত পােরন, তা ওরা িবশ্বাস কের িন|
23-24 এর পর ঈশ্বর েমঘেক উনু্মক্ত কের িদেলন

এবং খােদয্র জনয্ ওেদর ওপের মান্না বির্ষত হল|
এ েযন আকােশর দ্বার খুেল েগল

এবং স্বেগর্র ভাণ্ডার েথেক শসয্রািশ পড়েত লাগেলা|
25 েলাকরা েদবদূতেদর* েসই খাবার েখেয়িছেলা|

ওেদর সন্তুষ্ট করার জনয্ ঈশ্বর প্রচুর খাবার পািঠেয়িছেলন|
26 ঈশ্বর পূবর্িদক েথেক একটা েঝােড়া বাতাস প্রবািহত করেলন

এবং ওেদর কােছ একধরেণর পািখ বৃষ্টির মত পড়েত লাগেলা|
27 ঈশ্বর েতমােনর িদক েথেক েসই বায়ুেক প্রবািহত করােলন

এবং েয নীল আকােশর িদকটায় প্রচুর পািখ িছল েসই িদকটা অন্ধকারময় হেয় েগল|
28 ওেদর তঁাবুর িঠক মাঝখােন,

ওেদর তঁাবুর চারপােশ পািখগুেলা পেড় িগেয়িছল|
29 তােদর কােছ িবরাট খােদয্র ভাণ্ডার িছল|

িকন্তু তােদর কু্ষধা তােদর পাপকােযর্ প্রেরািচত কেরিছল|
30 তারা তােদর েভাজন িনয়িন্ত্রত কের িন|

তাই পাখীগুেলার েদহ েথেক রক্ত েবিরেয় আসার আেগই তারা পাখীগুেলােক েখেয় েফেলিছল|
31 অতএব, খাবার যখন তােদর মুেখর মেধয্ তখনও িছল তখন ঈশ্বর ওইসব েলােকর ওপর প্রচণ্ড কু্ষদ্ধ

হেলন
এবং ওেদর অেনকেক েমের েফলেলন| ঈশ্বর বহু স্বাস্থয্বান তরুেণর মৃতুয্র কারণ হেলন|

32 ওইসব েলাকরা আবার পাপ করেলা!
ঈশ্বর েয সব আশ্চযর্য্ কাযর্ করেত পােরন তার ওপর িনভর্ র করেলা না|

33 তাই ওেদর মূলয্হীন জীবনগুেলােত
ঈশ্বর দুির্বপাক এেন েশষ কের িদেলন|

34 যখনই ঈশ্বর ওেদর কাউেক হতয্া কেরেছন, অনয্রা তঁার কােছ িফের এেসেছন|
ওরা ছুেট ছুেট ঈশ্বেরর কােছ িফের এেসেছ|

35 তখন এই সব েলাকরা স্মরণ করেব েয ঈশ্বরই িছেলন তােদর িশলা|
ওরা তখন মেন করেব েয পরাৎ  পরই একমাত্র ওেদর মুিক্তদাতা|

36 ওরা বেলিছেলা, ওরা তঁােক ভােলাবােস িকন্তু ওরা িমথয্া কথা বেলিছেলা|
ওই সব েলাক এেকবােরই আন্তিরক িছেলা না|

37 প্রকৃতপেক্ষ ওেদর হৃদয় ঈশ্বেরর সেঙ্গ িছেলা না|
* 78:25: েদবদূত অথবা “পরাক্রমী একজন|”
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চুিক্তর প্রিত ওরা এেকবােরই িবশ্বস্ত িছেলা না|
38 িকন্তু ঈশ্বর করুণাময় িছেলন|

িতিন ওেদর সব পাপ ক্ষমা কের িদেলন, িতিন িকন্তু ওেদর ধ্বংস কেরন িন|
বহুবার ঈশ্বর তঁার েক্রাধ সংবরণ কেরেছন|

িতিন িনেজেক কখনই অিতিরক্ত কু্রদ্ধ হেত েদন িন|
39 ঈশ্বর মেন েরেখিছেলন েয ওরা নয্ায়পরায়ণ মানুষ|

েলাকরা বাতােসরই মত, যারা বেয় যায় এবং চেল যায়|
40 ওঃ, কতবার ঐ েলাকগুেলা মরুভূিমেত ঈশ্বেরর িবরুেদ্ধ িবেদ্রাহ কেরেছ!

ওরা তঁােক কত দুঃখই িদেয়েছ!
41 ওই েলাকগুেলা বার বার ঈশ্বেরর ৈধযর্য্ পরীক্ষা কেরেছ|

ইস্রােয়েলর পিবত্র একজনেক ওরা সতয্ই কু্রদ্ধ কেরেছ|
42 ওই েলাকরা ঈশ্বেরর পরাক্রেমর কথা ভুেল িগেয়িছেলা|

ঈশ্বর েয বহুবার শত্রুেদর হাত েথেক ওেদর রক্ষা কেরিছেলন, তা ওরা ভুেল িগেয়িছেলা|
43 িমশের ঈশ্বর েয সব চমৎ  কার কাজগুিল কেরিছেলন তার কথা ওরা ভুেল িগেয়িছেলা,

েসায়ন প্রান্তেরর চমৎ  কার কােজর কথা ওরা ভুেল িগেয়িছেলা|
44 ঈশ্বর নদীগুিলেক রেক্ত পিরণত কেরিছেলন!

িমশরবাসীরা েসই জল পান করেত পারেলা না|
45 ঈশ্বর ঝঁােক ঝঁােক মািছ পাঠােলন যারা িমশরবাসীেদর কামড় িদেলা,

িতিন অগিনত বয্াঙ পাঠােলন যারা িমশরবাসীর জীবন ধ্বংস কের িদেলা|
46 ওেদর শসয্েক ঈশ্বর গঙ্গা ফিড়ংেয়র কবেল

এবং ওেদর বৃক্ষ লতােক পঙ্গপােলর কবেল কের িদেলন|
47 ঈশ্বর িশলাবৃষ্টির দ্বারা ওেদর দ্রাক্ষােক্ষত নষ্ট করেলন|

িশলাবৃষ্টির দ্বারা িতিন ওেদর বৃক্ষরািজ ধ্বংস করেলন|
48 িশলাবৃষ্টি িদেয় িতিন ওেদর পশুেদর মারেলন

এবং বজ্র-িবদুয্ৎ িদেয় গবািদ পশুেদর মারেলন|
49 ঈশ্বর িমশেরর েলাকেদর তঁার েক্রাধ েদখােলন|

ওেদর িবরুেদ্ধ িতিন তঁার িবধ্বংসকারী দূতেদর পাঠােলন|
50 েক্রাধ প্রদশর্েনর জনয্ ঈশ্বর একটা রাস্তা েপেয়িছেলন|

ওেদর একটা েলাকেকও িতিন বঁাচেত িদেলন না|
এক মহামড়েকর মেধয্ িদেয় িতিন ওেদর মরেত িদেলন|

51 িমশেরর প্রেতয্কিট প্রথমজাত সন্তানেক ঈশ্বর হতয্া করেলন|
হাম পিরবােরর প্রেতয্কিট প্রথম জাতকেক িতিন হতয্া করেলন|

52 তারপর একজন েমষপালেকর মত িতিন ইস্রােয়লেক পথ েদিখেয়িছেলন|
একজন েমষপালেকর মত িতিন তঁার েলােকেদর, েমষপালেকর মত জনহীন প্রান্তের েনতৃত্ব
িদেয়িছেলন|

53 ঈশ্বর তঁার েলাকেদর িনরাপেদ চালনা কেরিছেলন|
তঁার েলাকেদর ভয় করার মত িকছু িছল না|
তােদর শত্রুেদর িতিন েলািহত সাগের ডুিবেয় িদেয়িছেলন|

54 তঁার পিবত্র ভূখেণ্ড ঈশ্বর তঁার েলাকেদর েপৗেঁছ িদেয়িছেলন|
িতিন তঁার েলাকেদর িনজ ক্ষমতা বেল পাওয়া েসই পবর্েত েযটা িতিন রূপ িদেয়িছেলন েসটােত িনেয়
েগেলন|

55 ঈশ্বর অনয্ানয্ জািতেদর েসই ভূখেণ্ডর েথেক বাইের তািড়েয় িদেয়িছেলন|
প্রেতয্কিট পিরবারেক বাধয্ কিরেয়েছন|
প্রেতয্কিট পিরবারেক ঈশ্বর েস ভূখেণ্ডর অংশ িদেয়েছন|
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এখান বাস করার জনয্ ইস্রােয়েলর প্রেতয্কিট পিরবারেগাষ্ঠীেক
ঈশ্বর েসই ভূখেণ্ড ঘর িদেয়েছন|

56 িকন্তু ওরা পরাৎ  পর ঈশ্বরেক পরীক্ষা কেরিছেলা এবং তঁােক দুঃখী কেরিছেলা|
ওই সব েলাক ঈশ্বেরর আজ্ঞা মানয্ কের িন|

57 ওরা িঠক ওেদর পূবর্পুরুষেদর মতই ঈশ্বেরর িবরুেদ্ধ িবেদ্রাহ কেরিছেলা|
ওরা একিট বঞ্চক ধনুেকর মত† িদক পিরবতর্ ন কেরিছেলা|

58 ইস্রােয়েলর েলাকরা উচ্চস্থান ৈতরী কেরিছেলা এবং ঈশ্বরেক কু্রদ্ধ কেরিছেলা|
তারা মূির্ত্তসমূহ ৈতরী কেরিছেলা এবং ঈশ্বরেক অতয্ন্ত ঈষর্ািন্বত কের তুেলিছল|

59 এই সব শুেন ঈশ্বর েক্রাধািন্বত হেয়িছেলন|
ঈশ্বর ইস্রােয়লেক তীব্রভােব অস্বীকার কেরিছেলন!

60 ঈশ্বর পিবত্র তঁাবুিট শীেলােত েরেখিছেলন|
সাধারণ েলাকেদর মেধয্ ঈশ্বর েসই তঁাবুেত থাকেতন|

61 ঈশ্বর অনয্ জািতেক তঁার েলাকেদর অিধকার করেত িদেয়েছন|
শত্রুরা ঈশ্বেরর সুন্দরতম রত্ন িনেয় িগেয়িছেলা|

62 ঈশ্বর তঁার েলাকেদর িবরুেদ্ধ েক্রাধ প্রকাশ করেলন|
িতিন তােদর যুেদ্ধ িনহত হেত িদেলন|

63 তরুণরা সব পুেড় মারা েগল
এবং েয েমেয়েদর ওরা িবেয় করেব েভেবিছেলা তারা েকউই িবেয়র গান গাইিছেলা না|

64 যাজকরা মারা েগল
িকন্তু তােদর িবধবারা ওেদর জনয্ কঁােদ িন|

65 েশষ কােল, েযমন কের একজন েলাক ঘুম েথেক ওেঠ,
প্রচুর দ্রাক্ষারস পান কের েযমন একজন ৈসিনক ওেঠ,
েতমন কের আমােদর প্রভু উঠেলন|

66 ঈশ্বর তঁার শত্রুেদর েজার কের হিঠেয় িদেয় ওেদর পরািজত করােলন|
ঈশ্বর তঁার শত্রুেদর পরািজত কের িচরিদেনর জনয্ ওেদর অসম্মািনত করেলন|

67 তারপর ঈশ্বর েযােষেফর তঁাবুিটেক‡ বািতল করেলন
এবং ইফ্রিয়েমর শাসন ক্ষমতা েকেড় িনেলন|

68 তারপর ঈশ্বর িযহূদা জািতেক শাসক জািত িহেসেব মেনানীত করেলন
এবং তঁার িপ্রয় েজরুশােলমেক মিন্দর িনমর্ােণর স্থান িহেসেব েবেছ িনেলন|

69 েসই পাহােড়র উঁচু জায়গায় ঈশ্বর তঁার মিন্দর িনমর্াণ করেলন|
পৃিথবীর মত িতিন তঁার মিন্দর িচরকােলর জনয্ স্থাপন করেলন|

70 ঈশ্বর তঁার িবেশষ েসবকরূেপ দায়ূদেক মেনানীত করেলন|
দায়ূদ েমষ চরািচ্ছেলা, িকন্তু ঈশ্বর েসই কাজ েথেক তােক িনেয় এেলন|

71 ঈশ্বর দায়ূদেক, তঁার েলাকেদর েমষপালক হওয়ার দািয়ত্ব,
যােকােবর েলাকেদর দািয়ত্ব এবং ইস্রােয়েলর েলাকেদর ও তােদর সম্পিত্তর দািয়ত্ব িদেয়িছেলন|

72 দায়ূদ পিবত্র মেন তােদর েনতৃত্ব িদেলন|
িতিন খুব প্রজ্ঞার সেঙ্গ তােদর পিরচািলত করেলন|

† 78:57: বঞ্চক ধনুেকর মত পাখী িশকােরর জনয্ এিট একিট বঁাকােনা লািঠ| িঠক কের ছঁুড়েল, এিট মািটর কােছ ওেড় এবং ওপর িদেক
েবঁেক যায়; প্রায়ই েয বয্িক্ত েসটা ছঁুেড়েছ তার কােছ িফের আেস| আক্ষিরক অেথর্, “েছঁাড়বার একিট ধনুক” অথবা “একিট প্রতারক ধনুক|”
‡ 78:67: েযােষেফর তঁাবু অথর্াৎ শীেলা, েসই স্থান েযখােন তঁাবুিট িছল|
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আসেফর প্রশংসা গীেতর অনয্তম|
1 েহ ঈশ্বর, অনয্ জািতসমূেহর িকছু েলাক আপনার েলাকেদর িবরুেদ্ধ লড়াই করেত এেসিছেলা|

ওই সব েলাক আপনার পিবত্র মিন্দর ধ্বংস কেরেছ|
ওরা েজরুশােলমেক ধ্বংসসূ্তেপ পিরণত কেরেছ|

2 িহংস্র পাখীেদর খাওয়ােনার জনয্ ওরা আপনার েসবকেদর েদহ েফেল েরেখ েগেছ|
বুেনা পশুেদর খাওয়ােনার জনয্ ওরা আপনার অনুগামীেদর েদহ েফেল েরেখ েগেছ|

3 েহ ঈশ্বর, যতক্ষণ না জেলর মত রক্ত বেয়েছ, ততক্ষণ পযর্ন্ত ওরা আপনার েলাকেদর হতয্া কেরেছ,
মৃতেদহগুেলােক কবর েদওয়ার মত একজনও অবিশষ্ট েনই|

4আমােদর চারপােশর েদশগুেলা আমােদর অপমান কেরেছ|
আমােদর চারপােশর েলােকরা আমােদর িনেয় উপহাস কেরেছ এবং আমােদর িনেয় মজা কেরেছ|

5 ঈশ্বর, িচরিদনই িক আপিন আমােদর প্রিত কু্রদ্ধ থাকেবন?
আপনার তীব্র আেবগ িক আগুেনর মতই জ্বলেত থাকেব?

6 েহ ঈশ্বর, েয সব জািত আপনােক জােন না তােদর ওপর আপনার েক্রাধ েদখান|
েসই সব রাজয্ যারা আপনার নােমর উপাসনা কের না, তােদর ওপর আপনার েক্রাধ উজাড় কের
িদন|

7 ওইসব জািত যােকাবেক িবনষ্ট কেরেছ|
ওরা যােকােবর েদশেক ধ্বংস কেরেছ|

8 ঈশ্বর, আমােদর পূবর্পুরুেষর পােপর জনয্ আমােদর শািস্ত েদেবন না|
শীঘ্রই আপনার করুণা প্রদশর্ন করুন!
আমােদর ভীষণভােব আপনােক প্রেয়াজন!

9 েহ আমােদর পিরত্রাতা ঈশ্বর, আমােদর সাহাযয্ করুন! সাহাযয্ করুন! পিরত্রাণ করুন!
তা আপনার নােমর মিহমা এেন েদেব|

আপনার নােমর ধািম্মর্কতার জনয্
আমােদর পাপ মুেছ িদন|

10আমােদর উেদ্দেশয্, অনয্ জািতেক এই কথা বলেত েদেবন না,
“েকাথায় েতামােদর ঈশ্বর? িতিন িক েতামােদর সাহাযয্ করেত পােরন না?”

ঈশ্বর, ঐ েলাকেদর শািস্ত িদন এবং েসই শািস্ত েযন আমরা েদখেত পাই|
আপনার েসবকেদর হতয্া করার জনয্ ওেদর শািস্ত িদন|

11 দয়া কের বন্দীেদর আতর্ নাদ শুনুন!
ঈশ্বর, যােদর মৃতুয্দণ্ড েদওয়া হেয়েছ, আপনার মহৎ  শিক্ত বয্বহার কের তােদর রক্ষা করুন|

12 েহ ঈশ্বর, আমােদর চারপােশর েলাকরা আমােদর সেঙ্গ েয বয্বহার কেরেছ, তার জনয্ ওেদর আপিন
সাত গুণ েবশী শািস্ত িদন|

আপনােক অপমান করার জনয্ ওেদর শািস্ত িদন|
13আমরা আপনারই েলাক| আমরাই আপনার পােলর েমষ|

আমরা িচরিদন আপনার প্রশংসা করেবা|
ঈশ্বর, আিদ অনন্তকাল ধের আমরা আপনার প্রশংসা করেবা!

80
সঙ্গীত পিরচালেকর প্রিত: “চুিক্তর িলিলফুল” গানিটর পদর্ ায় গাওয়া আসেফর একিট প্রশংসা গীত|
1 েহ ইস্রােয়েলর েমষপালক, আমার কথা শুনুন|

আপিন েযােষেফর েলাকেদর েমেষর মত পিরচািলত কেরেছন|
করূব দূেতর ওপর আপিন রাজার মত বেসন|

আপনােক আমােদর েদখেত িদন|
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2 েহ ইস্রােয়েলর েমষপালক ইফ্রিয়ম, িবনয্ামীন এবং মনঃিশর প্রিত আপনার মহত্ব প্রদশর্ন করুন|
আপিন এেস আমােদর রক্ষা করুন|

3 ঈশ্বর, পুনবর্ার আমােদর গ্রহণ করুন|
আমােদর গ্রহণ করুন, আমােদর রক্ষা করুন!

4 প্রভু, েহ সবর্শিক্তমান ঈশ্বর, কখন আপিন আমােদর প্রাথর্না শুনেবন?
আপিন িক িচরিদেনর মত আমােদর ওপর কু্রদ্ধ হেয় থাকেবন?

5 খাদয্ িহেসেব আপনার েলাকেদর আপিন েচােখর জল িদেয়েছন|
আপনার েলাকেদর আপিন তােদরই েচােখর জেল ভির্ত্ত গামলা িদেয়েছন|
েসটাই িছল তােদর পানীয় জল|

6আমােদর শত্রুেদর জনয্ আপিন আমােদর ঝগড়ার কারণ হবার লক্ষয্ বািনেয়েছন
এবং শত্রুরা আমােদর িবদ্রূপ কের|

7 েহ সবর্শিক্তমান ঈশ্বর, পুনরায় আমােদর গ্রহণ করুন|
আমােদর গ্রহণ করুন, আমােদর রক্ষা করুন|

8অতীেত আপিন আমােদর প্রিত
গুরুত্বপূণর্ চারা গােছর মতই যত্ন িনেয়িছেলন|

িমশর েথেক আপিন আপনার দ্রাক্ষালতা এেনিছেলন|
অনয্ানয্ েলাকেদরআপিন এেদশ েথেক তািড়েয় িদেয়িছেলন এবংআপনার দ্রাক্ষালতাআপিন এখােন
েরাপণ কেরিছেলন|

9 েসই দ্রাক্ষালতার জনয্ আপিন জিম ৈতরী কেরিছেলন|
এর িশকড়গুেলােক আপিন জিমর গভীের বাড়েত সাহাযয্ কেরিছেলন, খুব তাড়াতািড় এই দ্রাক্ষালতা
সারা েদশ েছেয় েফেলেছ|

10 এিট পবর্তেক েঢেক িদেয়েছ|
এর পাতাগুিল বৃহৎ  এরস গাছেকও ছায়া িদেয়েছ|
11 এই দ্রাক্ষালতা ভূমধয্সাগর পযর্ন্ত ছিড়েয় পড়েব|
এর লতাপাতা ফরাৎ নদী পযর্ন্ত িবসৃ্তত হেব|

12 ঈশ্বর, েয প্রাচীর আপনার দ্রাক্ষালতােক রক্ষা করেতা, েকন তােক েভেঙ েফলেলন?
এখন েয েকান বয্িক্তই এর ধার িদেয় যায়, েসই এর দ্রাক্ষা তুেল িনেয় যায়|

13 বুেনা শূকররা এেস আমােদর দ্রাক্ষােক্ষেত ঘুের েবড়ায়|
বুেনা জন্তুরা এেস এর পাতা খায়|

14 েহ সবর্শিক্তমান ঈশ্বর আপিন আসুন|
স্বগর্ েথেক আপনার দ্রাক্ষােক্ষত েদখুন এবং তােক রক্ষা করুন|

15 েহ ঈশ্বর, িনজ হােত েয দ্রাক্ষালতা আপিন লািগেয়িছেলন, তার িদেক েদখুন|
েয চারাগাছেক* আপিন বড় হেত িদেয়েছন তার িদেক েদখুন|

16শুকেনা েগাবেরর মত আপনার দ্রাক্ষালতা পুেড় িগেয়িছেলা|
আপিন এর প্রিত কু্রদ্ধ হেয় এেক ধ্বংস কের িদেয়িছেলন|

17 েহ ঈশ্বর, েয সন্তান আপনার ডানিদেক দঁািড়েয় িছল তার িদেক হাত বাড়ান|
েয সন্তানেক আপিন বড় কেরেছন তার িদেক হাত বাড়ান|

18 েস আর আপনােক েছেড় যােব না|
তােক বঁাচেত িদন, েস আপনার নােমর উপাসনা করেব|

19 েহ প্রভু সবর্শিক্তমান ঈশ্বর, আমােদর কােছ িফের আসুন|
আমােদর গ্রহণ করুন| আমােদর রক্ষা করুন|

* 80:15: চারাগাছ আক্ষিরক অেথর্, “পুত্র|”
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81
সঙ্গীত পিরচালেকর প্রিত: িগত্তীত্ সহেযােগ আসেফর একিট গীত|
1 সুখী হও এবং আমােদর শিক্তদাতা ঈশ্বেরর কােছ গান গাও|

ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর কােছ আনন্দ ধ্বিন দাও|
2 সঙ্গীত শুরু কর|

খঞ্জনীগুিল বাজাও|
সুশ্রাবয্ বীণা এবং অনয্ানয্ তন্ত্রবাদয্ বাজাও|

3অমাবসয্ার সময় েমেষর িশঙা বািজও|
পূির্ণমার িদেন যখন আমােদর ছুিটর উৎসব হয় তখন িশঙা বািজও|

4 ইস্রােয়েলর েলােকর জনয্ এটাই িবিধ|
ঈশ্বর যােকাবেক েসই আজ্ঞা িদেয়িছেলন|

5 ঈশ্বর যখন েযােষফেক* িমশর েথেক সিরেয় িনেয় িগেয়িছেলন,
েসই সময় িতিন তঁার সেঙ্গ এই চুিক্ত কেরিছেলন|

িমশের আমরা একটা ভাষা শুেনিছলাম, েযটা আমরা বুঝেত পাির িন|
6 ঈশ্বর বেলন, “েতামার কঁাধ েথেক ভারী েবাঝা আিম িনেয়িছলাম

এবং েতামার হােতর ভারী ঝঁাকাগুিলও আিম িবিল কেরিছলাম|
7 েতামরা সমসয্ার মেধয্ িছেল| েতামরা সাহাযয্ েচেয়িছেল|

আিম েতামােদর মুক্ত কের িদলাম| ঝেড়র েমেঘর মেধয্ আিম লুিকেয়িছলাম এবং আিম েতামােদর
উত্তর িদেয়িছলাম|

মরীবার জেলর ধাের আিম েতামােদর পরীক্ষা কেরিছলাম|”

8 “েহ আমার েলাকজন, আমার কথা েশান|
েতামােদর আিম আমার চুিক্ত েদব, েহ ইস্রােয়ল, আমার কথা েশান!

9 িবেদশীরা েয সব মূির্ত্ত পূজা কের,
েতামরা তােদর উপাসনা কর না|

10আিমই প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর,
েয েতামােদর িমশর েথেক েবর কের এেনিছলাম|

েহ ইস্রােয়ল, েতামার মুখ েখাল,
আিম েতামােক আহার েদেবা|

11 “িকন্তু আমার েলাকরা আমার িদেক মেনােযাগ েদয় িন|
ইস্রােয়ল আমায় মােন িন|

12 তাই ওরা যা করেত েচেয়িছেলা, আিম ওেদর তাই করেত িদেয়িছ|
ইস্রােয়লীয়রা যা করেত েচেয়িছেলা, তাই কেরেছ|

13 যিদ আমার েলাকরা আমার কথা শুনেতা এবং আিম েয ভােব চাই েসভােব বঁাচেতা,
14 তাহেল আিম ওেদর শত্রুেদর পরািজত করতাম|
যারা ইস্রােয়েল সংকটসমূহ িনেয় আসেব তােদর আিম শািস্ত েদব|

15 প্রভুর শত্রুরা ভেয় েকঁেপ েযেতা|
িচরিদেনর জনয্ ওরা শািস্ত েপেতা|

16 ঈশ্বর তঁার েলাকেদর সবার েসরা গম িদেতন|
যতক্ষণ না তারা পিরতৃপ্ত হয়, ততক্ষণ তঁার েলাকেদর ঈশ্বর মধু েদেবন|”

* 81:5: েযােষফ এখােন এর অথর্ েযােষেফর পিরবার ইস্রােয়েলর েলাকরা|
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82
আসেফর একিট প্রশংসা গীত|
1 ঈশ্বর েদবতােদর মণ্ডলীেত* দঁাড়ান|

েদবতােদর েসই সভায় িতিনই িছেলন িবচারক|
2 ঈশ্বর বেলন, “কতিদন েতামরা অনয্ায়ভােব েলােকর িবচার করেব?

আর কতিদন েতামরা দুষ্ট েলাকেদর শািস্ত না িদেয় েছেড় েদেব?”

3 “দিরদ্র েলাকেদর এবং অনাথেদর িবচার কর|
ওই সব দিরদ্র েলাকেদর অিধকারেক রক্ষা কর|

4 ওই সব অসহায় ও দিরদ্রেদর সাহাযয্ কর|
দুষ্ট েলাকেদর েথেক ওেদর রক্ষা কর|

5 “েক ঘেট চেলেছ তা ওরা জােন না|
ওরা েবােঝ না!

ওরা েয িক করেছ তা ওরা জােন না,
ওেদর চারপােশ ওেদর পৃিথবী েভেঙ পেড়েছ!”

6আিম ঈশ্বর বলিছ, “েতামরা েদবতা|
েতামরা পরাৎ  পেরর সন্তানগণ|

7 েযমন ভােব সাধারণ মানুষ অবশয্ই মের,
েতামরাও েসই ভােবই মারা যােব|”

8 ঈশ্বর, আপিন উঠুন! আপিনই িবচারক হন!
ঈশ্বর, সব জািতর ওপের আপিনই েনতা হন!

83
আসেফর প্রশংসা গীতগুিলর একিট
1 ঈশ্বর, নীরব থাকেবন না!

কান বন্ধ কের রাখেবন না!
ঈশ্বর আপিন িকছু বলুন|

2 ঈশ্বর, শত্রুরা আপনার িবরুেদ্ধ ষড়যন্ত্র করেছ
এবং খুব শীঘ্রই ওরা আক্রমণ করেব|

3আপনার েলাকেদর িবরুেদ্ধ ওরা ফিন্দ আঁটেছ|
েয েলাকেদর আপিন ভােলাবােসন, আপনার শত্রুরা তােদর িবরুেদ্ধ শলাপরামশর্ করেছ|

4 ওই শত্রুরা বলাবিল করেছ, “এস, আমরা ওেদর পুেরাপুির ধ্বংস কের িদই|
তাহেল েকান বয্িক্ত আর েকানিদেনর জনয্ও ইস্রােয়েলর নাম স্মরণ করেব না|”

5 ঈশ্বর, ওই সব েলাক আপনার িবরুেদ্ধ এবং আমােদর সেঙ্গ আপিন েয চুিক্ত কেরেছন,
তার িবরুেদ্ধ লড়াই করার জনয্, এক েজাট হেয়েছ|

6-7ওই শত্রুরা আমােদর সেঙ্গ লড়াই করেব বেল এক েজাট হেয়েছ: ওেদর মেধয্ যারা রেয়েছ তারা হেলা
ইেদামবাসী, ইশ্মােয়লীয়, েমায়াব ও হাগােরর উত্তরপুরুষ,

* 82:1: ঈশ্বর � মণ্ডলীেত অনয্ জািতরা িশিখেয়িছল েয এল্ (ঈশ্বর) এবং অনয্ েদবতারা একেত্র িমিলত হেয়িছেলন পৃিথবীর েলাকেদর
িক করা হেব েস িসদ্ধান্ত িনেত| িকন্তু অেনক সময় রাজা এবং েনতােদরও “েদবতা” বলা হেয় থােক| সুতরাং এই সঙ্গীতিট হয়েতা ইস্রােয়েলর
েনতােদর প্রিত ঈশ্বেরর সতকর্ বাণী|
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গবাল, অেম্মান ও অমােলেকর অিধবাসী, েসার েদেশর েলাক এবং পেলষ্টীয় েলােকরা|
ওই সব েলাক আমােদর সেঙ্গ লড়াই করার জনয্ একেজাট হেয়েছ|

8 এমনিক অশূরীয়রাও ওেদর সেঙ্গ েযাগ িদেয়েছ|
েলােটর উত্তরপুরুষেদর* ওরা খুব শিক্তশালী কেরেছ|

9 ঈশ্বর কীেশান নদীর কােছ, েযমন কের আপিন িমিদয়নেদর পরািজত কেরিছেলন,
েযমন কের আপিন সীষরা ও যাবীনেক পরািজত কেরিছেলন েতমন কের আপিন ওই শত্রুেদর
পরািজত করুন|

10ঐেন্দাের আপিন ওেদর পরািজত কেরিছেলন|
মািটেতই ওেদর েদহগুেলা পেচ িগেয়িছেলা|

11ঈশ্বর, ওই শত্রু েনতােদর পরািজত করুন| ওেরব ও েসবেদর প্রিতআপিন যা কেরিছেলন ওেদর প্রিতও
তাই করুন|

েসবহ ও সলু্মেন্নর প্রিত আপিন যা কেরিছেলন ওেদর প্রিতও তাই করুন|
12 ঈশ্বর, ওই েলাকরা আমােদর

আপনার ভূখণ্ড েথেক েবর কের িদেত েচেয়িছল|
13 েহ ঈশ্বর, খড় কুেটা েযমন বাতােস উেড় যায়, েতমিন ভােব আপিন ওেদর উিড়েয় িদন|

েঝােড়া হাওযায় খড় েযমন ছিড়েয় যায় েতমিন ভােব ওেদর ইতঃস্তত ছিড়েয় িদন|
14 দাবানল েযমন কের অরণয্ ধ্বংস কের,

েলিলহান আগুন েযমন কের পাহাড় পুিড়েয় েদয় েতমন কের আপিন শত্রুেদর ধ্বংস করুন|
15 েহ ঈশ্বর, ঝড় েযমন কের ধূেলা উিড়েয় িনেয় যায় েতমিন কের আপিন ওই েলােকেদর তাড়া করুন|

টেনর্েডার মত ওেদর কঁািপেয় িদন, ওেদর উিড়েয় িদন|
16 ঈশ্বর, আপিন ওেদর এমন িশক্ষা িদন যােত ওরা বুঝেত পাের ওরা প্রকৃতই দুবর্ল|

তখন ওরা আপনার নােমর উপাসনা করেত চাইেব!
17 ঈশ্বর, িচরিদেনর মত ওেদর ভীত ও লিজ্জত কের িদন|

ওেদর অপমািনত ও িবনষ্ট করুন|
18 তখন ওরা বুঝেত পারেব েয,

আপিনই ঈশ্বর|
ওরা জানেত পারেব েয, আপিনই একমাত্র পরাৎ  পর,

সারা পৃিথবীর ঈশ্বর!

84
সঙ্গীত পিরচালেকর প্রিত: িগত্তীৎ সহেযােগ েকারহ পিরবার েথেক একিট প্রশংসা গীত|
1 েহ সবর্শিক্তমান প্রভু, আপনার মিন্দর সিতয্ই অমূলয্!
2আপনার মিন্দের ঢুকেত েগেল আিম প্রতীক্ষা করেত পাির না|

আিম অতয্ন্ত উেত্তিজত!
আমার প্রেতয্কিট অঙ্গ-প্রতয্ঙ্গ জীবন্ত ঈশ্বেরর সেঙ্গ থাকেত চায়|
3 েহ সবর্শিক্তমান প্রভু, আমার রাজা, আমার ঈশ্বর, পািখরা পযর্ন্ত আপনার মিন্দের তােদর আশ্রয় খঁুেজ

েপেয়েছ|
আপনার েবদীর কােছই ওরা বাসা েবঁেধেছ এবং ওেদর শাবকও আেছ|

4 যারা আপনার মিন্দের বাস করেছ তারা খুবই ভাগয্বান|
ওরা এখনও আপনার প্রশংসা করেছ|

* 83:8: েলােটর উত্তরপুরুষ অথর্াৎ , “েমায়াবীয় এবং অেম্মানীয়রা|”
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5 হৃদেয় সঙ্গীত িনেয় েযসব েলােকরা
আপনার মিন্দের আসেছ তারা খুব খুশী!

6 তারা িনঝর্ েরর মত, বাকা উপতয্কা, েযিট ঈশ্বর ৈতরী কেরিছেলন,
েসটা পার হেয় যাত্রা কের|
শরেতর বৃষ্টিেত পুকুরগুেলা ভের রেয়েছ|

7 েলাকরা যত ঈশ্বেরর কােছ যায়
তত শিক্তশালী হয়|

8 েহ সবর্শিক্তমান প্রভু, আমার প্রাথর্না শুনুন|
েহ যােকােবর ঈশ্বর, আমার কথা শুনুন|

9 েহ ঈশ্বর, আমােদর রক্ষাকতর্ ােক সুরক্ষা িদন|
আপনার মেনানীত রাজার প্রিত সদয় েহান|

10অনয্ জায়গায় এক হাজার িদন কাটােনার েচেয়
আপনার মিন্দের একিদন কাটােনা অেনক ভােলা|

একজন দুষ্ট েলােকর ঘের বাস করার েচেয়
আমার ঈশ্বেরর গৃেহর দ্বাের দঁািড়েয় থাকা অেনক ভােলা|

11 প্রভুই আমােদর রক্ষাকারী ও মিহমময় রাজা|*
ঈশ্বর দয়া ও মিহমার সেঙ্গ আমােদর আশীবর্াদ কেরন|

েয সব েলাক তঁােক অনুসরণ কের ও মানয্ কের
ঈশ্বর তােদর ভােলা িজিনসগুিল েদন|

12 েহ সবর্শিক্তমান প্রভু, যারা আপনােক িবশ্বাস কের তারা প্রকৃতই সুখী!

85
সঙ্গীত পিরচালেকর প্রিত: েকারহ পিরবার েথেক একিট প্রশংসা গীত|
1 প্রভু, আপনার রােজয্র প্রিত সদয় েহান|

যােকােবর েলােকরা িবেদেশ িনবর্ািসত|
িনবর্ািসতেদর ওেদর িনেজর েদেশ িফিরেয় িনেয় আসুন|

2 প্রভু, আপনার েলােকেদর ক্ষমা কের িদন!
ওেদর পাপ মুেছ িদন!

3 প্রভু, আর কু্রদ্ধ হেবন না|
রােগ আত্মহারা হেবন না|

4 েহ আমােদর পিরত্রাতা ঈশ্বর,
আমােদর ওপর কু্রদ্ধ হওয়া েথেক িবরত েহান এবং আবার আমােদর গ্রহণ করুন|

5 িচরিদনই িক আপিন
আমােদর ওপর কু্রদ্ধ থাকেবন?

6আবার আমােদর জীবন্ত কের িদন!
আপনার েলাকেদর সুখী করুন|

7 প্রভু আমােদর রক্ষা করুন
* 84:11: রক্ষাকারী � রাজা আক্ষিরক অেথর্, “সূযর্ এবং বমর্|”
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এবং আপিন েয আমােদর ভােলাবােসন তা প্রদশর্ন করুন|

8 প্রভু ঈশ্বর িক বেলেছন তা আিম শুেনিছ|
িতিন বেলেছন, তঁার েলাকেদর জনয্ ও তঁার অনুগামীেদর জনয্ শািন্ত থাকেব|
িতিন আরও বেলেছন, তাই ওেদর আর কখনও িনেবর্াধ জীবনযাত্রায় িফের যাওয়া উিচৎ হেব না|

9 ঈশ্বর তঁার অনুগামীেদর খুব শীঘ্রই রক্ষা করেবন|
আমরা খুব শীঘ্রই সম্মােনর সেঙ্গ আমােদর ভূখেণ্ড বাস করেবা|

10 তারা সতয্ এবং করুণােক অিভনন্দন জানােব|
তারা শািন্ত ও ধািম্মর্কতােক চুমু খােব|

11 পৃিথবীর েলাকরা ঈশ্বেরর প্রিত িনষ্ঠাবান হেব|
স্বগর্ েথেক ঈশ্বর ওেদর মঙ্গল করেবন|

12 প্রভু আমােদর অেনক ভােলা িজিনস েদেবন|
জিমগুেলা প্রচুর পিরমােণ ভােলা শসয্ েদেব|

13 ধািম্মর্কতা ঈশ্বেরর আেগ আেগ যােব
এবং তঁার চলার পথ প্রস্তুত করেব|
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দায়ূেদর প্রাথর্না|
1আিম একজন দীন, অসহায় মানুষ|

প্রভু আমার কথা দয়া কের শুনুন এবং আমার প্রাথর্নার উত্তর িদন|
2 প্রভু, আিম আপনার অনুগামী, অনুগ্রহ কের আমায় রক্ষা করুন!

আিম আপনার দাস, আপিন আমার ঈশ্বর|
আিম আপনােত িবশ্বাস কির, তাই আমায় রক্ষা করুন|

3 েহ আমার প্রভু, আমার প্রিত সদয় েহান|
সারািদন ধের আিম আপনার কােছ প্রাথর্না করিছ|

4 প্রভু, আমার জীবন আিম আপনার হােত িদলাম|
আিম আপনার দাস, তাই আমায় সুখী করুন|

5 প্রভু, আপিন মঙ্গলময় এবং করুণাময়|
আপনার েলােকরা সাহােযয্র জনয্ আপনােক ডােক|
প্রকৃতই আপিন ওই সব েলাকেক ভােলাবােসন|

6 প্রভু, আমার প্রাথর্না শুনুন|
করুণার জনয্ আমার প্রাথর্না শুনুন|

7 প্রভু, আমার সঙ্কেটর সমেয় আিম আপনার কােছ প্রাথর্না করিছ|
আিম জািন আপিন আমায় উত্তর েদেবন!

8 ঈশ্বর, আপনার মত েকউই েনই|
আপিন যা কেরেছন তা আর েকউ করেত পারেব না|

9 প্রভু, আপিনই প্রেতয্কিট মানুষেক সৃষ্টি কেরেছন|
ওরা সবাই েযন এেস আপনার উপাসনা কের|
ওেদর সকেল েযন আপনার নােমর সম্মান কের|

10 ঈশ্বর, আপিন মহান এবং আপিন আশ্চযর্য্ কাযর্ কেরন!
আপিন একমাত্র আপিনই ঈশ্বর!

11 প্রভু, আপনার পথ সম্পেকর্ আমায় িশক্ষা িদন
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এবং আিম আপনার সতয্ পথ অবলম্বন কের েবঁেচ থাকেবা|
আপনার উপাসনা করােক আমার জীবেনর

সবেচেয় গুরুত্বপূণর্ িবষয় করেত আমায় সাহাযয্ করুন|
12 ঈশ্বর, প্রভু আমার, আমার সকল অন্তর িদেয় আিম আপনার প্রশংসা কির|

িচরিদন আিম আপনার নােমর সম্মান করেবা!
13 ঈশ্বর আপিন আমার জনয্ কত মহান ভােলাবাসা প্রদশর্ন কেরেছন

এবং মৃতুয্র হাত েথেক আমায় রক্ষা কেরেছন|
14 ঈশ্বর, অহঙ্কারী েলাকরা আমায় আক্রমণ করেছ|

একদল নৃশংস েলাক আমায় হতয্ার েচষ্টা করেছ|
ওই সব েলাক আপনােক সম্মান কের না|

15 প্রভু, আপিন দয়াময় ও করুণাময় ঈশ্বর|
আপিন ৈধযর্য্শীল, িবশ্বস্ত এবং েপ্রেম পিরপূণর্|

16 ঈশ্বর, আমার প্রিত সদয় েহান এবং েদখান েয আপিন আমার কথা শুেনেছন|
আিম আপনার দাস, আমায় শিক্ত িদন|
আিম আপনার দাস, আমায় রক্ষা করুন!

17 ঈশ্বর, আপিন েয আমায় সাহাযয্ করেবন তা প্রদশর্ন কের আমায় একটা িচহ্ন িদন|
আমার শত্রুরা েসই িচহ্ন েদখেব এবং ওরা হতাশ হেব|
েসটা প্রমাণ করেব েয আপিন আমার প্রাথর্না শুেনেছন এবং আপিন আমােক সাহাযয্ করেবন|
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েকারহ পিরবার েথেক একিট প্রশংসা গীত|
1 েজরুশােলেমর পিবত্র পাহােড় ঈশ্বর তঁার মিন্দর িনমর্াণ কেরেছন|

2 ইস্রােয়েলর েয েকান জায়গার েচেয় িসেয়ােনর ফটকগুেলােক ঈশ্বর অেনক েবশী ভােলাবােসন|
3 েহ ঈশ্বেরর নগরী, েলােক েতামার সম্পেকর্ িবস্ময়কর কথা বেল|

4 ঈশ্বর তঁার সব েলােকর তািলকা রােখন, ওেদর মেধয্ িকছু েলাক িমশর ও বািবেল বাস কের|
ওেদর মেধয্ িকছু েলাক পেলষ্টীয়, েসার ও কূশ েদেশ জন্মগ্রহণ কেরিছেলা|

5 যারা িসেয়ােন জেন্মেছ,
তােদর প্রেতয্কেক ঈশ্বর েচেনন|
পরাৎ  পর এই নগর িনমর্াণ কেরেছন|

6 ঈশ্বর, তঁার সব েলাকেদর তািলকা েরেখেছন|
প্রেতয্কিট েলাক েকাথায় জেন্মেছ তা ঈশ্বর জােনন|

7 ঈশ্বেরর েলাকরা িবেশষ ছুিট উদযাপন করেত েজরুশােলেম যায়| ওরা প্রচণ্ড সুখী, ওরা নাচেছ এবং
গাইেছ|

ওরা বেল, “েজরুশােলম েথেকই সব ভােলা িজিনস আেস|”
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88
েকারহ পিরবার েথেক একিট প্রশংসা গীত| সঙ্গীত পিরচালেকর প্রিত: একিট যন্ত্রণাদায়ক েরাগ সম্পেকর্
ইষ্রাহীয় েহমেনর একিট মস্কীল|
1 প্রভু ঈশ্বর, আপিনই আমার পিরত্রাতা|

িদন রািত্র ধের আিম আপনার কােছ প্রাথর্না করিছ|
2আমার প্রাথর্নার িদেক মেনােযাগ িদন|

করুণার জনয্ আমার প্রাথর্না শুনুন|
3আমার আত্মা এই যন্ত্রণায় অেনক কষ্ট েপেয়েছ!

খুব তাড়াতািড় আিম মারা যােবা|
4 ইিতমেধয্ই েলাকরা আমার সেঙ্গ েসই রকম আচরণ শুরু কেরেছ, যা একজন মৃেতর প্রিত করা হয়,

অথবা একজন েলাক েয েবঁেচ থাকার পেক্ষ খুব দুবর্ল তার সেঙ্গ েযমন বয্বহার করা হয়|
5 ওরা মৃতেদর মেধয্ আমােক েখঁােজ|

আিম েসই মৃত েলােকর মত কবের পেড় আিছ,
েয মৃত েলাকেক আপিন ভুেল েগেছন,

েয আপনার েথেক এবং আপনার যত্ন েথেক িবিচ্ছন্ন হেয় েগেছ|
6আপিন আমােক মািটর েসই গেতর্ পুের িদেয়েছন|

হঁয্া, আপিন আমােক অন্ধকাের িনেক্ষপ কেরেছন|
7 েহ ঈশ্বর, আপিন আমার প্রিত েক্রাধািন্বত িছেলন

এবং আপিন আমায় শািস্ত িদেয়েছন|

8আপিন আমার বনু্ধেদর আমায় েছেড় েযেত বাধয্ কেরেছন|
অচু্ছত েলােকর মত ওরা সবাই আমােক এিড়েয় যায়|

আিম গৃহবন্দী হেয় আিছ, আিম বাইের েযেত পাির না|
9 যন্ত্রণায় েকঁেদ েকঁেদ আমার েচাখ টন্টন্ করেছ|

প্রভু, সারাক্ষণ আিম আপনার কােছ প্রাথর্না কির!
প্রাথর্নার সময় আমার দুিট বাহু আিম আপনার িদেক তুেল ধির|

10 প্রভু, আপিন িক মৃত েলাকেদর জনয্ অেলৗিকক কাজসমূহ কেরন?
েপ্রতরা িক েজেগ উেঠ আপনার প্রশংসা কের? না!

11কবের থাকা েলাকরা িক আপনার সতয্ েপ্রম সম্বেন্ধ কথা বলেত পাের?
মৃতুয্র জগেত থাকা েলােকরা িক আপনার িবশ্বস্ততার কথা বলেত পাের? না!

12 েয সব আশ্চযর্য্ কাযর্ আপিন কেরন, অন্ধকাের থাকা মৃতরা তা েদখেত পায় না|
িবসৃ্মিতর েদেশ মৃত েলােকরা আপনার ধািম্মর্কতার কথা বলেত পাের না|

13 প্রভু, আমােক সাহাযয্ করার জনয্ আপনার কােছ প্রাথর্না জানািচ্ছ!
প্রেতয্কিদন উষাকােল আিম আপনার কােছ প্রাথর্না কির|

14 প্রভু েকন আপিন আমায় তয্াগ কেরেছন?
েকন আপিন আমার কথা শুনেত পান না?

15 তরুণ বয়স েথেকই আিম অসুস্থ ও দুবর্ল|
আিম আপনার েক্রাধ েভাগ কেরিছ|

আিম আপনার েক্রােধর িশকার হেয়িছ|
আিম অসহায়!

16 প্রভু, আপনার েক্রাধ
আমােক ধ্বংস কেরেছ|
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17জ্বালা-যন্ত্রণা আমার িনতয্সঙ্গী|
আমার মেন হেচ্ছ েযন, আিম আমার জ্বালা-যন্ত্রণায় ডুেব যািচ্ছ|

18 প্রভু, আমার িপ্রয়জন ও বনু্ধেদর েথেক আপিন আমার িবিচ্ছন্ন কেরেছন|
একমাত্র অন্ধকারই আমার সঙ্গী হওয়ার জনয্ অবিশষ্ট রেয়েছ|

89
ইষ্রাহীয় এথেনর কাছ েথেক একিট মস্কীল|
1 প্রভুর েপ্রম সম্পেকর্ আিম সবর্দাই গান গাইেবা|

তঁার িবশ্বস্ততা সম্পেকর্ আিম িচরকাল এবং অনন্তকাল গাই গাইেবা!
2 প্রভু, আিম সিতয্ই িবশ্বাস কির েয আপনার ভােলাবাসা িচরন্তন!

আপনার িবশ্বস্ততা আকােশর মত েথেক যায়!

3 ঈশ্বর বেলেছন, “আমার মেনানীত রাজার সেঙ্গ আিম একিট চুিক্ত কেরিছ|
আমার দাস দায়ূেদর কােছ আিম প্রিতশ্রুিত িদেয়িছ|

4 �দায়ূদ, েতামার পিরবারেক আিম িচরিদন বঁািচেয় রাখেবা|
েতামার রাজয্েক আিম িচরকাল অবয্াহত রাখেত সাহাযয্ করব|� ”

5 প্রভু, আপিন আশ্চযর্য্ কাযর্য্ কেরন| এই জনয্ আকাশ আপনার প্রশংসা কের|
েলােকরা আপনার ওপর িনভর্ র করেত পাের| পিবত্র েলােকেদর মণ্ডলীেত শুধুমাত্র এই সম্পেকর্ ই
গান কের|

6 স্বেগর্ প্রভুর সমকক্ষ েকউ েনই|
অনয্ েকান “েদবতার” সেঙ্গ প্রভুেক তুলনা করা চেল না|

7 ঈশ্বর পিবত্র েলােকেদর সেঙ্গ সাক্ষাৎ কেরন, ওই পিবত্র দূতরা তঁার চারপােশ জেড়া হয়|
ওরা ঈশ্বরেক ভয় ও শ্রদ্ধা কের|
ওরা তঁার ভেয় দঁািড়েয় থােক|

8 েহ প্রভু সবর্শিক্তমান ঈশ্বর, আপনার মত েকউই নয়|
আমরা সমূ্পণর্ভােব আপনােক িবশ্বাস করেত পাির|

9আপিন পরাক্রমশালী সমুদ্রেক শাসন কেরন,
এর উত্তাল তরঙ্গমালােক আপিন শান্ত কের িদেত পােরন|

10 েহ ঈশ্বর, আপিন রহবেক পরািজত কেরিছেলন|
আপনার শিক্তশালী বাহু বেল আপিন আপনার শত্রুেদর ছত্রভঙ্গ কেরিছেলন|

11 েহ ঈশ্বর, স্বগর্ এবং মতর্ য্ আপনার অিধকারভুক্ত|
এই পৃিথবী এবং পৃিথবীেত যা িকছু আেছ সব িকছুই আপিন সৃষ্টি কেরেছন|

12 উত্তর েথেক দিক্ষণ পযর্ন্ত যা িকছু রেয়েছ সবই আপিন সৃষ্টি কেরেছন|
তােবার ও হেম্মর্াণ পবর্ত আপনার নােমর প্রশংসা করেছ|

13আপনার বাহু পরাক্রমিবিশষ্ট!
আপনার হস্ত শিক্তমান!
িবজয়ী হেয় আপনার ডানহাত উপেরর িদেক ওেঠ!

14 সতয্ ও নয্ায় িবচােরর ওপর আপনার রাজয্ প্রিতিষ্ঠত|
েপ্রম এবং িবশ্বাস আপনার রাজাসেনর দাস|

15 ঈশ্বর, আপনার িনষ্ঠাবান অনুগামীরা সিতয্ই সুখী|
তারা আপনার করুণার আেলােক বাস কের|
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16আপনার নাম সবর্দাই তােদর সুখী কের|
তারা আপনার ধািম্মর্কতার প্রশংসা কের|

17আপিন তােদর িবস্ময়কর শিক্ত|
তােদর শিক্ত আপনার কাছ েথেক আেস|

18 প্রভু, আপিনই আমােদর রক্ষাকতর্ া|
ইস্রােয়েলর পিবত্র একজনই আমােদর রাজা|

19আপনার িবশ্বস্ত অনুগামীেদর সেঙ্গ আপিন এক স্বপ্নদশর্েনর কথা বেলিছেলন,
“জনতার মেধয্ েথেক আিম একজন তরুণেক মেনানীত কেরিছ|

আিম েসই তরুণেক একজন গুরুত্বপূণর্ েলাক কের তুেলিছ|
েসই তরুণ ৈসনয্েক আিম শিক্তশালী কেরিছ|

20আমার দাস দায়ূদেক আিম খঁুেজ েপেয়িছ|
িবেশষ ৈতল দ্বারা আিম দায়ূদেক অিভিষক্ত কেরিছ|

21আমার ডান হাত িদেয় আিম দায়ূদেক সহায়তা িদেয়িছ
এবং আমার শিক্ত িদেয় আিম তােক শিক্তশালী কেরিছ|

22 এই মেনানীত রাজােক শত্রুরা পরািজত করেত পাের িন|
দুষ্ট েলাকরা ওেক হারােত পাের িন|

23আিম ওর শত্রুেদর েশষ কের িদেয়িছ|
যারা আমার মেনানীত রাজােক ঘৃণা কেরেছ, তােদর আিম পরািজত কেরিছ|

24 েয রাজােক আিম পছন্দ কেরিছ, তােক আিম সবর্দা ভােলাবাসেবা ও সমথর্ন করেবা|
সবর্দাই আিম তােক শিক্তশালী কের তুলেবা|

25আমার মেনানীত রাজােক আিম সমুেদ্রর দািয়ত্ব িদেয়িছ|
নদীগুেলােক েস িনয়ন্ত্রণ করেব|

26 েস আমােক বলেব, �আপিনই আমার িপতা|
আপিনই আমার ঈশ্বর, আমার িশলা, আমার পিরত্রাতা|�

27আিম তােক আমার প্রথম জাত সন্তান করেবা|
েস পৃিথবীর সব রাজােদর ওপের মহারাজা হেব|

28আমার েপ্রম, ওই মেনানীত রাজােক সব সমেয়ই রক্ষা করেব|
ওর সেঙ্গ আমার চুিক্ত েকানিদন েশষ হেব না|

29আিম ওর পিরবারেক িচরকাল অবয্াহত রাখব|
ওর রাজয্ স্বগর্গুিলর মতই িচরিদন বজায় থাকেব|

30 ওর উত্তরপুরুষরা যিদ আমার িবিধ তয্াগ কের,
যিদ ওরা আমায় মানয্ করা েথেক িবরত হয়, আিম ওেদর শািস্ত েদেবা|

31 যিদ আমার মেনানীত রাজার উত্তরপুরুষরা
আমার িবিধ আজ্ঞা উেপক্ষা কের,

32 তাহেল আিম ওেদর ভয়ানক শািস্ত েদেবা|
33 িকন্তু ওেদর ওপর েথেক কখনও আমার ভােলাবাসা প্রতয্াহার করেবা না|

সবর্দাই আিম ওেদর প্রিত িবশ্বস্ত থাকেবা|
34 দায়ূেদর সেঙ্গ আিম কখনও আমার চুিক্ত ভঙ্গ করেবা না|

আিম আমােদর চুিক্তর পিরবতর্ নও করেবা না|
35আমার পিবত্রতা িদেয়, আিম ওেক প্রিতশ্রুিত িদেয়িছ|

দায়ূেদর সেঙ্গ আিম কখনই িমথয্াচার করেবা না!
36 দায়ূেদর পিরবার িচরিদেনর জনয্ অবয্াহত থাকেব|

যতকাল সূযর্ থাকেব ততকাল ওর রাজয্ বজায় থাকেব|
37 চঁােদর মতই ওর রাজত্ব িচরিদন বজায় থাকেব|
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আকাশই আমার েসই চুিক্তর প্রমাণ েদয়| এই চুিক্ত িবশ্বাস েযাগয্|”

38 িকন্তু ঈশ্বর, আপনার মেনানীত রাজার প্রিত আপিন কু্রদ্ধ হেয়েছন,
এবং আপিন তােক বরাবরই তয্াগ কেরেছন|

39আপনার চুিক্ত আপিন বািতল কের িদেয়েছন|
আপিন রাজার মুকুটেক ধূেলায় িনেক্ষপ কেরেছন|

40 রাজার নগরীর প্রাচীর আপিন মািটেত েফেল িদেয়েছন|
তার সব দুগর্েক আপিন ধ্বংস কেরেছন|

41 পথচারী মানুষ তার িজিনস চুির কের িনেয় যায়|
তার প্রিতেবশীরা তােক িবদ্রূপ কের|

42 রাজার সব শত্রুেক আপিন খুশী কেরেছন|
তার শত্রুেদর আপিন যুেদ্ধ জয়ী হেত িদেয়েছন|

43 ঈশ্বর, আপিন ওেদর িনেজেদর রক্ষা করেত সাহাযয্ কেরেছন|
আপনার রাজােক আপিন যুেদ্ধ জয় করেত সাহাযয্ কেরন িন|

44আপিন তােক জয়ী হেত েদন িন|
তার িসংহাসনেক আপিন ভূ-লুিন্ঠত কেরেছন|

45 তার েযৗবেনই আপিন তার জীবনেক েছাট কের িদেয়েছন|
তােক আপিন লজ্জা িদেয়েছন|

46 প্রভু, আর কতিদন ওই সব চলেব?
আপিন িক িচরিদন আমােদর উেপক্ষা করেবন?
আপনার েক্রাধ িক িচরিদনই আগুেনর মত জ্বলেত থাকেব?

47স্মরণ কের েদখুন আমার জীবন কত নাতীদীঘর্|
আপিন আমােদর সকলেকই সামানয্ সমেয়র জনয্ সৃষ্টি কেরেছন, এরপর আমরা মারা যােবা|

48 েকউ িচরিদন বঁাচেব না, এবং এমন েকউই েনই েয মরেব না|
েকান বয্িক্তই কবর েথেক িনেজেক রক্ষা করেত পারেব না|

49 েহ ঈশ্বর, েসই েপ্রম েকাথায় যা অতীেত আপিন প্রদশর্ন কেরিছেলন?
আপিন দায়ূদেক প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলন েয, তার পিরবােরর প্রিত আপিন িবশ্বাসভাজন থাকেবন|

50-51 েহ প্রভু, স্মরেণ রাখেবন, েকমন কের েলাকরা আপনার দাসেক অপমান কেরিছেলা|
প্রভু, আপনার শত্রুেদর কাছ েথেক েসই সব অপমান আমায় শুনেত হেয়েছ|

ওই েলাকরা আপনার মেনানীত রাজােক অপমান কেরেছ|

52 ধনয্ প্রভু িচরকােলর জনয্!
আেমন! আেমন!

চতুথর্ খণ্ড
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ঈশ্বেরর েলাক, েমািশর প্রাথর্না|
1 েহ প্রভু, আমােদর সমস্ত প্রজেন্মর জনয্ আপিন আমােদর গৃহ িছেলন|
2 েহ ঈশ্বর, পবর্তমালার জেন্মর আেগ,

এই পৃিথবীর এবং জগৎ  সৃষ্টির আেগ, আপিনই ঈশ্বর িছেলন|
েহ ঈশ্বর, আপিন িচরিদন িছেলন এবং আপিন িচরিদন থাকেবন|

3 এই পৃিথবীেত আপিনই মানুষেক এেনেছন|
আপিন পুনরায় তােদর ধূেলায় পিরণত কেরন|

4আপনার কােছ হাজার বছর গতকােলর মত,
েযন গত রািত্র|

5 আপিন আমােদর েঝঁিটেয় িবদায় কের েদন, আমােদর জীবন একটা স্বেপ্নর মত, সকাল হেলই আমরা
চেল যাই|

আমরা ঘােসর মত|
6 সকােল ঘাসগুেলা জন্মায়
এবং িবেকেল তা শুিকেয় মের যায়|

7 ঈশ্বর, আপনার েক্রাধ আমােদর ধ্বংস কের িদেত পাের
এবং তা আমােদর ভীত কের!

8আমােদর সব পাপ আপিন জােনন|
ঈশ্বর, আমােদর প্রেতয্কিট েগাপন পাপ আপিন েদখেত পান|

9আপনার েক্রাধ আমােদর জীবন েশষ কের িদেত পাের|
িফিস্ফসািন কথার মত আমােদর জীবন েশষ হেয় যায়|

10আমরা হয়েতা বা 70 বছর েবঁেচ থািক|
যিদ আমরা শিক্তশালী হই তাহেল হয়েতা 80 বছর েবঁেচ থাকেত পাির|

আমােদর জীবন কেঠার পিরশ্রম এবং যন্ত্রণায় ভরা|
তারপর হঠাৎ  আমােদর জীবন েশষ হেয় যায় এবং আমরা উেড় চেল যাই|

11 েহ ঈশ্বর, আপনার েক্রােধর পূণর্ শিক্ত কতখািন তা েকান বয্িক্তই জােন না|
িকন্তু ঈশ্বর, আপনার প্রিত আমােদর শ্রদ্ধা ও ভয় আপনার েক্রােধর মতই িবরাট|

12আমােদর জীবন প্রকৃতপেক্ষ েয কত েছাট তা আমােদর েদখান|
যােত আমরা প্রকৃত জ্ঞান লাভ করেত পাির|

13 প্রভু সব সময় আমােদর মেধয্ িফের আসুন|
আপনার দাসেদর প্রিত সদয় েহান|

14 প্রেতয্ক প্রভােত আপনার েপ্রেম আমােদর ভিরেয় িদন|
আমােদর সুখী হেত িদন, এ জীবনেক উপেভাগ করেত িদন|

15আমােদর জীবেন অেনক দুঃখ ও সমসয্া িদেয়েছন|
এবার আমােদর সুখী করুন|

16 েয সব অেলৗিকক কাজ আপিন আপনার েসবকেদর জনয্ কেরন, তা ওরা েদখুক|
ওেদর সন্তানেদর আপনার মিহমা েদখেত িদন|

17 ঈশ্বর আমােদর শ্রেম সাহাযয্ করুন|
আমােদর শ্রম তঁােক সাহাযয্ করুক|
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91
1গুপ্ত আশ্রয় লােভর জনয্ তুিম পরাৎ  পেরর কােছ েযেত পােরা|

সুরক্ষার জনয্ তুিম সবর্শিক্তমান ঈশ্বেরর কােছ েযেত পােরা|
2আিম প্রভুেক বেলিছ, “আপিনই আমার িনরাপদ আশ্রয়স্থল, আপিনই আমার দুগর্|

েহ আমার ঈশ্বর, আিম আপনােক িবশ্বাস কির|”
3 ভয়ঙ্কর বয্ািধ এবং গুপ্ত িবপদ েথেক

ঈশ্বর েতামায় রক্ষা করেবন|
4 িনরাপত্তার জনয্ তুিম ঈশ্বেরর কােছ েযেত পােরা|

েযমন কের পািখ তার ডানা েমেল তার শাবকেদর আগেল রােখ, েতমন কের, ঈশ্বর েতামায় রক্ষা
করেবন|

েতামায় রক্ষা করার জনয্ ঈশ্বর হেবন একিট ঢাল ও প্রাচীেরর মত|
5 রােত েতামার ভয় পাওয়ার মেতা িকছু থাকেব না|

িদেনর েবলােতও শত্রুর তীরেক তুিম ভয় পােব না|
6 িনশাকােল েয অসুখ আেস তােক তুিম ভয় পােব না,

িকংবা িদেনর েবলায় েয ভয়ঙ্কর অসুস্থতা আেস তােকও তুিম ভয় পােব না|
7 তুিম 1000 হাজার শত্রুেক পরািজত করেত পারেব|

েতামার িনেজর ডান হাত 10,000 শত্রু ৈসনয্েক পরািজত করেব|
শত্রুরা েতামায় স্পশর্ পযর্ন্ত করেত পারেব না!

8 লক্ষয্ কের েদখ, েদখেব েয
ওই দুষ্ট েলাকেদর শািস্ত হেয়েছ!

9 েকন? কারণ তুিম ঈশ্বের আস্থা রাখ|
কারণ পরাৎ  পরেক তুিম েতামার িনরাপদ আশ্রয়স্থলরূেপ গ্রহণ কেরছ|

10 েতামার েকান অমঙ্গল হেব না|
েতামার বাড়ীেত েকান অসুখ থাকেব না|

11 ঈশ্বর তঁার দূতেদর আজ্ঞা েদেবন
এবং তুিম েযখােনই যােব তারা েতামায় রক্ষা করেব|

12 েতামার পা যােত পাথের েহঁাচট না খায়,
েসই জনয্ ওেদর হাত েতামায় ধের থাকেব|

13 িবষধর সাপ, এমন িক িসংেহর মেধয্ িদেয়ও
তুিম েহঁেট েযেত পারেব|

14 প্রভু বেলন, “যিদ েকান বয্িক্ত আমােক ভালবােস এবং িবশ্বাস কের, আিম তােক রক্ষা করেবা|
আমার অনুগামীরা যারা আমার নাম উপাসনা কের, তােদর আিম রক্ষা করেবা|

15আমার অনুগামীরা সাহােযয্র জনয্ আমায় ডাকেব এবং আিম তােদর সাড়া েদেবা|
যখন তারা সমসয্ায় পড়েব তখন আিম ওেদর সেঙ্গ থাকেবা|
আিম ওেদর রক্ষা করেবা এবং সম্মান েদেবা|

16আমার অনুগামীেদর আিম দীঘর্ জীবন েদেবা|
আিম ওেদর রক্ষা করেবা|”

92
িবশ্রাম িদবেসর জনয্ একিট প্রশংসা গীত|
1 প্রভুর প্রশংসা করাই ভাল|

েহ পরাৎ  পর, আপনার নােমর প্রশংসা করাই ভাল|
2 প্রাতঃকােল আপনার েপ্রেমর গান
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এবং িনশাকােল আপনার িবশ্বস্ততার গান গাওয়াই ভােলা|
3 ঈশ্বর, দশ তারা যেন্ত্র এবং বীণায়

আপনার জনয্ সুর বাজােনা ভাল|
4 প্রভু, েয সব িজিনস আপিন কেরেছন তা িদেয় আমােদর প্রকৃতই সুখী কেরেছন|

আমরা প্রফুল্লিচেত্ত ওই সব িবষেয়র গুণগান কির|
5 প্রভু, আপিন েসই সব মহৎ  কাজ কেরেছন|

আপনার িচন্তা বুেঝ ওঠা আমােদর পেক্ষ অতয্ন্ত কিঠন|
6আপনার তুলনায় মানুষ এেক্কবাের িনেবর্াধ প্রাণী|

আমরা েসই েবাকােদর মত যারা িকছুই বুঝেত পাের না|
7 দুষ্ট েলাকরা আগাছার মত েবঁেচ েথেক এবং মের|

েয অথর্হীন কাজ তারা কের যায়, তা িচরিদেনর জনয্ ধ্বংস হেব|
8 িকন্তু প্রভু, আপিন িচরিদেনর জনয্ সম্মািনত থাকেবন|
9 প্রভু, আপনার সব শত্রু ধ্বংস হেব|

েসই সব েলাক যারা মন্দ কাজ কের, তারা ধ্বংস হেব|
10 একটা গণ্ডার েযমন তার িবশাল খড়্গ িদেয় আক্রমণ কের, আিমও েসই ভােব, যারা আমার িবেরািধতা

কের, েসইসব দুষ্ট েলাকেদর আক্রমণ করব|
িবেশষ কােজরজনয্আপিনআমায় মেনানীত কেরেছন এবং গন্ধ েতল মাথায় েঢেলআমায় অিভিষক্ত
কেরেছন|

11 চারপােশ আিম শত্রুেদর েদখেত পািচ্ছ| িবরাট বলেদর মত ওরা আমায় আক্রমেণর জনয্ ৈতরী হেয়
রেয়েছ|

আিম শুনিছ ওরা আমার সম্পেকর্ িক বলেছ|

12 ধািম্মর্ক েলাকরা প্রভুর মিন্দের েপঁাতা
িলবােনােনর এরস গােছর মত|

13 ধািম্মর্ক েলাকরা ঈশ্বেরর মিন্দের
অঙ্গেনর কুসুিমত তাল গােছর মত|

14 তােদর বৃদ্ধ বয়েসও,
তারা স্বাস্থয্বান তরুণ গােছর মতই ফল ধারণ কের|

15 প্রভু েয ভাল
এটা েদখােনার জনয্ই ওরা ওখােন আেছ|

িতিনই আমার িশলা
এবং িতিন েকান ভুল কেরন না|

93
1 প্রভুই রাজা| িতিন রাজকীয়

এবং শিক্তমান েপাশােক সিজ্জত|
িতিন দৃঢ়তার সেঙ্গ এই িবশ্বেক তার আপন জায়গায় স্থাপন কেরেছন

এবং এটােক নাড়ােনা হেব না|
2 েহ ঈশ্বর, আপনার রাজত্ব িচরিদন ধের রেয়েছ|

ঈশ্বর আপনার অিস্তত্ব অনািদকাল েথেক রেয়েছ|
3 প্রভু, নদীর গজর্ ন প্রচণ্ড তীব্র|

উচ্চিকত েঢউ প্রচণ্ড গজর্ নশীল|
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4 সমুেদ্রর উচ্চিকত েঢউ প্রচণ্ড তীব্র ও গজর্ নশীল|
িকন্তু উেদ্ধর্ অবিস্থত প্রভু তার েথেকও েবশী শিক্তশালী|

5 প্রভু আপনার িবিধ িচরিদন বজায় থাকেব|
আপনার পিবত্র মিন্দেরর অিস্তত্ব দীঘর্কােলর জনয্ বজায় থাকেব|

94
1 প্রভু, আপিনই েসই ঈশ্বর িযিন আেসন এবং েলােকেদর শািস্ত েদন|

আপিন েসই ঈশ্বর িযিন মানুেষর জনয্ শািস্ত িনেয় আেসন|
2আপিনই সারা পৃিথবীর িবচারক|

উদ্ধত েলাকেদর েয শািস্ত প্রাপয্ তা আপিন ওেদর িদন|
3 প্রভু, দুষ্ট েলাকরা আর কতকাল ধের উল্লাস করেব?

আরও কতিদন প্রভু?
4আরও কতিদন ধের ওই দুষৃ্কতকারীরা

তােদর দুষৃ্কিতর বড়াই কের যােব?
5 প্রভু, ওরা আপনার েলাকেদর আঘাত কের|

ওরা আপনার েলাকেদর কষ্ট িদেয়েছ|
6আমােদর েদেশ েয সব িবধবা ও িবেদশী থােক, ওই দুজর্ নরা তােদর হতয্া কের|

অনাথেদরও ওরা খুন কের|
7 ওরা বেল, ওরা েয সব মন্দ কাজ কের প্রভু তা েদেখন না!

ওরা বেল িক ঘেটেছ ইস্রােয়েলর ঈশ্বর তাও জােন না|

8 েতামরা িনষু্ঠর েলাকরা সতয্ই িনেবর্াধ মানুষ!
আর কেব েতামরা িশক্ষা লাভ করেব?

েতামরা মন্দ েলাকরা সিতয্ অপগণ্ড!
েতামরা অবশয্ই েবাঝবার েচষ্টা কর|

9 ঈশ্বর আমােদর কান সৃষ্টি কেরেছন,
তাই িনশ্চয়ই তঁারও কান রেয়েছ এবং িতিন শুনেতও পান িক ঘটেছ!

ঈশ্বর আমােদর েচাখ িদেয়েছন,
তাই িনিশ্চতভােব িক ঘটেছ তা িতিন েদখেত পান!

10 ঈশ্বর ওই েলাকেদর মেধয্ িনয়মানুবির্ততা আনেবন|
ওই েলােকরা িক করেব তা ঈশ্বরই ওেদর েশখােবন|

11 মানুষ িক ভাবেছ তাও ঈশ্বর জােনন|
ঈশ্বর জােনন েয মানুষ বাতােসর একিট ফুৎ কােরর মত|

12 প্রভু েয েলাকেক িনয়মানুবতীর্ কেরন েস সতয্ই সুখী হেব|
ঈশ্বর তােক েবঁেচ থাকার প্রকৃত পথ িক তা েদখােবন|

13 ঈশ্বর, সংকেটর সময় েয েলাক শান্ত থােক তােকই আপিন সাহাযয্ করেবন|
মন্দ েলােকেদর যতক্ষণ পযর্ন্ত না কবের পাঠােনা হয় ততক্ষণ পযর্ন্ত আপিন তােক শান্ত থাকেত
সাহাযয্ করেবন|

14 প্রভু তঁার েলাকেদর তয্াগ করেবন না|
সাহাযয্ না কের িতিন ওেদর তয্াগ করেবন না|
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15 নয্াযয্ িবচার িফের আসেব এবং নয্ায়পরায়ণতা িনেয় আসেব|
তারপর সৎ এবং ভাল েলাকরা অবশয্ই থাকেব|

16 মন্দ েলাকেদর িবরুেদ্ধ লড়াই করার জনয্ েকউই আমায় সাহাযয্ কের িন|
যারা মন্দ কাজ কের, তােদর সেঙ্গ লড়াই করার জনয্ েকান েলাক আমার পােশ দঁাড়ায় িন|

17 যিদ প্রভু আমায় সাহাযয্ না করেতন
আিম এতিদেন কবেরর গেভর্ নীরব হেয় েযতাম|

18আিম জািন আিম পতেনানু্মখ িছলাম,
িকন্তু প্রভু তঁার অনুগামীেদর সাহাযয্ কেরেছন|

19আিম প্রচণ্ড িচিন্তত ও িবমষর্ িছলাম|
িকন্তু প্রভু, আপিন আমায় সান্ত্বনা িদেয় আমায় সুখী কেরেছন!

20 ঈশ্বর আপিন কু্রর িবচারকেদর সাহাযয্ করেবন না|
তাই মন্দ িবচারকরা মানুেষর জীবনেক আরও কিঠনতর করার জনয্ িনয়ম বয্বহার কের|

21 ওই িবচারকরা ধািম্মর্ক েলাকেদর আক্রমণ কের|
ওরা িনরপরাধ েলাকেদর েদাষী বেল িবচার কের এবং ওেদর হতয্া কের|

22 িকন্তু পবর্তগুিলর সু-উেচ্চ প্রভুই আমার িনরাপদ আশ্রয়স্থল|
ঈশ্বর আমার িশলা, আমার িনরাপদ আশ্রয়স্থল|

23 মন্দ কাজ করার জনয্ ঈশ্বর ওই দুষ্ট িবচারকেদর শািস্ত েদেবন|
পাপ কেরেছ বেল ঈশ্বর ওেদর ধ্বংস করেবন|
প্রভু আমােদর ঈশ্বর, ওই দুষ্ট িবচারকেদর ধ্বংস করেবন|

95
1 এস, আমরা প্রভুর প্রশংসা কির!

েয িশলা আমােদর রক্ষা কেরন তঁার উেদ্দেশয্ আমরা উচ্চস্বের প্রশংসাধ্বিন িদই|
2আমরা প্রভুর উেদ্দেশয্ ধনয্বােদর গান গাই|

তঁার প্রশংসায় আমরা আনন্দগান গাই|
3 েকন? কারণ প্রভুই মহান ঈশ্বর!

িতিনই েসই মহান রাজা িযিন সকল “েদবতােদর” শাসন করেছন|
4 গভীরতম গুহা, উচ্চতম পবর্ত, সবই প্রভুর|
5 সমুদ্রও তঁারই � িতিনই তা সৃষ্টি কেরেছন|

ঈশ্বর তঁার িনেজর হােত এই শুকেনা জিম সৃষ্টি কেরেছন|
6 এস, আমরা অবনত হেয় তঁার উপাসনা কির!

েয প্রভু আমােদর সৃষ্টি কেরেছন তঁার প্রশংসা কির!
7 েকন? কারণ যিদ আমরা তঁার কন্ঠ শুিন

তাহেল িতিন আমােদর ঈশ্বর হেবন
এবং আমরা হব েসই েলােকরা যােদর িতিন খাদয্ েযাগান,

আমরা হব েসই েমষ যােদর িতিন স্বহেস্ত েনতৃত্ব েদন|
8 ঈশ্বর বেলন, “মরীবােত েতামরা েযমন অবাধয্ হেয়িছেল,



গীতসংিহতা 95:9 852 গীতসংিহতা 96:13

মঃসার মরুপ্রান্তের েযমন হেয়িছল, েতমন হেযা না|
9 েতামােদর পূবর্পুরুষরা আমায় পরীক্ষা কেরেছ|

ওরা আমােক পরীক্ষা কেরিছেলা িকন্তু এই সময় ওরা েদেখিছেলা আিম িক করেত পাির!
10 40 বছর ধের আিম ওেদর প্রিত ৈধযর্য্ ধারণ কেরিছ|

আিম জািন েয ওরা িবশ্বাসী নয়|
ওরা আমার িশক্ষামালা অনুসরণ করেত অগ্রাহয্ কেরেছ|

11 তাই ওেদর প্রিত আিম কু্রদ্ধ হেয়িছলাম এবং আিম কথা িদেয়িছলাম েয,
�ওরা আমার িবশ্রােমর স্থােন কখেনা প্রেবশ করেত পারেব না|� ”

96
1 প্রভু যা িকছু নতুন কেরেছন তার জনয্ একটা নতুন গান গাও!

সারা পৃিথবীেক প্রভুর উেদ্দেশয্ েগেয় উঠেত দাও|
2 প্রভুর উেদ্দেশয্ গান গাও এবং তঁার নামেক ধনয্ কর!

আনন্দ সংবাদ ছিড়েয় দাও! িযিন প্রিতিদন আমােদর রক্ষা কেরন তঁার কথা বল!
3 েলােকেদর বল েয ঈশ্বর সিতয্ই িবস্ময়কর|

ঈশ্বর েয সব আশ্চযর্য্ কাযর্ কেরন তা সবর্ত্র মানুষেক বল|
4 প্রভু মহান এবং প্রশংসার েযাগয্|

অনয্ েয েকান “েদবতার” েচেয় িতিন অেনক েবশী ভয়ঙ্কর|
5অনয্ানয্ সমস্ত জািতর “েদবতা” মূির্ত্তমাত্র|

িকন্তু প্রভু স্বগর্ সৃষ্টি কেরেছন|
6 তঁার সামেন অনুপম মিহমা ভাস্বর হেয় ওেঠ|

ঈশ্বেরর পিবত্র মিন্দের শিক্ত ও েসৗন্দযর্য্ দুই-ই আেছ|
7 েহ পিরবার ও জািতগণ, প্রশংসার গান কর

এবং প্রভুেক মিহমািন্বত কর|
8 প্রভুর নােমর প্রশংসা কর|

েতামােদর ৈনেবদয্ নাও এবং মিন্দের যাও|
9 েতামােদর পিবত্র েপাশােক প্রভুর সামেন নত হও|

পৃিথবীর সমগ্র জনগণ, তঁার উপিস্থিতেত তঁােক শ্রদ্ধা জানাও|
10জািতগেণর মেধয্ েঘাষণা কের দাও েয প্রভু রাজা!

তাহেল িবশ্ব ধ্বংস হেব না|
অতএব প্রভু নয্ায়পরায়ণতার সেঙ্গ েলাকেদর িবচার কেরন|

11 েহ স্বগর্েলাক�সুখী হও! েহ পৃিথবী�উল্লিসত হও!
সমুদ্র এবং সমুেদ্র যা িকছু রেয়েছ েতামরা সবাই আনেন্দ িচৎকার কের ওেঠা!

12 েক্ষতগুিল এবং েসখােন যা িকছু জেন্মেছ, সুখী হও!
েহ অরেণয্র বৃক্ষরািশ, েতামরা গান গাও ও সুখী হও!

13 খুশী হও, কারণ প্রভু আসেছন|
পৃিথবীেক শাসন* করার জনয্ প্রভু আসেছন|

নয্ায় িবচার ও সতয্পেথ িতিন পৃিথবীেক শাসন করেবন|

* 96:13: শাসন অথবা “িবচার|”
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97
1 প্রভু শাসন কেরন, তাই পৃিথবী সুখী|

দূরদূরােন্তর ভূখণ্ডও সুখী|
2 ঘন কােলা েমঘ প্রভুেক িঘের রেয়েছ|

সুিবচার এবং ধািম্মর্কতা তঁার রাজয্েক দৃঢ় কের|
3 একটা আগুন প্রভুর আেগ আেগ যায়

এবং তঁার শত্রুেদর ধ্বংস কের|
4 তঁার িবদুয্ৎ আকােশ ঝলক িদেয় ওেঠ|

তা েদেখ েলােক ভয় পায়|
5 পবর্তও প্রভুর সামেন েমােমর মত গেল যায়|

সমগ্র পৃিথবীর প্রভুর সামেন তারা গেল যায়!
6আকাশ তঁার ধািম্মর্কতার কথা বেল!

প্রেতয্েক তঁার মিহমা েদখুক!

7 েলাকরা তােদর মূির্ত্তেক পূজা কের|
ওরা ওেদর “েদবতার” বড়াই কের|

িকন্তু ওই েলাকগুেলা লিজ্জত হেব|
ওেদর “েদবতারাই” মাথা নত কের প্রভুর উপাসনা করেব|

8 িসেয়ান, েশান এবং সুখী হও!
িযহূদার শহরসমূহ, সুখী হও!
েকন? কারণ ঈশ্বর যথাযথ িসদ্ধান্ত েনন|

9 েহ পরাৎ  পর প্রভু, প্রকৃতই আপিন পৃিথবীর শাসনকতর্ া|
“েদবতােদর” েচেয় আপিন অেনক ভােলা|

10 যারা প্রভুেক ভােলাবােস তারা মন্দেক ঘৃণা করেব|
ঈশ্বর তঁার অনুগামীেদর মন্দ েলাকেদর হাত েথেক রক্ষা কেরন|

11 ধািম্মর্ক েলাকেদর ওপর আেলা ও সুখ উদ্ভািসত হয়|
12 েহ ধািম্মর্ক েলাকরা, প্রভুেত সুখী হও!

তঁার পিবত্র নােমর সম্মান কর!

98
একিট প্রশংসা গীত
1 প্রভুর উেদ্দেশয্ একটা নতুন গান গাও,

কারণ িতিন নতুন নতুন আশ্চযর্য্ কাযর্ কেরেছন!
তঁার পিবত্র ডান বাহু

আবার তঁােক িবজয় এেন িদেয়েছ|
2 প্রভু জািতগুেলার িনকট তঁার উদ্ধার করার শিক্ত প্রকাশ কেরেছন|
প্রভু তােদর তঁার নয্ায়পরায়ণতা প্রদশর্ন কেরেছন|

3 ইস্রােয়েলর েলাকেদর প্রিত প্রভুর িবশ্বস্ততা তঁার অনুগামীরা স্মরণ কের|
দূরদূরােন্তর েদশও আমােদর ঈশ্বেরর ত্রাণশিক্ত েদেখেছ|

4 পৃিথবীর প্রেতয্কিট মানুষ, প্রভুর উেদ্দেশয্ আনন্দধ্বিন দাও|
শীঘ্রই প্রশংসা গীত শুরু কর!

5 েহ বীণা, প্রভুর প্রশংসা কর|
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বীণার সুর প্রভুর প্রশংসা কর|
6 েভঁপু ও বঁািশ বাজাও

এবং আমােদর রাজা প্রভুর উেদ্দেশয্ আনন্দ ধ্বিন দাও!
7 সমুদ্র এবং পৃিথবী এবং েযখােন যা িকছু আেছ

সবাই েযন উচ্চস্বের েগেয় ওেঠ|
8 েহ নদীসমূহ, েতামরা হাততািল দাও!

েহ পবর্তরািজ, েতামরা একসেঙ্গ েগেয় ওেঠা!
9 প্রভুর সামেন গান গাও

েকননা িতিন িবশ্বেক শাসন করেত আসেছন|
িতিন নয্ায়পরায়ণতার সেঙ্গ এই িবশ্বেক শাসন করেবন|

িতিন সততার সেঙ্গ েলাকেদর শাসন করেবন|

99
1 প্রভুই রাজা|

তাই জািতগুেলােক ভেয় কঁাপেত দাও|
করূব দূতেদর ওপের ঈশ্বর একজন রাজার মত বেসন|

তাই পৃিথবীেক ভেয় েকঁেপ উঠেত দাও|
2 িসেয়ােন প্রভু মহান!

সমগ্র জািতর ওপের িতিন একজন মহান েনতা|
3 সমস্ত েলাক আপনার প্রশংসা করুক|

ঈশ্বেরর নাম ভীিতপ্রদ|
ঈশ্বরই পিবত্র|

4 শিক্তশালী রাজা নয্ায় িবচার পছন্দ কের|
ঈশ্বর, আপিনই ধািম্মর্কতা সৃষ্টি কেরেছন|
আপিনই যােকাবেক ধািম্মর্কতা এবং নয্ায়নীিত িদেয়িছেলন|

5আমােদর প্রভু ঈশ্বেরর প্রশংসা কর
এবং তঁার পিবত্র পাদপীেঠ* উপাসনা কর|

6 েমািশ ও হােরাণ তঁার বহু যাজকেদর মেধয্ দু�জন
এবং শমূেয়লও তঁার নাম উচ্চারণকারীেদর একজন|

ওরা প্রভুর কােছ প্রাথর্না কেরিছেলা
এবং প্রভু ওেদর উত্তর িদেয়েছন|

7 দীঘর্ েমেঘর েভতর েথেক ঈশ্বর কথা বেলেছন|
ওরাও তঁার আজ্ঞাগুেলা পালন কেরিছল|
ঈশ্বর ওেদর িবিধ প্রদান কেরিছেলন|

8 প্রভু, আমােদর ঈশ্বর, আপিন ওেদর প্রাথর্নার উত্তর িদেয়িছেলন|
আপিন ওেদর েদিখেয়েছন েয আপিনই ক্ষমাশীল ঈশ্বর
এবং মানুষ মন্দ কাজ কের বেল আপিন মানুষেক শািস্ত েদন|

9আমােদর প্রভু ঈশ্বেরর প্রশংসা কর|
তঁার পিবত্র পবর্েতর িদেক মাথা নত কর এবং তঁার উপাসনা কর|
প্রভু আমােদর ঈশ্বর, সিতয্ই পিবত্র!

* 99:5: পাদপীঠ এর অথর্ সম্ভবতঃ মিন্দর|
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100
একিট ধনয্বাদাহর্ গীত|
1 েহ পৃিথবী, প্রভুর উেদ্দেশয্ গান গাও!
2 যখন তুিম প্রভুর েসবা কর তখন আনিন্দত েথেকা!

আনন্দ গীত গাইেত গাইেত প্রভুর সামেন এেসা!
3 এটা েজেনা েয প্রভুই ঈশ্বর|

িতিনই আমােদর সৃষ্টি কেরেছন|
আমরা তঁারই েমেষর পাল|

4 ধনয্বােদর গীত গাইেত গাইেত তঁার শহের এেসা|
প্রশংসা গীত গাইেত গাইেত তঁার মিন্দের এেসা|
তঁােক সম্মান কর, তঁার নামেক ধনয্ কর|

5 প্রভু ভােলা!
তঁার ভােলাবাসা িচরন্তন|
আমরা সবর্দাই তঁার ওপর আস্থা রাখেত পাির!

101
দায়ূেদর একিট গীত|
1আিম েপ্রম এবং নয্ােয়র গান গাইেবা|

প্রভু, আিম আপনার উেদ্দেশয্ গান গাইেবা|
2আিম একজন িবচক্ষণ েলােকর মত শুদ্ধ হৃদয় িনেয়

একিট শুদ্ধ জীবনযাপন করব|
আপিন আমার গৃেহর একান্ত অভয্ন্তরভােগ কখন আসেবন?*

3আমার সামেন েকান মূির্ত্ত আিম রাখেবা না|
ওরকম ভােব যারা আপনার িবরুেদ্ধ যায় তােদর আিম ঘৃণা কির|
আিম তা করেবা না!

4আিম সৎ থাকেবা|
আিম েকান মন্দ কাজ করেবা না|

5 যিদ েকউ েগাপেন তার প্রিতেবশী সম্পেকর্ মন্দ কথা বেল,
আিম তােক চুপ কিরেয় েদেবা|

আিম েলােকেদর কখনই উদ্ধত হেত েদেবা না
এবং তােদর ভাবেত েদেবা না েয তারা অনয্ানয্েদর েচেয় ভােলা|

6আিম সমস্ত েদেশর মেধয্ েসই সব েলােকেদর খঁুজেবা যােদর ওপর িনভর্ র করা যায়|
এবং একমাত্র তােদরই আমার েসবা করেত েদেবা|
যারা পিবত্র জীবনযাপন কের একমাত্র তারাই আমার েসবক হেব|

7আিম িমেথয্বাদীেদর আমার গৃেহর েগাপন
অভয্ন্তরভােগ বাস করেত েদব না|

8 এই েদেশ েয সব মন্দ েলাক বাস কের, সব সমেয়ই আিম তােদর ধ্বংস করেবা|
মন্দ েলাকেদর আিম প্রভুর শহর েছেড় েযেত বাধয্ করেবা|

* 101:2: আিম � আসেবন অথবা, আিম িবচক্ষেণর মত একিট শুদ্ধ জীবনযাপন করব| কখন আপিন আমার কােছ আসেবন? আিম
আমার গৃেহর এেকবাের অভয্ন্তের একিট শুদ্ধ হৃদয় িনেয় বাস করব|
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102
যন্ত্রণা কাতর একিট মানুেষর প্রাথর্না| েস যখন দুবর্ল েবাধ কের ও প্রভুেক তার অিভেযাগ জানােত চায়
তখনকার প্রাথর্না|
1 প্রভু, আমার প্রাথর্না শুনুন|

সাহােযয্র জনয্ আমার ক্রন্দন শুনুন|
2 যখন আিম সমসয্ার মেধয্ থািক তখন আমার িদক েথেক মুখ িফিরেয় েনেবন না|

আমার কথা শুনুন, যখন আিম সাহােযয্র জনয্ প্রাথর্না কির তখন আমায় উত্তর িদন|
3 েধঁায়ার মত আমার জীবন েকেট যােচ্ছ|

আমার জীবন একিট আগুেনর মত যা ধীের ধীের পুেড় যােচ্ছ|
4আমার শিক্ত চেল েগেছ|

আিম শুকেনা মৃত প্রায় ঘােসর মত|
আিম আমার খাবার পযর্ন্ত েখেত ভুেল েগিছ|

5 দুঃেখর কারেণ আমার ওজন কেম যােচ্ছ|*
6আিম একিট ধ্বংসসূ্তেপর মেধয্ বাস করা েপঁচার মত িনঃসঙ্গ|

ধ্বংসাবিশষ্ট অট্টািলকায় আিম একা েপঁচার মত বাস করিছ|
7আিম ঘুেমােত পাির না|

আিম ছােদ বাস করা এক িনঃসঙ্গ পািখর মত|
8 শত্রুরা সব সমেয় আমােক অপমান কের|

ওরা আমােক িনেয় মজা কের ও ভৎ সর্না কের|
9আমার খাদয্ই এখন আমার িবরাট দুঃখ|

আমার েচােখর জল আমার পানীয়েত পড়েছ|
10 েকন? কারণ প্রভু আপিন আমার প্রিত কু্রদ্ধ হেয়েছন|

আপিনই আমােক তুেল ধেরেছন এবং তারপর আপিনই আমায় ছঁুেড় েফেল িদেয়েছন|

11 িদেনর েশেষর দীঘর্ ছায়াগুিলর মত আমার জীবন প্রায় েশষ হেয় েগেছ|
আিম শুকেনা এবং মৃত প্রায় ঘােসর মত|

12 িকন্তু প্রভু, আপিন িচরিদনই িবরািজত থাকেবন|
আপনার নাম িচরকাল এবং অনন্তকাল মেন রাখা হেব|

13আপনােক উত্থান করেত হেব এবং আপিন িসেয়ানেক স্বিস্ত েদেবন|
কারণ তােক সান্ত্বনা েদবার সময় হেয়েছ|

14আপনার দাসগণ িসেয়ােনর পাথরগুিলেক ভােলাবােস|
এই শহেরর ধূেলােক পযর্ন্ত তারা ভােলাবােস|

15 েলাকরা প্রভুর নােমর উপাসনা করেব|
েহ ঈশ্বর, পৃিথবীর সমস্ত রাজারা আপনােক মিহমািন্বত করেব|

16 প্রভু িসেয়ানেক আবার িনমর্াণ করেবন|
েলােকরা আবার তঁার মিহমা েদখেব|

17 েয সব েলাকেক ঈশ্বর বঁািচেয় েরেখেছন, িতিন আবার তােদর প্রাথর্নার উত্তর েদেবন|
ঈশ্বর তােদর প্রাথর্না শুনেবন|

18 ভিবষয্ৎ প্রজেন্মর জনয্ এইসব িলেখ রােখা
এবং ভিবষয্েত ওরা প্রভুর প্রশংসা করেব|

19 প্রভু, তঁার পিবত্র স্থান েথেক নীেচর িদেক েচেয় েদখেবন|
স্বগর্ েথেক প্রভু পৃিথবীর িদেক েচেয় েদখেবন|

* 102:5: আমার � যােচ্ছ আক্ষিরক অেথর্, “আমার অিস্থগুেলা চামড়ার সেঙ্গ জুেড় যােচ্ছ|”
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20 িতিন বন্দীেদর প্রাথর্না শুনেবন|
যােদর মৃতুয্দণ্ড েদওয়া হেয়েছ তােদর িতিন মুক্ত করেবন|

21 তারপর িসেয়ােন েলাকরা প্রভুর কথা বলেব|
েজরুশােলেম তারা প্রভুর নােমর প্রশংসা করেব|

22 সব জািতসমূহ একসেঙ্গ জড় হেব|
প্রভুর েসবার জনয্ সব রাজয্ ছুেট আসেব|

23আমার শিক্ত কেম এেসেছ|
আমার জীবনও েছাট হেয় এেসেছ|

24 তাই আিম বেলিছলাম, “আিম যতক্ষণ যুবক আিছ আমােক মরেত েদেবন না|
ঈশ্বর আপিন িচরিদন িবরািজত থাকেবন!

25 সুদূর অতীেত আপিন এই িবশ্বসৃষ্টি কেরিছেলন|
িনেজর হােত আপিন আকাশ সৃষ্টি কেরিছেলন!

26 এই িবশ্ব, এই আকাশ একিদন েশষ হেয় যােব িকন্তু আপিন িচর িবরাজমান থাকেবন!
ওেদর বেস্ত্রর মতই পিরধান করা হেব|

এবং জামাকাপেড়র মতই আপিন ওেদর বদল করেবন|
ওরা সবাই পিরবির্তত হেব|

27 িকন্তু ঈশ্বর, আপিন পিরবির্তত হেবন না|
আপিন িচরিদন িবরাজ করেবন!

28আজ আমরা আপনার দাস|
আমােদর সন্তানরাও এখােন বসবাস করেব|
এমনিক তােদর উত্তরপুরুষরাও আপনার উপাসনা করার জনয্ এখােনই বসবাস করেব|”

103
দায়ূেদর একিট গীত|
1 েহ আমার আত্মা, প্রভুেক ধনয্বাদ দাও!

আমার প্রেতয্কিট অঙ্গ প্রতয্ঙ্গ, তঁার পিবত্র নােমর প্রশংসা কর!
2 েহ আমার আত্মা, প্রভুর প্রশংসা কর!

ভুেল েযও না েয িতিন সিতয্ই দয়ালু|
3 ঈশ্বর আমােদর পাপসমূহ ক্ষমা কেরন|

িতিন আমােদর সকল েরাগ েথেক সািরেয় েতােলন|
4 ঈশ্বর আমােদর জীবনেক কবর েথেক রক্ষা কেরন|

িতিন আমােদর েপ্রম ও সহানুভূিত েদন|
5 িতিন আমােদর রািশ রািশ ভােলা িজিনস েদন|

িতিনই েসইজন িযিন পুরােনা পালক ঘেস নতুন পালক গজােনা
একিট ঈগেলর মত েতামােদর েযৗবন পুনরুজ্জীিবত কেরন|

6 প্রভুই সৎ |
প্রভু অবদিমত েলাকেদর কােছ নয্ায় িবচার ও িনরেপক্ষতা আেনন|

7 ঈশ্বর েমািশেক তঁার িশক্ষামালা িদেয়িছেলন|
েয সব ক্ষমতা সম্পন্ন কাজ ঈশ্বর করেত পােরন েস সব িতিন ইস্রােয়লেক েদিখেয়িছেলন|

8 প্রভু দয়ালু এবং ক্ষমতাশীল|
ঈশ্বর ৈধযর্য্শীল এবং েপ্রেম পূণর্|
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9 প্রভু সব সময় আমােদর সমােলাচনা কেরন না|
প্রভু সবর্দা আমােদর ওপর কু্রদ্ধ থােকন না|

10আমরা ঈশ্বেরর িবরুেদ্ধ পাপ কেরিছলাম
িকন্তু প্রাপয্ শািস্ত িতিন আমােদর েদন িন|

11 েযমন কের পৃিথবীর ওপের আকাশ িবসৃ্তত হেয় আেছ,
েতমিন ঈশ্বেরর অনুগামীেদর ওপের ঈশ্বেরর েপ্রম পিরবয্প্ত হেয় আেছ|

12 পূবর্ েযমন পিশ্চেমর েথেক িবিচ্ছন্ন, েতমন কেরই ঈশ্বর,
আমােদর কাছ েথেক আমােদর পাপেক িবিচ্ছন্ন কের িনেয় েগেছন|

13 িপতা েযমন পুেত্রর প্রিত দয়াময়
েতমিন প্রভুও তঁার অনুগামীেদর প্রিত দয়ালু|

14 ঈশ্বর আমােদর সম্পেকর্ সব িকছুই জােনন|
ঈশ্বর জােনন েয আমরা ধূেলা েথেক সৃষ্ট হেয়িছ|

15 ঈশ্বর জােনন আমােদর জীবন
ঘােসর মত অতয্ন্ত সংিক্ষপ্ত|

ঈশ্বর জােনন আমরা কু্ষদ্র কু্ষদ্র বুেনা ফুেলর মত, েসই সব ফুল খুব তাড়াতািড় জন্মায়|
16 তারপর উত্তপ্ত বাতাস বইেলই েসই সব ফুল ঝের পেড়|
আবার তুিম বলেতও পারেব না, েসই সব ফুল েকাথায় জেন্মিছল|

17 িকন্তু প্রভু তঁার অনুগামীেদর প্রিত সবসময়ই েস্নহশীল|
িতিন িচরিদনই তঁার অনুগামীেদর ভােলাবাসেবন|

ঈশ্বর তঁার সন্তানেদর প্রিত এবং সন্তানেদর সন্তােনর প্রিতও ভােলা বয্বহার করেবন|
18 যারা তঁার চুিক্ত অনুসরণ কের, তােদর প্রিত ঈশ্বর ভােলা বয্বহার কেরন|
যারা তঁার আজ্ঞা েমেন চেল তােদর প্রিতও ঈশ্বর ভােলা বয্বহার কেরন|

19 স্বেগর্ ঈশ্বেরর িসংহাসন রেয়েছ
এবং িতিনই সব িকছুর শাসন করেছন|

20 েহ দূতগণ, প্রভুর প্রশংসা কর!
েতামরা দূেতরা েসই শিক্তশালী ৈসনয্ যারা ঈশ্বেরর আজ্ঞা পালন কেরা|
েতামরা ঈশ্বেরর কথা েশান এবং তঁার আজ্ঞা মানয্ কর|

21 প্রভু এবং তঁার সকল ৈসনয্েদর প্রশংসা কর|
েতামরা তঁার দাস|
ঈশ্বর যা চান েতামরা তাই কর|

22 প্রভুর প্রশংসা কর|
তঁার রােজয্র প্রিতিট জায়গায় তঁার সব কাজগুিলেক প্রশংসা কর|

েহ আমার আত্মা, প্রভুর প্রশংসা কর!

104
1 েহ আমার আত্মা প্রভুর প্রশংসা কর!

েহ প্রভু আমার ঈশ্বর, আপিন মহান!
মিহমা এবং সম্মান সহ সিজ্জত|

2 েযমন কের মানুষ জামাকাপড় পের, েতমন কের আপিন আেলাক পিরধান কেরন|
আপিনই আকাশেক পদর্ ার মত িবসৃ্তত কেরেছন|

3 ঈশ্বর তার ওপের আপিন আপনার গৃহ িনমর্াণ কেরেছন|
ঘন েমঘেক রেথর মত বয্বহার কের,

বাতােসর ডানায় ভর কের আপিন সারা আকােশ ঘুের েবড়ান|
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4 ঈশ্বর, আপনার দূতেদর আপিন বাতােসর মত
এবং আপনার দাসেদর আগুেনর মত কের সৃষ্টি কেরেছন|*

5 ঈশ্বর, পৃিথবীেক আপিন তার শক্ত িভেতর ওপর িনমর্াণ কেরেছন,
তাই পৃিথবী কখনও পেড় যােব না|

6কম্বেলর মত আপিন তােক জল িদেয় েঢেক িদেয়েছন|
জলরািশ পবর্তেক েঢেক িদেয়েছ|

7 িকন্তু আপিন িনেদর্ শ িদেয়িছেলন তাই জলও সের িগেয়িছেলা|
ঈশ্বর আপিন জেলর িদেক েচেয় উচ্চস্বের িনেদর্ শ িদেয়িছেলন এবং জলরািশ সের িগেয়িছেলা|

8 েসই জলরািশ পবর্তসমূহ েথেক বেয় িগেয় পেড়িছেলা উপতয্কার মেধয্
এবং তারপর তার জনয্ েয িনির্দষ্ট জায়গা আপিন ৈতরী কেরিছেলন েসখােন ঝের পেড়িছেলা|

9আপিনই সমুেদ্রর সীমা িনধর্ারণ কেরেছন|
অতএব, জলরািশ আর অত উঁচুেত উঠেব না যােত পৃিথবী পুনরায় েঢেক েযেত পাের|

10 ঈশ্বর, আপিনই প্রস্রবেণর জলেক নদীর ধারায় প্রবািহত কিরেয়েছন|
পাবর্তয্ ধারা েবেয তা নীেচ েনেম আেস|

11 েসই জলধারা সব বনয্ প্রাণীেদর পানীয় জল েদয়|
এমন িক বুেনা গাধারাও এখােন জল পান করেত আেস|

12জেলর ধাের বুেনা পািখরা বাস করেত আেস,
কাছাকািছ গােছর ডােল বেস তারা গান গায়|

13 ঈশ্বর, পবর্ত েবেয় বৃষ্টি পাঠান|
েয সব িজিনস ঈশ্বর সৃষ্টি কেরেছন েসগুিল পৃিথবীর যা িকছু প্রেয়াজন তার সবই েজাগান েদয়|

14 পশুেদর জনয্ িতিন ঘাস িদেয়েছন|
আমরা আমােদর কিঠন পিরশ্রম িদেয় েয উিদ্ভদগুিল েরাপন কির তাও িতিনই েদন, ওই সব গাছ মািট

েথেক আমােদর খাদয্ েদয়|
15 েয দ্রাক্ষারস আমােদর সুখী কের,

েয েতল আমােদর চামড়া নরম রােখ,
েয খাদয্ আমােদর শিক্তশালী কের েস সবই ঈশ্বর আমােদর েদন|

16 িলবােনােনর মস্ত বড় এরস গাছগুেলা ঈশ্বেরর|
প্রভুই ওই গাছগুেলা লািগেয়েছন এবং ওেদর প্রেয়াজনীয় জল িতিনই িদেয়িছেলন|

17 ওই গাছগুেলােত চড়ুই েথেক শুরু কের
সারস পযর্ন্ত সব পািখ বাসা কেরেছ|

18 উঁচু পবর্েত বুেনা ছাগলরা থােক|
িবশাল িবশাল পাথেরর মেধয্ পাহাড়ী েভঁাদড় লুিকেয় থােক|

19 েহ ঈশ্বর, কেব ছুিট শুরু হেব তা বেল েদওয়ার জনয্ আপিন আমােদর চঁাদ িদেয়েছন|
এবং কখন অস্ত েযেত হেব সূযর্ তা সব সমেয়ই জােন|

20 রািত্র হবার জনয্ আপিন অন্ধকার সৃষ্টি কেরেছন,
েসই সময় িহংস্র পশুরা েবিরেয় আেস এবং ঘুের েবড়ায়|

21আক্রমেণর সময় িসংহ গজর্ ন কের ওেঠ,
* 104:4: ঈশ্বর � কেরেছন এখােন সম্ভবতঃ দু ধরেণর েদবদূেতর কথা বলা হেচ্ছ, করূব েদবদূত আর েসরাফ েদবদূত| েসরাফ নামিট
হল একিট িহব্রু শেব্দর মত যার অথর্ আগুন|
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ঈশ্বর েয খাদয্ তােদর েদন তা েযন তারা গজর্ ন কের চাইেত থােক|
22 তারপর সূযর্ ওেঠ

এবং পশুরা তােদর ঘের িগেয় িবশ্রাম কের|
23 তারপর েলাকরা েয যার কােজ যায়

এবং তারা সন্ধয্া পযর্ন্ত কাজ কের|

24 েহ ঈশ্বর, আপিন অেনক িবস্ময়কর কাজ কেরেছন|
আপনার সৃষ্ট িজিনেস এই পৃিথবী পূণর্|
আপিন যা িকছু কেরন, তার মেধয্ আমরা আপনার প্রজ্ঞা েদিখ|

25 সাগেরর িদেক েদখ তা কত বড়!
সাগেরর মেধয্ কত রকম েছাট
এবং বড় প্রাণীসমূহ আেছ যা েগানা যায় না!

26আপনার সৃষ্ট িলিবয়াথন যখন সমুেদ্র েখলা কের,
তখন জাহাজসমূহ সমুদ্র পারাপার কের|

27 ঈশ্বর, ওই সব িজিনসই আপনার ওপর িনভর্ র কের|
যথাসমেয় আপিন ওেদর খাদয্ েদন|

28 সব জীবন্ত প্রাণীেকই আপিন তােদর আহােরর খাদয্ েদন|
ভােলা ভােলা খাবাের ভির্ত্ত কের আপিন আপনার করযুগল উনু্মক্ত কেরন এবং তারা সন্তুষ্ট না হওয়া
পযর্ন্ত আহার কের যায়|

29 িকন্তু যখন আপিন ওেদর েথেক িবমুখ হন ওরা ভয় েপেয় যায়|
ওেদর আত্মা ওেদর েছেড় যায়, ওরা দুবর্ল হেয় পেড় এবং মারা যায় এবং ওেদর েদহ আবার ধূেলায়
পিরণত হয়!

30 িকন্তু যখন আপিন আপনার আত্মােক পাঠােলন, প্রভু, তখন ওরা আবার স্বাস্থয্বান হল|
েদশিটেক আপিন আবার নতুন কের েতােলন!

31 প্রভুর মিহমা িচরিদন িবরাজ করুক!
ঈশ্বর যা সৃষ্টি কেরেছন তা িতিন উপেভাগ করুন|

32 প্রভু যিদ একবার পৃিথবীর িদেক তাকান
পৃিথবী েকঁেপ যােব|

পবর্তেক িতিন স্পশর্ করেল
েসখান েথেক েধঁায়া েবেরােত থাকেব|

33আমার সারা জীবন আিম ঈশ্বেরর উেদ্দেশয্ গান গাইব|
যতক্ষণ আিম েবঁেচ থাকেবা, আিম প্রভুর প্রশংসা গীত গাইব|

34আিম যা বেলিছ, তা েযন ঈশ্বরেক সন্তুষ্ট কের|
প্রভুর সঙ্গ লাভ কের আিম খুশী|

35 পাপ েযন পৃিথবী েথেক অদৃশয্ হেয় যায়|
দুষ্ট েলাকেদর অিস্তত্ব েযন আর না থােক|

েহ আমার আত্মা, প্রভুর প্রশংসা কর!
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প্রভুর প্রশংসা কর!

105
1 প্রভুেক ধনয্বাদ দাও এবং তঁার নাম উপাসনা কর|

তঁার সমস্ত িবস্ময়কর কাজকমর্ সম্বেন্ধ জািতগণেক বল|
2 প্রভুর উেদ্দেশয্ গান গাও; তঁার প্রশংসা গান কর|

িতিন েয সব আশ্চযর্য্ কাযর্ কেরন েস সম্পেকর্ বল|
3 প্রভুর পিবত্র নােম গবর্েবাধ কর|

যারা প্রভুর েখঁােজ এেসেছ তারা েযন সুখী হয়!
4 শিক্তর জনয্ েতামরা প্রভুর কােছ যাও|

সবর্দাই তঁার কােছ সাহােযয্র জনয্ যাও|
5 িতিন েয সব আশ্চযর্য্ কাযর্ কেরন তা স্মরণ কর|

িতিন েয সমস্ত চমৎ  কার কাজ কেরেছন এবং তঁার িবচক্ষণ প্রজ্ঞা িসদ্ধান্তগুিল স্মরেণ েরেখা|
6 েতামরা তঁার দাস অব্রাহােমর উত্তরপুরুষ|

েতামরা যােকােবর উত্তরপুরুষ যােক ঈশ্বর েবেছ িনেয়িছেলন|
7 প্রভুই আমােদর ঈশ্বর|

প্রভু সারা িবশ্বেক শাসন কেরন|
8 ঈশ্বর তঁার চুিক্ত িচরিদন স্মরেণ রােখন এবং 1000 প্রজন্ম ধের,

েয আজ্ঞাগুিল িতিন িদেয়েছন তা স্মরেণ রােখন|
9অব্রাহােমর সেঙ্গ ঈশ্বর একটা চুিক্ত কেরিছেলন|

ইস্হাকেক ঈশ্বর একিট প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলন|
10 তারপর িতিন যােকােবর জনয্ িবিধরূেপ িদেলন|

ইস্রােয়েলর সেঙ্গ ঈশ্বর চুিক্ত কেরিছেলন, এই চুিক্ত িচরিদন ধের চলেব!
11 ঈশ্বর বলেলন, “আিম েতামােদর কনােনর ভূখণ্ড েদব|

েসই েদশিট েতামােদর হেব|”
12 যখন অব্রাহােমর পিরবার েছাট িছল, তখন ঈশ্বর এই প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলন|

েসই সময়, েসই েদেশ তারা িবেদশী িছল|
13 তারা এক জািত েথেক অনয্ জািতেত,

এক রাজয্ েথেক অনয্ রােজয্ ঘুের েবড়ািচ্ছেলা|
14 িকন্তু ঈশ্বর েলাকেদর ওেদর সেঙ্গ দুবর্বয্বহার করেত েদন িন|

ঈশ্বর রাজােদর সাবধান কের িদেয়িছেলন েয ওেদর েকান ক্ষিত করা চলেব না|
15 ঈশ্বর বেলিছেলন, “আমার মেনানীত েলাকেদর আঘাত কেরা না|

আমার ভাববাদীেদর প্রিত অনয্ায় কেরা না|”
16 ঈশ্বর েসই েদেশ এক দুির্ভক্ষ ঘটােলন|

েলাকজন আহােরর জনয্ খাবার েপল না|
17 িকন্তু, ঈশ্বর েযােষফ নােম একজনেক ওেদর সামেন পাঠােলন|

েযােষফেক একজন ক্রীতদাস িহসােব িবিক্র করা হেয়িছল|
18 ওরা একিট দিড় েযােষেফর পােয় জিড়েয় েবঁেধ িদল|

ওরা তার গলায় একটা েলাহার িরং পিরেয় িদল|
19 ঈশ্বর যা বেলিছেলন তা যতিদন পযর্ন্ত না প্রকৃতপেক্ষ ঘটল, ততিদন েযােষফ ক্রীতদাসই িছল|

প্রভুর বাতর্ া প্রমাণ কেরিছল েয েযােষফ িনেদর্ াষ িছল|
20 তাই িমশেরর রাজা তােক মুক্ত কের িদল|
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েসই জািতর েনতা তােক কারাগােরর বাইের েবর কের িদল|
21 েস তােক িনেজর বািড়র রক্ষণােবক্ষেণর দািয়ত্ব িদল|

েযােষফও তার প্রভুর সমস্ত সম্পিত্তর রক্ষণােবক্ষণ করত|
22 েযােষফ অনয্ানয্ েনতােদর িনেদর্ শ িদেয়িছল|

বৃদ্ধ েলাকেদরও েযােষফ েশখােতা|
23 পের ইস্রােয়ল িমশের এেলা|

যােকাব হােমর েদেশ থাকেলা|
24 যােকােবর পিরবার েবশ বড় হেয় েগল|

ওেদর শত্রুেদর েথেক ওরা অেনক শিক্তশালী হেয় েগল|
25 এই িমশরীয়রা যােকােবর পিরবারেক ঘৃণা করেত লাগল|

ওরা ওেদর ক্রীতদাসেদর িবরুেদ্ধ চক্রান্ত কেরিছল|
26 তাই ঈশ্বর তঁার দাস েমািশ

এবং তঁার িনবর্ািচত যাজক হােরাণেক পািঠেয়িছেলন|
27 ঈশ্বর েমািশ ও হােরাণেক বয্বহার কের

হােমর েদেশ বহু অভাবনীয় কাজ কিরেয়িছেলন|
28 ঈশ্বর নীরন্ধ্র অন্ধকার পািঠেয়িছেলন,

িকন্তু িমশরীয়রা তবুও তঁার কথা শুনেত অস্বীকার করল|
29 তাই ঈশ্বর জলেক রেক্ত পিরণত করেলন

এবং ওেদর সব মাছ মারা েগল|
30 ওেদর েদশ বয্ােঙ ভের িগেয়িছল|

রাজার েশাবার ঘের পযর্ন্ত বয্াঙ ঢুেক পেড়িছেলা|
31 ঈশ্বর আজ্ঞা িদেলন,

উকুন ও মািছরা উেড় এেলা|
তারা েদেশর সবর্ত্রই ছিড়েয় পড়ল!

32 ঈশ্বর বৃষ্টিেক িশলাবৃষ্টিেত পিরণত করেলন|
সারা েদেশ িবদুয্ৎপাত হল|

33 ঈশ্বর ওেদর দ্রাক্ষালতা ও ডুমুর গাছ ধ্বংস কের িদেলন|
ঈশ্বর ওেদর েদেশর সব গাছ ধ্বংস কের িদেলন|

34 ঈশ্বর আজ্ঞা িদেলন এবং গঙ্গাফিড়ং ও পঙ্গপালরা এেলা|
ওেদর সংখয্া গণনারও অতীত|

35 ঝঁােক ঝঁােক গঙ্গাফিড়ং ও পঙ্গপালরা েদেশর সব গাছপালা ও দ্রাক্ষালতা,
ডুমুর গাছগুেলা েখেয় েশষ কের িদল|

36 এরপর ঈশ্বর, েদেশর প্রেতয্কিট প্রথমজাতেক হতয্া করেলন|
ঈশ্বর সমস্ত েজাষ্ঠ সন্তানেদর হতয্া করেলন|

37 তারপর ঈশ্বর িমশর েথেক তঁার েলাকেদর েবর কের িনেয় এেলন|
আসার সময় ওরা সেঙ্গ কের েসানা রূেপা িনেয় এেলা|
ঈশ্বেরর েকান েলাকই েহঁাচট খায় িন বা পেড় যায় িন|

38 ঈশ্বেরর েলাকেদর চেল েযেত েদেখ িমশর ভীষণ খুশী হেয়িছেলা,
েকননা ওরা ঈশ্বেরর েলাকেদর ভয় েপেতা|

39 ঈশ্বর তােদর ওপর কম্বেলর মত একিট েমঘ িবসৃ্তত কের িদেলন|
রােত্র তঁার েলাকেদর আেলা েদখােনার জনয্, ঈশ্বর তঁার অিগ্নস্তম্ভ বয্বহার করেলন|

40 েলাকরা খাদয্ চাইল এবং ঈশ্বর তােদর কােছ েকােযল এেন িদেলন
এবং তােদর কু্ষধা িনবৃিত্তর জনয্ ঈশ্বর আকাশ েথেক তােদর রুিট িদেলন|

41 ঈশ্বর িশলািটেক অেধর্ক কের ভাঙেলন এবং েসখান েথেক জল েবিরেয় এেলা|
মরুভূিমেত একটা নদী বইেত শুরু করেলা!
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42 ঈশ্বর তঁার পিবত্র প্রিতশ্রুিতর কথা স্মরণ করেলন|
তঁার দাস অব্রাহােমর কােছ িতিন েয প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলন, তা িতিন স্মরণ করেলন|

43 ঈশ্বর িমশর েথেক তঁার িনবর্ািচত েলাকেদর েবর কের আনেলন|
েলাকজন মহা উল্লাস করেত করেত, আনন্দ গান গাইেত গাইেত েবিরেয় এেলা!

44 তারপর ঈশ্বর তােদর েসই েদশ িদেলন েযখােন অনয্ানয্ েলাকরা বাস কেরিছেলা,
অনয্ানয্ েলাকরা যার জনয্ পিরশ্রম কেরিছেলা, ঈশ্বেরর েলাকরা েসই সব িজিনস েপেলা|

45 েকন ঈশ্বর এই সব করেলন? যােত তঁার েলাকরা তঁার িবিধ মানয্ কের|
যােত তারা তঁার িশক্ষামালাসমূহ সতকর্ তার সেঙ্গ পালন কের|

প্রভুর প্রশংসা কর!

106
1 প্রভুর প্রশংসা কর!
প্রভুেক ধনয্বাদ দাও কারণ িতিন মঙ্গলময়!

ঈশ্বেরর েপ্রম িচরন্তন!
2 ঈশ্বর েয প্রকৃতপেক্ষ কত মহান তা েকউই বণর্না কের বলেত পারেব না|

েকান বয্িক্তই ঈশ্বেরর যেথষ্ট প্রশংসা করেত পাের না|
3 যারা ঈশ্বেরর িনেদর্ শ মােন তারা সুখী হয়|

ওই সব েলাক সবর্দাই ভােলা কাজ কের|

4 েহ প্রভু, যখন আপিন আপনার েলাকেদর দয়া করেবন, তখন আমার কথা স্মরেণ রাখেবন|
যখন আপিন আপনার েলাকেদর রক্ষা করেবন তখন আমায় মেন রাখেত ভুেল যােবন না|

5আপনার পছন্দ করা েলাকেদর জনয্ আপিন েয সব ভােলা কাজ কেরন,
আমােকও তার অংশীদার হেত িদন|

আপনার জািতর সেঙ্গ আমােকও আনন্দ করেত িদন|
আপনার েলাকেদর সেঙ্গ আমােকও আপনার প্রশংসা করেত িদন|

6 েযমন ভােব আমােদর পূবর্পুরুষরা পাপ কেরেছ, আমরাও েতমন ভােবই পাপ কেরিছ|
আমরা ভুল কেরিছ| আমরা গির্হত কাজ কেরিছ!

7 েহ প্রভু, িমশের আপিন েয সব অেলৗিকক কাজ কেরিছেলন
তা েথেক আমােদর পূবর্পুরুষরা িকছুই েশেখিন|

তারা আপনার ভালবাসা ও দয়া মেন রােখ িন|
েলািহত সাগেরর ধাের, আমােদর পূবর্পুরুষরা, আপনার িবরুদ্ধাচরণ কেরিছল|

8 িকন্তু তঁার পিবত্র নােমর মিহমার জনয্ ঈশ্বর তােদর রক্ষা কেরিছেলন|
তঁার মহৎ  শিক্ত প্রদশর্েনর জনয্ ঈশ্বর ওেদর রক্ষা কেরিছেলন|

9 ঈশ্বর আজ্ঞা িদেয়িছেলন এবং েলািহত সাগর শুিকেয় িগেয়িছেলা|
শুকেনা মরুভূিম িদেয় চলার মত, িতিন আমােদর পূবর্পুরুষেদর সমুেদ্রর গভীরতার েভতর িদেয়
ডাঙায িনেয় িগেয়িছেলন|

10 ঈশ্বর আমােদর পূবর্পুরুষেদর শত্রুেদর হাত েথেক আমােদর বঁািচেয়িছেলন!
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তােদর শত্রুেদর হাত েথেক ঈশ্বর তােদর উদ্ধার কেরিছেলন|
11 ঈশ্বর সমুদ্র দ্বারা ওেদর শত্রুেদর আবৃত কেরিছেলন!

ওেদর একজন শত্রুও পালােত পাের িন!

12 তারপর আমােদর পূবর্পুরুষরা ঈশ্বরেক িবশ্বাস কেরিছেলন|
তঁারা তঁার প্রশংসা কেরিছেলন|

13 িকন্তু ঈশ্বর যা কেরিছেলন, আমােদর পূবর্পুরুষরা খুব তাড়াতািড় তা ভুেল িগেয়িছেলন|
তঁারা ঈশ্বেরর পরামেশর্র জনয্ অেপক্ষা কেরন িন|

14আমােদর পূবর্পুরুষরা মরুভূিমেত কু্ষধাতর্ হেয়িছেলন|
উষর প্রান্তের তঁারা ঈশ্বরেক পরীক্ষা কেরিছেলন|

15 িকন্তু আমােদর পূবর্পুরুষরা যা েচেয়িছেলন, ঈশ্বর ওেদর তাই িদেয়িছেলন|
িকন্তু ঈশ্বর ওঁেদর এক ভয়াবহ েরাগও িদেয়িছেলন|

16 পিবত্র িশিবের েলাকরা িবশ্বস্ত রইল
এবং েমািশ ও হােরােণর প্রিত তােদর উদয্ম েদখাল|

17 িকন্তু দাথন এবং অবীরােমর েগাষ্ঠীর িদেক মািট িদ্বধািবভক্ত হল,
তােদর িগেল েফলল এবং েঢেক িদল|*

18 তারপর এক আগুেনর হল্কা েসই জনতােক পুিড়েয় িদেলা|
তারপর আগুন েসই সব দুষ্ট েলাকেদর পুিড়েয় িদেলা|

19 েহােরব পবর্েত তারা একটা েসানার বাছুর ৈতরী কেরিছল|
তারা েসই মূির্ত্তেক পূেজা কেরিছেলা|

20 এই ভােব তৃণগ্রাসী বলদ মূির্ত্তর সেঙ্গ
ওেদর মিহমাময় ঈশ্বেরর আদান-প্রদান কেরিছেলা!

21 ঈশ্বর আমােদর পূবর্পুরুষেদর রক্ষা কেরিছেলন! িকন্তু তঁারা তঁােক সমূ্পণর্ ভুেল িগেয়িছেলন|
িমশের েয ঈশ্বর িবরাট অেলৗিকক কাজ কেরিছেলন, তঁােক তঁারা ভুেল েগেলন|

22 হােমর েদেশ ঈশ্বর আশ্চযর্য্ কাযর্ কেরিছেলন|
েলািহত সাগেরর ধাের ঈশ্বর ভয়ঙ্কর কাজ কেরিছেলন|

23 ঈশ্বর ওসব েলাকেক ধ্বংস করেত েচেয়িছেলন|
িকন্তু েমািশ, যােক িতিন মেনানীত কেরিছেলন িতিন ঈশ্বরেক িনরস্ত কেরন|

ঈশ্বর ভীষণ কু্রদ্ধ হেয়িছেলন, িকন্তু েমািশ পথ েরাধ কের দঁাড়ান
তাই ঈশ্বর েসইসব েলাকেদর আর ধ্বংস কেরন িন|

24 িকন্তু তারপর এই সব েলাক কনােনর চমৎ  কার রােজয্ প্রেবশ করেত অস্বীকার কের|
ওরা িবশ্বাস কেরিন েয, ওই েদেশ (কনােন) বসবাসকারী মানুষেদর পরািজত করেত ঈশ্বর ওেদর
সাহাযয্ করেবন|

25আমােদর পূবর্পুরুষরা ঈশ্বেরর িবরুেদ্ধ েক্ষাভ করেত তঁাবুর েভতের রেয় িগেয়িছেলন|
তঁারা প্রভুর কন্ঠস্বর শুনেত অস্বীকার কেরিছেলন|

26 তাই ঈশ্বর প্রিতশ্রুিত কেরিছেলন েয তঁারা মরুভূিমেত মারা যােবন|
27ঈশ্বর প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলন েয, িতিন অনয্ েলাকেদর তােদর উত্তরপুরুষেদর পরািজত করেত েদেবন|

ঈশ্বর প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলন েয, আমােদর পূবর্পুরুষেদর িতিন িবিভন্ন জািতেদর মেধয্ ছিড়েয় েদেবন|
* 106:17: পিবত্র � িদল িশিবের থাকা েলােকরা েমািশর প্রিত এবং প্রভুর পিবত্র যাজক হােরােণর প্রিত ঈষর্ািন্বত হেয় উঠল| তাই ঈশ্বর
তােদর শািস্ত িদেয়িছেলন| মািট িদ্বধা িবভক্ত হেয় দাথনেক িগেল েফেলিছল| তারপর মািট বন্ধ হেয় েগল এবং অবীরােমর েগাষ্ঠীেক চাপা িদল|
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28 তারপর, বাল-িপেয়াের, ঈশ্বেরর েলাকরা বাল মূির্ত্তর পূজা করায় েযাগ িদেয়িছেলা|
ঈশ্বেরর েলাকরা জংলী দলিটেত েযাগ িদেয়িছেলা এবং মৃত েলােকর সম্মােন উৎসগর্ করা বিল আহার
কেরিছেলা|

29 ঈশ্বর তঁার েলাকেদর প্রিত ভীষণ কু্রদ্ধ হেয়িছেলন
এবং িতিন তােদর ভীষণ অসুস্থ কের িদেয়িছেলন|

30 িকন্তু পীনহস ঈশ্বেরর কােছ প্রাথর্না কেরিছেলা
এবং ঈশ্বর অসুস্থতা রদ কেরিছেলন|

31 ঈশ্বর জানেতন েয পীনহস খুব ভােলা একটা কাজ কেরিছেলা|
ঈশ্বর েসটা িচরিদন, অনন্তকােলর জনয্ স্মরেণ রাখেবন!

32 মরীবার কােছ েলাকজন প্রচণ্ড েক্রাধািন্বত হল|
তারা েমািশেক িদেয় িকছু কু-কাজ করােলা|

33কারণ ওই েলাকরা েমািশেক ভীষণ িবমষর্ কের তুলল†
এবং েস িকছু িচন্তা-ভাবনা না কেরই কথা বলল|

34 ঈশ্বর তঁার েলাকেদর কনােন অনয্ জািতসমূহ যারা বাস করিছল তােদর ধ্বংস কের িদেত বলেলন|
িকন্তু ইস্রােয়েলর েলাকরা ঈশ্বেরর কথা মানয্ কের িন!

35 তারা অনয্ জািতগুেলার সেঙ্গ েমলােমশা কেরিছল
এবং তারা যা করত ওরা তাই করেত িশেখিছল|

36 ওই েলাকগুেলা ঈশ্বেরর েলাকেদর জনয্ ফঁােদর মতই ভয়ঙ্কর হল|
ঈশ্বেরর েলাকরাও েসইসব মূির্ত্তসমূেহর পূজা করেত শুরু করেলা যােদর ওরা পূজা করত|

37 এমনিক ঈশ্বেরর েলােকরা তােদর সন্তানেদর পযর্ন্ত হতয্া কেরিছেলা
এবং ওই দানবেদর কােছ উৎসগর্ কেরিছেলা|

38 ঈশ্বেরর েলাকরা িনস্পাপ েলাকেদর হতয্া কেরিছেলা|
ওরা ওেদর িনেজেদর সন্তানেদরও হতয্া কেরিছেলা
এবং তােদর মূির্ত্তসমূেহর উেদ্দেশয্ উৎসগর্ কেরিছেলা|

39 তাই অনয্ েলাকেদর পােপ ঈশ্বেরর েলাকরা অপিবত্র হেয় উেঠিছল|
ঈশ্বেরর েলাকরা তােদর ঈশ্বেরর কােছ অিবশ্বাসী হেয় উেঠিছেলা এবং অনয্ েলাকরা যা করেতা ওরাও
তাই করেত শুরু কেরিছল|

40 ঈশ্বর তঁার েলাকজেনর ওপের চেট েগেলন|
তােদর বয্াপাের ঈশ্বর ক্লান্ত হেয় েগেলন!

41 ঈশ্বর তঁার েলাকেদর,‡ েকউ চায় িন এমন িকছুেত পিরবতর্ ন কের িদেলন|
ঈশ্বর ওেদর শত্রুেদর িদেয় ওেদর শাসন করােলন|

42 ঈশ্বেরর েলাকেদর শত্রুরা ওেদর দািবেয় রাখেলা
এবং তােদর িনেজেদর ক্ষমতার মেধয্ রাখেলা|

43 ঈশ্বর তােদর বহুবার রক্ষা কেরিছেলন
িকন্তু তারা ঈশ্বেরর উপেদেশর িবরুেদ্ধ িবেদ্রাহ কেরিছল|§
অতএব, এই কারেণ েলাকেদর সম্মােন খােটা করা হেয়িছল|

44 িকন্তু ঈশ্বেরর েলাকরা যখনই সমসয্ায় পেড়েছ ওরা সাহােযয্র জনয্ ঈশ্বরেক েডেকেছ
এবং প্রেতয্কবারই ঈশ্বর ওেদর প্রাথর্না শুেনেছন|

45 ঈশ্বর সবর্দাই তঁার চুিক্তর কথা স্মরেণ েরেখিছেলন
† 106:33: কারণ � তুলল আক্ষিরক অেথর্, “তারা তার আত্মােক িতক্ত কের তুলল|” ‡ 106:41: তঁার েলােকেদর অথবা “তঁার
েদশেক|” § 106:43: তারা � কেরিছল অথবা “তারা ঈশ্বেরর িবরুেদ্ধ িবেদ্রাহ করবার জনয্ একত্র হেব|”
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এবং তঁার মহৎ  েপ্রম িদেয় িতিন সবর্দাই ওেদর স্বিস্ত িদেয়িছেলন|
46অনয্ জািতরা ওেদর বন্দী িহেসেব িনেয় িগেয়িছেলা|

িকন্তু তঁার েলাকেদর প্রিত ওেদর সদয় কেরন|
47 েহ প্রভু, আমােদর ঈশ্বর, আমােদর রক্ষা করুন!

আমােদর অনয্ সব জািত েথেক িফিরেয় িনেয় আসুন
যােত আমরা আপনার পিবত্র নােমর প্রশংসা করেত পাির

এবং বন্দনা গান কের আপনােক সম্মান করেত পাির|
48 ইস্রােয়েলর প্রভু ঈশ্বেরর বন্দনা কর| ঈশ্বর িচর িবরাজমান

এবং িতিন িচরিদন িবরািজত থাকেবন|
সব েলাকরা বলল, “আেমন!

প্রভুর প্রশংসা কর!”

পঞ্চম খণ্ড

107
(গীতসংিহতা 107-150)

1 প্রভুেক ধনয্বাদ দাও, েকননা িতিন মঙ্গলময়|
তঁার েপ্রম িচরন্তন!

2 প্রভু যােদর রক্ষা কেরেছন, তারা প্রেতয্েক অবশয্ই এই একই কথাগুিল উচ্চারণ করেব|
প্রভু ওেদর শত্রুেদর হাত েথেক রক্ষা কেরেছন|

3 প্রভু িবিভন্ন েদশ েথেক তঁার েলাকেদর জড় কেরেছন|
তােদর িতিন পূবর্ ও পিশ্চম এবং উত্তর ও দিক্ষণ েথেক িনেয় এেসেছন|

4 ওেদর েকউ েকউ মরুভূিমেত ঘুের েবড়ািচ্ছেলা|
ওরা বঁাচার জনয্ অনয্ জায়গা খঁুজিছেলা
িকন্তু ওরা েকান শহর খঁুেজ পািচ্ছেলা না|

5 কু্ষধা-তৃষ্ণায় ওরা ক্রমশঃই
দুবর্ল হেয় পড়িছেলা|

6 তখন ওরা সাহােযয্র জনয্ প্রভুেক ডাকেলা
তাই িতিন ওেদর িবপদ েথেক উদ্ধার করেলন|

7 ঈশ্বর েসাজা তােদর েসই শহের িনেয় েগেলন েযখােন তারা বাস করেত পাের|
8 প্রভুেক তঁার েপ্রেমর জনয্ এবং তঁার আশ্চযর্য্ কাযর্,

যা িতিন েলাকেদর জনয্ কেরেছন, তার জনয্ ধনয্বাদ দাও|
9 ঈশ্বর তৃিষত আত্মার তৃষ্ণা িনবৃত্ত কেরন;

ঈশ্বর সুন্দর িজিনস িদেয় কু্ষিধত আত্মার সন্তুষ্টি কেরন|

10 ঈশ্বেরর িকছু েলাক বন্দী িছল,
ওরা অন্ধকার গারেদ বদ্ধ হেয়িছেলা|

11 েকন? কারণ ঈশ্বর যা বেলেছন, ওরা তার িবরুেদ্ধ লড়াই কেরিছেলা|
তারা পরাৎ  পেরর উপেদশসমুহ মানয্ করেত অস্বীকার কেরিছেলা|

12 ওেদর কুকেমর্র জনয্ ঈশ্বর ওেদর জীবনেক কিঠনতর কের তুেলিছেলন|
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ওরা েহঁাচট েখেয় পড়েলা িকন্তু ওেদর সাহােযয্র জনয্ েকউ িছল না|
13 ওরা সমসয্ায় পেড়িছেলা, তাই ওরা সাহােযয্র জনয্ প্রভুেক েডেকিছেলা

এবং িতিন তােদর সমসয্াসমূহ েথেক বঁািচেয়িছেলন|
14 ঈশ্বর ওেদর অন্ধকার কারাগার েথেক বাইের েবর কের এেনিছেলন|

েয দিড় িদেয় ওেদর েবঁেধ রাখা হেয়িছেলা, ঈশ্বর তা িছন্ন কেরিছেলন|
15 প্রভুর েপ্রেমর জনয্ এবং মানুেষর জনয্

িতিন েয সব আশ্চযর্য্ কাযর্ কেরন, তার জনয্ তঁােক ধনয্বাদ দাও|
16 শত্রুেদর পরািজত করেত ঈশ্বর আমােদর সাহাযয্ কেরন|
ঈশ্বর ওেদর িপতেলর দরজা েভেঙ িদেত পােরন|

ঈশ্বর ওেদর ফটেকর েলাহা েভেঙ িদেত পােরন|

17 িকছু েলাক ওেদর পাপসমূহ ও অনয্ায়গুেলােক, িনেজেদর িনেবর্ােধ পিরণত করেত েদয়|
তারা তােদর পাপসমূেহর জনয্ ভয়ঙ্কর ভােব ভুগেব|

18 ওরা আহার গ্রহণ করেত অস্বীকার কেরিছেলা
এবং প্রায় মারা িগেয়িছেলা|

19 ওরা সমসয্ায় পেড়িছেলা, তাই ওরা প্রভুর কােছ সাহাযয্ েচেয়িছেলা|
এবং ওেদর সমসয্া েথেক িতিন ওেদর বঁািচেয়িছেলন|

20 ঈশ্বর আজ্ঞা িদেয়িছেলন এবং ওেদর সমসয্া মুক্ত কেরিছেলন|
তাই ওই েলাকরা মৃতুয্ েথেক রক্ষা েপেয়িছেলা|

21 প্রভুেক তঁার েপ্রেমর জনয্ এবং েলাকেদর জনয্
িতিন েয সব আশ্চযর্য্ কাযর্ কেরন তার জনয্ ধনয্বাদ দাও|

22 প্রভু যা িকছু কেরেছন, তার জনয্ তঁােক ধনয্বাদ েদওয়ার উেদ্দেশয্, প্রভুর কােছ বিল উৎসগর্ কর|
প্রভু যা যা কেরেছন তা আনেন্দর সেঙ্গ বল|

23 িকছু েলাক েনৗকা কের সমুেদ্র পািড় িদেয়িছেলা,
ওেদর জীিবকা ওেদর মহাসমুেদ্র েটেন িনেয় িগেয়িছেলা|

24 ওই সব েলাক েদেখেছ প্রভু িক করেত পােরন|
সমুেদ্র িতিন েয সব িবস্ময়কর কাজ কেরেছন, তা ওরা েদেখেছ|

25 ঈশ্বর আজ্ঞা িদেয়িছেলন এবং প্রবল বাতাস বইেত শুরু কেরিছেলা|
েঢঊগুেলা ক্রেমই উচ্চ েথেক উচ্চতর হেয়িছল|

26 েঢউগুেলা ওেদর আকােশ তুেল িদিচ্ছেলা
এবং সমুেদ্রর গভীের নািমেয় িদিচ্ছেলা|

েস এমন ভয়ঙ্কর ঝড় িছেলা েয ওরা সাহস হািরেয় েফেলিছেলা|
27 ওরা টল্মল করিছেলা এবং েনশাগ্রেস্তর মত েবাধ করিছেলা|
নািবক িহেসেব তােদর ক্ষমতা েকান কােজই লােগিন|

28 ওরা সমসয্ায় পেড়িছেলা তাই ওরা সাহােযয্র জনয্ প্রভুেক েডেকিছেলা
এবং িতিন সমসয্াসমুহ েথেক ওেদর রক্ষা কেরিছেলন|

29 ঈশ্বর ঝড় থািমেয় িদেয়িছেলন|
িতিন সমুদ্রেক শান্ত কের িদেয়িছেলন|

30 সমুদ্র শান্ত েদেখ নািবকরা খুশী হেয়িছেলা
এবং তারা েযখােন েযেত েচেয়িছেলা েসখােন ঈশ্বর তােদর িনরাপেদ েপৗেঁছ িদেয়িছেলন|

31 তঁার েপ্রেমর জনয্ এবং েলাকেদর জনয্ িতিন েয সব আশ্চযর্য্ কাযর্ কেরন,
তার জনয্ প্রভুেক ধনয্বাদ দাও|
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32 িবরাট মহাসমােজর সামেন প্রভুর মহাসভায় প্রশংসা কর|
প্রবীণ েনতারা যখন একিত্রত হেব তখন তঁার প্রশংসা কেরা|

33 ঈশ্বর নদীগুিলেক মরুভূিমেত পিরণত কেরেছন|
ঈশ্বর ঝণর্ার প্রবাহ বন্ধ কেরেছন|

34 উবর্র জিমেক ঈশ্বর পিরবির্তত কেরেছন এবং তা অকােজর েনানা জিমেত পিরণত হেয়েছ|
েকন? কারণ েসই অঞ্চেল মন্দ েলাকরা বসবাস করেতা|

35 ঈশ্বর মরুভূিমেক জলময় সেরাবের পিরবির্তত করেলন|
শুকেনা জিম েথেক িতিন ঝণর্ার প্রবাহ বইেয় িদেলন|

36 কু্ষধাতর্ মানুষেক ঈশ্বর েসই েদেশ িনেয় এেলন
এবং তারা বসবােসর জনয্ শহর িনমর্াণ করেলা|

37 ওরা ওেদর জিমেত বীজ বুনেলা|
ওরা জিমেত দ্রাক্ষালতা পঁুতেলা এবং ওরা খুব ভাল ফসল েপেলা|

38 ঈশ্বর ওেদর আশীবর্াদ করেলন, ওেদর পিরবার েবেড় উঠেত লাগেলা|
ওেদর বহুিবধ গৃহপািলত পশু হেলা|

39 দুেযর্াগ এবং সমসয্ার জনয্
ওেদর পিরবারগুেলা েছাট এবং দুবর্ল িছেলা|

40 ঈশ্বর ওেদর েনতােদর লিজ্জত ও িবব্রত করােলন|
ঈশ্বর ওেদর মরুভূিমর েসই স্থােন েঘারােলন েযখােন েকান রাস্তাই েনই|

41 িকন্তু ঈশ্বর তারপর ওই ভাগয্হত েলাকেদর দূদর্ শা েথেক উদ্ধার করেলন|
এবং এখন ওেদর পিরবার েমেষর পােলর মত বড় হেয়েছ|

42 সৎ েলাকরা এটা েদেখ এবং তারা সুখী হয়|
িকন্তু, মন্দ েলাকরা এটা েদেখ এবং তারা জােন না িক বলেব|

43 েকান বয্িক্ত যিদ জ্ঞানী হয় তেব েস এই সব গুেলা স্মরেণ রাখেব
এবং েস হৃদয়ঙ্গম শুরু করেব, ঈশ্বেরর প্রকৃত েপ্রম িক|

108
দায়ূেদর প্রশংসা গীতগুিলর অনয্তম|
1 ঈশ্বর, আিম প্রস্তুত, আমার সমস্ত হৃদয় ও আত্মা িদেয়

আপনার প্রশংসা গান করার জনয্ আিম প্রস্তুত|
2 েহ বীণা এবং অনয্ানয্ তন্ত্রবাদয্,
সূযর্েক জািগেয় দাও!

3 েহ প্রভু, িবিভন্ন জািতর মেধয্ আমরা আপনার প্রশংসা করেবা|
অনয্ানয্ েলাকেদর মােঝ আমরা আপনার প্রশংসা করেবা|

4 েহ প্রভু, আপনার েপ্রম আকােশর েচেয় উঁচু|
আপনার েপ্রম উচ্চতম েমেঘর েচেয়ও উঁচুেত অবিস্থত|

5 েহ ঈশ্বর, স্বেগর্র ওেপর উঠুন!
সারা িবশ্বেক আপনার মিহমা েদখেত িদন|

6 েহ ঈশ্বর, আপনার িমত্রেদর রক্ষার জনয্ এটা করুন|
আমার প্রাথর্নার উত্তর িদন এবং আপনার পরাক্রমী শিক্ত বয্বহার করুন|
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7 ঈশ্বর তঁার মিন্দের বেলেছন,
“আিম যুেদ্ধ জয়ী হেবা এবং জয় কের সুখী হেবা!
আমার েলাকজনেদর মেধয্ আিম এই ভূখণ্ড ভাগ কের েদেবা|
আিম ওেদর িশিখম উপতয্কা েদেবা|
আিম ওেদর সুেক্কাত উপতয্কা েদেবা|
8 িগিলয়দ ও মনঃিশও আমার থাকেব|
ইফ্রিয়ম আমার িশরস্ত্রাণ হেব|
িযহূদা হেব আমার িবচারদণ্ড|
9 েমায়াব আমার পা েধায়ার পাত্র হেব|
ইেদাম হেব আমার পাদূকাবাহক দাস|
আিম পেলষ্টীয়েদর পরািজত করেবা এবং জয়ধ্বিন েদেবা|”

10-11 েক আমােক শত্রুর দূেগর্ েনতৃত্ব েদেব?
েক আমােক ইেদােমর িবরুেদ্ধ লড়াই করেত েনতৃত্ব েদেব?

ঈশ্বর একমাত্র আপিনই আমােদর সাহাযয্ করেত পােরন|
িকন্তু আপিন আমােদর তয্াগ কেরেছন, আপিন আমােদর ৈসনয্েদর সেঙ্গ যান িন!

12 ঈশ্বর আমােদর শত্রুেদর পরািজত করেত আমােদর সাহাযয্ করুন!
েলােকরা আমােদর সাহাযয্ করেত পারেব না!

13 একমাত্র ঈশ্বরই আমােদর শিক্তশালী কের তুলেত পােরন|
ঈশ্বরই আমােদর শত্রুেদর পরািজত করেত পােরন!

109
সঙ্গীত পিরচালেকর প্রিত: দায়ূেদর একিট প্রশংসা গীত|
1 ঈশ্বর, আমার প্রাথর্না েশানা েথেক িবরত হেবন না!
2 দুষ্ট েলাকরা আমার সম্পেকর্ িমথয্া কথা বলেছ|

যা সতয্ নয় ওরা তাই বলেছ|
3 েলােকরা আমার সম্পেকর্ অপ্রীিতকর কথাবাতর্ া বলেছ|

অকারেণ েলাকরা আমায় আক্রমণ করেছ|
4আিম ওেদর ভােলােবেসিছলাম, িকন্তু ওরা আমায় ঘৃণা কের|

তাই ঈশ্বর, এখন আিম আপনার কােছ শরণাগত|
5আিম ওইসব েলােকেদর জনয্ ভাল কাজই কেরিছলাম

িকন্তু ওরা আমার প্রিত মন্দই কেরেছ|
আিম ওেদর ভােলােবেসিছলাম,

িকন্তু ওরা আমায় ঘৃণা কেরেছ|

6আমার শত্রু েয মন্দ কাজ কেরেছ তার জনয্ ওেক শািস্ত িদন|
একজন েলাকেক খঁুেজ েবর করুন েয প্রমাণ েদেব ও ভুল কেরেছ|

7 িবচারকেক এই িসদ্ধান্ত িনেত িদন েয আমার শত্রু ভুল কেরেছ এবং েস েদাষী|
আমার শত্রুরা যা যা বেল তা েযন ওর পেক্ষ অিহতকরই হয়|

8আমার শত্রুর শীঘ্রই মৃতুয্ েহাক্|
অনয্ েলাকরা তার স্থান িনক|

9আমার শত্রুর সন্তানেদর অনাথ
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এবং তার স্ত্রীেক িবধবা কের িদন|
10 ওরা েযন ঘর বাড়ী হািরেয়

িভখারী হেয় যায়|
11আমার শত্রু যার কােছ ঋণী েস েযন ওর সব িকছু িনেয় েনয়|

আমার শত্রু েয সব িজিনেসর জনয্ কিঠন পিরশ্রম কেরিছল, েসগুেলা েকান আগন্তুক এেস িনেয়
যাক|

12কামনা কির, েকান েলাক েযন আমার শত্রুর প্রিত সদয় না হয়|
কামনা কির, েকান েলাক েযন ওর েছেলেদর প্রিত ক্ষমা না েদখায়|

13আমার শত্রুেক সমূ্পণর্রূেপ ধ্বংস কের িদন|
পরবতীর্ প্রজন্ম েযন সব িকছু েথেক ওর নাম মুেছ েদয়|

14 প্রভু েযন আমার শত্রুর পূবর্পুরুষেদর পাপ সম্পেকর্ অবগত েহান|
ওর মােয়র পাপও েযন কখনও ধুেয় না যায়|

15আিম আশা কির প্রভু িচরিদন ওই সব পাপগুেলা স্মরেণ রাখেবন|
এবং আিম আশা কির, আমার শত্রুেক সমূ্পণর্ ভুেল েযেত িতিন েলাকেদর বাধয্ করেবন|

16 েকন? কারণ ওই মন্দ েলাকটা েকানিদন েকান ভােলা কাজ কের িন|
েস েকানিদন কাউেক ভােলাবােস িন|
দিরদ্র ও অসহায় মানুেষর জীবনেক েস কিঠন কের তুেলিছেলা|

17 ওই েলাকটা সবর্দাই অনয্েদর অিভশাপ িদেত ভালবাসত|
তাই ওর েক্ষেত্রই ওই সব মন্দ িবষয় ফলেত িদন|

ওই মন্দ েলাকটা েকানিদন চায় িন, অনয্ কােরা ভােলা েহাক্|
তাই ওর ভােলা হেত েদেবন না|

18অিভশাপ েযন ওর বস্ত্র হয়|
অিভশাপ েযন ওর তৃষ্ণার জল হয়,

অিভশাপগুেলা েযন ওর েদেহ মাখা েতল হয়|
19 দুষ্ট েলােক েয েপাশাক পের অিভশাপগুেলা েযন েসই েপাশাকসমূহ হয়

এবং অিভশাপই েযন ওেদর েকামরবন্ধ হয়|

20 আমার শত্রুর প্রিত প্রভু েযন এসব কেরন| যারা আমায় খুন করেত চায় তােদর প্রিত প্রভু েযন এসব
কেরন|

21 প্রভু, আপিন আমার সদাপ্রভু| তাই আমার প্রিত এমন বয্বহার করুন যা আপনার নােমর মযর্াদা এেন
েদেব|

আপনার েপ্রম খুব মহান, তাই আমায় রক্ষা করুন|
22আিম িনছক একজন অসহায় দিরদ্র মানুষ|

প্রকৃতই আিম ভগ্ন হৃদেয়র এক দুঃখী মানুষ|
23আিম এমন অনুভব কির েযন, েবলা েশেষর লম্বা ছায়ার মত আমার জীবন েশষ হেয় েগেছ|

আিম িনেজেক অগ্রাহয্ করা ছারেপাকার মত মেন কির|
24 কু্ষধার কারেণ আমার হঁাটু দুেটা দুবর্ল|

ওজন কেম িগেয় আিম ক্রমশঃই েরাগা হেয় যািচ্ছ|
25 মন্দ েলাকরা আমায় অপমান কের|

আমার িদেক তািকেয় ওরা মাথা নাড়ায়|
26 প্রভু আমার ঈশ্বর, আমায় সাহাযয্ করুন|

আপনার প্রকৃত েপ্রম প্রদশর্ন করুন এবং আমায় উদ্ধার করুন!
27 তখন ওই েলাকরা জানেত পারেব েয আপিন আমায় সাহাযয্ কেরিছেলন|

ওরা জানেত পারেব েয আপনার শিক্তই আমােক সাহাযয্ কেরিছেলা|
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28 ওই মন্দ েলাকরা আমায় অিভশাপ েদয়|
িকন্তু আপিন আমায় আশীবর্াদ করেত পােরন প্রভু|

ওরা আমায় আক্রমণ কেরেছ, তাই ওেদর পরািজত করুন|
তাহেল আপনার দাস, আিম সুখী হব|

29আমার শত্রুেদর িবব্রত কের িদন!
ওেদর বস্ত্রাবরণ িহেসেব ওরা েযন ওেদর লজ্জাই পিরধান কের|

30আিম প্রভুেক ধনয্বাদ িদই|
বহু েলাকেদর সামেন আিম তঁার প্রশংসা কির|

31 েকন? কারণ অসহায় েলাকেদর পােশ প্রভু দঁাড়ান|
ওেক যারা মৃতুয্দণ্ড িদেত চায়, তােদর েথেক ঈশ্বর ওেক রক্ষা কেরন|

110
দায়ূেদর প্রশংসা গীতগুিলর অনয্তম|
1 প্রভু আমার মিনবেক বেলেছন,

“যতক্ষণ পযর্ন্ত আিম েতামার শত্রুেক েতামার অধীেন না এেন িদই ততক্ষণ আমার ডান িদেক বস|”

2 প্রভু েতামার রাজয্ বাড়ােত সাহাযয্ করেবন, েতামার রাজয্ িসেয়ােন শুরু হেব
যতিদন পযর্ন্ত তুিম েতামার শত্রুেদর তােদর িনেজেদর রােজয্ শাসন করেব, ততিদন তা বাড়েত
থাকেব|

3 যখন আপিন আপনার ৈসনয্েদর একিত্রত করেবন,
তখন আপনার েলাকরা েস্বচ্ছায় আপনার সেঙ্গ েযাগ েদেব|

ওরা ওেদর িবেশষ েপাশাক পের অিত প্রতুয্েষ িমিলত হেব|
জিমেত পড়া িশিশর কণার মত ওই তরুণরা আপনার চারিদেক থাকেব|

4 প্রভু একটা প্রিতশ্রুিত িদেয়েছন
এবং িতিন তঁার মত পিরবতর্ ন করেবন না|

“তুিম িচরিদেনর জনয্ একজন যাজক, একিট িবিশষ্ট রীিতর যাজেকর মত,
েযমন মল্কীেষদক িছল েসইরকম|”

5আমার প্রভু আপনার ডান িদেক রেয়েছ|
যখন িতিন কু্রদ্ধ হন তখন িতিন অনয্ানয্ রাজােদর পরািজত কেরন|

6 ঈশ্বর জািত সকেলর িবচার করেবন|
জিমিট মৃতেদেহ েঢেক যােব
এবং ঈশ্বর শিক্তশালী জািতর েনতােদর শািস্ত েদেবন|

7 রাস্তার ধােরর ঝণর্া েথেক রাজােক জল পান করেত হেব|
তারপর েস িবজয়ী হেয় তার মাথা তুলেব!
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111
1 প্রভুর প্রশংসা কর!
েযখােন সৎ েলােকরা জমােয়ত হয়,

েসই মণ্ডলীেত আিম সমস্ত অন্তর িদেয় প্রভুেক ধনয্বাদ িদই|
2 প্রভু িবস্ময়কর কাজকমর্ কেরন|

ঈশ্বেরর কাছ েথেক েয সব ভােলা িজিনস আেস েলাকরা তা চায়|
3 ঈশ্বর প্রকৃতই িবস্ময়কর এবং মিহমাময় কাযর্ কেরন|

তঁার ধাির্মকতা িচরিদনই িবরাজ কের|
4 ঈশ্বর, আশ্চযর্য্ কাযর্ কেরন যােত আমরা মেন রািখ

েয প্রভু সিতয্ই দয়াময় ও ক্ষমাশীল|
5 ঈশ্বর, তঁার অনুগামীেদর আহার েদন|

ঈশ্বর িচরিদন তঁার চুিক্ত স্মরেণ রােখন|
6 ঈশ্বর েয সব শিক্তশালী িজিনসগুিল কেরেছন তা তঁার েলাকজেনর কােছ প্রমাণ কেরেছ

েয িতিন অনয্ জািতসমূেহর অিধকারভুক্ত েদশ তােদর িদেয়িছেলন|
7 ঈশ্বর যা িকছু কেরন সবই সুন্দর ও যথাযথ|

তঁার সব আজ্ঞােকই িনভর্ র করা চেল|
8 ঈশ্বেরর আজ্ঞাসমূহ িচরিদন বজায় থাকেব|

েয কারেণ ঈশ্বর আজ্ঞাগুিল িদেয়িছেলন েসগুিল িছল সৎ ও আন্তিরক|
9 তঁার েলােকেদর উদ্ধার করার জনয্ ঈশ্বর কাউেক পািঠেয়িছেলন এবং ঈশ্বর তােদর সেঙ্গ েয চুিক্ত

কেরেছন তা িচরিদন বজায় থাকেব|
ঈশ্বেরর নাম ভয়ঙ্কর এবং পিবত্র|

10 ঈশ্বেরর প্রিত ভয় এবং শ্রদ্ধা েথেকই প্রজ্ঞার সূত্রপাত হয়|
যারা ঈশ্বরেক মানয্ কের তারা খুব িবচক্ষণ|

িচরিদন ঈশ্বেরর প্রিত প্রশংসাগীত গাওয়া হেব|

112
1 প্রভুর প্রশংসা কর!

েসই বয্িক্ত েয প্রভুেক ভয় ও শ্রদ্ধা কের েস খুব সুখী হেব|
েসই বয্িক্ত ঈশ্বেরর আজ্ঞা পছন্দ কের|

2 তার উত্তরপুরুষরা এই পৃিথবীেত মহৎ  হেব|
সৎ েলাকেদর উত্তরপুরুষরা সিতয্কােরর ধনয্ হেব|

3 েসই বয্িক্তর পিরবার প্রচণ্ড ধনী হেব
এবং তার ধাির্মকতা িচরিদন বজায় থাকেব|

4 সৎ েলাকেদর কােছ ঈশ্বর অন্ধকাের প্রিতভাত একিট আেলার মত|
ঈশ্বর দয়াময়, ক্ষমাশীল এবং ভােলা|

5 একজন বয্িক্তর পেক্ষ দয়ালু এবং উদার হওয়া ভােলা|
একজন বয্িক্তর পেক্ষ তার কেমর্ সৎ থাকা ভােলা|

6 েসই বয্িক্তর েকানিদন পতন হেব না|
একজন ধাির্মক বয্িক্তেক িচরিদন স্মরণ করা হেব|

7 েস দুঃসংবােদ ভীত হেব না|
েস তার িনেজর িবশ্বােস দৃঢ় েকননা েস প্রভুেত আস্থা রােখ|

8 েসই বয্িক্ত িনেজর িবশ্বােস দৃঢ়|
েস কখনও ভয় পােব না সুতরাং েস তার শত্রুেদর পরািজত করেব|
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9 েসই বয্িক্ত দিরদ্রেদর মুক্তহেস্থ দান কের
এবং তার ধাির্মকতা িচরিদন বজায় থাকেব|
েস িবরাট সম্মান পােব|

10 দুষ্ট েলাকরা এই সব েদেখ েরেগ যায়|
ওরা রােগ দঁাত কড়মড় করেত থােক িকন্তু তারপর ওরা অদৃশয্ হেয় যায়|
যা সব েথেক েবশী কের দুষ্ট েলাকরা চায় তা ওরা পােব না|

113
1 প্রভুর প্রশংসা কর!
প্রভুর দাসরা, তঁার প্রশংসা কর!

প্রভুর নােমর প্রশংসা কর|
2 প্রভুর নাম এখনকার জনয্ এবং িচরকােলর জনয্ ধনয্ েহাক্|
3 েযখােন পূবর্িদেক সূেযর্াদয় হয়

েসখান েথেক শুরু কের পিশ্চেম েযখােন সূযর্ অস্ত যায় েসখান পযর্ন্ত প্রভুর নােমর প্রশংসা েহাক্|
4 প্রভু, সমস্ত জািতগুিলর উেদ্ধর্ |

তঁার মিহমা আকাশ পযর্ন্ত যায়|
5 েকান বয্িক্তই আমােদর প্রভু ঈশ্বেরর মত নয়|

ঈশ্বর স্বেগর্র উঁচু আসেন বেসন|
6 ঈশ্বর আমােদর েথেক এত উঁচুেত আেছন েয আকাশ ও পৃিথবীেক েদখেত হেল

তঁােক নীেচর িদেক তাকােত হয়|
7 ঈশ্বর দিরদ্র েলাকেদর ধূেলা েথেক ওপের েতােলন|

আস্তাকঁুড় েথেক ঈশ্বর িভখারীেদর তুেল আেনন|
8 এবং েসই সব েলাকেদর ঈশ্বর খুব গুরুত্বপূণর্ কের েতােলন|

ঈশ্বর তােদর েলাকেদর ওপর েনতৃত্ব করবার জনয্ উচ্চ স্থানগুিল েদন|
9 একজন নারীর েকান সন্তান না থাকেত পাের|

িকন্তু ঈশ্বর তােক সন্তান েদন ও সুখী কেরন|

প্রভুর প্রশংসা কর!

114
1 ইস্রােয়ল িমশর তয্াগ করেলা|

যােকাব েসই িবেদশ তয্াগ করেলা|
2 িযহূদা ঈশ্বেরর িবেশষ মানুষ হেলা|

ইস্রােয়ল তঁার রাজত্ব হেলা|
3 এই েদেখ েলািহতসাগর েদৗেড় পািলেয়িছেলা|

যদর্ ন নদীও ঘুের েদৗড় িদেয়িছেলা|
4 পবর্তগুেলা বুেনা ছাগেলর মত েনেচ উেঠিছেলা|

পাহাড়গুেলা েমষর মত েনেচ উেঠিছেলা|
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5 েলািহতসাগর েকন তুিম ছুেট পালােল?
যদর্ ন নদী েকন তুিম ঘুের েদৗড় িদেল?

6 পবর্তমালা েকন েতামরা বুেনা ছাগেলর মত নাচেল?
পাহাড় সকল, েকন েতামরা েমষশাবেকর মত নাচেল?

7 যােকােবর প্রভু, ঈশ্বেরর সামেন, পৃিথবী েকঁেপ িগেয়িছেলা|
8 ঈশ্বর হেলন এমন একজন, িযিন পাথর েথেক জলেক প্রবািহত করান|

ঈশ্বর শক্ত পাথর েথেক একিট জলধারা প্রবািহত কেরিছেলন|

115
1 েহ প্রভু, আমােদর েকান সম্মান পাওয়া উিচৎ নয়|

সব সম্মানই আপনার|
আপনার েপ্রেমর জনয্ আমরা আপনােক িবশ্বাস করেত পাির|

2অনয্ জািতর েলাকরা িক কের বলেত পাের, “েকাথায় েতামােদর ঈশ্বর?”
3 ঈশ্বর স্বেগর্ রেয়েছন এবং িতিন যা চান তাই করেত পােরন|
4অনয্ানয্ জািতর “েদবতারা” শুধুই েসানা ও রূপার ৈতরী মূির্ত্ত মাত্র|

ওরা িকছু মানুেষর ৈতরী মূির্ত্ত মাত্র|
5 ওই মূির্ত্তেদর মুখ আেছ িকন্তু কথা বলেত পাের না|

ওেদর েচাখ আেছ িকন্তু েদখেত পায় না|
6 ওেদর কান আেছ িকন্তু শুনেত পায় না|

ওেদর নাক আেছ িকন্তু ঘ্রাণ িনেত পাের না|
7 ওেদর হাত আেছ িকন্তু অনুভব করেত পাের না|

ওেদর পা আেছ িকন্তু চলেত পাের না
এবং ওেদর কন্ঠ েথেক েকান স্বর আেস না|

8 েয সব েলাকরা মূির্ত্তগুিল ৈতরী কের এবং তােত তােদর আস্থা রােখ, তারা িক ওই সব মূির্ত্তগুেলার মত
হেয় যােব?

9 েহ ইস্রােয়েলর েলাকরা, প্রভুেক িবশ্বাস কর!
প্রভু ওেদর রক্ষক এবং িতিন তােদর সাহাযয্ কেরন|

10 হােরােণর পিরবার প্রভুেক িবশ্বাস কর!
প্রভু ওেদর রক্ষক এবং িতিন তােদর সাহাযয্ কেরন|

11 প্রভুর অনুগামীরা, প্রভুেক িবশ্বাস কর!
প্রভু ওেদর রক্ষক এবং িতিন তােদর সাহাযয্ কেরন|

12 প্রভু আমােদর স্মরেণ রাখেবন
এবং আমােদর আশীবর্াদ করেবন|
প্রভু ইস্রােয়লেক আশীবর্াদ করেবন|
প্রভু হােরােণর পিরবারেক আশীবর্াদ করেবন|

13 প্রভু তঁার সমস্ত অনুগামীেদর আশীবর্াদ করেবন|
দীন েথেক মহত্তম পযর্ন্ত সকলেকই সমানভােব আশীবর্াদ করেবন|
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14 প্রভু, েতামােক এবং েতামার সন্তানেদর অেনক অেনক আশীবর্াদ িদন|
15 প্রভুই স্বগর্ ও পৃিথবী সৃষ্টি কেরেছন
এবং প্রভু েতামােক স্বাগত জানােচ্ছন!

16 স্বগর্ ঈশ্বেরর
িকন্তু মানুষেক িতিন পৃিথবী িদেয়েছন|

17 মৃত েলােকরা ঈশ্বেরর প্রশংসা কের না|
মৃত েলােকরা, যারা কবের রেয়েছ তারা প্রভুর প্রশংসা কের না|

18 িকন্তু আমরা এখন প্রভুর ধনয্বাদ করিছ এবং িচরিদন আমরা তঁােক ধনয্বাদ েদেবা|

প্রভুর প্রশংসা কর!

116
1 প্রভু যখন আমার প্রাথর্না েশােনন,

তখন আমার ভােলা লােগ|
2আিম যখন সাহােযয্র জনয্ ডািক

তখন িতিন আমার কথা শুনেল আমার ভােলা লােগ|
3আিম প্রায় মৃত হেয় িগেয়িছলাম!

আমার চার িদেক মৃতুয্র দিড়গুেলা জড়ােনা িছল|
কবর আমার ওপর ধীের ধীের বন্ধ হেয় আসেছ|

আিম সংকটযুক্ত ও দুঃিখত হলাম|
4 তখন আিম প্রভুর নামেক আমন্ত্রণ করলাম|

আিম বেলিছলাম: “প্রভু, আমায় রক্ষা করুন!”
5 প্রভু মঙ্গলময় এবং করুণাময়|

ঈশ্বর দয়াময়|
6 প্রভু অসহায় মানুেষর যত্ন েনন|

আিম সহায়হীন িছলাম, প্রভু আমায় রক্ষা কেরেছন|
7 েহ আমার আত্মা, েতামার িবশ্রােমর স্থােন িফের এস!

প্রভু েতামার সম্পেকর্ যত্ন েনেবন|
8 েহ ঈশ্বর, আপিন আমার আত্মােক মৃতুয্ েথেক রক্ষা কেরেছন

এবং আপিন আমার অশ্রু িনবারণ কেরেছন|
আপিন আমায় পতন েথেক রক্ষা কেরেছন|

9জীিবতেদর রােজয্, আিম প্রভুর েসবা অবয্াহত রাখব|

10 যখন আিম বেলিছ, “আিম ধ্বংস হেয় েগিছ”
তখনও আিম িবশ্বাস কের চেলিছ|

11 হঁয্া, যখন আিম িবমষর্ িছলাম,
তখন বেলিছলাম, “সব েলাকই িমথয্াবাদী|”

12আিম প্রভুেক িক আর িদেত পাির?
আমার যা িকছু আেছ সবই প্রভু িদেয়েছন!

13 িতিন আমায় রক্ষা কেরেছন,
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তাই আিম তঁােক েপয় ৈনেবদয্ উৎসগর্ করেবা|
আিম প্রভুর নাম আমন্ত্রণ করেবা|

14 যা প্রিতশ্রুিত িদেয়িছ, প্রভুেক আিম তা েদেবা|
আিম এখন তঁার সকল েলােকর সামেন যােবা|

15 প্রভুর অনুগামীেদর একজেনর মৃতুয্ প্রভুর কােছ খুবই গুরুত্বপূণর্|
প্রভু, আিম আপনার একজন দাস!

16আিম আপনার দাস,
আিম আপনারই এক দাসীর সন্তান|
প্রভু, আপিনই আমার প্রথম িশক্ষক িছেলন!

17আিম আপনােক ধনয্বাদ উৎসগর্ করেবা|
আিম প্রভুর নাম স্মরণ করেবা|

18 যা প্রিতশ্রুিত িদেয়িছ প্রভুেক আিম তা েদেবা|
আিম এখন তঁার সকল েলােকর সামেন যােবা|

19আিম েজরুশােলেমর মিন্দের যােবা|

প্রভুর প্রশংসা কর|

117
1 েতামরা জািতসকল, প্রভুর প্রশংসা কর|

েতামরা সব েলােকরা, প্রভুর প্রশংসা কর|
2 প্রভু আমােদর খুব ভােলাবােসন!

এবং প্রভু িচরিদনই আমােদর প্রিত সৎ থাকেবন|

প্রভুর প্রশংসা কর!

118
1 প্রভুেক সম্মান কর, কারণ িতিনই ঈশ্বর|

তঁার প্রকৃত েপ্রম িচর প্রবহমান থােক!
2 ইস্রােয়ল এই কথা বল,

“তঁার প্রকৃত েপ্রম িচর প্রবহমান থােক!”
3 যাজকরা েতামরা বল,

“তঁার প্রকৃত েপ্রম িচর প্রবহমান থােক!”
4 েতামরা েলােকরা যারা প্রভুেক উপাসনা কর,

েতামরা বেলা, “তঁার প্রকৃত েপ্রম িচর প্রবহমান থােক!”

5আিম সমসয্ায় পেড়িছলাম তাই সাহােযয্র জনয্ আিম প্রভুেক েডেকিছলাম|
প্রভু আমায় উত্তর িদেয়েছন এবং আমায় মুক্ত কেরেছন|
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6আমার সেঙ্গ প্রভু আেছন, তাই আিম ভয় পােবা না|
েলােকরা আমােক আহত করার জনয্ িকছু করেত পাের না|

7 প্রভুই আমার সহায়|
আিম আমার শত্রুেদর পরািজত েদখেবা|

8 মানুষেক িবশ্বাস করার েথেক
প্রভুেক িবশ্বাস করা অেনক ভােলা|

9 েতামােদর েনতােদর িবশ্বাস করা েথেক
প্রভুেক িবশ্বাস করা অেনক ভােলা|

10 বহু শত্রু আমােক িঘের ধেরিছল|
িকন্তু প্রভুর শিক্তর দ্বারা আিম আমার শত্রুেদর পরািজত কেরিছ|

11আমার শত্রুরা ক্রমাগত আমায় িঘেরই যািচ্ছল|
প্রভুর শিক্তর সাহােযয্ আিম ওেদর পরািজত কেরিছ|

12 ঝঁাক ঝঁাক েমৗমািছর মত শত্রুরা আমায় িঘের ধেরিছেলা|
িকন্তু দ্রুত জ্বলনশীল েঝােপর মত ওরা েশষ হেয় িগেয়িছেলা|

প্রভুর শিক্ত িদেয় আিম ওেদর পরািজত কেরিছ|

13আমার শত্রুরা আমায় আক্রমণ কেরিছেলা এবং আমােক প্রায় েশষ কের িদেয়িছেলা|
িকন্তু প্রভু আমায় সাহাযয্ কেরিছেলন|

14 প্রভুই আমার শিক্ত এবং আমার জয়গান!
প্রভু আমায় রক্ষা কেরন!

15 ধািম্মর্ক েলােকেদর বাড়ীেত তুিম এই িবজয় উৎসব শুনেত পােব|
প্রভু আবার তঁার মহান শিক্ত প্রদশর্ন করেলন|

16 প্রভুর বাহুগুিল জেয় উেত্তািলত|
িতিন আবার একবার তঁার মহান শিক্ত েদখােলন|

17আিম মরেবা না, আিম েবঁেচ থাকেবা
এবং প্রভু িক কেরেছন তা আিম বলেবা|

18 প্রভু আমায় শািস্ত িদেয়েছন, িকন্তু িতিন আমায় মরেত েদন িন|
19 নয্ােয়র িসংহদ্বারগুিল আমার জনয্ খুেল যাও,

আিম প্রভুর উপাসনা করেত েভতের আসেবা|
20 ওইগুেলা প্রভুর দ্বার|

একমাত্র ধািম্মর্ক েলাকরাই ওর মেধয্ িদেয় েযেত পাের|
21 েহ প্রভু, আমার প্রাথর্নার উত্তর েদওয়ার জনয্

এবং আমােক রক্ষা করবার জনয্ আপনােক ধনয্বাদ জানাই|

22 েয পাথরিটেক স্থপিতরা চায় িন, েসটাই হেয় েগল মুখয্ প্রস্তর|
23 প্রভু এিট কেরেছন

এবং এিট েদখেত অদু্ভত লাগেছ!
24আজেকর িদন েসই িদন যা প্রভু সৃষ্টি কেরেছন|

আজ আমােদর আনন্দ করেত িদন, সুখী হেত িদন|
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25 েলােকরা বলেলা, “প্রভুর প্রশংসা কর!
প্রভু আমােদর রক্ষা কেরেছন!
26 েসই েলাকিটেক স্বাগত জানাও, েয প্রভুর নাম িনেয় আসেছ|”

যাজকরা উত্তর িদেয়িছেলা, “আমরা েতামােক প্রভুর গৃেহ স্বাগত জানাই!
27 প্রভুই ঈশ্বর এবং িতিন আমােদর গ্রহণ কেরন|

বিলর জনয্ একটা েমষ বঁাধ এবং েসটােক েবদীর েকােণ িনেয় চল|”

28 প্রভু, আপিনই আমার ঈশ্বর, আপনােক ধনয্বাদ িদই|
আিম আপনার প্রশংসা কির!

29 প্রভুর প্রশংসা কর! কারণ িতিন মঙ্গলময়|
তঁার প্রকৃত েপ্রম িচরন্তন|

119
আেলফ

1 েসই সব েলাক যারা সৎ ও শুদ্ধ জীবনযাপন কের তারা সুখী|
ওই সব েলাক প্রভুর িশক্ষামালােক অনুসরণ কের|

2 যারা প্রভুর চুিক্ত মােন তারা সুখী|
তারা সবর্ান্তঃকরণ িদেয় প্রভুেক মােন|

3 ওই সব েলাক েকান মন্দ কাজ কের না|
ওরা প্রভুেক মােন|

4 প্রভু, আপিন আমােদর আজ্ঞা িদেয়েছন
এবং আপিন আমােদর ওই আজ্ঞাসমূহ পুেরাপুির মানেত বেলেছন|

5 প্রভু, সবসময় আিম যিদ
আপনার িবিধ মািন,

6 তাহেল আিম যখন আপনার আেদশগুিল িনেয় িচন্তা করব
তখন আিম লিজ্জত হেবা না|

7 তাহেল আিম প্রকৃতই আপনােক সম্মান করেত পারেবা,
যখন আিম আপনার নয্াযয্ িবিধগুিল সমীক্ষা করব|

8 প্রভু আিম আপনার আজ্ঞাগুেলা পালন করেবা
তাই আমােক েছেড় যােবন না!

ৈবৎ 
9 একজন যুবক িক কের শুদ্ধ জীবনযাপন করেব?

আপনার আেদশসমুহ েমেন েস এরকম করেত পারেব|
10 সমগ্র অন্তর িদেয় আিম প্রভুর েসবা করেত েচষ্টা কির|

ঈশ্বর, আপনার আজ্ঞা মানেত আমায় সাহাযয্ করুন|
11আপনার িশক্ষামালা আিম যত্ন কের অনুধাবন কির,

যােত আিম আপনার িবরুেদ্ধ পাপ না কির|
12 েহ প্রভু, আপিন ধনয্|

আপনার িবিধসমূহ আমায় েশখান|
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13আিম আপনার সব প্রাজ্ঞ িসদ্ধােন্তর কথা বলেবা|
14আিম েয েকান িজিনেসর েচেয়

আপনার চুিক্তসমুহ জানেত েবশী উপেভাগ কির|
15আিম আপনার িনয়েমর আেলাচনা কির|

আিম আপনার জীবনধারা অনুসরণ কির|
16আিম আপনার িবিধসমুহ উপেভাগ কির|

আপনার বাকয্ আিম ভুলেবা না|

িগমল
17আপনার দাস, এই েয আিম, আমার প্রিত ভাল বয্বহার করুন,

যােত আিম েবঁেচ থাকেত পাির এবং আপনার আজ্ঞাসমুহ মানেত পাির|
18 প্রভু আমার েচাখ খুেল িদন, আমােক আপনার িশক্ষাসমুহ েদখেত িদন

এবং েযসব আশ্চযর্য্ কাযর্ আপিন কেরেছন তা পাঠ করেত িদন|
19 প্রভু, এই েদেশ আিম একজন িবেদশী|

আমার কাছ েথেক আপনার িশক্ষােক আড়াল কের রাখেবন না|
20 সব সমেয়ই আিম

আপনার িসদ্ধান্তগুেলা অনুধাবন করেত চাই|
21 প্রভু, আপিন অহঙ্কারী েলাকেদর সমােলাচনা কেরন|

যারা আপনার আেদশগুিল মানেত অস্বীকার কের, তােদর ভােগয্ মন্দ িকছু ঘটেব|
22আমােক লিজ্জত এবং িবব্রত করেবন না|

আিম আপনার চুিক্ত পালন কেরিছ|
23 েনতারা পযর্ন্ত আমার সম্পেকর্ মন্দ কথা বেলেছ|

িকন্তু প্রভু, আিম, আপনার দাস
এবং আিম আপনার িবিধসমূহ অনুধাবন কির|

24আপনার চুিক্ত আমার িনকট বনু্ধ|
ওিট আমােক ভােলা উপেদশ েদয়|

দালৎ 
25আিম খুব শীঘ্রই মারা যােবা|

প্রভু আপিন আজ্ঞা িদন এবং আমােক বঁাচেত িদন|
26আমার জীবন সম্পেকর্ আিম আপনােক বেলিছ এবং আপিন আমায় উত্তর িদেয়েছন|

এখন আমােক আপনার িবিধ সম্পেকর্ িশক্ষা িদন|
27 প্রভু আপনার িবিধ বুঝেত আমায় সাহাযয্ করুন|

েয সব আশ্চযর্য্ কাযর্ আপিন কেরেছন তা আমায় বলেত িদন|
28আিম দুঃখী এবং শ্রান্ত|

আপিন আজ্ঞা করুন এবং আিম আবার শিক্তশালী হেয় উঠেবা|
29 েহ প্রভু, আমােক ওই প্রবঞ্চনাময় জীবন েথেক দূের রাখুন|

আপনার িশক্ষামালা িদেয় আমায় পিরচািলত করুন|
30 েহ প্রভু, আিম আপনার প্রিত িবশ্বস্ত থাকেত িস্থর কেরিছ|

অতয্ন্ত সাবধানতার সেঙ্গ আিম আপনার প্রাজ্ঞ িসদ্ধান্তসমূহ অনুধাবন কির|
31 েহ প্রভু, আপনার চুিক্তেত আিম িনশ্চল থাকেবা|

অতএব আমােক হতাশ করেবন না|
32আিম আনেন্দর সেঙ্গ আপনার আজ্ঞাগুেলা মানেবা|

প্রভু আপনার আজ্ঞাগুেলা আমায় সুখী কের|

েহ
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33 প্রভু, আমােক আপনার িবিধ িশক্ষা িদন,
আিম েসগুেলা েমেন চলেবা|

34আমােক বুঝেত সাহাযয্ করুন, আিম আপনার িশক্ষামালাগুেলা মানেবা|
আিম সমূ্পণর্ভােব েসগুেলা পালন করেবা|

35 েহ প্রভু, আপনার আজ্ঞাসমুেহর পেথ আমায় পিরচািলত করুন|
জীবেনর েসই পথ আিম সিতয্ই ভােলাবািস|

36 িক কের ধনী হওয়া যায় েসই িচন্তার েথেক,
আপনার চুিক্ত সম্পেকর্ িচন্তা করেত আমায় সাহাযয্ করুন|

37 প্রভু, অসার িবষেয়র িদেক আমােক তাকােত েদেবন না|
আপনার পেথ বঁাচেত আমায় সাহাযয্ করুন|

38আপনার দােসর জনয্ েয প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলন তা পালন করুন,
যার ফেল েলাকরা আপনােক শ্রদ্ধা কের|

39 েয লজ্জােক আিম ভয় পাই তা আপিন িনরসন করুন|
আপনার িসদ্ধান্তগুিল জ্ঞানগভর্ এবং ভােলা|

40 েদখুন আিম আপনার আজ্ঞাগুেলা ভােলাবািস|
আমার প্রিত ভােলা বয্বহার করুন এবং আমায় বঁাচেত িদন|

েবৗ
41 প্রভু, আমার প্রিত আপনার প্রকৃত েপ্রম প্রদশর্ন করুন|

আপনার প্রিতশ্রুিত মত আমায় রক্ষা করুন|
42 তাহেল েয েলাকরা আমায় অপমান কেরেছ তােদর জনয্ আিম একটা উত্তর খঁুেজ পােবা|

প্রভু আপিন যা বেলন প্রকৃতই আিম তা িবশ্বাস কির|
43আপনার সতয্ িশক্ষা সম্পেকর্ আমােক সবর্দাই বলেত িদন|

প্রভু, আিম আপনার প্রাজ্ঞ িসদ্ধােন্তর ওপর িনভর্ র কির|
44 প্রভু, আিম িচরিদন আপনার িশক্ষামালাগুেলা অনুসরণ করেবা|
45 তাহেল আিম মুক্ত হেবা|

েকন? কারণ আপনার িবিধ পালন করেত আিম আপ্রাণ েচষ্টা কির|
46 এমন িক রাজােদর সামেনও

আিম িনভর্ েয় আপনার নীিত িক বেল েস সম্বেন্ধ বলব|
47 েহ প্রভু, আপনার আজ্ঞাগুিল আিম ভালবািস

এবং ওগুেলােত আিম আনন্দ পাই|
48 প্রভু, আপনার আজ্ঞাগুেলার প্রশংসা কির|

আিম েসগুেলােক ভােলাবািস এবং েসগুেলা অনুধাবন কির|

সিয়ন
49 প্রভু আমার প্রিত আপনার প্রিতশ্রুিতর কথা মেন রাখেবন|

েসই প্রিতশ্রুিত আমােক আশা েদয়|
50আিম দুদর্ শাগ্রস্ত িছলাম, আপিন আমায় স্বিস্ত িদেয়েছন|

আপনার বাকয্ আমােক পুনর্বার বঁাচেত িদেয়েছ|
51 যারা ভােব ওরা িনেজরা আমার েচেয় ভােলা, তারা আমােক ক্রমাগত অপমান কেরেছ|

িকন্তু আিম আপনার িশক্ষা অনুসরণ করা েথেক িবরত হই িন|
52আিম সবর্দাই আপনার প্রাজ্ঞ িসদ্ধান্তসমূহ স্মরণ কির|

প্রভু আপনার প্রাজ্ঞ িসদ্ধান্ত আমায় সান্ত্বনা েদয়|
53 যখন েদিখ, দুজর্ ন মানুষ আপনার িশক্ষা অনুসরণ করা েথেক িবরত হেয়েছ,

তখন আিম কু্রদ্ধ হই|
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54আপনার িবিধগুেলাই আমার গৃেহ* সঙ্গীত|
55 প্রভু, রােত আিম আপনার নাম স্মরণ কির|

56 এটা সম্ভব হেয়েছ তার কারণ,
আিম যত্ন কের আপনার আজ্ঞা পালন কির|

েহৎ 
57 প্রভু, আপনার আজ্ঞা পালন করােকই আমার জীবেনর কতর্ বয্ বেল িস্থর কেরিছ|
58 প্রভু, আিম সমূ্পণর্ভােব আপনার ওপর িনভর্ র কির|

আপনার প্রিতশ্রুিত মত আমার প্রিত সদয় েহান|
59 িনেজর জীবন সম্পেকর্ আিম খুব সতকর্ ভােব িচন্তা কেরিছ

এবং আিম আপনার চুিক্তেত িফের এেসিছ|
60 েকানও িবলম্ব না কের আিম আপনার আজ্ঞাগুিল পালন করার জনয্ তাড়াতািড় িফের এেসিছ|
61 একদল মন্দ েলাক আমার সম্পেকর্ বােজ কথা বেলেছ|

িকন্তু প্রভু, আিম আপনার িশক্ষামালােক ভুিলিন|
62আপনার সুিসদ্ধান্তর জনয্,

মাঝ রােত উেঠ আিম আপনােক ধনয্বাদ িদই|
63 যারা আপনার উপাসনা কের

আিম তােদর প্রেতয্েকর কােছ বনু্ধস্বরূপ|
64 প্রভু, আপনার প্রকৃত েপ্রম পৃিথবীেক পূণর্ কের|

আমায় আপনার িবিধগুেলা েশখান|

েটট
65 েহ প্রভু, আমার জনয্ আপনার এই দােসর জনয্ আপিন অেনক মঙ্গল কেরেছন|

যা করার প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলন আপিন িঠক তাই কেরেছন|
66 প্রভু, প্রাজ্ঞ িসদ্ধান্ত গ্রহেণর জনয্ আমায় প্রজ্ঞা িদন|

আিম আপনার আজ্ঞাসমুহ িবশ্বাস কির|
67 দুদর্ শায় পড়ার আেগ আিম অেনক ভুল কাজ কেরিছ|

িকন্তু এখন আিম যত্ন কের আপনার আজ্ঞা পালন কির|
68 েহ ঈশ্বর, আপিন মঙ্গলময় এবং আপিন ভােলা কাজসমূহ কেরন|

আপনার িবিধগুেলা আমায় েশখান|
69 েলাকরা যারা ভােব ওরা আমার েচেয় ভােলা তারা আমার সম্পেকর্ বােজ কথা এবং িমথয্া কথা বেলেছ|

িকন্তু সমস্ত অন্তর িদেয় আিম আপনার আজ্ঞা পালন কের েগিছ|
70ঐ সব েলাক খুবই িনেবর্াধ|

িকন্তু আিম আপনার িশক্ষামালার অধয্য়ন উপেভাগ কেরিছ|
71আিম েয ভুেগিছলাম তা ভােলাই হেয়িছল,

কারণ আিম আপনার িবিধগুেলা িশেখিছলাম|
72 প্রভু, আপনার িশক্ষামালাগুেলা আমার পেক্ষ িহতকর|

তারা 1000 খণ্ড েসানা ও রূেপার েচেয়ও উত্তম|

ইয়ুদ
73 েহ প্রভু, আপিন আমায় সৃষ্টি কেরেছন এবং আপিন িনেজর হাত িদেয় আমায় অবলম্বন িদেয়েছন|

আপনার আজ্ঞাগুেলা বুঝেত এবং পালন করেত আমায় সাহাযয্ করুন|
74 প্রভু, আপনার অনুগামীরা আমায় েদেখ এবং আমায় শ্রদ্ধা কের|

ওরা খুশী, কারণ আপনার কথা আিম িবশ্বাস কির|
* 119:54: গৃেহ অথবা “মিন্দের েযখােন আিম থািক|”
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75 প্রভু, আিম জািন আপনার িসদ্ধান্তগুেলা সুন্দর
এবং আপিন েয আমায় শািস্ত িদেয়িছেলন তা আপনার পেক্ষ যথাযথ িছেলা|

76 এখন আপনার প্রকৃত েপ্রম িদেয় আমায় আরাম িদন|
আপনার প্রিতশ্রুিত মত আমায়, আপনার দাসেক আরাম িদন|

77 েহ প্রভু, আমার ওপর আপনার করুণা বষর্ন করুন এবং আমায় বঁাচেত িদন|
আিম আপনার িশক্ষামালাগুেলা সিতয্ই উপেভাগ কির|

78 েলােক, যারা িনেজেদর আমার েচেয় উত্তম বেল মেন কের তারা আমার সম্পেকর্ িমথয্া কথা বেলেছ|
ঐ েলাকগুেলা েযন লিজ্জত হয়| েহ প্রভু, আপনার িবিধগুেলা আিম অধয্য়ন কির|

79আশা কির আপনার অনুগামীরা আমার কােছ িফের আসেব
এবং তারা আপনার চুিক্ত সম্পেকর্ জানেব|

80 প্রভু আপনার আজ্ঞাগুেলা আমােক িনখঁুতভােব পালন করেত িদন,
তাহেল আিম আর লিজ্জত হব না|

কফ
81আিম প্রায় মৃত, আপিন আমায় রক্ষা করেবন এই প্রতীক্ষায় আিছ|

িকন্তু েহ প্রভু, আপিন যা বেলন তােত আিম িবশ্বাস কির|
82আপিন েয প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলন তা েদখেত েদখেত আমার দুেচাখ ক্লান্ত হেয় েগেছ|

েহ প্রভু, কখন আপিন আমােক আরাম েদেবন?
83 যিদ আিম কখনও আবজর্ নাস্তুেপ শূনয্ মেদর িপপার মত পিরতয্ক্ত হই

তখনও আিম আপনার িবিধগুেলা ভুলেবা না|
84আিম কতিদনই বা বঁাচেবা?

েহ প্রভু, যারা আমায় িনযর্ািতত কেরেছ, েসইসব েলােকেদর আপিন কেব শািস্ত েদেবন?
85 িকছু উদ্ধত েলাক তােদর িমথয্ার দ্বারা আমায় িবদ্ধ কেরেছ

এবং তাও আপনার িশক্ষামালার িবরুেদ্ধ|
86 প্রভু েলােক আপনার সব আজ্ঞা িবশ্বাস করেত পাের|

আমায় িনযর্াতন কের ঐসব ভুল কেরিছল|
আমায় সাহাযয্ করুন|

87ঐ েলাকরা আমােক প্রায় ধ্বংস কের িদেয়েছ|
িকন্তু আিম আপনার আজ্ঞা পালন েথেক িবরত হই িন|

88 প্রভু আমার প্রিত আপনার প্রকৃত েপ্রম প্রদশর্ন করুন এবং আমায় বঁাচেত িদন|
আপিন যা বলেবন আিম তাই করেবা|

লামদ
89 েহ প্রভু, আপনার বাণী িচরকাল থােক|

আপনার বাণী স্বেগর্ িচরকােলর জনয্ থােক|
90 িচরিদেনর জনয্ই আপিন িবশ্বস্ত|

প্রভু, আপিন এই পৃিথবী সৃষ্টি কেরেছন এবং এখনও তা রেয়েছ|
91 এখনও পযর্ন্ত এই পৃিথবী েয অিস্তত্বশীল রেয়েছ, তার কারণ আপনার িবিধ|

এই পৃিথবী আপনার িবিধেক একজন ক্রীতদােসর মতই মানয্ কের|
92আপনার িশক্ষামালাগুেলা যিদ আমার কােছ বনু্ধর মত না হত

তাহেল আমার দুগর্িতই আমায় েশষ কের িদেতা|
93আিম আপনার আজ্ঞাগুিল কখনই ভুলেবা না,

কারণ েসগুেলা আমােক বঁাচেত িদেয়েছ|
94 প্রভু, আিম আপনারই, তাই আমােক রক্ষা করুন!

েকন? কারণ আপনার আজ্ঞাগুিল মানেত আিম আপ্রাণ েচষ্টা কির|
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95 দুষ্ট েলাকরা আমায় ধ্বংস করেত েচেয়িছেলা|
িকন্তু আপনার চুিক্ত আমােক জ্ঞানী কেরেছ|

96আপনার িবিধ ছাড়া
সব িকছুরই সীমা আেছ|

েমম
97 েহ প্রভু, আিম আপনার িশক্ষামালাগুেলা ভােলাবািস|

সব সমেয়ই আিম েস সম্পেকর্ কথা বিল|
98 প্রভু আপনার আজ্ঞাগুেলা আমােক আমার শত্রুেদর েথেক জ্ঞানী কেরেছ|

আপনার িবিধ সব সমেয়ই আমার সেঙ্গ থােক|
99আমার সকল িশক্ষেকর েচেয় আিম জ্ঞানী,

কারণ আিম আপনার চুিক্ত অধয্য়ন কির|
100 সমস্ত প্রাচীন েনতােদর েচেয় আিম েবশী িবজ্ঞ

কারণ আিম আপনার সব আজ্ঞাগুিল মানয্ কির|
101আিম প্রিতিট মন্দ কাজ েথেক িনেজেক দূের েরেখিছলাম|

তাই প্রভু, আপিন যা বলেবন, আিম তাই করেত পাির|
102 েহ প্রভু, আপিন আমার িশক্ষক,

তাই আিম আপনার িবিধসমূহ পালন করা েথেক িবরত হব না|
103আপনার বাকয্গুেলা আমার মুেখ

মধুর েচেয়ও িমষ্টি লােগ|
104আপনার িশক্ষামালা আমােক জ্ঞানী কেরেছ,

তাই ভ্রান্ত িশক্ষােক আিম ঘৃণা কির|

নূন
105 প্রভু, আপনার বাকয্গুেলা

প্রদীেপর মত আমার পথেক আেলািকত কের|
106আপনার িবিধগুেলা ভােলা|

আিম েসগুেলা পালন করার প্রিতশ্রুিত িদিচ্ছ এবং আিম আমার প্রিতশ্রুিত রক্ষা করেবা|
107 প্রভু দীঘর্িদন ধের আিম ভুেগিছ|

দয়া কের আপনার প্রিতশ্রুিত মত আমােক আবার বঁাচেত িদন!
108 প্রভু আমার প্রশংসা গ্রহণ করুন

এবং আপনার িবিধগুেলা েশখান|
109আমার জীবন সবর্দাই সঙ্কটাপন্ন|

িকন্তু আিম আপনার িশক্ষাগুেলা ভুিল িন|
110 দুষ্ট েলাকরা আমায় ফঁােদ েফলেত েচেয়িছেলা|

িকন্তু আিম আপনার আজ্ঞাগুিল অমানয্ কিরিন|
111 প্রভু, আিম িচরিদন আপনার চুিক্ত অনুসরণ করেবা|

এটা আমােক ভীষণ খুশী কের|
112আপনার িবিধগুেলা পালন করার জনয্

আিম অবশয্ই সবর্দা আপ্রাণ েচষ্টা করেবা|

সামক
113 প্রভু, যারা আপনার প্রিত পুেরাপুির িনষ্ঠাবান নয় তােদর আিম ঘৃণা কির|

িকন্তু আপনার িশক্ষামালাগুেলা আিম ভােলাবািস|
114আমায় রক্ষা করুন, আমায় আড়াল কের রাখুন|

প্রভু, আপিন যা বেলন আিম সব িবশ্বাস কির|



গীতসংিহতা 119:115 884 গীতসংিহতা 119:134

115 প্রভু, দুষ্ট েলাকেক আমার কােছ আসেত েদেবন না|
আিম অবশয্ই আমার ঈশ্বেরর আজ্ঞা পালন করেবা|

116 েহ প্রভু, আপনার প্রিতশ্রুিত মত আমায় সহায়তা িদন এবং আিম অবশয্ই বঁাচেবা|
আিম আপনােক িবশ্বাস কির, আমােক হতাশ করেবন না|

117 প্রভু, আমায় সাহাযয্ করুন, আিম রক্ষা পােবা|
আিম সবর্দা আপনার আজ্ঞাগুিল অধয্য়ন করেবা|

118 েহ প্রভু, যারা আপনার িবিধ ভঙ্গ কের তােদর সবার কাছ েথেক আপিন সের আসুন|
েকন? কারণ যখন তারা আপনােক অনুসরণ করার কথা বেলিছেলা, তখন তারা িমথয্া কথা
বেলিছেলা|

119 প্রভু, দুষ্ট েলাকেদর আবজর্ নার মত আপিন পৃিথবীেত ছঁুেড় েফেল িদন|
তাই আিম সবর্দাই আপনার চুিক্তেক ভােলাবাসেবা|

120 প্রভু, আিম আপনােক ভয় কির|
আপনার িবিধেক আিম ভয় ও শ্রদ্ধা কির|

অিয়ন
121 যা সিঠক এবং ভােলা আিম তাই কেরিছ|

েহ প্রভু, যারা আমায় উৎ পীড়ন কের এমন েলােকেদর হােত আমায় সমপর্ণ করেবন না|
122আপনার দাস, আমার প্রিত ভাল বয্বহার করবার প্রিতশ্রুিত করুন|

েহ প্রভু, ঐ অহঙ্কারী েলােকেদর আমােক উৎ পীড়ন করেত েদেবন না|
123 েহ প্রভু, আপনার সাহােযয্র আশায় েথেক

এবং আপনার সুন্দর বােকয্র প্রতয্াশায় আমার দু েচাখ ক্লান্ত|
124আিম আপনার দাস| আমার প্রিত আপনার প্রকৃত ভােলাবাসা েদখান|

আমােক আপনার িবিধগুেলা েশখান|
125আিম আপনার দাস|

আিম যােত আপনার চুিক্ত জানেত পাির, আমায় বুঝেত সাহাযয্ করুন|
126 প্রভু এখন আপনার িকছু করার সময় এেসেছ|

েলাকরা আপনার িবিধ ভঙ্গ কেরেছ|
127 প্রভু আপনার িবিধগুেলােক

আিম সব েথেক খঁািট েসানার েচেয়ও ভােলাবািস|
128আপনার সব আজ্ঞা আিম খুব যত্ন কের পালন কির|

ভ্রান্ত িশক্ষােক আিম ঘৃণা কির|

েপ
129 েহ প্রভু, আপনার চুিক্ত সিতয্ই িবস্ময়কর|

েসই জনয্ আিম তা অনুসরণ কির|
130 যখন েলােকরা আপনার বানীসমুহ বুঝেত শুরু কের,

তা একিট আেলার মত েযটা তােদর সিঠক পেথ েবঁেচ থাকার পথ েদখায়|
131 েহ প্রভু, আিম সিতয্ই আপনার আজ্ঞাগুেলা অধয্য়ন করেত চাই|

আিম েসই েলােকর মত যার িনঃশ্বাস ভারী হেয়েছ এবং অৈধযর্য্ হেয় প্রতীক্ষা করেছ|
132 ঈশ্বর আমার িদেক েদখুন, আমার প্রিত সদয় হন,

যারা আপনার নাম ভােলাবােস তােদর পেক্ষ যা িহতকর তাই করুন|
133 প্রভু, আপনার প্রিতশ্রুিত মত আমায় পিরচািলত করুন|

আমার প্রিত ক্ষিতকর িকছু ঘটেত েদেবন না|
134 েহ প্রভু, েয সব েলাক আমায় আঘাত কের তােদর হাত েথেক আমায় রক্ষা করুন

এবং আিম আপনার আজ্ঞা মানয্ করেবা|
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135 প্রভু, আপনার দাসেক গ্রহণ করুন
এবং আমােক আপনার িবিধ িশক্ষা িদন|

136 েলােক আপনার িশক্ষামালােক মানয্ কের না|
েসইজনয্ আিম এত েকঁেদিছ েয আমার েচােখর জেল একটা নদী বইেয় িদেয়িছ|

সােদ
137 েহ প্রভু, আপিন মঙ্গলময়

এবং আপনার িবিধগুেলাও নয্াযয্ ও সৎ |
138আপনার চুিক্তেত আপিন আমােদর জনয্ ভােলা এবং নয্াযয্ িবিধসমুহ িদেয়েছন|

আমরা সিতয্ তােদর ওপর িনভর্ র করেত পাির|
139আমার প্রবল উদ্দীপনা আমায় ধ্বংস কের িদেচ্ছ|

আমার শত্রুরা আপনার আজ্ঞাগুেলা ভুেল েগেছ তাই আিম এত িবমষর্ হেয় রেয়িছ|
140আমরা েয আপনার বাকয্েক িবশ্বাস করেত পাির,

আমােদর কােছ েসই প্রমাণ আেছ এবং আিম তা ভােলাবািস|
141আিম একজন তরুণ েলাক এবং েলােক আমায় সম্মান কের না|

িকন্তু আিম আপনার আজ্ঞা ভুিল িন|
142আপনার ধািম্মর্কতা িচরন্তন

এবং আপনার িশক্ষাগুিলেক িবশ্বাস করা যায়|
143আমার সমসয্া এবং দুঃসময় িছল|

িকন্তু আিম আপনার িনেদর্ শ উপেভাগ কির|
144আপনার চুিক্ত িচরকােলর জনয্ ভােলা ও নয্াযয্|

আমােক বুঝেত সাহাযয্ করুন যােত আিম বঁাচেত পাির|

কুফ
145 েহ প্রভু, আমার সবর্ান্তঃকরণ িদেয় আিম আপনােক ডাকিছ, আমায় উত্তর িদন!

আিম আপনার সমস্ত আজ্ঞাগুিল মানয্ করব|
146 প্রভু, আিম আপনােক ডাকিছ|

আমায় রক্ষা করুন! আিম আপনার চুিক্ত পালন করেবা|
147আপনার কােছ প্রাথর্না করার জনয্ আিম খুব সকােল উিঠ|

আপিন যা বেলন আিম তার ওপর িনভর্ র কির|
148আপনার কথা অধয্য়েনর জনয্

আিম অেনক রাত পযর্ন্ত েজেগ থািক|
149 েহ প্রভু, আপিন েপ্রমময় এবং নয্ায়পরায়ণ|

দয়া কের আমার কথা শুনুন এবং আমােক বঁাচেত িদন|
150 দুষ্ট েলাকরা আমার িবরুেদ্ধ ষড়যন্ত্র করেছ|

ঐ েলাকরা আপনার িশক্ষামালা অনুসরণ কের না|
151 প্রভু, আপিন আমার কােছই আেছন

এবং আপনার সব আজ্ঞাই িবশ্বাস করা চেল|
152 দীঘর্িদন আেগ আিম আপনার চুিক্ত েথেক েজেনিছ

েয আপনার িশক্ষামালা হেব িচরন্তন|

েরশ
153 প্রভু, আমার দুদর্ শা েদখুন এবং আমায় উদ্ধার করুন|

আিম আপনার িশক্ষামালাগুেলা ভুিল িন|
154 েহ প্রভু, আমার জনয্ আপিন লড়াই করুন এবং আমায় রক্ষা করুন|

আপনার প্রিতশ্রুিত অনুসাের আমায় বঁাচেত িদন|
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155 দুষ্ট েলাকরা জয় করেত পারেব না,
কারণ তারা আপনার িবিধ অনুসরণ কের না|

156 প্রভু, আপিন অতয্ন্ত সদয়| েযগুেলা আপিন যথাযথ বেলন েসই কাজই করুন এবং আমায় েবঁেচ
থাকেত িদন|

157আমার অেনক শত্রু আেছ যারা আমােক আঘাত করেত চায়,
িকন্তু আিম আপনার চুিক্ত অনুসরণ করা েথেক িবরত হই িন|

158আিম ঐ িবশ্বাসঘাতকেদর েদিখ|
প্রভু, তারা আপনার বাকয্ অনুসরণ কের না এবং আিম তা ঘৃণা কির|

159 েদখুন, আপনার আজ্ঞা পালেনর জনয্ আিম আপ্রাণ েচষ্টা করিছ|
প্রভু আপনার সব ভােলাবাসা িদেয় আমায় েবঁেচ থাকেত িদন|

160 এেকবাের শুরু েথেক আপনার প্রেতয্কিট বাকয্েকই িনভর্ র করা যােব|
প্রভু, আপনার সমস্ত ভােলা ও নয্াযয্ িবিধগুেলা িচরিদনই থাকেব|

িশন্
161 শিক্তশালী েনতারা িবনা কারেণ আমায় আক্রমণ কেরিছেলা|

িকন্তু আিম একমাত্র আপনার িবিধেক ভয় ও শ্রদ্ধা কেরিছলাম|
162 েহ প্রভু, আপনার বাকয্সমুহ আমােক খুশী কের,

একিট েলাক প্রচুর সম্পদ খঁুেজ েপেল েযমন সুখী হয় েতমন সুখী|
163আিম িমথয্ােক ঘৃণা কির! আিম ওসব সহয্ করেত পাির িন|

িকন্তু আিম আপনার িশক্ষামালােক ভােলাবািস, প্রভু|
164আপনার ভােলা ও নয্াযয্ িবিধগুেলার জনয্

আিম িদেন সাতবার আপনার প্রশংসা কির|
165 যারা আপনার িশক্ষােক ভােলাবােস েসই েলােকরা প্রকৃত শািন্ত খঁুেজ পােব|

েকান িকছুই ঐ েলাকেদর পতন েডেক আনেত পারেব না|
166 প্রভু, আপিন আমায় রক্ষা করেবন আিম এই জনয্ প্রতীক্ষা করিছ|

আিম আপনার আজ্ঞাগুিল পালন কেরিছ|
167আিম আপনার চুিক্ত অনুসরণ কেরিছ|

প্রভু, আপনার িবিধগুেলা আিম প্রচণ্ড ভােলাবািস|
168আিম আপনার আজ্ঞা এবং আপনার চুিক্ত অনুসরণ কেরিছ|

প্রভু, আিম িক কেরিছ তার সবই আপিন জােনন|

েতৗ
169 প্রভু আমার আনন্দ গীত শুনুন|

আপনার প্রিতশ্রুিত মত আমায় জ্ঞানী কের িদন|
170 প্রভু, আমার প্রাথর্না শুনুন|

আপনার প্রিতশ্রুিত মত আমায় রক্ষা করুন|
171আমায় আপিন আপনার িবিধগুেলা িশিখেয়েছন|

আপনার প্রশংসা আমার ওষ্ঠ েথেক উপেছ পেড়|
172আপনার বােকয্ আমােক সাড়া িদেত িদন এবং আমােক আমার গান গাইেত িদন|

েহ প্রভু, আপনার সব িবিধই ভােলা|
173আিম িস্থর কেরিছ আপনার আজ্ঞাই মানয্ করেবা|

তাই এিগেয় আসুন এবং আমায় সাহাযয্ করুন|
174 েহ প্রভু, আিম চাই আপিন আমায় রক্ষা করুন|

আপনার িশক্ষামালা আমােক সুখী কের|
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175আমােক বঁাচেত িদন এবং আপনার প্রশংসা করেত িদন প্রভু|
আপনার িবিধ েযন আমায় সাহাযয্ কের|

176 হািরেয় যাওয়া েমেষর মত আিম ঘুের েবড়ািচ্ছলাম অিত দূের|
েহ প্রভু, আমায় খঁুজেত আসুন|

আিম আপনার দাস
এবং আিম আপনার আজ্ঞাগুিল ভুেল যাই িন|

120
মিন্দর পযর্ন্ত যাওয়ার জনয্ একিট গীত|
1আিম সমসয্ায় পেড়িছলাম|

সাহােযয্র জনয্ আিম প্রভুেক েডেকিছলাম
এবং িতিন আমায় উদ্ধার কেরেছন!

2 “প্রভু, যারা আমার সম্পেকর্ িমথয্া বেলেছ তােদর হাত েথেক আমায় রক্ষা করুন|
ওই েলাকগুেলা েয কথাগুেলা বেলেছ তা সতয্ নয়|”

3 িমথয্াবাদীরা েতামরা িক জােনা েতামরা িক পােব?
েতামরা িক জােনা েতামরা িক লাভ করেব?

4 ৈসিনকগেণর তীক্ষ্ণ তীরসমুহ এবং জ্বলন্ত কয়লা িদেয় েতামােদর শািস্ত েদওয়া হেব|

5 েতামরা িমথয্াবাদী, েতামােদর কােছ বাস করা েমশেক বাস করার মতন|
এটা েযন েকদেরর তাবঁুেত বাস করার সমতুলয্|

6 যারা শািন্তেক ঘৃণা কের েতমন েলাকেদর সেঙ্গ
আিম দীঘর্িদন বাস কেরিছ|

7আিম বেলিছ আিম শািন্ত চাই,
িকন্তু তারা যুদ্ধ েচেয়েছ|

121
মিন্দর পযর্ন্ত যাওয়ার একিট গীত|
1 সাহােযয্র জনয্ আিম পাহােড়র িদেক তািকেয় থািক|

িকন্তু প্রকৃতপেক্ষ আমার সাহাযয্ েকাথা েথেক আসেব?
2আমার সাহাযয্ প্রভুর কাছ েথেক আসেব,

েয প্রভু স্বগর্ ও পৃিথবীর সৃষ্টিকতর্ া|
3 ঈশ্বর েতামার পতন ঘটােত েদেবন না|

েতামার রক্ষাকতর্ া ঘুিমেয় পড়েবন না|
4 ইস্রােয়েলর রক্ষাকতর্ া কখনও ঘুেমান না|

ঈশ্বর কখনও িনদ্রা যান না|
5 প্রভুই েতামার রক্ষাকতর্ া|

তঁার মহৎ  শিক্ত িদেয় িতিন েতামায় রক্ষা কেরন|
6 িদেনর েবলায় সূযর্ েতামায় আঘাত করেত পাের না|

রােতর েবলায় চঁাদ েতামায় আঘাত করেত পাের না|
7 সকল িবপদ েথেক প্রভু েতামায় রক্ষা করেবন|
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প্রভু েতামার আত্মােক রক্ষা করেবন|
8 যখনই তুিম আসেব এবং যােব তখন প্রভু েতামায় সাহাযয্ করেবন|

প্রভু েতামােক এখন এবং িচরিদন সাহাযয্ করেবন!

122
মিন্দর পযর্ন্ত যাওয়ার জনয্ দায়ূেদর কাছ েথেক একিট গীত|
1আিম প্রচণ্ড খুশী হেয়িছলাম যখন েলােক বেলিছেলা,

“চল আমরা প্রভুর মিন্দের যাই|”
2আমরা এখােন েজরুশােলেমর দ্বার প্রােন্ত দঁািড়েয় আিছ|
3 এটা নতুন েজরুশােলম!

একটা সংযুক্ত শহর িহেসেব এই শহর আবার গেড় উেঠেছ|
4 এটা েসই শহর েযখােন ঈশ্বেরর েলাকরা যায়|

প্রভুর নােমর প্রশংসা করার জনয্ ইস্রােয়েলর েলাকরা েসখােন যায়, ওরা সবাই প্রভুর পিরবারেগাষ্ঠীর
েলাক|

5 দায়ূেদর পিরবােরর রাজগণ তঁােদর িবচােরর িসংহাসন ঐখােনই স্থাপন কেরেছন|
েলাকজেনর িবচার করার জনয্ তঁারা তঁােদর িসংহাসন ঐখােন স্থাপন কেরেছন|

6 েজরুশােলেমর শািন্তর জনয্ প্রাথর্না কর:
“আিম আশা কির যারা আপনােক ভােলাবােস তারা ওখােন িগেয় শািন্ত পােব|
7আিম আশা কির আপনার প্রাচীেরর িভতের শািন্ত থাকেব|
আপনার প্রাসাদগুিল িনরাপদ থাকুক|”

8আমার প্রিতেবশী এবং ভাইেদর ভােলার জনয্ আিম প্রাথর্না কির,
েসখােন শািন্ত থাকেব|

9আমােদর প্রভুর মিন্দেরর কলয্ােনর জনয্,
এই শহেরর ভাল িকছু েহাক্ এই মানেস আিম প্রাথর্না কির|

123
মিন্দর পযর্ন্ত যাওয়ার একিট গীত|
1 েহ ঈশ্বর, আিম আমার নয়ন যুগল ঊেদ্ধর্ তুিল এবং আপনার কােছ প্রাথর্না কির|

স্বেগর্ আপিন রাজার মত বেসন|
2 দাসরা তােদর প্রেয়াজনীয় িজিনসপেত্রর জনয্

তােদর মিনেবর ওপর িনভর্ র কের|
েসইভােব আমরাও আমােদর প্রভু ঈশ্বেরর ওপর িনভর্ র কির|

প্রভু আমােদর প্রিত ক্ষমা প্রদশর্ন করেবন, এই প্রতীক্ষায় আমরা রেয়িছ|
3 প্রভু, আমােদর প্রিত সদয় েহান,

কারণ দীঘর্িদন ধের আমরা অপমািনত হেয় এেসিছ|
4ঐসব অলস এবং উদ্ধত েলাকেদর কাছ েথেক

আমরা যেথষ্ট অপমান ও িনন্দা েপেয়িছ|
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124
মিন্দর পযর্ন্ত যাওয়ার জনয্ দায়ূেদর রিচত একিট গীত|
1 যিদ প্রভু আমােদর িদেক না থাকেতন তাহেল িক হেত পারত?

েহ ইস্রােয়ল, আমােক উত্তর দাও|
2 যখন েলােক আমােদর আক্রমণ কেরিছেলা,

তখন যিদ প্রভু আমােদর িদেক না থাকেতন তাহেল িক অবস্থা হত?
3 যখন আমােদর শত্রুরা আমােদর প্রিত কু্রদ্ধ হেয়িছেলা,

তখন হয়েতা তারা আমােদর জয্ান্ত িগেল েফলত|
4আমােদর শত্রুরা আমােদর বনয্ার মত ধুেয় িদেয় েযেতা,

নদীর মত ডুিবেয় িদেয় েযেতা|
5ঐ গির্বত েলাকরা মুেখর ওপর ছািড়েয যাওয়া জেলর মত হত

এবং আমােদর ডুিবেয় িদত|

6 প্রভুর প্রশংসা কর!
প্রভু আমােদর শত্রুেদর হােত, আমােদর ধরা পড়েত ও হত হেত েদন িন|

7আমরা েসই পািখর মত, েয জােল জিড়েয় পেড়ও পািলেয় িগেয়িছেলা|
জাল িঁছেড় েগল এবং আমরা পািলেয় েগলাম|

8 প্রভুর কাছ েথেক আমােদর সাহাযয্ আেস|
প্রভুই স্বগর্ ও পৃিথবী সৃষ্টি কেরেছন|

125
মিন্দর পযর্ন্ত যাওয়ার একিট গীত|
1 েয েলাকরা প্রভুেত আস্থা রােখ তারা িসেয়ান পবর্েতর মত হেব|

তারা কখনই কঁাপেব না
এবং তারা িচরিদন অবয্াহত থাকেব|

2 েজরুশােলেমর চারিদেকই পবর্ত রেয়েছ এবং প্রভু তঁার েলাকেদর চারিদেক রেয়েছন|
তঁার েলাকেক িতিন িচরিদন রক্ষা করেবন|

3 দুষ্ট েলাকরা ভাল েলাকেদর েদশেক িচরিদন শাসন করেব না|
যিদ তাই হত তাহেল সৎ েলাকরাও হয়েতা মন্দ কাজ করা শুরু করেতা|

4 েহ প্রভু, ভাল ও সৎ েলাকেদর প্রিত ভােলা বয্বহার করুন|
শুদ্ধ হৃদেয়র েলাকেদর প্রিত সৎ বয্বহার করুন|

5 মন্দ েলাকরা মন্দ কাজকমর্ কের|
প্রভু ঐসব মন্দ েলাকেক শািস্ত েদেবন|

ইস্রােয়েলর শািন্ত বজায় থাকুক!
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126
মিন্দর পযর্ন্ত যাওয়ার একিট গীত|
1 িসেয়ান েথেক িনবর্ািসত েলাকেদর প্রভু যখন িফিরেয় আনেলন,

েসই সময় েযন স্বেপ্নর মতই িছেলা!
2আমরা আনেন্দ ভের িগেয়িছলাম এবং আনেন্দ গান েগেয়িছলাম!

তখন অনয্ানয্ জািতেত সংবাদ ছিড়েয় পড়েলা,
“ইস্রােয়েলর েলাকেদর জনয্ প্রভু িবস্ময়কর সব কাজ কেরেছন|”

3 হঁয্া, প্রভু আমােদর জনয্ চমৎ  কার িজিনসগুিল কেরেছন এবং এই িবষেয় আমরা খুশী|

4 েহ প্রভু, মরুভূিমেত অতির্কত বনয্ার মত
আমােদর ভাগয্* িফিরেয় িদন|

5 েকান বয্িক্ত যখন বীজ েবােন তখন হয়েতা েস িবমষর্ থােক|
িকন্তু যখন েস ফসল সংগ্রহ কের তখন েস খুশী হয়|

6 যখন েস জিমেত বীজ বেয় িনেয় যায় তখন েস কঁাদেত পাের|
িকন্তু যখন েস শসয্ ঘের েতােল তখন েস খুশী হেব, আর উল্লােস িচৎকার করেব!

127
মিন্দর পযর্ন্ত যাওয়ার জনয্ শেলামেনর একিট গীত|
1 যিদ প্রভু স্বয়ং একিট বাড়ী না ৈতরী কেরন,

তাহেল িনমর্াণকারীরা বৃথাই তােদর সময় নষ্ট করেছ|
যিদ প্রভু স্বয়ং শহেরর নজরদাির না কেরন

তাহেল রক্ষী বৃথাই তার সময় নষ্ট করেছ|

2জীিবকার জনয্ েভাের ওঠা
এবং অিধক রাত পযর্ন্ত কাজ করা অবশয্ই সমেয়র অপচয়|

ঈশ্বর যােদর ভােলাবােসন
তােদর রােত্র সুিনদ্রা েদন|

3 িশশুরা ঈশ্বেররই উপহার| তারা হল মােয়র গভর্ েথেক পাওয়া পুরস্কার|
4 একজন যুবেকর েছেলরা একজন ৈসিনেকর তূেণর েভতর েথেক েবিরেয় আসা তীেরর মত|
5 েয েলাক তার তূণেক সন্তান দ্বারা পূণর্ কের েস ধনয্ হেব|

েসই েলাক কখনই পরািজত হেব না নগেরর ফটকগুিলেত, তার সন্তানরা তােক তার শত্রুেদর িবরুেদ্ধ
প্রিতেরাধ করেব|

128
মিন্দর পযর্ন্ত যাওয়ার একিট গীত|
1 প্রভুর প্রেতয্কিট অনুগামীই সুখী|
* 126:4: ভাগয্ অথবা “আমােদর, যােদর বন্দী িহেসেব েনওয়া হেয়িছল|”
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ঈশ্বর েযভােব চান তারা েসইভােবই বঁােচ|

2 যার জনয্ তুিম পিরশ্রম করেছা তা তুিম উপেভাগ করেব|
তুিম সুখী হেব এবং েতামার ভাল হেব|

3 গৃেহ েতামার স্ত্রী ফলদায়ী দ্রাক্ষালতার মতই হেব|
েতামার সন্তানরা েতামার েপঁাতা জলপাই গােছর মতই েতামার েটিবেলর চারপােশ থাকেব|

4 এইভােবই প্রভু তঁার অনুগামীেক তঁার প্রকৃত আশীবর্াদ েদেবন|
5 িসেয়ান েথেক প্রভু েতামায় আশীবর্াদ করুন|

সারা জীবন ধের েজরুশােলেম তুিম তঁার আশীবর্াদ উপেভাগ কর|
6 তুিম েযন েতামার নািত-নাতিনেদর েদখার জনয্ দীঘর্ জীবন লাভ কর|

ইস্রােয়েলর শািন্ত বজায় থাকুক|

129
মিন্দর পযর্ন্ত আেরাহেণর একিট গীত|
1 সারা জীবন ধের আমার অেনক শত্রু িছেলা|

েহ ইস্রােয়ল, আমােক ঐ শত্রুেদর সম্পেকর্ বল|
2 সারা জীবন ধের আমার অেনক শত্রু িছেলা|

িকন্তু তারা কখনই জয়ী হয় িন|
3আমার িপেঠ গভীর ক্ষত না হওয়া পযর্ন্ত তারা আমায় েমেরিছল|

আমার দীঘর্ গভীর ক্ষত হেয়িছল|
4 িকন্তু মঙ্গলময় প্রভু দিড় েকেট িদেয়িছেলন|

আমােক ঐ মন্দ েলাকেদর হাত েথেক মুক্ত কেরিছেলন|
5 যারা িসেয়ানেক ঘৃণা করেতা তারা পরািজত হেয়েছ|
যুদ্ধ থািমেয় িদেয় ওরা েদৗেড় পািলেয় েগেছ|
6ঐ েলাকগুেলা ছােদর ওপর জন্মােনা ঘােসর মত|

েসই ঘাস েবেড় ওঠার আেগই মারা যায়|
7কজন শ্রিমক েসই ঘাস েথেক এক মুেঠা দানাও পায় না|

এক গাদা দানার জনয্ েসখােন যেথষ্ট িছল না|
8 পাশ িদেয় যাওয়ার সময় েকানও েলােক বলেব না “প্রভু েতামায় আশীবর্াদ করুন|”

ওেদর অিভনন্দন জািনেয় েলােক বলেব না, “প্রভুর নােম আমরা েতামায় আশীবর্াদ কির|”

130
মিন্দর পযর্ন্ত আেরাহেণর একিট গীত|
1 েহ প্রভু, আিম গভীর সংকেটর মেধয্ পেড়িছ,

তাই সাহােযয্র জনয্ আিম আপনােক ডাকিছ|
2 েহ আমার প্রভু, আমার কথা শুনুন|

সাহােযয্র জনয্ আমার প্রাথর্না শুনুন|
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3 েহ প্রভু, আপিন যিদ েলাকেদর তােদর পাপ সমূেহর জনয্ শািস্ত েদন
তাহেল েকউই আর জীিবত থাকেব না|

4 প্রভু আপনার েলাকেদর ক্ষমা কের িদন|
তাহেল আপনার উপাসনা করার মত েলাক থাকেব|

5 প্রভু আমায় সাহাযয্ করেবন আিম এই প্রতীক্ষায় রেয়িছ|
আমার আত্মা তঁার জনয্ প্রতীক্ষা কের|
প্রভু যা বেলন আিম তা িবশ্বাস কির|

6আিম আমার প্রভুর প্রতীক্ষায় রেয়িছ,
েযমন একজন প্রহরী সকাল হওয়ার প্রতীক্ষায় থােক|

7 েহ ইস্রােয়ল, প্রভুেক িবশ্বাস কর|
প্রকৃত েপ্রম একমাত্র প্রভুেতই খঁুেজ পাওয়া যায়|

প্রভু আমােদর বাের বাের রক্ষা কেরন
8 এবং প্রভু ইস্রােয়লেক তােদর সব পােপর জনয্ই ক্ষমা করেবন|

131
মিন্দর পযর্ন্ত যাওয়ার একিট গীত|
1 েহ প্রভু, আিম অহঙ্কারী নই|

আিম েকান গুরুত্বপূণর্ একজন বয্িক্ত হবার ভান কির না|
এমন িক আিম িবরাট িকছু করবার েচষ্টাও কির না|

আিম িনেজেক এমন েকান বয্াপাের জড়াই না, যা খুব বড় ও আমার অসাধয্|
2আিম শান্ত, আমার আত্মা শান্ত|

মােয়র েকােল পিরতৃপ্ত িশশুর মত
আমার আত্মা শািন্তেত মগ্ন|

3 ইস্রােয়ল (তুিম) প্রভুেক িবশ্বাস কর|
তঁােক এখন িবশ্বাস কর, তঁােক িচরিদন িবশ্বাস কর!

132
মিন্দর পযর্ন্ত আেরাহেণর একিট গীত|
1 প্রভু স্মরেণ রাখেবন দায়ূদ েকমন কষ্ট েপেয়িছেলন|
2 দায়ূদ প্রভুর কােছ একটা প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলন|

দায়ূদ যােকােবর শিক্তমান ঈশ্বেরর কােছ একিট িবেশষ প্রিতশ্রুিত কেরিছেলন|
3 দায়ূদ বেলিছেলন, “আিম আমার বািড়েত যােবা না,

আিম আমার িবছানায় েশাব না|
4আিম ঘুেমােত যাব না|

আিম আমার েচাখেক িবশ্রাম েদেবা না|
5 যতক্ষণ পযর্ন্ত না আিম যােকােবর শিক্তমান �একজেনর� জনয্ একিট বাসস্থান খঁুেজ পাই
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ততক্ষণ পযর্ন্ত আিম ওই সেবর েকান িকছুই করেবা না!”

6আমরা ইফ্রাথায় েস সম্পেকর্ শুেনিছ|
িকিরয়ৎ িযয়ািরেম আমরা সাক্ষয্ িসনু্দক খঁুেজ েপেয়িছ|

7 চল আমরা পিবত্র তঁাবুেত যাই|
চল আমরা েসই েচৗিকেত উপাসনা কির েযখােন প্রভু তঁার পা রােখন|*

8 েহ প্রভু, আপিন এবং আপনার শিক্তর িসনু্দক† উত্থান করুন
এবং িবশ্রাম স্থােন িফের আসুন|

9 েহ প্রভু, আপনার যাজকরা ধািম্মর্কতায় সিজ্জত|
আপনার িনষ্ঠাবান অনুগামীরা প্রচণ্ড সুখী|

10আপনার েসবক দায়ূেদর ভােলার জনয্,
আপনার মেনানীত রাজােক বািতল করেবন না|

11প্রভু দায়ূেদর কােছ একটা প্রিতশ্রুিত িদেয়েছন; প্রভু দায়ূেদর প্রিত িবশ্বস্ত থাকবার প্রিতশ্রুিত িদেয়েছন|
প্রভু প্রিতশ্রুিত িদেয়েছন েয, দায়ূেদর পিরবার েথেকই রাজারা আসেব|

12 প্রভু বেলেছন, “দায়ূদ, যিদ েতামার সন্তানরা আমার চুিক্ত এবং েয িবিধসমূহ আিম তােদর িশিখেয়িছ
তা মােন তাহেল সবর্দাই েতামার পিরবােরর েকান একজন, েতামার িনেজর বংশধর, রাজা হেব|”

13 তঁার মিন্দেরর স্থান িহেসেব প্রভু িসেয়ানেক মেনানীত কেরেছন|
তঁার গৃহ (মিন্দর) িহেসেব িতিন েসই স্থানই েচেয়িছেলন|

14 প্রভু বেলিছেলন, “িচরিদেনর জনয্ এটাই আমার স্থান হেব|
আমার থাকার স্থান িহেসেব আিম এই জায়গােক মেনানীত কেরিছ|

15 প্রচুর খাদয্ িদেয় আিম এই শহরেক আশীবর্াদ করেবা|
এমনিক দিরদ্র মানুষরাও প্রচুর খাদয্ পােব|

16আিম যাজকেদর পিরত্রাণ িদেয় সিজ্জত করেবা|
আমার অনুগামীরা সুখী হেব|

17 এই স্থােন আিম দায়ূদেক শিক্তশালী করেবা|
আমার দ্বারা মেনানীত রাজার জনয্ আিম একিট প্রদীপ েদব|

18 দায়ূেদর শত্রুেদর আিম লজ্জায় েঢেক েদেবা|
িকন্তু দায়ূেদর রাজয্েক আিম বািড়েয় তুলেবা|”

133
মিন্দর পযর্ন্ত যাওয়ার জনয্ দায়ূেদর গােনর অনয্তম|
1 যখন ভাইরা সঙঘবদ্ধ হেয় একিত্রত বেস

তখন েসটা কত সুন্দর ও মেনারম|
2 এটা েযন েসই সুগিন্ধ েতেলর মত েয েতল হােরােণর মাথায় ঢালা হেয়েছ

এবং তার মাথা েথেক মুখ ও দািড় েবেয তার িবেশষ বেস্ত্র গিড়েয় পেড়েছ|
3 এটা হেম্মর্াণ পবর্ত েথেক আগত মৃদু বৃষ্টির মত েযটা িসেয়ান পবর্েতর ওপর ঝের পড়েছ|
* 132:7: চল � রােখন এর অথর্ হেত পাের সাক্ষয্ িসনু্দক, পিবত্র তঁাবু অথবা মিন্দর| েযন ঈশ্বর এক রাজা িযিন তঁার িসংহাসেন বেস
আেছন এবং েলাকরা তঁােক েযখােন উপাসনা কের েস জাযগায় তঁার পা দুিট েরেখেছন| † 132:8: শিক্তর িসনু্দক সাক্ষয্িসনু্দকিট প্রায়
েসই যুদ্ধেক্ষেত্র িনেয় যাওয়া হত এটা েশখাবার জনয্ েয েলাকেদর সেঙ্গ ঈশ্বেরর ক্ষমতা িছল|
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কারণ িসেয়ােন প্রভু তঁার আশীবর্াদ িদেয়িছেলন, অনন্তকােলর জীবেনর আশীবর্াদ|

134
মিন্দর পযর্ন্ত যাওয়ার একিট গীত|
1 েতামরা প্রভুর দাসরা

যারা সারা রাত ধের মিন্দের তঁার েসবা কর!
2 েসবকগণ দুহাত তুেল

েতামরা প্রভুর প্রশংসা কর|
3 প্রভু িসেয়ান েথেক েতামােদর আশীবর্াদ করুন|

প্রভু আকাশ ও পৃিথবী সৃষ্টি কেরেছন|

135
1 প্রভুর প্রশংসা কর!
প্রভু নােমর প্রশংসা কর!

েহ প্রভুর দাসগণ, তঁার প্রশংসা কর!
2 েতামরা যারা প্রভুর মিন্দের দঁািড়েয় আেছা,

আমােদর ঈশ্বেরর মিন্দেরর আিঙনায়, তারা তঁার প্রশংসা কর|
3 প্রভুর প্রশংসা কর, কারণ িতিন ভােলা|

তঁার নােমর প্রশংসা কর, কারণ তা অতয্ন্ত মেনারম|

4 প্রভু যােকাবেক মেনানীত কেরেছন|
ইস্রােয়ল ঈশ্বেরর অিধকারভুক্ত|

5আিম জািন প্রভু মহান!
আমােদর প্রভু সব েদবতােদর েচেয় মহান!

6 স্বেগর্ এবং পৃিথবীেত, সমুদ্র বা গভীর মহাসাগের
ঈশ্বর যা চান তাই করেত পােরন|

7 ঈশ্বরই, সারা পৃিথবীেত েমঘ সৃষ্টি কেরন|
ঈশ্বরই বৃষ্টি এবং িবদুয্ৎ সৃষ্টি কেরন
এবং ঈশ্বরই বাতাস সৃষ্টি কেরন|

8 ঈশ্বর, িমশরবাসীেদর প্রথম সন্তান এবং েসখানকার পশুেদর প্রথম শাবকেক ধ্বংস কেরিছেলন|
9 ঈশ্বর, িমশের অেনক চমৎ  কার ও অেলৗিকক কাজ কেরিছেলন|

এমনিক ফেরৗণ এবং তার আিধকািরকেদর জনয্ও ঈশ্বর এই সব ঘটনা ঘিটেয়িছেলন|
10 ঈশ্বর অেনক জািতেক পরািজত কেরিছেলন|

অেনক শিক্তশালী রাজােক ঈশ্বর হতয্া কেরিছেলন|
11 ইেমারীয়েদর রাজা সীেহানেক ঈশ্বর পরািজত কেরিছেলন|

বাশেনর রাজা ওগেক ঈশ্বর পরািজত কেরিছেলন|
কনােনর সব রাজয্গুিলেক ঈশ্বর পরাস্ত কেরিছেলন|

12 এবং তােদর ভূখণ্ডগুিল প্রভু ইস্রােয়লেক িদেয়েছন|
তােদর ভূখণ্ড প্রভু তঁার েলাকেদর িদেয়েছন|
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13 প্রভু আপনার নাম িচরিদন ধের িবখয্াত থাকেব!
প্রভু মানুষ আপনােক িচরকাল মেন রাখেব|

14 প্রভু জািতগুিলেক শািস্ত িদেয়িছেলন|
িকন্তু প্রভু তঁার েসবকেদর প্রিত সদয় িছেলন|

15অনয্ানয্ েলাকেদর েদবতারা শুধুই েসানা ও রূেপার মূির্ত্ত|
ওেদর েদবতারা িনছকই মানুেষর হােতর ৈতরী মূির্ত্ত মাত্র|

16 ওই মূির্ত্তগুেলার মুখ িছেলা িকন্তু কথা বলেত পারেতা না|
ওই মূির্ত্তগুেলার েচাখ িছেলা িকন্তু েদখেত পারেতা না|

17 ওই মূির্ত্তগুেলার কান িছেলা িকন্তু শুনেত েপেতা না|
ওই মূির্ত্তগূেলার নাক িছেলা িকন্তু ঘ্রাণ িনেত পারেতা না|

18 েয েলাকগুেলা ওই মূির্ত্তগুেলা ৈতরী কেরেছ তারাও ওই রকম হেয় যােব!
েকন? কারণ ওরা িবশ্বাস কের েয মূির্ত্তগুেলাই ওেদর সাহাযয্ করেব|

19 েহ ইস্রােয়েলর পিরবারবগর্, প্রভুর প্রশংসা কর!
েহ হােরােণর পিরবার, প্রভুর প্রশংসা কর!

20 েহ েলবীয় পিরবার প্রভুর প্রশংসা কর!
েহ প্রভুর অনুগামীরা, প্রভুর প্রশংসা কর!

21 িসেয়ান েথেক, তঁার গৃহ েজরুশােলম েথেক,
প্রভু প্রশংসা প্রাপ্ত হন|

প্রভুর প্রশংসা কর!

136
1 প্রভুর প্রশংসা কর কারণ িতিনই মঙ্গলকর|

তঁার প্রকৃত েপ্রম িবরাজমান থােক|
2 িযিন সব েদবতােদর েদবতা, েসই ঈশ্বেরর প্রশংসা কর!

তঁার প্রকৃত েপ্রম িচর িবরাজমান থােক|
3 সব প্রভুেদর প্রভুেক প্রশংসা কর!

তঁার প্রকৃত েপ্রম িচর িবরাজমান থােক|
4 ঈশ্বেরর প্রশংসা কর িযিন একাই িবস্ময়কর সব কাজ কেরন!

তঁার প্রকৃত েপ্রম িচর িবরাজমান থােক|
5 ঈশ্বেরর প্রশংসা কর িযিন প্রজ্ঞা িদেয় আকাশ সৃষ্টি কেরেছন!

তঁার প্রকৃত েপ্রম িচর িবরাজমান থােক|
6শুষ্ক ভূখণ্ডেক িতিন সাগের স্থাপন কেরন|

তঁার প্রকৃত েপ্রম িচর িবরাজমান থােক|
7 ঈশ্বর মহান আেলাগুেলা সৃষ্টি কেরেছন|

তঁার প্রকৃত েপ্রম িচর িবরাজমান থােক|
8 িদনেক শাসন করার জনয্ ঈশ্বর সূযর্ সৃষ্টি কেরেছন|

তঁার প্রকৃত েপ্রম িচর িবরাজমান থােক|
9 রািত্রেক শাসন করার জনয্ ঈশ্বর চঁাদ এবং তারা সৃষ্টি কেরেছন|
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তঁার প্রকৃত েপ্রম িচর িবরাজমান থােক|
10 িমশেরর প্রথম জাত মানুষ এবং প্রাণীেক ঈশ্বর হতয্া কেরিছেলন|

তঁার প্রকৃত েপ্রম িচর িবরাজমান থােক|
11 ঈশ্বর ইস্রােয়লেক িমশর েথেক েবর কের এেনিছেলন|

তঁার প্রকৃত েপ্রম িচর িবরাজমান থােক|
12 ঈশ্বর তঁার িবপুল শিক্ত ও ক্ষমতা প্রদশর্ন কের িছেলন|

তঁার প্রকৃত েপ্রম িচর িবরাজমান থােক|
13 ঈশ্বর েলািহত সাগরেক দুভােগ ভাগ কেরিছেলন|

তঁার প্রকৃত েপ্রম িচর িবরাজমান থােক|
14 ঈশ্বর েলািহত সাগেরর মেধয্ িদেয় ইস্রােয়লেক পিরচািলত কেরিছেলন|

তঁার প্রকৃত েপ্রম অনন্তকাল অবয্াহত থােক|
15ফেরৗণ এবং ৈসনয্বািহনীেক ঈশ্বর েলািহত সাগের ডুিবেয় িদেয়িছেলন|

তঁার প্রকৃত েপ্রম িচর িবরাজমান থােক|
16 ঈশ্বর তঁার েলাকেদর মরুভূিমর মেধয্ িদেয় পথ েদিখেয়িছেলন|

তঁার প্রকৃত েপ্রম িচর িবরাজমান থােক|
17 ঈশ্বর শিক্তশালী রাজােদর পরািজত কেরিছেলন|

তঁার প্রকৃত েপ্রম িচর িবরাজমান থােক|
18 ঈশ্বর বলবান রাজােদর পরািজত কেরিছেলন|

তঁার প্রকৃত েপ্রম িচর িবরাজমান থােক|
19 ঈশ্বর ইেমারীয়েদর রাজা সীেহানেক পরািজত কেরিছেলন|

তঁার প্রকৃত েপ্রম িচর িবরাজমান থােক|
20 ঈশ্বর বাশেনর রাজা ওগেক পরািজত কেরিছেলন|

তঁার প্রকৃত েপ্রম িচর িবরাজমান থােক|
21 ঈশ্বর তােদর ভূখণ্ড ইস্রােয়লেক িদেয়িছেলন|

তঁার প্রকৃত েপ্রম িচর িবরাজমান থােক|
22 ঈশ্বর েসই ভূখণ্ড ইস্রােয়লেক উপহারস্বরূপ িদেয়েছন|

তঁার প্রকৃত েপ্রম িচর িবরাজমান থােক|
23 যখন আমরা পরািজত হেয়িছলাম, তখন ঈশ্বর আমােদর স্মরেণ েরেখিছেলন|

তঁার প্রকৃত েপ্রম িচর িবরাজমান থােক|
24 ঈশ্বর আমােদর শত্রুর হাত েথেক বঁািচেয়িছেলন|

তঁার প্রকৃত েপ্রম িচর িবরাজমান থােক|
25 ঈশ্বর প্রেতয্কিট েলাকেক আহার েদন|

তঁার প্রকৃত েপ্রম িচর িবরাজমান থােক|
26 স্বেগর্র ঈশ্বেরর প্রশংসা কর|

তঁার প্রকৃত েপ্রম িচর িবরাজমান থােক|

137
1 বািবেলর নদীগুিলর তীের আমরা বেসিছলাম

এবং যখন িসেয়ােনর কথা মেন পেড়িছল, তখন আমরা েকঁেদিছলাম|
2আমরা আমােদর বীণাগুিল িনকটবতীর্ বাইশী গােছ ঝুিলেয় েরেখিছলাম|
3 বািবেলর েলাকরা যারা আমােদর অিধকার কেরিছল, তারা আমােদর গান গাইেত বেলিছেলা|
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ওরা আমােদর আনেন্দর গান গাইেত বেলিছেলা|
ওরা আমােদর িসেয়ান সম্পেকর্ গান গাইেত বেলিছেলা|

4 িকন্তু িবেদশ িবভঁুইেত
আমরা প্রভুর গান গাইেত পাির না!

5 েজরুশােলম, কখনও যিদ আিম েতামােক ভুেল যাই,
তাহেল েযন আিম বাজনা বাজােত ভুেল যাই|

6 েজরুশােলম কখনও যিদ আিম েতামােক ভুেল যাই,
তাহেল েযন আবার আিম গান না গাই|

আিম প্রিতজ্ঞা করিছ
আিম েতামােক কখনও ভুলেবা না|

7আিম প্রিতজ্ঞা করিছ েয,
েজরুশােলম সবর্দাই আমার েশ্রষ্ঠতম আনন্দ হেব|

েহ প্রভু, েজরুশােলেমর পতেনর িদন ইেদামীয়রা িক কেরিছল মেন রাখেবন|
তারা িচৎকার কের বেলিছল, “েভেঙ্গ েফেলা, আমূল েভেঙ েফেলা!”

8 বািবল তুিম ধ্বংস হেয় যােব!
েসই েলাকই ধনয্ েয েতামার প্রাপয্ শািস্ত েতামােক েদয়|

েসই মানুেষর প্রশংসা েহাক্ েয েলাক, েতামােক েসই ভােব আঘাত কের, েযমন তুিম আমােদর আঘাত
কেরিছেল|

9 েসই েলাক ধনয্ েয েতামােদর িশশুেদর আঁকেড় ধের
আর তােদর পাথের িপেষ েফেল|

138
দায়ূেদর একিট গীত|
1 ঈশ্বর, আমার সবর্ান্তঃকরণ িদেয় আিম আপনার প্রশংসা কির|

সব েদবতার সামেন আিম আপনার গান গাইেবা|
2 ঈশ্বর, আপনার পিবত্র মিন্দের আিম মাথা নত কের প্রণাম কির|

আিম আপনার নাম েপ্রম এবং িনষ্ঠার প্রশংসা কির|
কারণ আপনার প্রিতশ্রুিত আপনার নামেক পৃিথবীর সব িকছুর ঊেদ্ধর্ প্রিতষ্ঠা কেরেছ|
3 ঈশ্বর, আিম আপনার সাহাযয্ েচেয়িছলাম|

আপিন আমায় সাড়া িদেয়েছন! আপিন আমায় শিক্ত িদেয়েছন|
4 প্রভু, পৃিথবীর প্রেতয্কটা রাজা যখন শুনেব আপিন িক বেলন

তখন তারা আপনার প্রশংসা করেব|
5 তারা প্রভুর পেথর বন্দনা গান গাইেব

কারণ প্রভুর মিহমা অতয্ন্ত মহান|
6 যিদও ঈশ্বর মিহমািন্বত

তথািপ িতিন নম্র বয্িক্তেদর সম্বেন্ধ যত্ন েনন|
আত্মগবীর্ েলাকরা িক কের তা ঈশ্বর জােনন,

িকন্তু িতিন তােদর েথেক দূের থােকন|
7 েহ ঈশ্বর, আিম সংকেট পেড়িছ, আমায় বঁািচেয় রাখেবন|

শত্রুরা যিদ আমার প্রিত কু্রদ্ধ হয়, ওেদর হাত েথেক আমায় রক্ষা করেবন|
8 প্রভু, আপিন যা প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলন েসই সব িজিনস আমায় িদন|
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প্রভু, আপনার প্রকৃত েপ্রম িচর িবরাজমান থােক|
প্রভু, আপিন আমােদর সৃষ্টি কেরেছন| তাই আমােদর েছেড় যােবন না|

139
সঙ্গীত পিরচালেকর প্রিত| দায়ূেদর একিট প্রশংসা গীত|
1 প্রভু আপিন আমায় পরীক্ষা কেরেছন|

আমার সম্পেকর্ আপিন সবই জােনন|
2আিম কখন বিস এবং উিঠ আপিন তাও জােনন|

বহু দূর েথেকই আপিন আমার িচন্তা-ভাবনা জানেত পােরন|
3 প্রভু, আিম েকাথায় যাই এবং আিম েকাথায় শুই তাও আপিন জােনন|

আিম যা কির তার সবই আপিন জােনন|
4 প্রভু, আিম িকছু বলার আেগই

আপিন বুেঝ যান আিম িক বলেত চাই|
5 প্রভু, আপিন আমার সামেন িপছেন আমার চারিদেক রেয়েছন|

নম্রভােব আমার ওপর আপনার হাত রাখুন|
6আপিন যা জােনন তােত আিম িবস্ময়ািভভূত|

এটা আমার েবােধর অতীত|
7 েযখােন েযখােন আিম যাই সবর্ত্রই আপনার আত্মা িবরাজ কের|

েহ প্রভু, আিম আপনার কাছ েথেক পালােত পাির না|
8 েহ প্রভু, যিদ আিম স্বগর্েলােক যাই, আপিন েসখােন রেয়েছন|

যিদ আিম পাতােল যাই, আপিন েসখােনও রেয়েছন|
9 প্রভু, েযখােন সূেযর্র উদয় হয় েসই পূবর্িদেক যিদ আিম যাই আপিন েসখােন রেয়েছন|

যিদ আিম পিশ্চেমর সমুেদ্র যাই েসখােনও আপিন রেয়েছন|
10 েসখােনও আপনার ডান হাত আমায় ধের থােক

এবং আমায় পিরচািলত কের|

11 প্রভু, আিম আপনার কাছ েথেক লুিকেয় থাকেত চাইেত পাির এবং বলেত পাির,
“িদেনর আেলা এখন রািত্রেত বদেল েগেছ|
িনশ্চয়ই অন্ধকার আমােক লুিকেয় েদেব|”

12 িকন্তু অন্ধকার আপনার কােছ অন্ধকার নয়|
প্রভু, রাত আপনার কােছ িদেনর মতই উজ্জ্বল|

13 প্রভু আপিন আমার সারা েদহ সৃষ্টি কেরেছন|
যখন আিম মাতৃেদেহ িছলাম তখনও আপিন আমার সম্পেকর্ সব জানেতন|

14 প্রভু, আিম আপনার প্রশংসা কির! আপিন অতয্ন্ত িবস্ময়-িবহ্বলভােব ও চমৎ  কার ভােব আমােক সৃষ্টি
কেরেছন|

আিম খুব ভােলাভােব জািন েয আপিন যা িকছু কেরেছন সবই চমৎ  কার|

15আপিন আমার সম্পেকর্ সব িকছু জােনন|
মােয়র েদেহ লুিকেয় যখনআমার শরীর বড় হিচ্ছেলা তখনআপিন আমার অিস্থ মজ্জােক পযর্ন্ত লক্ষয্
কেরিছেলন|

16আমার প্রেতয্কিট অঙ্গ প্রতয্ঙ্গেক আপিন বাড়েত েদেখিছেলন|
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আপনার গ্রেন্থ আপিন েস সম্বেন্ধ িলেখ েরেখেছন|
প্রেতয্কিদন আপিন আমার ওপর লক্ষয্ েরেখেছন|

তার মেধয্ একটাও হািরেয় যায় িন|
17আপনার িচন্তাগুেলা আমার কােছ গুরুত্বপূণর্|

ঈশ্বর আপিন কত জােনন!
18 যিদ আিম আপনার িচন্তাগুেলােক গুনেত পারতাম, তারা সংখয্ায় সমস্ত বালুকণার েচেয় েবশী হেতা

এবং যখন আিম েশষ করতাম, তখনও আিম আপনার সেঙ্গ থাকতাম|

19 ঈশ্বর, দুষ্ট েলাকেদর েশষ কের িদন|
ওই ঘাতকেদর আমার েথেক দূের সিরেয় িনন|

20 ওই মন্দ েলাকরা আপনার সম্পেকর্ মন্দ কথা বেল|
ওরা আপনার নাম সম্পেকর্ বােজ কথা বেল|

21 প্রভু যারা আপনােক ঘৃণা কের আিম তােদর ঘৃণা কির|
যারা আপনার িবরুেদ্ধ যায় তােদর আিম ঘৃণা কির|

22আিম তােদর পুেরাপুির ঘৃণা কির!
আপনার শত্রুরা আমারও শত্রু|

23 েহ প্রভু, আমার িদেক েদখুন এবং আমার অন্তরেক জানুন|
আমায় পরীক্ষা করুন এবং আমার িচন্তাগুেলা জানুন|

24 েদখুন েকান মন্দ িচন্তা আমার মেন আেছ িকনা
এবং আমােক েসই পেথ পিরচািলত করুন েয পথ িচর িবরাজমান থােক|

140
সঙ্গীত পিরচালেকর প্রিত| দায়ূেদর একিট প্রশংসা গীত|
1 প্রভু মন্দ েলাকেদর হাত েথেক আমায় রক্ষা করুন|

নৃশংস েলােকর েথেক আমায় রক্ষা করুন|
2 ওই েলাকরা মন্দ কাজ করার পিরকল্পনা কের|

ওই েলাকরা সবর্দাই লড়াই কের|
3 ওেদর িজভ িবষধর সােপর মত|

ওেদর িজেভর নীেচ সােপর মতই িবষ থােক|

4 প্রভু, দুষ্ট েলাকেদর েথেক আমায় রক্ষা করুন|
নৃশংস েলাকেদর েথেক আমায় রক্ষা করুন; ওই েলাকরা আমায় ফঁােদ েফলবার জনয্ আমায় তাড়া
কের|

5 ওই উদ্ধত েলাকরা আমার জনয্ ফঁাদ েপেতেছ|
আমােক ধরার জনয্ ওরা জাল িবিছেয়েছ|
ওরা আমার পেথ ফঁাদ েপেতেছ|

6 প্রভু, আপিনই আমার ঈশ্বর|
প্রভু আমার প্রাথর্না শুনুন|

7 প্রভু, আপিন আমার শিক্তশালী প্রভু; আপিন আমার পিরত্রাতা|
আপিন আমার িশরস্ত্রােণর মত েযটা যুেদ্ধর সময় আমার মাথােক রক্ষা কের|
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ওেদর পিরকল্পনােক সফল হেত েদেবন না|
তাহেল ওরা িনেজেদর ছািড়েয় যােব|

8 প্রভু, ঐ েলাকরা দুষ্ট| ওরা যা চায় তা ওেদর েপেত েদেবন না|
ওেদর পিরকল্পনােক সফল হেত েদেবন না; নতুবা ওরা শিক্তশালী হেয় উঠেত পাের|

9 েহ প্রভু, আমার শত্রুেক জয়ী হেত েদেবন না; ওরা সবসমেয়ই মন্দ ফিন্দ আঁেট|
ওেদর খারাপ ফিন্দগুেলা েযন ওেদর েক্ষেত্রই ঘেট|

10 ওেদর মাথায় জ্বলন্ত কয়লা েঢেল িদন|
আমার শত্রুেদর আগুেন েফেল িদন|
ওেদর কবেরর মেধয্ িনেক্ষপ করুন যােত ওরা আর ওখান েথেক উঠেত না পাের|

11 প্রভু, ওই িমথয্াবাদীেদর বঁাচেত েদেবন না|
ওই মন্দ েলাকেদর প্রিত েযন মন্দ ঘটনাই ঘেট|

12আিম জািন প্রভু নয্ায়সঙ্গভােব দিরদ্রেদর িবচার কেরন|
ঈশ্বর সহায়হীনেক সাহাযয্ কেরন|

13 েহ প্রভু, সৎ ও ভাল েলাকরা আপনার নােমর প্রশংসা করেব|
সৎ েলাকরা আপনার উপাসনা করেব|

141
দায়ূেদর প্রশংসা গীেতর অনয্তম|
1 প্রভু, সাহােযয্র জনয্ আিম আপনােক ডাকিছ|

যখন আিম আপনার কােছ প্রাথর্না কির তখন আমার প্রাথর্না শুনুন|
শীঘ্রই আমােক সাহাযয্ করুন!

2 প্রভু আমার প্রাথর্না গ্রহণ করুন; এটা েযন জ্বলন্ত ধূেপর সুগিন্ধর মত হয়|
এটা েযন সান্ধয্কালীন উৎসেগর্র মত হয়|

3 প্রভু, আিম যা বিল েস সম্বেন্ধ েযন সাবধান হই;
আিম েযন েকান মন্দ কথা না বিল|

4 মন্দ কাজ করার আকাঙ্খা আমার মেধয্ থাকেত েদেবন না|
মন্দ েলাকরা যা কের আনন্দ পায়
আমােক তার সািমল হেত েদেবন না|

5 একজন সৎ েলাক আমার ভুল সংেশাধন কিরেয় িদেত পাের|
েসটা তারই দয়া|

আপনার অনুগামীরা আমার সমােলাচনা করেত পাের|
েসটা ওেদর পেক্ষ ভােলা কাজ হেব; তাও আিম েমেন েনেবা|

িকন্তু মন্দ েলাকরা েয সব মন্দ কাজ কের তার িবরুেদ্ধ আিম সবর্দাই প্রাথর্না করেবা|
6 ওেদর শাসকেদর শািস্ত েপেত িদন|

তখন েলােক জানেত পারেব আিম সতয্ বেলিছলাম|

7 েলােক মািট েখঁােড়, জিম চাষ কের এবং সার ছিড়েয় েদয়|
একই রকমভােব ওেদর কবেরর চারিদেক আমােদর হাড় ছড়ােনা থাকেব|

8 েহ আমার প্রভু, আিম সাহােযয্র জনয্ আপনার িদেক েচেয় থািক|
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আিম আপনােক িবশ্বাস কির| আমােক মের েযেত েদেবন না|
9 মন্দ েলাকরা আমার জনয্ ফঁাদ েপেতেছ|

আমােক ওেদর ফঁােদ পড়েত েদেবন না|
ওরা েযন ওেদর ফঁােদ আমার ধরেত না পাের|

10 দুষ্ট েলাকরা িনেজরাই েযন িনেজেদর ফঁােদ পেড়|
এবং আিম েযন অনাহত ভােব চেল েযেত পাির|

142
দায়ূেদর একিট মস্কীল| যখন িতিন গুহায় িছেলন েসই সময় েথেক একিট প্রাথর্না|
1আিম সাহােযয্র জনয্ প্রভুেক ডাকেবা|

আিম প্রভুর কােছ প্রাথর্না করেবা|
2আিম প্রভুেক আমার সব সংকেটর কথা বলেবা|

আিম প্রভুেক আমার অসুিবধার কথা বলেবা|
3আমার শত্রুরা আমার জনয্ একটা ফঁাদ েপেতেছ|

আিম সমপর্ণ করেত প্রস্তুত|
িকন্তু প্রভু জােনন আমার মেধয্ িক হেচ্ছ|

4আিম চারিদেক েদিখ,
িকন্তু আিম আমার েকান বনু্ধ েদিখ না|

আমার পালােনার েকান জায়গা েনই|
েকউ আমােক রক্ষা করার েচষ্টা কের না|

5 তাই আিম প্রভুর কােছ উচ্চস্বের সাহাযয্ প্রাথর্না কেরিছলাম|
“প্রভু, আপিনই আমার িনরাপদ আশ্রয়স্থল|
প্রভু আপিনই আমায় বঁাচেত িদেত পােরন|”

6 েহ প্রভু, আমার প্রাথর্না শুনুন
কারণ আিম অসহায়|

যারা আমায় তাড়া কের তােদর হাত েথেক আমায় রক্ষা করুন|
ওই েলাকগুেলা আমার পেক্ষ প্রচণ্ড শিক্তশালী|

7আমােক এই ফঁাদ এিড়েয় েযেত সাহাযয্ করুন
যােত আিম আপনার নােমর প্রশংসা করেত পাির|

এবং ভােলা েলাকরা এেস আমার সেঙ্গ উদযাপন করেব,
কারণ আপিন আমায় প্রযেত্ন েরেখিছেলন|

143
দায়ূেদর প্রশংসা গীেতর অনয্তম|
1 প্রভু, আমার প্রাথর্না শুনুন|

এবং তারপর আমার প্রাথর্নার উত্তর িদন|
আমােক েদখান েয সিতয্ই আপিন কত মঙ্গলকর ও িবশ্বস্ত|

2আিম আপনার দাস, আমােক িবচার করেবন না|
কারণ েকান জীিবত বয্িক্ত আপনার সামেন কখনই িনেদর্ াষ বেল িবেবিচত হেত পাের না|
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সারা জীবন ধের আিম িক কখনও িনষ্পাপ বেল িবেবিচত হব|
3 িকন্তু শত্রুরা আমায় তাড়া কেরেছ|

তারা আমার জীবনেক েভেঙ্গ গঁুিড়েয় মািটেত িমিশেয় িদেয়েছ|
দীঘর্িদন আেগ মের যাওয়া েলােকর মত

ওরা আমােক অন্ধকার কবের েঠেল িদেচ্ছ|
4আিম তয্াগ করেত প্রস্তুত|

আিম আমার সাহস হািরেয় েফেলিছ|
5 িকন্তু দীঘর্কাল আেগ িক ঘেটিছেলা আমার তা মেন আেছ|

বহু িবষয়, েযগুেলা আপিন কেরিছেলন তার সম্বেন্ধ আিম ভািব|
আপনার িবপুল ক্ষমতা িদেয় আপিন যা কেরিছেলন েস সম্পেকর্ আিম বেল থািক|

6 প্রভু, আমার দু হাত তুেল আপনার কােছ প্রাথর্না কির,
েযমন কের শুকেনা জিম বৃষ্টির প্রতীক্ষা কের েতমন কের আিম আপনার সাহােযয্র প্রতীক্ষা কির|

7 শীঘ্রই আমােক উত্তর িদন প্রভু|
আিম সাহস হািরেয়িছ|

আমার েথেক িবমুখ হেবন না|
কবের শুেয় থাকা মৃত েলােকর মত আমােক মৃত হেত েদেবন না|

8 প্রভু আজেকর সকােল আমােক আপনার প্রকৃত েপ্রম প্রদশর্ন করুন|
আিম আপনােত িবশ্বাস রািখ|

আমার যা করণীয় তা আমায় েদখান|
আিম আমার জীবন আপনার হােত সমপর্ণ করিছ!

9 প্রভু আিম িনরাপত্তার জনয্ আপনার কােছ এেসিছ|
শত্রুেদর েথেক আমায় রক্ষা করুন|

10আমােক িদেয় আপিন িক করােত চান তা আমায় েদখান|
আপিন আমার ঈশ্বর|

আপনার মহৎ  উদ্দীপনা িদেয়
আমায় সিঠক পেথ এিগেয় িদন|

11 প্রভু আমােক বঁাচেত িদন,
তাহেল েলােক আপনার নােমর প্রশংসা করেব|

আপিন েয প্রকৃতই মঙ্গলকর তা আমায় েদখান
এবং শত্রুেদর েথেক আমায় রক্ষা করুন|

12 েহ প্রভু, আপনার প্রকৃত েপ্রম প্রদশর্ন করুন
এবং যারা আমায় েমের েফলেত চাইেছ েসই শত্রুেদর হাত েথেক আমায় রক্ষা করুন|

তােদর পরািজত করুন
এবং তােদর ধ্বংস করুন|

144
দায়ূেদর একিট গীত|
1 প্রভু আমার িশলা,

আমার িনরাপদ স্থান; প্রভুর প্রশংসা কর!
প্রভু আমার হাতগুেলােক যুেদ্ধর জনয্ প্রিশক্ষণ েদন|

িতিন আমার আঙু্গলগুিলেক সংগ্রােমর জনয্ প্রিশক্ষণ েদন|
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2 প্রভু আমায় ভােলাবােসন এবং রক্ষা কেরন|
উঁচু পাহােড় প্রভু আমার িনরাপদ আশ্রয়স্থল,

প্রভুই আমায় উদ্ধার কেরন|
প্রভুই আমার ঢাল|

আিম তঁােক িবশ্বাস কির|
আমার েলাকেদর িতিন আমার অধীনস্থ কেরন|

3 প্রভু, েলাকরা েকন আপনার কােছ এত গুরুত্বপূণর্?
েকন আপিন আমােদর সম্বেন্ধ যত্ন েনন|

4 একজন েলােকর জীবন বাতােসর ফুত্ কােরর মত|
একজন মানুেষর জীবন চলমান ছায়ার মত|

5 প্রভু, আকাশ িবদীণর্ কের েনেম আসুন|
পবর্ত স্পশর্ করুন, পবর্ত েথেক েধঁায়া েবিরেয় আসেব|

6 েহ প্রভু, আপিন িবদুয্েতর চমক পাঠান এবং আমার শত্রুেদর ছত্রভঙ্গ করুন|
আপনার “তীরগুিল” িনেক্ষপ করুন এবং তােদর পালােত বাধয্ করুন|

7 প্রভু, স্বগর্ েথেক েনেম আসুন এবং আমায় রক্ষা করুন!
শত্রুর সাগের আমােক ডুেব েযেত েদেবন না|
এই সব িবেদশীেদর হাত েথেক আমায় রক্ষা করুন|

8 এই শত্রুরা িমথয্াবাদী|
ওরা এমন কথা বেল যা সতয্ নয়|

9 প্রভু েয সব িবস্ময়কর কাজ আপিন কেরন, েস সম্পেকর্ আিম একটা নতুন গান গাইেবা|
দশতারা বীণা বািজেয় আিম আপনার প্রশংসা করেবা|

10 রাজােদর তঁােদর যুদ্ধসমূেহ জয়ী হেত প্রভু সাহাযয্ কেরন|
প্রভু তঁার দাস দায়ূদেক শত্রুর তরবাির েথেক রক্ষা কেরেছন|

11 এই িবেদশীর হাত েথেক আমায় রক্ষা করুন|
এইসব শত্রুরা িমথয্াবাদী|
ওরা এমন কথা বেল যা সতয্ নয়|

12আমােদর তরুণ েছেলরা শক্ত গােছর মত|
আমােদর কনয্ারা প্রাসােদর অনুপম কারুকােযর্র মত|

13আমােদর েগালাগুিল
সব রকম ফসেল পূণর্|

আমােদর চারণেক্ষেত্র
হাজাের হাজাের েমষ রেয়েছ|
14আমােদর ৈসনয্রা সুরিক্ষত|

েকান শত্রু েজার কের এখােন প্রেবশ করেত চাইেছ না|
আমরাও যুদ্ধ করেত যািচ্ছ না|

রাস্তাগুেলােত েলাকজন িচৎকার করেছ না|
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15 এই রকম সময় েলাকজন ভীষণ খুশী|
প্রভু যিদ স্বয়ং তােদর ঈশ্বর হন েলাকজন ভীষণ খুশী হয়|

145
দায়ূেদর একিট ভজন|
1 েহ আমার ঈশ্বর এবং রাজা, আিম আপনার প্রশংসা কির|

িচরিদেনর জনয্ এবং অনন্তকােলর জনয্ আিম আপনার নামেক আশীবর্াদ কির|
2 প্রিতিদন আিম আপনার প্রশংসা কির|

িচরিদেনর জনয্ আিম আপনার নােমর প্রশংসা কির|
3 প্রভু মহান; েলাকজন ভীষণভােব তঁার প্রশংসা কের|

েয সব মহৎ  কাজ িতিন কেরন, তা আমরা গুনেত পাির না|
4 প্রভু, আপিন যা কেরন তার জনয্ েলাকজন িচরিদন আপনার প্রশংসা করেব|

আপিন েয মহৎ  কাজ কেরন তার সম্পেকর্ তারা বলেব|
5আপনার মহত্ব এবং মিহমা দুইই চমৎ  কার|

আপনার িবস্ময়কর কাজ সম্পেকর্ আিম বলেবা|
6 প্রভু, েয সব িবস্ময়কর কাজ আপিন কেরন েস সম্পেকর্ েলােক বলেব|

আপিন েয সব মহৎ  কাজ কেরন েস সম্পেকর্ আিম বলেবা|
7আপিন েযসব ভােলা কাজ কেরন েস সম্পেকর্ েলাকরা বলেব|

েলােক আপনার ধািম্মর্কতার গান গাইেব|

8 প্রভু দয়াময় এবং ক্ষমাশীল|
প্রভু িস্থতধী এবং েপ্রেম পিরপূণর্|

9 প্রিতিট েলােকর জনয্ই প্রভু মঙ্গলকর|
প্রভু যা িকছু সৃষ্টি কেরেছন তার প্রিতিট বস্তুর প্রিত িতিন করুণা প্রদশর্ন কেরন|

10 প্রভু, আপিন যা কেরন, তাই আপনােক প্রশংসা এেন েদয়|
আপনার অনুগামীরা আপনার প্রশংসা কের|

11 তারা বেল আপনার রাজত্ব কত মহৎ  |
তারা আপনার মহত্ব সম্বেন্ধ বেল|

12 তাই েহ প্রভু, আপিন েয সব মহৎ  কাজ কেরন অনয্ েলােকরা তা জানেত পাের
এবং তারা জানেত পাের আপনার রাজত্ব কত িবশাল এবং েগৗরবময়|

13 প্রভু, আপনার রাজত্ব িচর িবরাজমান থাকেব|
আপিন িচরিদনই রাজত্ব করেবন|

14 পিতত মানুষেক প্রভু উদ্ধার কেরন|
যারা সমসয্ায় পেড় প্রভু তােদর সাহাযয্ কেরন|

15 েহ প্রভু, সমস্ত জীিবত প্রাণী তােদর খােদয্র জনয্ আপনার িদেক েচেয় থােক|
এবং যথাসমেয় আপিন তােদর খাদয্ েদন|

16 েহ প্রভু, আপিন আপনার হাত খুেল িদন
এবং জীিবত প্রাণীেদর যা িকছু প্রেয়াজন তা িদন|

17 প্রভু যা িকছু কেরন তা সবই ভােলা|
যা িকছু িতিন কেরন তা েদিখেয় েদয় িতিন কত মঙ্গলকর এবং িবশ্বস্ত|
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18 যারা তঁার সাহাযয্ প্রাথর্না কের, প্রভু ওই সব েলােকর কােছই থােকন|
িতিন তঁার উপাসকেদর অন্তরঙ্গ|

19 তঁার অনুগামীরা যা চান প্রভু তাই কেরন|
িতিন ওেদর প্রাথর্নার উত্তর েদন এবং ওেদর রক্ষা কেরন|

20 যারা তঁােক ভােলাবােস, প্রভু তােদর রক্ষা কেরন|
িকন্তু মন্দ েলাকেদর প্রভু িবনাশ কেরন|

21আিম প্রভুর প্রশংসা করেবা!
সব েলাক েযন িচরিদন ধের তঁার পিবত্র নােমর প্রশংসা কের|

146
1 প্রভুর প্রশংসা কর!

েহ আমার আত্মা, প্রভুর প্রশংসা কর!
2আমার সারাজীবন ধের আিম প্রভুর প্রশংসা করেবা|

সারা জীবন আিম তঁার প্রশংসা করেবা|
3 সাহােযয্র জনয্ েতামরা েনতােদর ওপর িনভর্ র কর না|

েলােকেদর িবশ্বাস কর না| েকন? কারণ েলােক েতামােক বঁাচােত পাের না|
4 মানুষ মের কবের চেল যায়|

তখন তােদর সাহােযয্র সব পিরকল্পনা েশষ হেয় যায়|
5 িকন্তু যারা ঈশ্বেরর কাছ েথেক সাহাযয্ চায় তারা ভীষণ সুখী হয়|

ওরা ওেদর প্রভু ঈশ্বেরর ওপর িনভর্ র কের|
6 প্রভুই স্বগর্ এবং পৃিথবী সৃষ্টি কেরেছন|

প্রভু সমুদ্র এবং তার েভতেরর সব িজিনস সৃষ্টি কেরেছন|
প্রভু তােদর িচরিদন রক্ষা করেবন|
7 িনেস্পিষত েলাকেদর জনয্ প্রভু িঠক কাজ কেরন|

ঈশ্বর কু্ষধাতর্ মানুষেক আহার েদন|
কারাগাের বদ্ধ মানুষেক প্রভুই মুক্ত কেরন|

8 প্রভু অন্ধেক পুনরায় দৃষ্টি েদন|
যারা সমসয্ায় পেড়েছ, প্রভু তােদর সাহাযয্ কেরন|

েয সব েলাকরা ভাল তােদর প্রভু ভােলাবােসন|
9আমােদর েদেশ েয সব িবেদশীরা বাস কের তােদর প্রভু রক্ষা কেরন|

প্রভুই িবধবা ও অনাথেদর েদখােশানা কেরন
িকন্তু মন্দ েলাকেদর প্রভু িবনাশ কেরন|

10 প্রভু িচরিদনই শাসন করেবন!
িসেয়ান, েতামার ঈশ্বর িচরিদনই রাজত্ব করেবন!

প্রভুর প্রশংসা কর!

147
1 প্রভুর প্রশংসা কর কারণ িতিন মঙ্গলকর|

আমােদর ঈশ্বেরর কােছ প্রশংসার গান কর|
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তঁার প্রশংসা করা ভােলা এবং মেনারম|
2 প্রভু েজরুশােলম শহরিট বািনেয়েছন|

েয সব ইস্রােয়লীয়েক বন্দী িহেসেব িনেয় যাওয়া হেয়িছেলা ঈশ্বর তােদর িফিরেয় এেনিছেলন|
3 ঈশ্বর তােদর ভগ্নহৃদয় সািরেয় তুেলিছেলন

এবং তােদর ক্ষেতর শুশ্রূষা কেরিছেলন|
4 ঈশ্বর তারা গণনা কেরন

এবং প্রেতয্কিটেক তােদর নাম ধের ডােকন|
5আমােদর প্রভু মহান; িতিন প্রচণ্ড শিক্তশালী|

িতিন েয কত জােনন তার েকান সীমা েনই|
6 িবনয়ী েলাকেদর ঈশ্বর সাহাযয্ কেরন|

িকন্তু মন্দ েলাকেদর িতিন হতিবহ্বল কের েদন|
7 প্রভুেক ধনয্বাদ দাও|

বীণা বািজেয় তঁার প্রশংসা কর|
8 ঈশ্বর আকাশেক েমেঘ েঢেক েদন|

ঈশ্বরই বৃষ্টি আেনন|
ঈশ্বরই পাহােড় ঘােসর জন্ম েদন|
9 ঈশ্বর প্রাণীেক খাদয্ েদন|

ঈশ্বর নবীন পাখীেদর আহার েদন|
10 মানিবক ইচ্ছাসমূহ ঈশ্বেরর মেধয্ থােক না|

যুেদ্ধর শিক্তশালী েঘাড়াগুেলা িতিন চান না|
11 যারা তঁার উপাসনা কের তােদর িনেয়ই প্রভু সুখী|

যারা তঁার প্রকৃত েপ্রেম িবশ্বাস রােখ ঈশ্বর তােদর িনেয়ই খুশী হন|
12 েজরুশােলম, প্রভুর প্রশংসা কর!

িসেয়ান, েতামার প্রভুর প্রশংসা কর!
13 েজরুশােলম, েতামার ফটকগুিলেক ঈশ্বর দৃঢ় কেরেছন

এবং েতামার শহেরর েলাকজনেক ঈশ্বর আশীবর্াদ কেরন|
14 ঈশ্বর েতামােদর রােজয্ শািন্ত এেনেছন|

েসজনয্ই যুেদ্ধর সময় শত্রুরা েতামােদর ফসল িনেয় যায় িন এবং েতামােদর আহােরর জনয্ প্রচুর
শসয্ আেছ|

15 ঈশ্বর পৃিথবীেক একটা আেদশ িদেল
েস তৎ ক্ষণাৎ তা পালন কের|

16 যতক্ষণ পযর্ন্ত মািট পশেমর মত সাদা না হয়, ঈশ্বর ততক্ষণ তুষার পাত কেরন|
ঈশ্বরই িশলাবৃষ্টিেক বাতােসর মেধয্ ধূেলার মত উিড়েয় িনেয় যান|

17 ঈশ্বর আকাশ েথেক িশলাবৃষ্টি বষর্ণ করান|
তঁার পাঠােনা ঠাণ্ডা েকউ সহয্ করেত পাের না|
েয েমঘ িতিন পাঠান েকান েলাকই তােক দঁাড় করােত পাের না|

18 তারপর ঈশ্বর আর একটা আেদশ েদন এবং আবার উষ্ণ বাতাস বইেত শুরু কের|
বরফ গলেত শুরু কের এবং জল প্রবািহত হয়|

19 ঈশ্বর যােকাবেক তঁার িনেদর্ শ িদেয়িছেলন|
ঈশ্বর তঁার িনয়ম ও িবিধগুেলা ইস্রােয়লেক িদেয়িছেলন|

20অনয্ েকান জািতর জনয্ ঈশ্বর এসব কেরন িন|
তঁার িবিধগুেলা ঈশ্বর অনয্ েলাকেদর েশখান িন|
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প্রভুর প্রশংসা কর|

148
1 প্রভুর প্রশংসা কর!
েহ দূতগণ স্বগর্ েথেক প্রভুর প্রশংসা কর!
2 েতামরা সব দূতগণ, প্রভুর প্রশংসা কর!

তঁার েসনাবািহনীরা* প্রভুর প্রশংসা কর!
3 চন্দ্র ও সূযর্ প্রভুর প্রশংসা কর|

আকােশর তারকাগণ এবং আেলা তঁার প্রশংসা কর!
4 স্বেগর্র উচ্চতম স্থােন প্রভুর প্রশংসা কর!

েহ আকােশর উেদ্ধর্ র জলরািশ, তঁার প্রশংসা কর!
5 প্রভুর নােমর প্রশংসা কর|

কারণ ঈশ্বর আেদশ িদেয়িছেলন এবং তাই প্রিতিট বস্তু অিস্তত্ব েপেয়েছ!
6 িচরিদন অবয্াহত থাকবার জনয্ ঈশ্বর এই সব সৃষ্টি কেরেছন|

ঈশ্বর তােদর অনন্ত িবিধসমুহ িদেয়েছন|
7 পৃিথবীর সব িকছুই প্রভুর প্রশংসা কের!

মহাসাগেরর বড় বড় সামুিদ্রক প্রাণীরা, প্রভুর প্রশংসা কর!
8আগুন ও িশলাবৃষ্টি, তুষার এবং েধঁায়া,

এবং েঝােড়া বাতাস সবই ঈশ্বর সৃষ্টি কেরেছন|
9 ঈশ্বর পাহাড় ও পবর্তমালা সৃষ্টি কেরেছন,

ফেলর বৃক্ষসমুহ ও এরস গাছ সৃষ্টি কেরেছন|
10 সমস্ত প্রাণী ও গবািদ পশু এবং সরীসৃপ ও পািখ সৃষ্টি কেরেছন|
11 ঈশ্বরই পৃিথবীেত রাজাগণেক এবং জািতগণেক সৃষ্টি কেরেছন|

ঈশ্বরই েনতােদর ও িবচারকেদর সৃষ্টি কেরেছন|
12 ঈশ্বরই তরুণ তরুণীেদর সৃষ্টি কেরেছন|

ঈশ্বরই বৃদ্ধ ও যুবকেদর সৃষ্টি কেরেছন|
13 প্রভুর নােমর প্রশংসা কর|

িচরিদেনর জনয্ তঁার নােমর সম্মান কর!
পৃিথবী এবং স্বেগর্ যা িকছু রেয়েছ,

তারা সবাই প্রভুর প্রশংসা কর!
14 ঈশ্বর তঁার মানুষেদর শিক্তশালী করেবন|

েলাক ঈশ্বেরর অনুগামীেদর প্রশংসা করেব|
েলােক ইস্রােয়েলর প্রশংসা করেব|

ওরা েসই েলাক যােদর জনয্ ঈশ্বর লড়াই কেরন, প্রভুর প্রশংসা কর!

149
1 প্রভুর প্রশংসা কর!
প্রভু নতুন যা কেরেছন তার জনয্ একটা নতুন গান গাও!

েযখােন তঁার অনুগামীরা একসেঙ্গ জড় হয়, েসই সমােজ তঁার প্রশংসা কর|
* 148:2: তঁার েসনাবািহনীরা এটা “দূতগণ” হেত পাের অথবা “তারকা ও গ্রহসমুহ” অথবা “ৈসনয্বািহনীর েসনারা|”
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2 ইস্রােয়লেক তােদর স্রষ্টােক িনেয় আনন্দ করেত দাও|
িসেয়ােনর েলাকেক তােদর রাজােক িনেয় আনন্দ করেত দাও|

3 েলােকরা বীণা ও খঞ্জনী বাজাক
এবং নাচেত নাচেত ঈশ্বেরর প্রশংসা করুক!

4 ঈশ্বর তঁার েলাকেদর প্রিত প্রসন্ন|
ঈশ্বর তঁার িবনম্র েলাকেদর জনয্ এক িবস্ময়কর িজিনস কেরেছন|
িতিন তােদর রক্ষা কেরেছন!

5 েহ ঈশ্বর অনুগামীরা, েতামােদর জয়েক উপেভাগ কর!
িবছানায় যাওয়ার পের পযর্ন্ত সুখী হও|

6 েলাকজনেক িচৎকার কের প্রভুর প্রশংসা করেত দাও
এবং তােদর হােত তরবাির ধরেত দাও|

7 ওরা ওেদর শত্রুেদর শািস্ত িদেত যাক|
ওরা ওই সব েলাকেদর শািস্ত িদেত যাক|

8 ঈশ্বেরর েলাকরা ওেদর রাজােদর এবং বড় বড় েনতােদর
েলাহার িশকল িদেয় শৃঙ্খিলত করেব|

9 ঈশ্বেরর িনেদর্ শ মতই ঈশ্বেরর েলাকরা ওেদর শািস্ত েদেব|
ঈশ্বেরর সমস্ত অনুগামীরা, তঁােক সম্মান জানাও|

প্রভুর প্রশংসা কর!

150
1 প্রভুর প্রশংসা কর!
ঈশ্বেরর মিন্দের তঁার প্রশংসা কর!

স্বেগর্ তঁার ক্ষমতার প্রশংসা কর!
2 ঈশ্বর েয সব মহৎ  কাজ কেরন, তার জনয্ তঁার প্রশংসা কর!

তঁার সকল মহেত্বর জনয্ তঁার প্রশংসা কর!
3 িশঙা ও বঁািশর সাহােযয্ তঁার প্রশংসা কর!

বীণা ও লীরা বািজেয় তঁার প্রশংসা কর!
4 খঞ্জিন বািজেয় নাচ করেত করেত তঁার প্রশংসা কর!

তন্ত্রবাদয্যন্ত্র ও বঁািশ বািজেয় তঁার প্রশংসা কর!
5করতােলর উচ্চ ধ্বিনেত তঁার প্রশংসা কর!

কান ফাটােনা করতােলর শেব্দ তঁার প্রশংসা কর!

6 প্রেতয্কিট জীব েতামরা তঁার প্রশংসা কর!

প্রভুর প্রশংসা কর!
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িহেতাপেদশ

ভূিমকা
1এই নীিত-কথাগুিল দায়ুেদর পুত্র শেলামেনর জ্ঞানগভর্ িশক্ষামালা| শেলামন িছেলন ইস্রােয়েলর রাজা|

2 মানুষেক জ্ঞানী কের েতালা এবং তােদর সিঠক পেথর সন্ধান েদওয়াই এই কথাগুিলর উেদ্দশয্| এই
কথাগুিলর মাধয্েম েলােক জ্ঞানগভর্ িশক্ষামালা অনুধাবন করেত পারেব| 3 এই কথাগুিল েলাকেদর সিঠক
পথ বুঝেত সাহাযয্ কের| মানুষ সততা, নয্ায়পরায়ণতা ও ধাির্মকতার পথ িশখেব| 4 যঁারা জ্ঞান অজর্ ন
করেত চান েসই েলাকেদর এই কথাগুিল িশক্ষা প্রদান করেব| এই জ্ঞান িক কের প্রেয়াগ করেত হেব এই
িশক্ষামালা যুবসম্প্রদায়েক তাও িশিখেয় েদেব| 5 এমনিক জ্ঞানী বয্িক্তেদরও এই নীিত-কথাগুিল েশানা
উিচৎ | এই িশক্ষামালার মাধয্েম তঁােদর জ্ঞােনর বয্িপ্ত বৃিদ্ধ পােব, তঁারা আেরা পিণ্ডত হেয় উঠেবন| েয সব
েলাক িবিভন্ন সমসয্ার সমাধােন দক্ষ তঁারা আরও েবশী েবাধ লাভ করেবন| 6তখন ঐসব েলাকরা জ্ঞানপূণর্
রচনাবলী এবং কািহনীসমূহ যােদর মেধয্ রূপক অথর্ রেয়েছ েসগুেলা বুঝেত পারেবন| তঁারা জ্ঞানবানেদর
কথাগুিল অনুধাবন করেত সফল হেবন|

7 প্রভুেক মানয্ করা এবং শ্রদ্ধা করাই হল মানুেষর সবর্প্রথম কতর্ বয্| এটা তােদর প্রকৃত জ্ঞান অজর্ ন
করেত সাহাযয্ কের| িকন্তু শয়তান েবাকারা অনুশাসন এবং যথাথর্ জ্ঞানেক ঘৃণা কের|

পুেত্রর উেদ্দেশয্ শেলামেনর উপেদশ
8আমার পুত্র,* েতামার িপতা যখন েতামােক সংেশাধন কেরন তখন তঁার উপেদশ েশান| েতামার মােয়র

পরামশর্ও অবেহলা েকােরা না| 9 েতামার িপতামাতার েদওয়া িশক্ষাসমূহ েতামার মাথার ওপর একিট সুন্দর
মালার মত অথবা একিট কন্ঠহােরর মেতা েযটা েতামােক েদখেত আকষর্ক কের েতােল|

10 পুত্র আমার, পাপীরা েতামােকও পােপর পেথ টানেত েচষ্টা করেব| ঐ পাপীেদর কথায় কণর্পাত
েকােরা না| 11ঐসব পাপী েলাকরা হয়েতা েতামােক বলেব, “আমােদর দেল এেসা! আমরা একিট েলাকেক
হঠাৎ  আক্রমণ ও হতয্া করেত যািচ্ছ| আমরা একজন িনরীহ েলাকেক আক্রমণ করব| 12 আমরা তােক
হতয্া করব| আমরা ঐ েলাকিটেক মৃতুয্স্থেল পািঠেয় েদব| আমরা তােক কবের পাঠাব| 13আমরা সবর্প্রকার
বহুমূলয্ সামগ্রী চুির করব| আমরা েসই চুির করা ধনসম্পিত্ত িদেয় আমােদর গৃহ পিরপূণর্ করব| 14 তাই
আমােদর সেঙ্গ চেল এেসা, আমােদর সাহাযয্ কর| ঐ লুিন্ঠত ধন আমরা সবাই ভাগাভািগ কের েনব!”

15 পুত্র, ঐ পাপীেদর অনুসরণ েকােরা না| তােদর পােপর পেথ এক পাও অগ্রসর হেয়া না| 16 ঐসব
খারাপ েলাকরা পাপ কাজ করেত সবর্দাই প্রস্তুত| তারা সবর্দা েলাকেদর হতয্া করেত চায়|

17 েলাকরা পাখী ধরেত জাল পােত| িকন্তু জাল যখন পাতা হেচ্ছ তখন যিদ পাখীরা েদেখ েফেল তাহেল
েকান লাভ হেব না| 18 তাই পাপীরা কাউেক হতয্া করার আেগ তার জনয্ লুিকেয় প্রতীক্ষা কের| িকন্তু ওরা
িনেজেদর পাতা ফঁােদ পা িদেয়ই ধ্বংস হেব! 19 েলাভী েলাকরা তােদর িনেজেদর কুকেমর্র জনয্ তােদর
জীবন হারায়|

প্রজ্ঞা�এক গুণবতী রমণী
20 েশান! প্রজ্ঞা মানুষেক িশক্ষা েদওয়ার েচষ্টা করেছ| েস (প্রজ্ঞা) পেথঘােট এবং জনবহুল বাজাের

িচৎকার করেছ| 21 েস জনবহুল রাস্তার বঁাকগুিলেত িচৎকার করেছ| েস শহেরর ফটকগুিলর কােছ
েলাকেদর উেদ্দশয্ কের েচঁচােচ্ছ| প্রজ্ঞা বলেছ:
* 1:8: আমার পুত্র িহেতাপেদশ পুস্তকিট সম্ভবত: েলখা হেয়িছল একিট িকেশার েছেলর উেদ্দেশয্ েয এক যুবক হেয় উঠিছল| এই পুস্তক
তােক েশখায় েকমন কের এক দািয়ত্বশীল যুবক হেয় ওঠা যায় েয ঈশ্বরেক ভালবােস এবং শ্রদ্ধা কের|
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22 “ওেহ েবাকা েলাকরা, আর কতিদন ধের েতামরা েতামােদর িনেবর্ােধর মত জীবনযাপন করােক
ভালেবেস চলেব? আরও কতকাল প্রজ্ঞােক† উপহাস করা উপেভাগ করেব? হীনবুিদ্ধরা কতিদন জ্ঞানেক
ঘৃণা করেব? 23 আমার িশক্ষামালার প্রিত েতামােদর যথােযাগয্ মেনােযাগ েদওয়া উিচৎ  িছল| আিম
েতামােদর আমার জ্ঞান িদেয় িদতাম| আিম আমার ভাবনাগূেলােক েতামােদর জ্ঞাত করতাম|

24 “িকন্তু েতামরা আমার কথা শুনেত অস্বীকার কেরিছেল|আিম েতামােদর সাহাযয্ করেত েচেয়িছলাম|
আিম েতামােদর িদেক সাহােযয্র হাত বািড়েয় িদেয়িছলাম�িকন্তু েতামরা আমার সাহাযয্ গ্রহণ করেত
অস্বীকার কেরিছেল| 25 েতামরা আমার িতরস্কার গ্রহণ করেত অস্বীকার কেরিছেল| েতামরা আমার সেঙ্গ
এক মত হেত সম্মত হেল না| 26অতএব, েতামরা যখন সংকেট পড়েব তখনআিম েতামােদর িনেয় পিরহাস
করব| েতামােদর কােছ যখন সন্ত্রাস আসেব তখনআিম েতামােদর উপহাস করব| 27সন্ত্রাস ভয়ঙ্কর ঝেড়র
মত েতামােদর অতির্কেত গ্রাস করেব| সংকটসমূহ প্রবল বাতােসর মত েতামােদর ওপর আঘাত হানেব|
েতামরা িনদারুণ যন্ত্রণা ও দুঃেখ পড়েব|

28 “যখনই এই ধরেণর িবপযর্য় ঘটেব েতামরা আমার সাহাযয্ চাইেব| িকন্তু আিম েতামােদর সাহাযয্
করব না| েতামরা আমােক খঁুজেব িকন্তু পােব না| 29 আিম েতামােদর সাহাযয্ করব না| কারণ েতামরা
জ্ঞানেক অস্বীকার কেরেছা| েতামরা প্রভুেক ভয় ও ভিক্ত করেত রািজ হও িন| 30 েতামরা আমার উপেদেশ
কণর্পাত কর িন|আিম যখন েতামােদর সিঠক পেথর সন্ধান িদেত েচেয়িছ, েতামরা রািজ হও িন| 31 েতামরা
েতামােদর ইেচ্ছ মত বঁাচেত েচেয়ছ| েতামরা িনেজেদর মতই অনুসরণ কেরছ| তাই েতামােদর কৃতকেমর্র
ফল েতামরাই েভাগ করেব|

32 “িনেবর্াধরা ধ্বংস হয় কারণ তারা জ্ঞােনর পথ অনুসরণ করেত অস্বীকার কের| তারা িবপেথ চািলত
হয় এবং িনেজেদর পতন েডেক আেন| 33 িকন্তু েয বয্িক্ত আমােক েমেন চেল েস িনরাপেদ বাস করেব|
েস সবর্দা স্বাচ্ছেন্দ থাকেব, েস কখনও েকান মন্দেক ভয় করেব না|”

2
প্রজ্ঞার কথা েশান

1 পুত্র আমার, আিম যা বিল তা গ্রহণ কর| আমার আেদশগুিল মেন েরেখা| 2 প্রজ্ঞার কথা েশান এবং
সবর্েতাভােব েবাঝার েচষ্টা কর| 3 জ্ঞানেক ডােকা| েবাধেক িচৎকার কের ডােকা| 4 রূেপার মত প্রজ্ঞার
অেন্বষণ কর| গুপ্তধেনর মত তঁােক খঁুেজ েবড়াও| 5 তুিম যিদ এগুিল কর, তাহেল তুিম প্রভুেক শ্রদ্ধা
করেত িশখেব| তুিম ঈশ্বেরর জ্ঞান খঁুেজ পােব|

6 প্রভু আমােদর প্রজ্ঞা দান কেরন| জ্ঞান এবং েবাধশিক্ত তঁারই মুখ েথেক িনঃসৃত হয়| 7 িতিন সৎ ও
ধাির্মক বয্িক্তেদর রক্ষা কেরন| 8 যারা অনয্েদর প্রিত ভদ্র আচরণ কের তােদরও িতিন রক্ষা কেরন| জ্ঞান
ও েবাধ তঁার মুখ েথেক িনঃসৃত হয়|

9তাই, প্রভু েতামােক তঁার জ্ঞান প্রদান করেবন| তখন তুিম ভােলা, নয্ায় ও সিঠক বলেত িক েবাঝায় তা
বুঝেত সক্ষম হেব| 10 প্রজ্ঞা েতামার হৃদেয় প্রেবশ করেব এবং েতামার আত্মা জ্ঞােনর মিহমায় সুখী হেব|

11প্রজ্ঞা েতামােক রক্ষা করেব এবং িবেবচনাশিক্ত েতামােক পাহারা েদেব| 12প্রজ্ঞা এবং েবাধ েতামােক
পাপী েলাকেদর মত ভুল পেথ চলার হাত েথেক িনবৃত্ত করেব| যারা এমন কথা বেল যা ধ্বংেসর কারণ
তােদর কাছ েথেক জ্ঞান েতামােক রক্ষা করেব| 13এই পাপী েলাকরা সততার পথ তয্াগ কেরেছ এবং এখন
অন্ধকােরর (পাপ) পথ অনুসরণ করেছ| 14 তারা পাপ কাজ করেতই ভােলাবােস এবং কুপথেক উপেভাগ
কের| 15 ঐ পাপীেদর িবশ্বাস করা যায় না| তারা িমথয্া কথা বেল এবং েলাকেদর প্রতারণা কের| িকন্তু
েতামার জ্ঞান ও েবাধ েতামােক সব সময় এই সব িজিনসগুিল েথেক দূের রাখেব|

16 প্রজ্ঞা েতামােক ঐ অপিরিচতা রমণী েথেক দূের রাখেব| েসই িবজাতীয়া, েয চাটুকািরতার সাহােযয্
েতামােক পােপর পেথ প্রলুদ্ধ কের, তার হাত েথেক েতামােক রক্ষা করেব প্রজ্ঞা| 17 েযৗবেন েস িবেয়
† 1:22: প্রজ্ঞা শেলামন প্রজ্ঞা এবং অজ্ঞতােক দুজন স্ত্রীেলােকর সেঙ্গ তুলনা কেরেছন| এই দুজন স্ত্রীেলাকই যুবকেদর দৃষ্টি আকষর্েণর
েচষ্টা করেছন| একজন সজ্জন স্ত্রীেলাক িহেসেব প্রজ্ঞা| যুবকেদর জ্ঞানী হেত এবং ঈশ্বরেক েমেন চলার কথা বলেছন| আর একজন খারাপ
স্ত্রীেলাক িহেসেব অজ্ঞতা| যুবকেদর অজ্ঞ হবার এবং নানা পাপ কাজ করার আহ্বান জানােচ্ছন|
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কেরিছল, িকন্তু পরবতীর্কােল েস স্বামীেক পিরতয্াগ কেরেছ| ঈশ্বরেক সাক্ষী েরেখ িববােহর শপথেক েস
ভুেল িগেয়েছ| 18 এখন, তুিম যিদ তার ঘের েঢাক তাহেল েসটা েতামােক মৃতুয্র িদেক িনেয় যােব! তুিম
যিদ েমেয়-মানুষটােক অনুসরণ কর েস েতামােক কবেরর িদেক পিরচািলত করেব! 19 েস িনেজই কবেরর
মত| েয সব পুরুষরা তার বাড়ীেত ঢুকেব তারা তােদর জীবন হারােব এবং আর কখনও িফের আসেব না|

20 প্রজ্ঞা েতামােক ধাির্মকেদর পথ অনুসরণ করেত সাহাযয্ করেব| প্রজ্ঞা েতামােক সৎ ভােব
জীবনযাপেন সাহাযয্ করেব| 21 সৎ এবং ধাির্মক েলাকরা তােদর িনেজেদর েদেশ বসবাস করেত পারেব|
সৎ , িনেদর্ াষ েলাকরা তােদর েদেশ বাস করেত পারেব| 22 িকন্তু শয়তান েলাকেদর বাসভূিম তােদর হাতছাড়া
হেব| যারা িমথয্া কথা বেল এবং প্রতারণা কের তারা িনেজেদর েদশ েথেক িবতািড়ত হেব|

3
সৎ ভােব জীবনযাপন েতামার আয়ু বৃিদ্ধ করেব

1 পুত্র আমার, আমার িশক্ষা ভুেলা না| আিম েতামােক যা করেত বিল তা সযেত্ন মেন েরেখা| 2আমার
কথাগুিল েতামােক দীঘর্ এবং সমৃিদ্ধপূণর্ জীবন প্রদান করেব|

3 ভােলাবাসােক কখনও পিরতয্াগ কেরা না| সবর্দা সৎ এবং িবশ্বস্ত থাকেব| এই িজিনসগুিলেক েতামার
িনেজর অঙ্গীভূত কের নাও| এইগুিল েতামার কেন্ঠ জিড়েয় রােখা, েতামার হৃদেয় িলেখ রােখা| 4 তাহেলই
তুিম ঈশ্বর এবং মানুেষর কােছ িবচক্ষণ এবং পুণয্বান সাবয্স্ত হেব|

5 ঈশ্বরেক পিরপূণর্ভােব িবশ্বাস কর| িনেজর জ্ঞােনর ওপর িনভর্ র েকােরা না| 6 তুিম যা িকছু করেব
তােত সবর্দা ঈশ্বরেক এবং তঁার ইচ্ছােক স্মরণ করেব| তাহেলই িতিন েতামােক সাহাযয্ করেবন| 7 িনেজর
বুিদ্ধ িবেবচনার ওপর িনভর্ র েকােরা না| ঈশ্বরেক ভিক্ত কর এবং পাপ েথেক দূের থােকা| 8 যিদ তুিম এই
কথাগুিল পালন কর তাহেল তুিম উপকৃত হেব িঠক েযমন ওষুধ শরীরেক িনরাময কের অথবা েযমন
একমাত্র ◌া তরল পানীয় েতামােক শিক্ত েদয়|

9 েতামার যথাসবর্স্ব সমপর্ণ কের প্রভুেক ধনয্ কর| েতামার শেসয্র উৎকৃষ্টতম ফসলগুিল প্রভুর সামেন
উৎসগর্ কর| 10 তাহেল েতামার যাবতীয় প্রেয়াজন প্রভুই িমিটেয় েদেবন| েতামার েগালা শেসয্ ভের যােব
এবং েতামার ভাণ্ডাের দ্রাক্ষারস উপেচ পড়েব|

11আমার পুত্র, কখনও কখনও েতামার ভুলত্রুিট েতামােক েদিখেয় েদবার জনয্ প্রভু েতামােক শাসন
করেবন| এই শািস্তর জনয্ রাগ েকােরা না| ঐ শািস্ত েথেক িশক্ষা েনওয়ার েচষ্টা েকােরা| 12 েকন? কারণ
ঈশ্বর েকবল তঁার েস্নহাস্পদেদরই সংেশাধন কেরন| হঁয্া, ঈশ্বর আমােদর িপতার মত, িতিন তঁার িপ্রয়তম
সন্তানেকই েশাধরােনার েচষ্টা কেরন|

13 েয বয্িক্ত প্রজ্ঞা লাভ কেরেছ, েস সুখী হেব| যখন েস েবাধশিক্তপ্রাপ্ত হেব, তখন েস আশীবর্াদধনয্
হেব| 14 প্রজ্ঞা েথেক েয লাভ আেস তা রূেপার েচেয়ও ভােলা| প্রজ্ঞা েথেক েয লাভ হয় তা সূক্ষ্ম েসানার
েচেয়ও ভােলা! 15 প্রজ্ঞার মূলয্ মিণ-মািণেকয্র েচেয়ও েবশী| েতামার অভীষ্ট েকান বস্তুই প্রজ্ঞার মত
অমূলয্ নয়|

16 প্রজ্ঞা েতামােক ধনসম্পদ, সম্মান এবং দীঘর্জীবন এেন েদেব| 17 জ্ঞানী েলাকরা শািন্তপূণর্, সুখী
জীবনযাপন কের| 18 প্রজ্ঞা হল জীবন বৃেক্ষর মত| প্রজ্ঞােক যারা গ্রহণ করেব, তারা সুখী ও মেনারম
জীবনযাপন করেব| জ্ঞানী বয্িক্তরাই যথাথর্ সুখী হেব!

19প্রজ্ঞা এবং েবাধেক প্রভু আকাশ এবং পৃিথবী সৃষ্টি করবার জনয্ বয্বহার কেরেছন| 20 মহাসমুদ্র এবং
েমঘরািশ যা বৃষ্টি েদয় তা প্রভুর জ্ঞােনর দ্বারাই সৃষ্ট|

21 পুত্র আমার, প্রজ্ঞােক েতামার দৃষ্টির অেগাচর হেত িদও না! েতামার িচন্তা এবং পিরকল্পনা করবার
ক্ষমতােক বুিদ্ধমােনর মত রক্ষা কর| 22প্রজ্ঞা এবং েবাধ েতামােক জীবন দান করেব এবং েতামার জীবনেক
আরও সুন্দর কের তুলেব| 23 তাহেল তুিম িনরাপেদ জীবনযাপন করেব এবং কখনও পিতত হেব না|
24 িবছানায় শুেত যাবার সময় তুিম ভয় পােব না| তুিম শািন্তেত িবশ্রাম িনেত পারেব| 25 দুষ্ট েলাকেদর দ্বারা



িহেতাপেদশ 3:26 912 িহেতাপেদশ 4:17

সৃষ্ট আশাতীত িবপেদর কথা েভেব ভয় েপও না| 26প্রভু েতামার সেঙ্গ থাকেবন এবং েতামােক ফঁােদ পড়া
েথেক আটেক েদেবন|

27 যখনই সম্ভব হেব, যােদর েতামার সাহােযয্র দরকার, তােদর ভােলা কেরা| 28 েতামার প্রিতেবশী
যিদ েতামার কােছ িকছু চায় এবং তা যিদ েতামার কােছ থােক, তাহেল েসটা তখনই তােক িদেয় িদও|
প্রিতেবশীেক েসটা পেরর িদন িনেত আসেত েবােলা না|

29 েতামার প্রিতেবশীর িবরুেদ্ধ দুষ্ট পিরকল্পনা েকােরা না| েস েতামার কাছাকািছ থােক এবং েস েতামােক
িবশ্বাস কের!

30 েকান উপযুক্ত কারণ ছাড়া কাউেক আদালেত তুেলা না| েস যিদ েতামার েকান অিনষ্ট না কের এটা
েকােরা না|

31 িহংসাত্মক েলাকেদর িহংসা েকােরা না এবং তােদর পথ অনুসরণ করবার িসদ্ধান্ত িনও না| 32 েকন?
কারণ প্রভু দুষ্ট, অসাধু েলাকেদর ঘৃণা কেরন এবং সৎ ও ভােলা েলাকেদর ভালবােসন|

33 দুষ্ট েলাকেদর পিরবারগুিলর ওপর প্রভুর অিভশাপ রেয়েছ| িকন্তু ধাির্মক েলাকেদর গৃহগুিলেক িতিন
আশীবর্াদ কেরন|

34 যারা অপরেক িনেয় পিরহাস কের েসই দািম্ভক বয্িক্তেদর প্রভু শািস্ত েদন| প্রভু িবনয়ী বয্িক্তেদর প্রিত
দয়াশীল|

35জ্ঞানী েলাকরা এমন জীবনযাপন কের যা সম্মান আেন| িকন্তু িনেবর্াধরা এমন জীবনযাপন কের যার
পিরণিত লজ্জা|

4
জ্ঞােনর প্রেয়াজনীয়তা

1 পুত্রগণ, েতামােদর িপতার িশক্ষাসমূহ মেনােযাগ সহকাের েশান| মেনােযাগ িদেল তেবই এই
িহেতাপেদশগুিল বুঝেত পারেব! 2 েকন? কারণ আমার এই উপেদশগুিল খুবই গুরুত্বপূণর্| তাই এই
িশক্ষামালা কখনও ভুেল েযও না|

3 এক সময় আিমও েতামােদর মত যুবক িছলাম! আিম আমার িপতার েছাট পুত্র এবং আমার
মাতার একমাত্র সন্তান িছলাম| 4 এবং আমার িপতা আমােক এই িজিনসগুিল িশিখেয়িছেলন| িতিন
আমােক বেলিছেলন, “আিম যা বিল তা মেন েরেখা| আমার আেদশ পালন কর, তাহেল বঁাচেত পারেব!
5 িবেবচনাশিক্ত এবং জ্ঞান লাভ কেরা! কখনও আমার কথা ভুেলা না| সবর্দা আমার উপেদশ েমেন চলেব|
6 জ্ঞান েথেক দূের সের েথেকা না| তাহেল জ্ঞান েতামােক রক্ষা করেব| জ্ঞানেক ভােলাবােসা এবং জ্ঞান
েতামােক িনরাপেদ রাখেব|

7 “তুিম েয মূহুতর্ েথেক জ্ঞান অজর্ ন করার সংকল্প কেরছ তখন েথেকই জ্ঞােনর পবর্ শুরু হেয়েছ|
অতএব েতামার সমস্ত প্রয়াস বয্বহার কের, এমনিক েতামার সমস্ত িবষয় সম্পিত্তর িবিনমেয়ও জ্ঞান অজর্ ন
করবার েচষ্টা কেরা! তাহেল তুিম ক্রমশঃ বুিদ্ধমান হেয় উঠেব| 8জ্ঞানেক ভােলাবাস, জ্ঞানই েতামােক মহান
কের তুলেব| জ্ঞানেক সবেচেয় গুরুত্বপূণর্ কের েতােলা এবং জ্ঞান েতামােক সম্মান এেন েদেব| 9জ্ঞানই
সবর্েশ্রষ্ঠ বস্তু যা েতামার জীবেন ঘটেত পাের|”

10 পুত্র, আমার কথা েশান| আমার আেদশ েমেন চলেল েতামার আয়ু বাড়েব| 11আিম েতামােক প্রজ্ঞা
বা জ্ঞান সম্পেকর্ েবাঝািচ্ছ| আিম েতামােক সৎ পেথ িনেয় যািচ্ছ| 12 এই পথেক অনুসরণ কেরা| তাহেল
তুিম কখনও ফঁােদ পড়েব না| তুিম েদৗড়েব িকন্তু কখনও েহঁাচট খােব না| তুিম যাই কর না েকন, তুিম
িনরাপদ থাকেব| 13 এই িশক্ষাগুিল সবর্দা মেন েরেখা| এগুিল ভুেল েযও না| ওগুিল েতামার জীবন!

14 দুষ্ট েলাকরা েয পেথ হঁােট, েস পেথ েহঁেটা না|অসৎ ভােব জীবনযাপন েকােরা না| পাপীেদর অনুকরণ
েকােরা না| 15 পাপ েথেক দূের েথেকা| তার কােছ েযও না| ওটা ছািড়েয় েসাজা হেয় েহঁেটা| 16 েকানও
দুষ্কমর্ না করা পযর্ন্ত পাপীেদর েচােখ ঘুম আেস না| অপেরর ক্ষিত না কের তারা িবশ্রাম িনেত পাের না|
17 পাপ এবং অেনয্র ক্ষিত না কের তারা বঁাচেত পাের না|
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18 ধাির্মক বয্িক্তেদর জীবনযাপেনর পথ সূেযর্াদেয়র আেলার মত| দুপুের েস তার পূণর্দীিপ্ত পাওয়া পযর্ন্ত
উজ্জ্বল েথেক উজ্জ্বলতর হয়| 19 পাপী েলাকরা অন্ধকার রােতর মত| তারা আঁধাের হািরেয় যায় এবং িক
কারেণ তােদর পতন হয় তা তারা েদখেতও পায় না|

20 পুত্র, আমার, আিম যা বলিছ তা মন িদেয় েশান| আমার উপেদেশর প্রিত মেনািনেবশ কর| 21আমার
কথাগুিল েযন েতামােক তয্াগ না কের| আিম যা সব বিল তা মেন েরেখা| েসগুিল েতামার হৃদেয় সম্পদ
কের েরেখা| 22 যারা আমার িশক্ষামালা েশােন তারা জীবন লাভ কের| আমার কথাগুিল তােদর শরীের
সুস্বাস্থয্ িনেয় আেস| 23 সব েচেয় গুরুত্বপূণর্ িবষয় হল তুিম যা ভাবছ েস সম্পেকর্ সজাগ েথেকা| েতামার
ভাবনাই েতামার ভাগয্ িনযন্তা|

24 কখনও িমথয্া কথা বেলা না| সতয্েক কলুিষত কেরা না| 25 েতামার সামেন েয সব ভােলা এবং
জ্ঞানগভর্ আদশর্ রেয়েছ তা েথেক মুখ ঘুিরেয় িনও না| 26যা করছ তার সম্বেন্ধ সতকর্ থাকেব| সৎ জীবনযাপন
কর| 27 েসাজা পথ যা ভাল এবং সিঠক তা তয্াগ েকােরা না| িকন্তু সবর্দা পাপ েথেক দূের েথেকা|

5
বয্িভচার এড়ােনার প্রজ্ঞা বা জ্ঞান

1 পুত্র আমার, আমার জ্ঞানগভর্ িশক্ষামালা েশান| আমার সুিবেবচনামূলক কথাবাতর্ ার প্রিত মেনােযাগ
দাও| 2 তাহেলই তুিম িবেবচেকর মত বঁাচেত িশখেব| েভেবিচেন্ত কথা বলেত পারেব| 3 অনয্ একজন
েলােকর স্ত্রী হয়েতা অসামানয্ সুন্দরী হেত পাের; তার কথাবাতর্ া মধুর এবং প্রেলাভনসূচক হেত পাের|
4 িকন্তু পিরেশেষ েস শুধু িতক্ততা এবং যন্ত্রনাই বেয় আনেব| েস িতক্ত িবষ িকংবা ধারােলা তরবািরর মত|
5 েস মৃতুয্র পেথ দঁািড়েয় রেয়েছ| েস েতামােক ধ্বংেসর িদেক িনেয় যােব| 6 তােক অনুসরণ েকােরা না!
েস পথভ্রষ্ট হেয়েছ| সাবধান! জীবেনর পথ েবেছ নাও|

7 আমার পুত্রগণ, এখন আমার কথা েশান| আিম যা বলিছ ভুেল েযও না| 8 বয্ািভচািরণী েথেক দূের
েথেকা| তার বািড়র ছায়াও মািড়ও না| 9 যিদ যাও েতামার প্রাপয্ সম্মান অনয্রা েকেড় েনেব| েকানও
অপিরিচত বয্িক্ত েতামার পিরশ্রেমর ফল েভাগ করেব| 10 তুিম যােদর েচেনা না তারাই েতামার ধনসম্পদ
েকেড় েনেব| তারা েতামার শ্রেমর সুফল েভাগ করেব| 11 পিরেশেষ, তুিম দুঃিখত হেব কারণ তুিম
েতামার স্বাস্থয্ নষ্ট কেরছ এবং েতামার যা িকছু িছল সব হািরেয়ছ| 12-13 তখন তুিম বলেব, “আিম আমার
অিভভাবকেদর কথায় েকন কণর্পাত কিরিন! েকন আমার িশক্ষকেদর কথা কােন তুিল িন! আিম শৃঙ্খলা
মানেত রািজ হই িন| আিম িতরস্কার গ্রহণ করেত অস্বীকার কেরিছ| 14 তাই আিম এখন প্রায় সবরকম
সংকট েভাগ করিছ আর তা সবাই জােন!”

15 েতামার িনেজর কুেয়া েথেক েয জল পাও, তাই পান কর| 16 েতামার জলেক রাস্তার ওপর বেয়
েযেত িদও না| েকবল মাত্র িনেজর স্ত্রীর সেঙ্গই শুধু েতামার েযৗন সম্পকর্ থাকা উিচৎ | েতামার িনেজর
পিরবােরর বাইের েকান েছেলেমেয়র িপতা হেয়া না| 17 েতামার সন্তানরা েযন েকবল েতামারই হয়| েতামার
পিরবােরর বাইের অনয্ েলাকেদর সেঙ্গ েতামার সন্তানেদর ভাগ কের েনবার দরকার েনই| 18 তাই িনেজর
স্ত্রীেক িনেয়ই সন্তুষ্ট থােকা| েযৗবেন েয নারীেক িবেয় কেরিছেল তােকই ভােলাবাস এবং তার েপ্রেমই তৃপ্ত
হও| 19 েস একিট অপরূপা হিরণীর মেতা| তার ভােলাবাসায় সমূ্পণর্ তৃপ্ত হও| তার েপ্রম েতামােক সদা
প্রমৎত রাখুক| 20আমার পুত্র, অনয্ রমনীর দ্বারা প্রমৎত হেয়া না| অনয্ স্ত্রীেলােকর বক্ষ আিলঙ্গন কেরা
না!

21 তুিম যাই কর না েকন িকছুই প্রভুর অেগাচর নয়| তুিম েকাথায় যাও তাও প্রভু জােনন| 22 পাপী তার
িনেজর ফঁােদই জিড়েয় পড়েব| তার পাপসমূহ হেব দিড়র মত যা তােক েবঁেধ েরেখেছ| 23 েসই পাপীর মৃতুয্
অিনবাযর্| কারণ েস অনুশািসত হেত অস্বীকার কেরেছ| েস তার িনেজর কামনার নাগপােশই বদ্ধ হেব|

6
অপরেক একিট ঋণ েপেত সাহাযয্ করবার িবপদসমূহ
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1 পুত্র, অপেরর ঋেণর জনয্ কখনও দায়ী েথেকা না| অনয্ েকান বয্িক্ত তার ঋণ েশাধ করেত না পারেল
তুিম িক তােক সাহাযয্ করার প্রিতশ্রুিত িদেয়ছ? 2 তাহেল তুিম েফঁেস িগেয়ছ| তুিম িনেজর প্রিতশ্রুিত
জােলই জিড়েয় পেড়ছ| 3 তুিম িনেজেক ঐ বয্িক্তিটর ক্ষমতার অধীেন েরেখছ| শীঘ্র তার কােছ িগেয়
িনেজেক মুক্ত কর| তার ঋেণর েবাঝা েথেক েতামােক মুক্ত করবার জনয্ তার কােছ অনুেরাধ জানাও|
4 িবশ্রাম কেরা না এবং ঘুিমেয়া না| 5 হিরেণর মত িশকারীর ফঁাদ েথেক পািলেয় এেসা| জাল েকেট পািলেয়
যাওয়া পািখর মেতা িনেজেক মুক্ত কর|

অলস হওয়ার িবপদ
6 অলস মানুষ, েতামােদর িপঁপেড়েদর মেতা হওয়া উিচৎ | েদেখা, িপঁপেড়রা িক কের| িপঁপেড়েদর

কাছ েথেক েশেখা এবং জ্ঞানী হও| 7 িপঁপেড়েদর েকানও মািলক েনই, শাসক েনই, েনতা েনই| 8 িকন্তু
গ্রীষ্মকােল িপঁপেড়রা তােদর যাবতীয় খাবার সংগ্রহ কের| ঐ খাদয্ তারা বঁািচেয় রােখ এবং শীেতর সময়ও
তােদর কােছ পযর্াপ্ত খাবার থােক|

9অলস মানুষ, আর কতক্ষণ তুিম ঘুিমেয় থাকেব? েতামার শযয্ায় িবশ্রাম েনওয়ার েথেক কখন তুিম
উঠেব? 10একজন অলস বয্িক্ত বেল, “আমােক িকছুক্ষেণর জনয্ ঘুেমােত দাও এবং একটু িবশ্রাম িনেত
দাও|” 11 তার অলসতার ফলস্বরূপ, একজন েচার েযমন সব িকছু চুির কের েনয় েস রকম ভােব তার
ওপর দািরদ্রয্ আসেব! অিচেরই েস কপদর্ কহীন হেয় পড়েব!

পাপী েলাকরা
12একজন পাপী এবং অকমর্ণয্ বয্িক্ত িমেথয্ কথা বেল এবং খারাপ কাজ কের| 13 েস েচাখ িটেপ এবং

হাত ও পােয়র সাহােযয্ নানা ধরেণর ইিঙ্গত কের েলাকেদর ঠকায়| 14ঐ বয্িক্তিট দুষ্ট| েস সবর্দাই অপেরর
িবরুেদ্ধ দুষ্ট পিরকল্পনা কের| েস সদাসবর্দা অশািন্ত সৃষ্টি কের| 15 িকন্তু েস শািস্ত পােব| আকিস্মক িবপযর্য়
তার ওপর আসেব| অকস্মাৎ েস ধ্বংস হেব! এবং তােক সাহাযয্ করবার েকউ থাকেব না!

সাতিট িজিনষ যা প্রভু ঘৃণা কেরন
16 প্রভু, সাতিট নয়, ছয়িট িজিনসেক ঘৃণা কেরন:

17 েয েচাখগুেলা একজন েলােকর গবর্ েদখায়,
েয িজহ্বা িমেথয্ কথা বেল,
হাতগুেলা েযগুেলা িনেদর্ াষ েলাকেদর হতয্া কের,
18 হৃদয়সমূহ, যারা অনয্েদর িবরুেদ্ধ অিনষ্ট পিরকল্পনা কের,
পা, েযগুেলা কু-কাজ করেত েছােট,
19 েয বয্িক্ত আদালেত িমথয্া সাক্ষী েদয় এবং যা সিতয্ নয় তাই বেল,
েয বয্িক্ত ভাইেদর মেধয্ তকর্ াতির্কর কারণ ঘটায়|

20 পুত্র আমার, েতামার িপতার আেদশসমূহ েশান| েতামার মাতার িশক্ষাগুিল ভুেলা না| 21 সদা তঁােদর
কথা স্মরণ েকােরা| েতামার অিভভাবকেদর আেদশ েতামার কেন্ঠ জিড়েয় রােখা| েতামার হৃদেয় িলেখ
রােখা| 22 েযখােনই যাও তঁােদর িশক্ষামালা েতামােক পথ েদখােব| এমনিক তুিম যখন শুেয় থাকেব তখনও
ঐ উপেদশগুিল েতামার ওপর নজর রাখেব| েজেগ ওঠার পর েতামার সেঙ্গ েসগুেলা কথা বলেব এবং
েতামােক সিঠক পেথ চািলত করেব|

23 েতামার অিভভাবকেদর আেদশ এবং িশক্ষা আেলার মত েতামােক পথ েদখােব| েসগুিল েতামােক
সংেশাধন করেব এবং সিঠক পথ েচনার ক্ষমতা প্রদান করেব| 24 তঁােদর িশক্ষাসমূহ েতামােক একজন নষ্ট
স্ত্রীেলােকর কােছ যাওয়া েথেক িনবৃত্ত করেব| ঐ িশক্ষাগুিল েতামােক, েয নারী তার স্বামীেক পিরতয্াগ
কেরেছ, তার মধুর বচন েথেক িনরাপেদ রাখেব| 25 েসই পরস্ত্রী অসাধারণ রূপসী হেত পাের| িকন্তু তার
েসৗন্দেযর্য্র জনয্ েতামার হৃদেয় কাম-লালসা েরেখা না| তার নয়নবান েযন েতামােক ফঁােদ না েফলেত
পাের| 26 একজন বারবিণতার জনয্ হয়েতা েতামােক একিট রুিটর মূলয্ িদেত হেব| িকন্তু অনয্ েলােকর
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স্ত্রী েতামার প্রাণসংহািরণী হেয় উঠেত পাের! 27 েয বয্িক্ত আগুেনর খুব কােছ যায় েস তার জামাকাপড়
ঐ আগুেন েপাড়ায়| 28জ্বলন্ত কয়লায় পা িদেল পা িনিশ্চত পুড়েব| 29 েয বয্িক্ত পরস্ত্রীর সেঙ্গ শারীিরক
সম্পকর্ স্থাপেন িলপ্ত হয় তার েক্ষেত্রও একই কথা প্রেযাজয্| ঐ বয্িক্ত শািস্ত েভাগ করেব|

30-31 কু্ষধাতর্ বয্িক্ত খাদয্ চুির করেত পাের| চুির করার সময় ধরা পড়েল, েস যা চুির কেরেছ তার
সাতগুণ মূলয্ তােক িদেত হেব! ঐ মূলয্ িদেত িগেয় হয়েতা েস সবর্স্বান্ত হেব! িকন্তু যারা তার প্রকৃত অবস্থা
েবােঝ তারা তার প্রিত শ্রদ্ধা হারােব না| 32 িকন্তু েয বয্িক্ত বয্িভচাের িলপ্ত হয় েস িনেবর্াধ| েস তার িনেজর
পতন েডেক আনেছ এবং িনেজেকই ধ্বংস করেছ! 33 মানুষ তার সম্পেকর্ শ্রদ্ধা হারােব| েস িনেজ ওই
লজ্জা েথেক েকান িদন পিরত্রাণ পােব না| 34 ওই বয্িভচািরণীর স্বামী িহংসা ও েক্রােধ উন্মৎত হেব| েস
যখন তার স্ত্রীর েপ্রিমেকর প্রিত প্রিতেশাধ েনেব তখন েস করুণা েদখােব না| 35 যত অথর্, যত ধনসম্পদই
তােক েদওয়া েহাক্ না েকন তার েক্রাধ প্রশিমত হেব না!

7
প্রজ্ঞা েতামােক বয্িভচার েথেক রক্ষা করেব

1 পুত্র আমার, আমার কথাগুেলা মেন েরেখা| আমার আেদশ ভুেলা না| 2 তুিম যিদ আমার আেদশ পালন
কর তুিম বঁাচেব| আমার এই িশক্ষামালা েযন েতামার জীবেন খুব গুরুত্বপূণর্ িবষয় হেয় ওেঠ| 3আমার িশক্ষা
এবং আেদশ সবর্দা মেন েরেখা| আমার িশক্ষামালা েতামার আঙুেলর চারপােশ েবঁেধ রােখা| েতামার হৃদেয়
খিচত কের রােখা| 4 প্রজ্ঞােক েতামার েপ্রিমক* িহেসেব িবেবচনা কেরা এবং েবাধেক েতামার সব েচেয়
ভাল বনু্ধ বেল িবেবচনা করেব| 5 তাহেল প্রজ্ঞা এবং েবাধ েতামােক “পরস্ত্রী” েথেক রক্ষা করেব| প্রজ্ঞা
েতামােক েসই বয্িভচািরণীর হাত েথেকও রক্ষা করেব েয মধুর বাকয্ বেল|

6 এক িদন আিম আমার জানালার বাইের বহু িনেবর্াধ যুবকেক েদখেত েপলাম| 7 ঐ যুবকেদর মেধয্
এক বুিদ্ধহীন যুবকও আমার নজের পড়েলা| 8 েস এক কু-রমণীর বািড়েত েগল| েস ঐ রমণীর বািড়র
সামেন িদেয় হঁাটেত লাগল| 9 তখন সূযর্ অস্ত যােচ্ছ| অন্ধকার েনেম আসেছ| রাত শুরু হিচ্ছল| 10 ঐ
রমণী যুবেকর সেঙ্গ েদখা করেত বািড়র বাইের এল| তার সাজসজ্জা বারবিণতার মেতা| েস ঐ যুবেকর
সেঙ্গ সারা রাত কাটােনার পিরকল্পনা কেরিছল| 11 েস িছল একজন িবেদ্রাহীসুলভ, অমাির্জত নারী| েস
কখনও ঘের থাকেত ভালবাসত না! 12 েস রাস্তা িদেয় হঁাটেত লাগল| েস রাস্তার প্রিতিট বঁােক অেপক্ষা
করিছল| 13 েস ঐ যুবকেক জিড়েয় ধের চুম্বন করল| েসই লজ্জাহীন ঐ যুবেকর েচােখর িদেক তািকেয়
বলল, 14 “আমােক আজ মঙ্গলাথর্ক িবসজর্ ন িদেত হেয়েছ| আিম আমার মানত পূণর্ কেরিছ| 15 বাড়ীেত
আমার কােছ এখনও অমাবসয্ার ৈনেবদয্র খাবার প্রচুর পিরমােণ পেড় রেয়েছ| তাই েতামােক েসখােন
আমন্ত্রণ জানািচ্ছ| অেনক েখঁাজাখঁুিজ এবং প্রতীক্ষার পর অবেশেষ েতামােক েপলাম! 16 আিম আমার
শযয্ায় নতুন চাদর েপেতিছ| িমশরীয় েসই সূতীর িবছানার চাদরগুিল খুব সুন্দর| 17 আিম আমার শযয্ার
ওপর মস্তিক, ঘৃতকুমারী ও দারুিচিনর সুগিন্ধ ছিড়েয়িছ! 18 এস, আমরা সারারাত ধের েযৗনক্রীড়ায় মত্ত
হই| আমরা সকাল পযর্ন্ত প্রণয়জ্ঞাপন করব| 19 আমার স্বামী ঘের েনই| িতিন বািণজয্ করেত দূের যাত্রা
কেরেছন| 20 িতিন প্রচুর অথর্ সেঙ্গ কের িনেয় িগেয়েছন| বহুিদন ঘের িফরেবন না| আগামী পূির্ণমার আেগ
তঁার েফরার সম্ভাবনা েনই|”

21ঐ বয্িভচািরণী যুবকিটেক প্রলুদ্ধ করবার েচষ্টা করিছল| তার মেনারম মধুর বচেন যুবকিট িবপথগামী
হল| 22 এবং িনেবর্াধ যুবকিট ঐ বয্ািভচািরণীর ফঁােদ পা িদল| গরু েয ভােব কসাইখানার িদেক পা বাড়ায,
হিরণ েযমন বয্ােধর েপেত রাখা ফঁােদর িদেক এিগেয় যায়, েসই ভােব েস ঐ পরস্ত্রীর িদেক এিগেয় েগল|
23 ঐ যুবকিট িছল একজন িশকারীর তীরিবদ্ধ হিরেণর মত| েস িছল জােলর িদেক উেড় যাওয়া একিট
পাখীর মত| তার পিরণাম েয তার জীবনহািন ঘটােব এ কথা ঐ যুবকিট ভাবেতও পাের িন|

24 িপ্রয় পুত্রগণ, আমার কথা েশান| আমার কথাগুেলা মন িদেয় েশান| 25 েকান পাপীযসী রমণীর
েমাহজােল আবদ্ধ হেয়া না| তার পথ অনুসরণ েকােরা না| 26 েস অগুনিত মানুেষর পতন ঘিটেয়েছ| েস
* 7:4: েপ্রিমক অথবা “েবান|”
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অসংখয্ মানুষেকধ্বংস কেরেছ| 27তার গৃহ সাক্ষাৎ মৃতুয্পুরী| তার জীবনযাপেনর পদ্ধিত মানুষেক সরাসির
মৃতুয্র িদেক িনেয় যায়|

8
প্রজ্ঞা, এক ধাির্মক রমণী

1 েশান! প্রজ্ঞা িক েতামােক ডাকেছ?
হঁয্া, েবাধ েতামােক ডাকেছ|

2 মিহলািট (প্রজ্ঞা) পাহােড়র চূড়ায়,
সড়েকর ধাের, সকল পেথর সংেযাগস্থেল দঁািড়েয়|

3 েস নগেরর প্রধান ফটকগুিলর সামেন দঁািড়েয় আেছ|
েসখান েথেকই েস উচ্চস্বের ডাক িদেচ্ছ|

4 প্রজ্ঞা বলেছ, “েহ মানবগণ, আিম েতামােদর ডাকিছ|
িচৎকার কের সমস্ত েলাকেক ডাকিছ|

5 যিদ েতামরা অেবাধ হও, বুিদ্ধমান হওয়ার েচষ্টা কর|
িনেবর্াধরা েবাঝার েচষ্টা কর|

6 েশান! আিম েযসব িজিনেসর িশক্ষা িদই তা গুরুত্বপূণর্|
আিম যা বিল তা সিঠক|

7আমার কথাগুিল সতয্|
আিম ক্ষিতকারক িমথয্ােক ঘৃণা কির|

8আিম যা বিল তা সিঠক, আিম িমথয্া কথা বিল না|
আমার কথাগুেলায় েকান িমথয্া বা ভুল েনই|

9আমার কথাগুিল, যােদর েবাধশিক্ত আেছ
েসই সব েলােকর কােছ পিরষ্কার|
জ্ঞানবানরা আমার উপেদশ বুঝেত সক্ষম|

10আমার অনুশাসন গ্রহণ কর| তার মূলয্ রূপার েচেয়ও েবশী|
েসিট উৎকৃষ্টতম েসানার েচেয়ও মূলয্বান|

11জ্ঞান, দূমূর্লয্ মুক্তার েচেয়ও দামী|
মানুেষর অভীষ্ট েকান বস্তুই তার সমকক্ষ নয়|

প্রজ্ঞা যা কের
12 “আিম প্রজ্ঞা|

আিম সুিবচােরর সেঙ্গ বাস কির|
আিম সুপিরকল্পনা এবং জ্ঞান খঁুেজ েপেয়িছ|

13 প্রভুেক শ্রদ্ধা জানােনার অথর্ হল পাপেক ঘৃণা করা|
েসইসব মানুষ যারা িনেজেক অেনয্র েচেয় েশ্রষ্ঠ মেন কের আিম তােদর ঘৃণা কির|
আিম পােপর পথ এবং িমথয্াভাষীেক ঘৃণা কির|

14আিম মানুষেক সুবুিদ্ধ এবং সিঠক িসদ্ধান্ত েনওয়ার ক্ষমতা প্রদান কির|
আিমই সুিবেবচনা এবং ক্ষমতার আধার!

15 রাজারা শাসনকােযর্ আমােক বয্বহার কেরন|
নয্াযয্ আইন বানােত শাসকরা আমােক বয্বহার কেরন|

16 পৃিথবীর সমস্ত ভাল শাসক
তঁােদর অধীনস্থ সমস্ত েলাকেক শাসন করেত আমােক বয্বহার কেরন|
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17 েয সব েলাক আমােক ভােলাবােস আিমও তােদর ভােলাবািস|
যারা সযেত্ন আমার অেন্বষণ কের তারা আমােক খঁুেজ পােব|

18আমার েদবার মত ধনসম্পদ ও সম্মান রেয়েছ|
আিম সিতয্কােরর সম্পদ এবং সাফলয্ প্রদান কির|

19আিম েয সব িজিনস িদই তা খঁািট েসানার েচেয়ও ভােলা
এবং আমার উপহারসমূহ খঁািট রূেপার েচেয়ও ভােলা|

20আিম ধেমর্র পেথ চিল|
আিম নয্ায় িবচােরর পথ ধের চিল|

21 যারা আমােক ভােলাবােস আিম তােদর সম্পদ িদই|
হঁয্া, আিম তােদর ঘরবািড় ধনসম্পেদ পিরপূণর্ কের তুিল|

22 “বহুকাল আেগ, শুরুেত প্রভু অনয্ আর িকছু সৃষ্টি করবার আেগ
আমােক সৃষ্টি কেরিছেলন|

23আিমই আিদ| আমােক সবার আেগ সৃষ্টি করা হেয়িছল|
পৃিথবীর আেগ আমােক সবর্প্রথম সৃষ্টি করা হেয়িছল|

24 মহাসাগেরর আেগ আমােক গঠন করা হেয়িছল|
েসখােন জল সৃষ্টির আেগ আমােক সৃষ্টি করা হেয়িছল|

25আিম পবর্তসমূেহর আেগ জেন্মিছলাম| আিম পাহাড়সমূেহর আেগ জেন্মিছলাম|
26 প্রভুর পৃিথবী সৃষ্টির আেগ আিম জেন্মিছলাম, ভূিম ৈতরীর আেগ আিম জেন্মিছলাম|
ঈশ্বেরর পৃিথবীেত প্রথম ধূিলকনা সৃষ্টি করার আেগ আিম জেন্মিছলাম|

27 প্রভু যখন আকাশ ৈতরী কেরন
েসই সময় আিম িছলাম|
প্রভু যখন ভূিমর চারিদেক একিট বৃত্ত এঁেকিছেলন এবং সাগেরর সীমােরখা িস্থর কেরিছেলন তখন
আিম িছলাম|

28 েমঘ সৃষ্টির আেগ আিম রূপ েপেয়িছলাম|
ঈশ্বর যখন সাগের জল ঢালিছেলন, আিম েসখােন িছলাম|

29 প্রভু যখন সমুদ্রসমূেহ জেলর সীমা িনধর্ারণ কেরিছেলন
েস সমেয় আিম েসখােন িছলাম|

সমুেদ্রর তরঙ্গদল কখনই প্রভুর িনধর্ািরত সীমা লঙঘন কের না|
প্রভু যখন পৃিথবীর িভিত্তস্থাপন কেরন, তখন আিম িছলাম|

30আিম একজন দক্ষ কমীর্র মত প্রভুর পােশ িছলাম|
আমার জনয্ই প্রভু প্রিত িদন আনন্দেবাধ কেরেছন|
আিম তঁার সেঙ্গ সব সময় হািস মুেখ েথেকিছ|

31 তঁার জগৎ  আমােক খুিশ কের|
আিম মানবজািতর সঙ্গ সুখ অনুভব কির|

32 “আমার পুত্রগণ, এখন আমার কথাগুিল েশান!
এবং েতামরাও আমার আশীবর্াদ পােব!

33আমার িশক্ষামালা েশান এবং জ্ঞানী হেয় ওেঠা|
ওগুেলােক অগ্রাহয্ েকােরা না|

34 েয আমার কথা েমেন চলেব েস ধনয্ হেব|
এমন একজন েলাক প্রিত িদন আমার দরজার িদেক লক্ষয্ কের|
েস আমার দরজার পেথ প্রতীক্ষা কের|
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35 েয আমােক খঁুেজ পায় েস জীবন লাভ কের|
েস প্রভুর কাছ েথেক ভােলা িজিনস পােব!

36 িকন্তু েয বয্িক্ত আমার িবরুেদ্ধ পাপ কের েস িনেজেক আঘাত কের|
েয সব েলাক আমােক ঘৃণা কের

তারা মৃতুয্েক ভােলাবােস!”

9
জ্ঞান এবং মূঢ়তা

1 জ্ঞান তার বািড় ৈতরী করল| েস তার বািড়েত সাতিট স্তম্ভ স্থাপন করল| 2 েস (জ্ঞান) মাংস রান্না
করল এবং দ্রাক্ষারস ৈতরী করল| েস খাওয়ার েটিবলিট সািজেয় েরেখেছ| 3 তারপর েস তার ভৃতয্েদর
নগের পাঠাল নগরবাসীেদর পবর্েতর চূড়ায় তার সেঙ্গ েভাজসভায় েযাগদান করার আমন্ত্রণ জানােত|
েস বলল, 4 “যােদর েশখার প্রেয়াজন আেছ তারা আসুক|” েস িনেবর্াধ েলাকেদরও আমন্ত্রণ করল| েস
বলল, 5 “এস, আমার জ্ঞােনর খাবার খাও এবং আিম েয দ্রাক্ষারস ৈতরী কেরিছ তা পান কর| 6 েতামােদর
িনেবর্ােধর পথ তয্াগ কর, শুধুমাত্র তাহেলই েতামরা জীবন পােব| েবােধর পথেক অনুসরণ কর|”

7 তুিম যিদ েকান দািম্ভক বয্িক্তেক তার ভুলত্রুিট সম্পেকর্ সেচতন করেত যাও, তাহেল েস উেল্ট
েতামার সমােলাচনা করেব| ঐ বয্িক্ত ঈশ্বরপ্রদত্ত জ্ঞােনর অবমাননা কের| যিদ েকান দুষ্ট েলাকেক তার
অনয্ায় েবাঝােত যাও, তাহেল েস েতামােকই িবদ্রূপ করেব| 8 তাই যিদ েকান বয্িক্ত িনেজেক অনয্েদর
েচেয় েশ্রষ্ঠ মেন কের, তােক তার ভুল েবাঝােত েযও না| েস েতামােক তার জনয্ ঘৃণা করেব| িকন্তু
তুিম যিদ েকান জ্ঞানী বয্িক্তেক সংেশাধন করেত েচষ্টা কর েস েতামােক ভালবাসেব ও েতামােক শ্রদ্ধা
জানােব| 9 বুিদ্ধমান বয্িক্তেক িশক্ষা িদেল েস আরও বুিদ্ধমান হেব| ধাির্মক বয্িক্তেক উপেদশ িদেল তােত
তার উপকার হেব|

10প্রভুর প্রিত শ্রদ্ধা এবং ভিক্তই জ্ঞান অজর্ ন করার প্রথম ধাপ| প্রভু সম্পেকর্ জ্ঞান লাভ করাই েবাধশিক্ত
অজর্ েনর প্রথম ধাপ| 11 তুিম যিদ জ্ঞানী হও, তাহেল তুিম দীঘর্জীিব হেব| 12 যিদ তুিম জ্ঞানী হেয় ওেঠা
তাহেল তােত তুিম উপকৃত হেব| িকন্তু তুিম যিদ দািম্ভক হও এবং অপরেক উপহাস কর, তাহেল িনেজই
তার জনয্ যন্ত্রণা পােব|

13 মূঢ়তা একিট প্রবল অমাির্জত স্ত্রীেলাক| তার েকানও জ্ঞান েনই| 14 েস িনেজর ঘেরর দরজায় বেস
থােক| েস শহেরর উচ্চতম স্থেল িনেজর আসেনর ওপর বেস থােক| 15 এবং যখন েলাকরা ঐ পথ িদেয়
যায় েস তােদর িচৎকার কের ডােক| ঐসব েলাকরা তার প্রিত উদাসীন থাকেলও েস বেল, 16 “যােদর
েশখার প্রেয়াজন আেছ তারা আমার কােছ এস|” েস িনেবর্াধেদরও আহ্বান কের| 17 িকন্তু েস (িনবুর্িদ্ধতা)
বেল, “চুির করা জল, িনেজর বািড়র জেলর েচেয় সুস্বাদু| েচারাই রুিট েতামার িনেজর হােত ৈতরী করা
রুিটর েচেয় উপােদয়|” 18 েবাকাগুেলা বুঝেত পােরিন েয েসখােন ভূত থােক| কারণ েমেয়মানুষটা তােদর
মৃতুয্র জগেতর গভীরতম স্থােন িনমন্ত্রণ কেরিছল|

10
শেলামেনর িহেতাপেদশ

1 এগুিল িছল শেলামেনর িহেতাপেদশ:
একজন জ্ঞানী পুত্র তার িপতােক সুখী কের| িকন্তু একজন িনেবর্াধ পুত্র তার মােক খুবই দুঃখী কের|
2 যিদ েকান েলাক খারাপ কাজ কের টাকা লাভ কের তাহেল েসই টাকা েকান কােজই আেস না| িকন্তু

ভাল কাজ েতামােক মৃতুয্ েথেক রক্ষা করেত পাের|
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3প্রভু ভােলা েলাকেদর প্রিত যত্নশীল হন| িতিন তােদর পযর্াপ্ত খাবার েযাগান| িকন্তু প্রভু পাপীেদর অভীষ্ট
বস্তু েকেড় েনন|

4 একজন অলস বয্িক্ত দিরদ্র হেব| িকন্তু একজন পিরশ্রমী মানুষ ধনী হেব|
5 একজন জ্ঞানী পুত্র সিঠক ঋতুেত শসয্ কাটেব| িকন্তু েকান েলাক যিদ শসয্ সংগ্রেহর সময় ঘুিমেয়

থােক, তাহেল েস লিজ্জত হেব|
6সজ্জন বয্িক্তেদর আশীবর্াদ করার জনয্ েলাকরা ঈশ্বেরর কােছ প্রাথর্না জানায| পাপীরাও ভােলা ভােলা

কথা বেল িকন্তু তা শুধু িনেজেদর যাবতীয় দুষ্ট ইচ্ছা েলাকচকু্ষ েথেক আড়ােল রাখার জনয্|
7 ধাির্মক েলাকরা িচর কাল সকেলর কােছ স্মরণীয হেয় থােক| িকন্তু দুষ্ট েলাকেদর নাম সকেল অিচেরই

ভুেল যায়|
8 একজন জ্ঞানী েলাক তার অগ্রজেদর আেদশ পালন কের| িকন্তু একজন িনেবর্াধ তকর্ িবতকর্ কের

িনেজর িবপদ েডেক আেন|
9 একজন ভাল, সৎ েলাক সবর্দা িনরাপেদ থােক| িকন্তু েয কুিল বয্িক্ত অপরেক প্রতািরত কের েস

অিচেরই ধরা পেড়|
10 েয বয্িক্ত সতয্েকআড়াল কের, েস অশািন্তর কারণ হয়| িকন্তু একজন সৎ েলাক, েয েখালাখুিলভােব

কথা বেল েস শািন্ত স্থাপন কের|*
11একজন জ্ঞানী বয্িক্তর কথাবাতর্ া একিট ঝণর্ার মত যা জীবন েদয়| িকন্তু দুষ্ট েলােকর কথাবাতর্ া েকবল

তােদর পাপী মেনরই পিরচয় েদয়|
12 ঘৃণা িববােদর সৃষ্টি কের| িকন্তু ভােলাবাসা সমস্ত ভুলভ্রািন্ত ক্ষমা কের েদয়|
13 বুিদ্ধমান েলাকেদর বকৃ্ততা েথেক েলাকরা জ্ঞান আহরণ করেত পাের| িকন্তু েয েলাকরা েবাকার মত

কথা বেল তারা তােদর শািস্ত েদয়|
14 জ্ঞানী বয্িক্তরা জ্ঞান সঞ্চয় কের এবং তােক একিট িনরাপদ জায়গায় সংরিক্ষত কের| িকন্তু মুখর্

েলাকরা তােদর ধ্বংসেক হােতর কােছ রােখ|
15 সম্পদ ধনীেক রক্ষা কের িকন্তু দািরদ্রয্ গরীব মানুষেক ধ্বংস কের|
16 েয বয্িক্ত সৎ কাজ কের েসই পুরসৃ্কত হয়| েস দীঘর্ জীবন পায়| পাপ েকবল শািস্তই বেয় আেন|
17 েয বয্িক্ত তার শািস্ত েথেক িশক্ষা েনয় েস অনয্েদর বঁাচেত সাহাযয্ করেত পাের| িকন্তু েয বয্িক্ত

িনেজর শািস্ত েথেক অনয্ েকােনা িশক্ষা েনয় না েস অনয্েদর ভুল পেথ পিরচািলত কের|
18 েয বয্িক্ত তার ঘৃণা লুিকেয় রােখ েস হয়ত একজন িমেথয্বাদী| িকন্তু যারা িমেথয্ অপবাদ রটায তারা

েবাকা|
19 েয বয্িক্ত খুব েবশী কথা বেল েসই মুিস্কেল পেড়| িকন্তু একজন জ্ঞানী মানুষ তার কথা সংযত রাখেত

েশেখ|
20 একজন সজ্জন বয্িক্তর কথাবাতর্ া খঁািট রূেপার মত| িকন্তু পাপীেদর িচন্তাভাবনার েকান মূলয্ েনই|
21একজন ধাির্মক বয্িক্তর উপেদশ অেনক েলাকেক সাহাযয্ করেব| িকন্তু িনেবর্ােধর েবাকািম তার মৃতুয্

েডেক আনেব|
22 প্রভুর আশীবর্াদই েতামােক ধনবান করেব| িতিন তার সেঙ্গ সংকট আনেবন না|
23 িনেবর্াধ েলাকরা কু-কাজ করেত ভােলাবােস| িকন্তু িবচক্ষণ বয্িক্ত প্রজ্ঞােতই সন্তুষ্ট থােকন|
24 দুষ্ট বয্িক্ত যা ভয় কের তার ভােগয্ তাই ঘটেব| িকন্তু ধাির্মকেদর বাসনা সফল হেব|
25 যখন সংকট আসেব দুষ্ট েলাকরা ধ্বংস হেব| িকন্তু ধাির্মক েলাকরা িচর কাল অটল থােক|
26 েকান অলস বয্িক্তেক েতামার জনয্ েকান িকছু করেত পািঠও না| মুেখর মেধয্ অম্লরস িকংবা েচােখর

মেধয্ েধঁায়া েযমন িবরিক্তকর�েসও িঠক েস ভােবই েতামার িবরিক্তর কারণ হেব|
27 প্রভুেক সম্মান করেল তুিম দীঘর্জীিব হেব| িকন্তু পাপীেলাকেদর আয়ু হ্রাস পােব|
28 ধাির্মকেদর প্রতয্াশা জীবেন আনন্দ বেয় আেন| িকন্তু পাপীেদর বাসনা েকবল ধ্বংসই েডেক আেন|
29 প্রভু ধাির্মক েলাকেদর রক্ষা কেরন| িকন্তু প্রভু অনয্ায়কারীেদর ধ্বংস কেরন|
30 ধাির্মক েলাকরা সব সময় িনরাপেদ থাকেব| িকন্তু পাপীরা েদশ েথেক উৎ খাত হেব|

* 10:10: একজন � কের এিট প্রাচীন গ্রীক অনুবাদ েথেক েনওয়া| পদ 8 এর িদ্বতীয় ভাগ িহব্রুেত পুনরাবৃিত্ত করা হেয়েছ|
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31 ভােলা েলাকেদর কথাগুেলা জ্ঞানগভর্ | িকন্তু েয বয্িক্তর উপেদশ িবপদ েডেক আেন তার কথা েকউ
শুনেব না|

32 ভােলা েলাকরা িঠক িজিনসিট বলেত জােন| িকন্তু দুষ্ট েলাকেদর কথা অশািন্ত েডেক আেন|

11
1 িকছু মানুষ অপরেক প্রতািরত করেত ভুেযা দঁািড়পাল্লা বয্বহার কের| তােদর দঁািড়পাল্লা সিঠক ওজন

েদখায় না| প্রভু ঐ ভুেযা দঁািড়পাল্লােক ঘৃণা কেরন| যথাযথ বাটখারা প্রভুেক তুষ্ট কের|
2 যারা অহঙ্কারী তােদর লজ্জায় েফলা হেব| িকন্তু িবনয়ীরা জ্ঞান অজর্ ন করেব|
3ভােলা েলাকরা সততা দ্বারা চািলত হয়| িকন্তু অপরেক প্রতািরত করেত িগেয় পাপীরা িনেজেদর ধ্বংস

কের|
4 ঈশ্বর েয িদন েলাকেদর শািস্ত েদেবন, ধনসম্পদ েকান কােজ লাগেব না| িকন্তু ধাির্মকতা মানুষেক

মৃতুয্ েথেক রক্ষা করেব|
5একজন সৎ বয্িক্তর সততাই তার জীবনেক মসৃণ করেব| িকন্তু পাপীরা তােদর দুষ্ট কেমর্র জনয্ ধ্বংস

হেব|
6 ধাির্মকতা সৎ েলাকেদর রক্ষা কের| িকন্তু দুষ্ট েলাকরা তােদর কামনার জােলই আবদ্ধ হয়|
7 একজন দুষ্ট বয্িক্তর মৃতুয্র পর তার আর েকানও আশা েনই| ধনসম্পিত্তর জনয্ তার সমস্ত আশাও

িনিশ্চহ্ন হেয় যায়|
8 একজন ভােলা বয্িক্তেক সংকট েথেক মুক্ত করা হেব এবং ঐ সংকট আসেব একজন দুষ্ট েলােকর

কােছ|
9 দুষ্ট বয্িক্ত তার কথার দ্বারা অনয্ েলােকর ক্ষিত করেত পাের| িকন্তু ভােলা েলাকরা তােদর জ্ঞান দ্বারা

সুরিক্ষত হয়|
10 ধাির্মকেদর সাফেলয্ সমগ্র নগর আনেন্দ েমেত ওেঠ| িকন্তু পাপীেদর মৃতুয্েতও মানুষ উল্লিসত হয়|
11 ভােলা েলাকেদর আশীবর্ােদ একিট শহর মহান হেয় ওেঠ| িকন্তু দুষ্ট েলাকেদর কথা একিট শহরেক

ধ্বংস করেত পাের|
12 সুিবেবচনাহীন েলাকরা তােদর প্রিতেবশীেদর সম্বেন্ধ িবরাগ েদখায়| কখন নীরব থাকা উিচৎ িবচক্ষণ

বয্িক্ত তা জােন|
13 েয বয্িক্ত অনয্ েলােকর েগাপন কথা ফঁাস কের েদয় তােক িবশ্বাস করা যায় না| েয বয্িক্ত গুজব

ছড়ায়় না তােক িবশ্বাস করা যায়|
14 যিদ একিট জািতর েনতােদর িবজ্ঞ িদশাজ্ঞােনর অভাব থােক তাহেল েসই জািতর পতন অিনবাযর্|

িকন্তু অেনক সু-উপেদষ্টারা একিট জািতেক িনরাপদ রাখেত পাের|
15 েয একজন অপিরিচত েলােকর ঋণ েশাধ করবার প্রিতশ্রুিত েদয় তােক দুঃখ েপেত হেবই| অেনয্র

জািমনদার হেত েয অস্বীকার কের, েস িনরাপদ|
16একজন রমণী তার েসৗন্দেযর্য্র জনয্ অনয্েদর শ্রদ্ধা অজর্ ন কের| দুরন্ত, দুঃসাহসী মানুষ েকবল টাকা

লাভ করেত পাের|
17 দয়ালু বয্িক্তরা সবর্দা লাভবান হেব| িকন্তু িনষু্ঠর েলাকরা তােদর িনেজেদর অশািন্তর কারণ হয়|
18 দুষ্ট েলাক অপরেক প্রতািরত কের তােদর সম্পিত্ত েকেড় েনয়| িকন্তু েয সব েলাকরা ধমর্সঙ্গত

কাজকমর্ কের তারা অবশয্ই পুরস্কার লাভ করেব|
19 ধাির্মকতা জীবন িনেয় আেস| দুষ্ট েলাকরা পােপর িপছেন েছােট এবং িনেজেদর মৃতুয্ েডেক আেন|
20 যারা পাপ কাজ করেত ভােলাবােস প্রভু তােদর ঘৃণা কেরন| িকন্তু েয সব েলাক সৎ জীবনযাপন

কের প্রভু তােদর ওপর সন্তুষ্ট|
21একথা সিতয্ েয দুষ্ট েলাকরা উপযুক্ত শািস্ত পােবই| িকন্তু ভােলা েলাকরা ও তােদর উত্তরপুরুষ শািস্ত

েথেক মুিক্ত পােব|
22 একজন সুন্দরী িকন্তু মূঢ় নারী েযন শুেয়ােরর নােক েসানার নেথর মত|
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23 যখন ভােলা েলাকেদর ইচ্ছাপূণর্ হয় তখন ভােলাই হয়| িকন্তু দুষ্ট েলাকেদর কামনা সফল হেল তা
শুধু শািস্ত িনেয় আেস|

24 েয বয্িক্ত মুক্ত হেস্ত দান কের েস আরও েবশী পােব| েয বয্িক্ত িবতরণ করেত অস্বীকার কের েস
অিচেরই গরীব হেয় যােব|

25 েয বয্িক্ত দরাজ ভােব দান কের েস-ই উপকৃত হেব| েয অনয্েদর সাহাযয্ কের েস সাহাযয্ পােব|
26 েয বয্িক্ত তার শসয্ িবক্রী করেত অস্বীকার কের, েলােক তােক অিভশাপ েদয়| অেনয্র িখেদ েমটােত

েয তার শসয্ িবতরণ কের তােক সকেলই ভােলাবােস|
27 েয অনয্েদর ভােলা চায়, ভােলাত্ব তােক অনুসরণ কের| িকন্তু যারা মেন্দর েপছেন েছােট তারা মন্দই

পায়|
28 িনেজর ধনসম্পিত্তর ওপর েয আস্থা রােখ েস শুকেনা পাতার মতই ঝের যােব| িকন্তু ভােলা েলাকরা

সবুজ পাতার মত উন্নিত করেব|
29 েয বয্িক্ত িনেজর পিরবারেক িবপন্ন কের েস েকান িকছুই লাভ করেত পাের না এবং পিরেশেষ

িনেবর্াধরা বুিদ্ধমানেদর দাসত্ব করেত বাধয্ হয়|
30 ধাির্মেকর কমর্ফল জীবনবৃেক্ষর মত| জ্ঞানবান বয্িক্তগন অপরেক জীবনদান কের|
31 ভােলা েলাকরা েযমন তােদর পুরস্কার এই জীবেন পায়, েতমিন মন্দ েলাকরাও তােদর যা প্রাপয্ তা

পােব|

12
1 েয বয্িক্ত জ্ঞানলাভ করেত উদগ্রীব, েস তার িনেজর সমােলাচনা শুনেল কু্রদ্ধ হেব না| েয বয্িক্ত

িনেজর ত্রুিট িবচুয্িত সম্পেকর্ অেনয্র অনুেযাগ শুনেত অপছন্দ কের েস িনেবর্াধ|
2 প্রভু ধাির্মকেদর ওপর সন্তুষ্ট| িকন্তু যারা কু-পিরকল্পনা কের প্রভু তােদর েদাষী িহেসেব িবচার কেরন|
3 পাপীরা কখনই িনরাপদ নয়| িকন্তু ধাির্মকরা সবর্দা সুরিক্ষত ও িনরাপদ|
4 গুণবতী স্ত্রী তার স্বামীর আনন্দ এবং অহঙ্কােরর উৎস| িকন্তু েয স্ত্রী তার স্বামীেক লিজ্জত কের েস

তার স্বামীর অিস্থেত একিট অসুেখর মতই অসহয্|
5 ধাির্মকরা যা পিরকল্পনা কের তা সবর্দাই সৎ এবং সিঠক| িকন্তু েলাকেদর কু-পিরকল্পনা প্রতারণাপূণর্|
6 পাপী েলাকরা তােদর কথাবাতর্ ার মাধয্েম অনয্েদর আঘাত কের| িকন্তু ধাির্মক েলাকেদর কথাবাতর্ া

মানুষেক িবপদ েথেক রক্ষা কের|
7পাপী েলাকরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং তােদর িকছুই অবিশষ্ট থােক না| িকন্তু েকানও ধাির্মক বয্িক্তর মৃতুয্র

পরও মানুষ তােক দীঘর্কাল মেন রােখ|
8 েলাকরা জ্ঞানী মানুেষর প্রশংসা কের| িকন্তু েলাক েকানও িনেবর্াধ বয্িক্তেক সম্মান কের না|
9 খাবার সংস্থান েনই অথচ ধনী হবার ভান করবার েচেয় বরং একজন ভৃেতয্র মািলক হেয় গুরুত্বপূণর্

বয্িক্ত হওয়া ভােলা|
10 ভােলা েলাকরা তােদর পািলত পশুেদর যত্ন েনয়| িকন্তু দুষ্টেদর হৃদেয় সহানুভূিত থােক না|
11 েয কৃষক তার জিমেত পিরশ্রম কের তার পযর্াপ্ত খাদয্ থাকেব| িকন্তু েয বয্িক্ত অসার িচন্তা-ভাবনায়

সময় নষ্ট কের েস িনেবর্াধ|
12 পাপী েলাকরা যা আকাঙ্খা কের দুষ্ট েলাকরা তাই চায়, িকন্তু েসটা ভােলা েলাকেদর েদওয়া হেব|
13 দুষ্ট েলাকরা িনেবর্ােধর মত কথা বেল এবং প্রায়শঃই িনেজেদর কথার ফঁােদ জিড়েয় পেড়| ধাির্মকরা

এধরেণর িবপেদর সমু্মখীন হয় না|
14 েলাকরা তােদর মুখ িনঃসৃত কথার জনয্ এবং হােতর কােজর জনয্ও পুরসৃ্কত হয়|
15 িনেবর্াধরা ভােব তােদর পথই েশ্রষ্ঠ পথ| িকন্তু িবেবচকরা অেনয্র পরামশর্ েখালামেন গ্রহণ কের|
16 িনেবর্াধরা সহেজই হতাশ হেয় পেড়| বুিদ্ধমান েলাকরা অপমানেক অগ্রাহয্ কের|
17 সতয্ভাষীরা সবর্দাই িবশ্বাসেযাগয্| িকন্তু িমথয্াবাদীরা অপরেক িবপেদর িদেক েঠেল েদয়|
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18 েয বয্িক্ত িচন্তাভাবনা না কের কথাবাতর্ া বেল তার বাকয্ তরবািরর মত আঘাত করেত পাের| িকন্তু
িবচক্ষণ বয্িক্ত কথা বলার সময় সজাগ থােক| তঁার বাকয্ ঐ আঘােতর যন্ত্রণা মুেছ েদয়|

19 েয বয্িক্ত িমথয্া কথা বেল তার বাকয্ ক্ষণস্থায়ী| িকন্তু সতয্ িচরকালই অমর|
20 যারা অপেরর িবরুেদ্ধ কু-পিরকল্পনা কের তারা িনেজেদরই ঠকায়| যারা শািন্তর জনয্ কাজ কের

তারা সুখী|
21 ঈশ্বর ধাির্মকেদর সবর্দা রক্ষা করেবন| িকন্তু পাপীরা অসংখয্ সমসয্ায় পড়েব|
22 প্রভু িমথয্াবাদীেদর ঘৃণা কেরন| িতিন সতয্বাদীেদর প্রিত সন্তুষ্ট|
23 বুিদ্ধমান েলাকরা যা জােন কখনও তার সবটা বেল না| িকন্তু একজন িনেবর্াধ বয্িক্ত, েস যা জােন

সবই বেল িদেয় িনেজেক মূখর্ প্রিতপন্ন কের|
24কেঠার পিরশ্রমীেদর অনয্ানয্ শ্রিমকেদর দািয়েত্ব রাখা হেব| িকন্তু েয অলস তােক িচর কাল অেনয্র

দাসত্ব কের েযেত হেব|
25 িচন্তা মানুেষর সুখ ও আনন্দ েকেড় েনয়| িকন্তু একিট দয়া বৎসল শব্দ মানুষেক আনিন্দত কের|
26 বনু্ধ িনবর্াচেন একজন ধাির্মক মানুষ িবচক্ষণতার পিরচয় েদয়| িকন্তু একজন দুষ্ট বয্িক্ত সবর্দা ভুল বনু্ধ

িনবর্াচন কের|
27 একজন অলস বয্িক্ত কখনও তার েয িজিনস প্রেয়াজন তার েপছেন েছােট না| ধন আেস কিঠন

পিরশ্রমীেদর কােছ|
28 তুিম যিদ সিঠক পেথ জীবনযাপন কর তাহেল তুিম সতয্ জীবন পােব| নয্ায়পরায়ণতার পথ জীবেনর

িদেক এিগেয় িনেয় যায়|

13
1 একজন জ্ঞানী পুত্র িপতার কথা মেনােযাগ িদেয় েশােন| িকন্তু একজন অহঙ্কারী বয্িক্ত কােরা কথা

েশােন না| েয েলাকরা তােক সংেশাধন করবার েচষ্টা কের েস তােদর কথা েশােন না|
2 ভােলা েলাকরা তােদর ভােলা কথাবাতর্ ার জনয্ পুরসৃ্কত হয়| িকন্তু দুষ্ট েলাকরা সব সময় ভুল কাজ

করেত চায়|
3 েয িনেজর কথাগুেলা সযেত্ন রক্ষা কের েস তার জীবন রক্ষা কের| েয না েভেব-িচেন্ত কথা বেল েস

তার িনেজর ধ্বংস িনেয় আেস|
4অলস বয্িক্তরা সবর্দা পাবার আকাঙ্খা কের িকন্তু তােদর আকাঙ্খা পূণর্ হেব না| অথচ পিরশ্রমী বয্িক্তরা

যা চাইেব তাই তারা েপেত সক্ষম হেব|
5 সৎ েলাকরা িমথয্ােক ঘৃণা কের| দুজর্ নরা লিজ্জত হেব|
6 ধাির্মকতা ভাল এবং সৎ মানুষেক রক্ষা করেব| িকন্তু েয সব েলাক পাপ করেত ভালবােস পাপ তােদর

সবর্নাশ কের|
7 যােদর িকছু েনই তারা ধনী হওয়ার ভান কের| িকন্তু যারা সিতয্কােরর ধনী তারা িনেজেদর দিরদ্র বেল

পিরচয় েদয়|
8জীবন রক্ষার জনয্ একজন ধনীেক হয়ত অেনক মূলয্ িদেত হেব| িকন্তু গরীব েলাকরা কখনও েসরকম

হুমিক পায় না|
9 একজন ভােলা েলােকর আেলা হািসেক উজ্জ্বল কের| দুষ্ট েলােকর প্রদীপ িবষােদ পিরণত হয়|
10যারা িনেজেদর অনয্েদর েথেক েশ্রষ্ঠ বেল মেন কের তারাই সংকেটর কারণ হয়| িকন্তু যারা অনয্েদর

উপেদশ গ্রহণ কের তারা জ্ঞানী|
11 যারা পয়সার জনয্ ঠকায়, তারা শীঘ্রই সব পয়সা হারােব| িকন্তু পিরশ্রেমর িবিনমেয় যারা অথর্

েরাজগার কের তােদর অথর্ ক্রমশঃ বৃিদ্ধ পায়|
12আশা যিদ ক্রমাগত দূের সের েযেত থােক তাহেল হৃদয় দুঃিখত হয়| আকািঙ্খত বস্তু পাওয়া জীবন

বৃেক্ষর মত|
13 েয বয্িক্ত আেদশেক অবজ্ঞা কের েস ধ্বংস হয়| েয বয্িক্ত আেদশেক শ্রদ্ধা করেব েস পুরসৃ্কত হেব|
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14 জ্ঞানী বয্িক্তেদর িশক্ষামালা জীবেনর সন্ধান েদয়| ঐ কথাগুিল েতামােক মৃতুয্ ফঁাদ এিড়েয় েযেত
সাহাযয্ করেব|

15 সৎ উেদ্দশয্সমূহ েগৗরব আেন| প্রতারণা িনেয় আেস তার িনজস্ব পুরস্কার|
16 একজন জ্ঞানী বয্িক্ত েকান কাজ করার আেগ িচন্তাভাবনা কের| িকন্তু একজন িনেবর্াধ তার

কাজকেমর্র মাধয্েম িনেজর েবাকািমর পিরচয় েদয়|
17 িবশ্বাস করা যায় না এমন দূত অেনক সমসয্ার সৃষ্টি করেত পাের| িকন্তু একজন িবশ্বাসী দূত আেরাগয্

িনেয় আেস|
18 েয িনেজর ভুল েথেক িশক্ষা েনয় না েস অিচেরই গরীব হয় ও লিজ্জত েবাধ কের| িকন্তু েয সংেশাধন

গ্রহণ কের েস লাভবান হেব|
19 যিদ েকউ িকছু েচেয় তা েপেয় যায় তাহেল েস খুব আনিন্দত হয়| িকন্তু িনেবর্াধ েলাকরা তােদর অসৎ 

পথ েথেক সের আসেত ঘৃণা েবাধ কের|
20জ্ঞানীেদর সেঙ্গ বনু্ধত্ব কেরা তাহেল তুিমও জ্ঞানী হেয় উঠেব| িকন্তু যিদ তুিম িনেবর্াধেদর সেঙ্গ বনু্ধত্ব

কেরা তাহেল সমসয্ায় পড়েব|
21 দুঃখ দুদর্ শা পাপীেদর তাড়া কের েবড়ায়, িকন্তু ভােলা েলাকেদর জীবেন ভাল ঘটনাই ঘেট|
22একজন সজ্জন বয্িক্তর যা সম্পদ থাকেব তা েস তার সন্তান ও নািত-নাতিনেদর িদেয় েযেত পারেব|

এবং পিরেশেষ দুজর্ নেদর সব সম্পদও এক িদন সজ্জন বয্িক্তেদর আওতায় চেল আসেব|
23একজন দিরেদ্রর উবর্র জিম থাকেত পাের যা প্রচুর ফসল েদয়| িকন্তু ভুল িসদ্ধােন্তর ফেল েস কু্ষধাতর্

থােক|
24 েয িনেজর সন্তানেদর সিতয্কােরর ভােলাবােস েস সন্তানেদর ভুল ত্রুিটগুেলা শুধের েদয়| যিদ তুিম

েতামার পুত্রেক ভালবােসা তাহেল তােক সিঠক পেথ চলার িশক্ষা দাও|
25 ভােলা েলাকরা সব সময় প্রচুর পিরমােণ েখেত পােব| িকন্তু দুজর্ নরা কু্ষধাতর্ েথেক যােব|

14
1 একজন জ্ঞানী মিহলা তার জ্ঞান িদেয়ই িনেজর সংসার ৈতরী কের|
2 েয প্রভুেক সম্মান কের েসই সিঠক পেথ জীবনযাপন কের| িকন্তু একজন অসৎ েলাক প্রভুেক ঘৃণা

কের|
3একজন েবাকা েলােকর কথাবাতর্ া তার িনেজর সমসয্ার কারণ হেয় ওেঠ| িকন্তু একজনজ্ঞানী েলােকর

কথাবাতর্ া তঁােক রক্ষা কের|
4 চােষর কােজ বলেদর অভাব েদখা িদেল শসয্ভাণ্ডার খািল থাকেব| বৃহৎ  ফলেনর জনয্ মানুষ বলেদর

শিক্তেক বয্বহার করেত পাের|
5 একজন সতয্বাদী কখনও িমেথয্ বেল না এবং েস একজন সাক্ষী হেত পাের| িকন্তু একজন অিবশ্বাসী

েলাক কখনও সিতয্ বেল না এবং েস ভাল সাক্ষী হেত পাের না|
6 উদ্ধত েলাকরা জ্ঞােনর অেন্বষণ করেত পাের িকন্তু তারা কখনও তা খঁুেজ পােব না| িকন্তু েয সব

েলাকেদর েবাধ শিক্ত আেছ তারা তাড়াতািড় িশখেত পাের|
7 েবাকােদর কাছ েথেক িকছুই েশখার েনই তাই েবাকােদর সেঙ্গ বনু্ধত্ব েকােরা না|
8একজন িবচক্ষণ ও দক্ষ েলােকর জীবনয়াত্রা িনরীক্ষণ কর| িকন্তু একজন েবাকা েলােকর আঁকা-বঁাকা

জীবন পথ প্রতারণাপূবর্ক|
9 েবাকা েলাকরা তােদর েবাকািমর মাশুল িদেত িগেয় হাসাহািস কের| িকন্তু সৎ  েলাকরা শীঘ্রই

ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়|
10একজন দুঃখী েলাক শুধুই তার িনেজর দুঃখ অনুভব করেত পাের| িঠক েতমিন, েকউই অনয্ েলােকর

হৃদেয়র অন্তঃস্থেলর আনেন্দ ভাগ বসােত পাের না|
11 দুজর্ নেদর গৃহগুিলর িবনাশ হেবই| িকন্তু সৎ েলাকেদর বাড়ীগুিল উন্নিত করেব|
12একিট সহজ রাস্তােক* সিঠক রাস্তা বেল মেন হেত পাের িকন্তু েসিট মৃতুয্র িদেক এিগেয় িনেয় েযেত

পাের|
* 14:12: সহজ রাস্তা আক্ষিরক অেথর্, “েসাজা রাস্তা|”
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13 িবষােদ পূণর্ একিট েলাক হাসেত পাের, িকন্তু হািস থামবার পের দুঃখ আবার িফের আেস|
14 মন্দ কােজর জনয্ পাপীেদর পুেরাদস্তুর শািস্ত েভাগ করেত হেব এবং ভােলা কােজর জনয্ সজ্জনরা

পুরসৃ্কত হেবই|
15একজন মূখর্ যা েশােন তাই িবশ্বাস কের| িকন্তু একজন জ্ঞানী বয্িক্ত যা িকছু েশােন তা তার বুিদ্ধ িদেয়

িবেবচনা কের|
16 একজন জ্ঞানী বয্িক্ত মন্দেক ভয় পায় এবং তােক এিড়েয় চেল| িকন্তু একজন েবাকা েলাক দৃঢ়তার

সেঙ্গ কুকেমর্র মেধয্ ঝঁািপেয় পেড়|
17 েয সব েলাক খুব সহেজই েরেগ যায় তারা িনেবর্ােধর মত আচরণ কের| িকন্তু জ্ঞানীরা হয় ৈধযর্য্শীল|
18 িনেবর্াধরা তােদর েবাকািমর জনয্ শািস্ত পায়| িকন্তু জ্ঞানীরা তঁােদর জ্ঞােনর জনয্ পুরসৃ্কত হয়|
19 দুজর্ নেদর িবরুেদ্ধ সজ্জনেদর জয় হেবই| দুজর্ নরা সজ্জনেদর কােছ মাথা নত করেত বাধয্ হেবই|
20 দিরদ্রেদর েকান বনু্ধ ও প্রিতেবশী েজােট না িকন্তু ধনীরা বনু্ধ-বান্ধব দ্বারা পিরবৃত হেয় থােক|
21 েতামার প্রিতেবশীেদর ঘৃণা কেরা না| যিদ সুখী হেত চাও তাহেল দিরদ্রেদর প্রিত সদয় থােকা|
22 যিদ েকউ খারাপ কাজ করার ফিন্দ আঁেট তাহেল েস ভুল করেব| িকন্তু েয ভােলা কাজ করার েচষ্টা

করেব েস বনু্ধ পােব, সবাই তােক ভােলাবাসেব ও িবশ্বাস করেব|
23কিঠন পিরশ্রম সব সময় িকছু লাভ আনেব| িকন্তু তুিম যিদ েকান কাজ না কের শুধু কথা বল তাহেল

তুিম দিরদ্র হেয় যােব|
24জ্ঞানীরা সম্পদ দ্বারা পুরসৃ্কত হয়| িকন্তু মুখর্রা পুরসৃ্কত হয় েবাকািমর দ্বারা|
25 েয সতয্ বেল েস মানুষেক সাহাযয্ কের আর েয িমেথয্ বেল েস অনয্েদর আঘাত কের|
26 েয প্রভুেক সম্মান কের েস সুরক্ষা পায় এবং তার সন্তানরাও িনরাপদ থােক|
27 প্রভুর প্রিত সম্মান প্রদশর্ন সতয্ জীবন িনেয় আেস| এেত একিট বয্িক্তর জীবন মৃতুয্র ফঁাদ েথেক

রক্ষা পায়| 28 যিদ েকান রাজা অেনক মানুষেক শাসন কের তাহেল েস মহান| িকন্তু রাজার রােজয্ যিদ
েকান মানুষ না থােক তাহেল েসই রাজার েকান মূলয্ই থােক না|

29 ৈধযর্য্শীল একজন মানুষ ভীষণ সপ্রিতভ হয়| আর েয সহেজ েরেগ যায় েস তার মূখর্ািমর প্রমাণ েদয়|
30মানিসক শািন্ত ৈদিহক স্বােস্থয্র উন্নিত কের| িকন্তু অেনয্র প্রিত িহংসা শরীরেক েরাগগ্রস্ত কের েতােল|
31 ঈশ্বরই প্রেতয্ক মানুষেক সৃষ্টি কেরেছন| তাই যারা গরীবেদর জনয্ সংকেটর সমসয্া সৃষ্টি কের তারা

দিরদ্রেদর সৃষ্টিকতর্ ােক অপমান কের| যারা গরীবেদর দয়া েদখায় তারা ঈশ্বেরর প্রিত সম্মান প্রদশর্ন কের|
32একজন দুষ্ট েলাক তার কু-কেমর্র দ্বারা পরািজত হয়| িকন্তু একজন ভােলা েলাক তার মৃতুয্র সময়ও

িজেত যায়|
33জ্ঞানীরা সব সময় জ্ঞানসম্মত ভােব িচন্তা-ভাবনা কের| িকন্তু মূখর্রা জ্ঞােনর† িকছুই জােন না|
34 ভােলাত্ব একিট েদশেক মহান কের েতােল| িকন্তু পাপ েয েকান মানুষেক লিজ্জত কের|
35জ্ঞানী আিধকািরক েপেল রাজা সুখী হন| িকন্তু মূখর্ েনতােদর প্রিত রাজা কু্রদ্ধ হন|

15
1 একিট শান্ত উত্তর েক্রাধেক প্রশিমত কের| িকন্তু ককর্ শ উত্তর েসই েক্রাধেক আরও বাড়ায়|
2 যখন েকান জ্ঞানী বয্িক্ত িকছু বেল তখন অনয্রা তার কথা শুনেত চায়| িকন্তু একজন মূখর্ শুধু েবাকা

েবাকা কথাই বেল|
3 প্রভু েকাথায় িক ঘটেছ সব েদখেত পান| িতিন ভােলা ও মন্দ প্রেতয্েকর ওপর সমানভােব নজর

রােখন|
4 দয়ার বচন হল জীবনবৃেক্ষর মত| িকন্তু িমেথয্ কথা মানুেষর আত্মােক তছনছ কের িদেত পাের|
5 মূখর্ বয্িক্ত িপতার উপেদশ শুনেত অগ্রাহয্ কের| িকন্তু একজন জ্ঞানী বয্িক্ত মন িদেয় অনয্েদর সব

কথা েশােন|
† 14:33: জ্ঞান অথবা একজন জ্ঞানী বয্িক্তর মেনর মেধয্ই জ্ঞান অবস্থান কের| ঐ িজিনসিট েবাকা েলােকর মেনর মেধয্ খঁুজেত েগেল
গভীরভােব খঁুজেত হেব কারণ তা ওখােন দুস্প্রাপয্|
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6 ভােলা েলাকেদর বাড়ীেত অেনক ধন থােক, িকন্তু দুষ্ট েলাকেদর আয় সংকট আেন|
7জ্ঞানীরা েতামােক নতুন তেথয্র সন্ধান েদেব| িকন্তু মূেখর্র কথা শুেন েকান লাভ হেব না|
8 দুজর্ নেদর ৈনেবদয্েক প্রভু ঘৃণা কেরন| িকন্তু সজ্জনেদর প্রাথর্না শুেন প্রভু খুশী হন|
9 দুজর্ নেদর জীবনধারােক প্রভু ঘৃণা কেরন| যারা অেনয্র ভাল করেত চায় তােদর প্রভু ভালবােসন|
10 েয জ্ঞােনর পথ পিরতয্াগ করেব তার শািস্ত হেব| েয িনেজেক অপেরর দ্বারা েশাধরােত অস্বীকার

কের তার িবনাশ হেব|
11 প্রভু সব জােনন| এমনিক মৃতুয্র সময়ও িক ঘেট তাও িতিন জােনন| সুতরাং একথা সিতয্ েয প্রভু

মানুেষর মেনর এবং হৃদেয়র কথাও জানেত পােরন|
12 উদ্ধত েলাকরা জ্ঞানী েলাকেদর দ্বারা সংেশািধত হেত ঘৃণা কের| তারা জ্ঞানী েলাকেদর সেঙ্গ িমিলত

হয় না|
13 সুখী বয্িক্তর মুেখ আনেন্দর িচহ্ন েলেগ থােক| িকন্তু যিদ েকউ হৃদেয় দুঃখী হয় তাহেল আত্মাও

দুঃখেকই প্রকাশ কের|
14জ্ঞানীরা আরও েবশী জ্ঞান আহরণ করেত চায়| িকন্তু মূখর্রা আরও মূখর্ হেত চায়|
15 িকছু গরীব মানুষ সবসময় দুঃখী থােক| িকন্তু যােদর হৃদয় রেয়েছ আনন্দ তােদর জীবন হেচ্ছ একিট

অবয্াহত উৎসেবর মত|
16 ধনী হেয় নানান যন্ত্রণায় জজর্ িরত হওয়ার েচেয় দিরদ্র হওয়া এবং প্রভুেক সম্মান করা েশ্রয়|
17 ঘৃণার সংসাের প্রচুর খাদয্ খাওয়ার েথেক ভােলাবাসার সংসাের অল্প েখেয় থাকা ভােলা|
18 রগচটা মানুষ সমসয্া সৃষ্টি কের িকন্তু ৈধযর্য্শীল মানুষ শািন্ত িফিরেয় আেন|
19অলসেদর সবর্ত্র সমসয্ার সমু্মখীন হেত হয়| িকন্তু সৎ বয্িক্তেদর জীবন খুবই সহজ হয়|
20জ্ঞানী পুত্র তার িপতােক সুখ এেন েদয়| িকন্তু মূখর্ পুত্র তার মােক শুধু লজ্জা এেন েদয়|
21 মূখর্রা মূখর্ািমেত আনন্দ পায়| িকন্তু জ্ঞানীরা িবেবচনা কের সিঠক কাজ কের|
22 যিদ েকউ পযর্াপ্ত উপেদশ না পায় তাহেল তার পিরকল্পনা খােট না| িকন্তু েকউ যিদ জ্ঞানীেদর কথা

শুেন চেল তাহেল তার পিরকল্পনা সাফলয্ লাভ করেব|
23 একজন েলাক তার ভাল উত্তের খুশী হয়| সিঠক সময় সিঠক উত্তর েদওয়াটা খুব ভােলা|
24 একজন জ্ঞানী বয্িক্ত যা িকছু কের তা তােক জীবেনর পেথ এিগেয় েদয় এবং তােক মৃতুয্র স্থেলর

িদেক নীেচ নামা েথেক িবরত কের|
25অহঙ্কারীর সব িকছু প্রভু ধ্বংস কের েদেবন| িকন্তু একজন িবধবা মিহলার সব িকছু প্রভু রক্ষা করেবন|
26অসৎ িচন্তােক প্রভু ঘৃণা কেরন| িকন্তু দয়ালু কথা প্রভু ভােলাবােসন|
27 েয অনয্েদর ঠকায় তার পিরবার অিচেরই সমসয্ায় জজর্ িরত হেয় পড়েব| িকন্তু যিদ েকউ সৎ থােক

তাহেল তার জীবেন েকান সমসয্া আসেব না|
28 সজ্জন বয্িক্তরা উত্তর েদবার আেগ িচন্তা কের উত্তর েদয়| িকন্তু দুজর্ নরা েকান িকছু না েভেবই উত্তর

েদয় যা তােদর সমসয্ার কারণ হেয় ওেঠ|
29 মন্দ েলাকেদর েথেক প্রভু অেনক দূের থােকন িকন্তু ভােলা মানুষেদর প্রাথর্না প্রভু েশােনন|
30 একিট আনন্দময় মুখ অনয্ েলাকেদর খুশী কের এবং শুভ সংবাদ মানুষেক ভােলা েবাধ করায়|
31 েকউ ভুল শুধের িদেত চাইেল তা যিদ েকউ মন িদেয় েশােন তাহেল েসই হেচ্ছ আসল জ্ঞানী|
32 যিদ একজন বয্িক্ত অনুশাসন অস্বীকার কের, েস িনেজরই ক্ষিত করেছ| িকন্তু েস যিদ অপেরর দ্বারা

সংেশািধত হওয়ােক গ্রহণ কের তাহেল েস েবাধশিক্ত লাভ কের|
33 প্রভুেক সম্মান প্রদশর্ন জ্ঞােনর পথ িনেদর্ শক| শ্রদ্ধা পাবার আেগ একজনেক িবনয়ী হেত হেব|

16
1মানুষ তার িচন্তা-ভাবনােক িঠকমত সািজেয় একিট পিরকল্পনা করেত পাের, িকন্তু প্রভুর হােত িজহ্বােক

িনয়ন্ত্রণ করবার ক্ষমতা আেছ|
2 েলাকরা মেন কের তারা যা কের েসটাই িঠক, িকন্তু প্রভু তােদর আত্মা পরীক্ষা কেরন|
3 সব সময় প্রভুর সাহাযয্ েনেব তাহেলই তুিম সফল হেব|
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4 সমস্ত িবষেয়ই প্রভুর পিরকল্পনা আেছ এবং েসই পিরকল্পনা অনুসাের মন্দ েলােকর িবনাশ হেব|
5 েয সমস্ত েলাক ভােব তারা অনয্ েলােকর তুলনায় েশ্রয় প্রভু তােদর ঘৃণা কেরন| প্রভু িনশ্চয়ই েসই

সমস্ত অহঙ্কারী মানুষেক শািস্ত েদেবন|
6 সিতয্কােরর ভােলাবাসা ও িবশ্বস্ততা েতামােক খঁািট কের তুলেব| ঈশ্বেরর প্রকৃত েপ্রম এবং িবশ্বস্ততার

দরুণ অপরাধ মুেছ েফলা যায় িকন্তু প্রভুর প্রিত শ্রদ্ধার মাধয্েম আমরা মন্দেক এিড়েয় চিল|
7 যিদ েকান বয্িক্ত ভােলা ভােব জীবনযাপন কের েস প্রভুর কােছ মেনারম হয় এবং তার শত্রুরাও তার

সেঙ্গ শািন্ত রক্ষা কের চেল|
8 ঠিকেয় প্রচুর লাভ করা অেপক্ষা সিঠক পেথ সামানয্ লাভ করাও েশ্রয়|
9 একজন বয্িক্ত িক করেত চায় তা িনেয় পিরকল্পনা করেত পাের িকন্তু বাস্তেব িক ঘটেব তা িনধর্ারণ

করেবন প্রভু|
10 একজন রাজা যা বেলন েসটাই হয় আইন| তাই তার িসদ্ধান্ত সবর্দা সিঠক হওয়া উিচৎ |
11 প্রভু চান সমস্ত মাপকািঠ এবং মাত্রা সিঠক েহাক্ এবং বয্বসািয়ক চুিক্তগুিল িনয়মানুযায়ী েহাক্|
12 যারা মন্দ কাজ কের রাজা তােদর ঘৃণা কেরন| ধাির্মকতা তঁার রাজয্েক প্রিতষ্ঠা করেব|
13 রাজা সতয্ ভাষণ শুনেত চান| যারা িমথয্া বেল না রাজা তােদর পছন্দ কেরন|
14 একজন রাজা েরেগ েগেল েয েকান েলাকেক হতয্া করেত পােরন| েয জ্ঞানী েস রাজােক খুশী

রাখার েচষ্টা করেব|
15 যিদ রাজা খুশী থােকন তেব সবার জীবনই সুেখর হেব| যিদ রাজা েতামার প্রিত সন্তুষ্ট হন তাহেল তা

হেব বসন্তকােল বৃষ্টি হওয়ার মেতা|
16জ্ঞােনর মূলয্ েসানার েচেয়ও েবশী| িবচক্ষণতার মূলয্ রূেপার েচেয়ও েবশী|
17 ভােলা েলাকরা সারা জীবন খারাপ িজিনস েথেক দূরত্ব েরেখ চেল| েয বয্িক্ত সাবধানী েস তার

আত্মােক রক্ষা কের চেল|
18অহংকার ধ্বংসেক এিগেয় আেন এবং ঔদ্ধতয্ পরাজয় আেন|
19 উদ্ধত েলাকেদর সেঙ্গ ধনসম্পদ ভাগ কের েনওয়ার েচেয় িবনয়ী হওয়া এবং দিরদ্রেদর মেধয্ থাকা

েশ্রয়|
20 েয বয্িক্ত অপেরর কাছ েথেক িশক্ষাগ্রহণ কের েস লাভবান হেব| েয প্রভুর ওপর িবশ্বাস েরেখ চেল

েস প্রভুর আশীবর্াদ পােব|
21জ্ঞানী েলাকেদর মানুষ িচেন েনেব| েয িবচক্ষণ ভােব কথা বেল তার কথায় অেনক েবশী ফল হয়|
22 একজন জ্ঞানী মানুষ সব সময় িচন্তা কের কথা বেল| এবং েস যা বেল তা েশানার েযাগয্|
23 একজন িবজ্ঞ বয্িক্ত সব সময়ই িচন্তাপূণর্ কথা বেল এবং েস যা িকছু বেল তা েশানার পেক্ষ ভাল ও

মূলয্বান|
24 দয়ালু কথাবাতর্ া সব সময়ই মধুর মত িমষ্টি| দয়ালু কথাবাতর্ া গ্রহণেযাগয্ ও স্বােস্থয্র পেক্ষ ভােলা|
25 এমন পথ আেছ যা েলােকর কােছ সিঠক বেল মেন হেলও তা শুধু মৃতুয্র িদেক িনেয় যায়|
26 একজন শ্রিমেকর কু্ষধাই তােক কাজ করায় যােত েস েখেত পায়|
27একজনঅপদাথর্ দুষ্ট েলাকঅনয্ায় কােজর পিরকল্পনা কের| তার উপেদশআগুেনর মতইধ্বংসকারী|

28একজন সমসয্া সৃষ্টিকারী সব সময় সমসয্ার সৃষ্টি করেব| েস গুজব ছিড়েয় ঘিনষ্ঠ বনু্ধেদর মেধয্ অশািন্তর
কারণ ঘটােব|

29একজন িহংসাত্মক বয্িক্ত তার বনু্ধেদর প্রতারণা কের| েস তােদর িবপেথ চািলত করেব| 30 েস যখনই
েকান ধ্বংসকারী পিরকল্পনা কের তখন তার েচাখ িমটিমট কের| েস তার প্রিতেবশীেক আঘাত করার জনয্
প্রস্তুিত েনওয়ার সময় হািসমুেখ থােক|

31 যারা সৎ জীবনযাপন কের সাদা চুল তােদর মিহমার মুকুট হয়|
32 একজন বিলষ্ঠ েযাদ্ধা হওয়ার েথেক ৈধযর্য্শীল হওয়া ভাল| একিট সমূ্পণর্ শহেরর দখল েনওয়ার

েচেয় িনেজর রােগর ওপর িনয়ন্ত্রণ রাখা েশ্রয়|
33 মানুষ পাশার দান েচেল তােদর িসদ্ধান্ত িস্থর কের| িকন্তু িসদ্ধান্ত সব সময় ঈশ্বেরর কাছ েথেকই

আেস|
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17
1অশািন্তর মেধয্ ঘরভির্ত্ত খাবােরর েচেয় শািন্তর মেধয্ একটুকেরা শুকেনা রুিট খাওয়া অেনক ভাল|
2একজন বুিদ্ধমান ভৃতয্ তার প্রভুর েবাকা েছেলর ওপর শাসন চালােব| এই ভােব েস তার প্রভুর সম্পিত্তর

িকছুটা ভাগ প্রভুর অনয্ পুত্রেদর সেঙ্গ পােব|
3 েসানা ও রূেপােক খঁািট করার জনয্ আগুেন েপাড়ােনা হয়| িকন্তু ঈশ্বরই েসই বয্িক্ত িযিন মানুেষর

হৃদয়েক শুদ্ধ কেরন|
4 একজন দুষ্ট েলাক মন্দ কথাটাই েশােন| িমেথয্বাদীরা িমেথয্ কথাগুেলাই েশােন|
5 িকছু মানুষ আেছ যারা গরীব মানুষেদর দুদর্ শা উপেভাগ কের| িবপেদ পড়া মানুষেদর সমসয্া িনেয়

তারা হাসাহািস কের| এেত এই েবাঝা যায় েয এই দুষ্ট েলাকরা ঈশ্বরেক সম্মান কের না িযিন দিরদ্রেদর
সৃষ্টিকতর্ া| তারা শািস্ত পাওয়ার েযাগয্|

6 েপৗত্র-েপৗত্রীরা তােদর প্রিপতামহ এবং প্রিপতামহীেদর কােছ একিট মুকুট এবং সন্তানেদর কােছ
তােদর িপতা-মাতা একিট েগৗরব|

7 েবাকােদর েবশী কথা বলা অনুিচত, িঠক েতমিন েকান শাসেকরও িমথয্াচার করা উিচৎ নয়|
8 িকছু েলাক উৎ েকাচেক েসৗভাগয্ বেল িবেবচনা কের| তারা ভােব েয সব েক্ষেত্রই েসটা তােদর সাফলয্

আনেব|
9 যিদ কােরার অনয্ায়েক তুিম ক্ষমা করেত পােরা তাহেল েস েতামার বনু্ধ হেত পাের| িকন্তু যিদ তুিম

তার অনয্ায়েক বারবার মেন কর তাহেল বনু্ধেত্বর ক্ষিত হেব|
10 একজন বুিদ্ধমান মানুষ তার ভুল েথেক িশক্ষা েনয় িকন্তু একজন িনেবর্াধ তার ভুল েথেক িশক্ষালাভ

কের না| এমন িক 100 ঘা চাবুক খাবার পেরও নয়|
11 একজন দুষ্ট বয্িক্ত সব সময় ভুল কাজ করেত েচষ্টা কের| েশেষ, তােক শািস্ত েদবার জনয্ ঈশ্বর

একজন িনষু্ঠর দূত পাঠােবন|
12 শাবক চুির হেয় যাওয়া কু্রদ্ধ মা ভালুেকর সমু্মখীন হওয়া সবর্দা িবপজ্জনক| িকন্তু তবু, একজন

িনেবর্ােধর িনবুর্িদ্ধতার সমু্মখীন হওয়ার েথেক তা েশ্রয়|
13 েতামার প্রিত কৃত েকান ভােলা কােজর জনয্ অসৎ ভােব তার প্রিতদান িদও না| যিদ তুিম এরকম কর

তাহেল তুিম সারা জীবন সংকেটর মেধয্ থাকেব|
14 িববাদ হল বঁােধর গেতর্ র মেতা| েসই গতর্ ক্রমশঃ বড় হওয়ার আেগই িববাদ তয্াগ কেরা|
15 প্রভু দুেটা িবষয়েক ঘৃণা কেরন| একজন িনেদর্ াষ বয্িক্তেক শািস্ত েদওয়া এবং েদাষী বয্িক্তেক ক্ষমা

করা|
16একজন িনেবর্াধ বয্িক্তর কােছ অথর্ থাকার েকান মূলয্ েনই| কারণ, তার যখন েকান েবাধই েনই, েস

কখনও জ্ঞান িকনেত পারেব না|
17একজন বনু্ধ সব সময় ভােলাবাসেব| একজন সিতয্কােরর ভাই সবর্দা েতামােক সমথর্ন করেব এমিক

েতামার িবপেদর সমেয়ও|
18 একমাত্র েবাকারাই অনয্ েলােকর িববােদর দািয়ত্ব েনয়|
19 েয িববােদ আনন্দ পায় েস পােপও আনন্দ লাভ কের| যিদ তুিম িনেজই িনেজর বড়াই কর তাহেল

তুিম সমসয্ােকই আহ্বান জানােব|
20 দুজর্ ন বয্িক্ত কখনও লাভবান হয় না| িমথয্াবাদীরা সমসয্ায় জজর্ িরত হেব|
21 একজন িপতা িনেবর্াধ সন্তােনর জনয্ িবমষর্ থােক| একিট দুষ্ট সন্তােনর িপতা অসুখী হয়|
22আনন্দ হল একিট ভােলা ওষুেধর মত| িকন্তু দুঃখ হল অসুস্থতার মত|
23 দুজর্ ন বয্িক্ত অনয্েদর ঠকােনার জনয্ ঘুষ েনয়|
24 জ্ঞানী বয্িক্ত সব সময় ভাল কাজ করার িচন্তা কেরন| িকন্তু িনেবর্াধ বয্িক্ত সব সময় বহু দূেরর স্বপ্ন

েদেখ|
25 একজন িনেবর্াধ পুত্র তার িপতার জনয্ দুঃখ বেয় আেন| েস তার মােয়র িতক্ততার কারণ|
26 িঠক েযমন একজন িনেদর্ াষ বয্িক্তেক শািস্ত েদওয়া অনয্ায়, েতমিন একজন সতয্বাদী অথচ

আিধকািরকেক শািস্ত েদওয়াও অনয্ায়|
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27 একজন জ্ঞানী বয্িক্ত খুব েবশী কথা বেল না| েস কখনও সহেজ কু্রদ্ধ হয় না|
28 একজন মূঢ় বয্িক্ত যিদ চুপ কের থােক তাহেল েলােক তােক জ্ঞানী বেল িবেবচনা করেব| েস যিদ

িকছু না বেল তােক বুিদ্ধমান মেন হেব|

18
1 েয েলাকরা অনয্ কােরা সেঙ্গ িমেল-িমেশ থাকেত পাের না, তারা তােদর িনেজেদর ইেচ্ছমত িজিনস

চায়| তারা অনয্ েয েকান উপেদশ বা পরামেশর্ িবচিলত হয়|
2একজন িনেবর্াধ অনয্েদর কাছ েথেক িকছু িশখেত চায় না| েস শুধু িনেজর মেনর কথাই প্রকাশ করেত

সেচষ্ট থােক|
3 মানুষ এই ধরেণর দুজর্ নেক পছন্দ কের না| তারা েবাকােদর িনেয় উপহাস কের|
4জ্ঞানী বয্িক্তর উচ্চািরত শব্দ হল গভীর কুেয়া েথেক উেঠ আসা েস্রাতবাহী জেলর মেতা েয কুেয়া হল

জ্ঞােনর আধার|
5 েতামােক মানুেষর সিঠক িবচার করেত হেব| যিদ তুিম েদাষী বয্িক্তেদর েছেড় দাও তাহেল তুিম সজ্জন

বয্িক্তেদর সেঙ্গ নয্ায় করেল না|
6 একজন িনেবর্াধ বয্িক্ত িনেজর কথার দ্বারাই িনেজর সংকট বািধেয় বেস| তার মুেখর কথায় ঝগড়া

শুরু হেত পাের|
7 তার মুখই তার ধ্বংেসর কারণ হেয় ওেঠ| েস িনেজই িনেজর কথার জােল জিড়েয় পেড়|
8 মানুষ সব সময় েকচ্ছা শুনেত ভােলাবােস| েকচ্ছাকািহনীেক সুখােদয্র মেতা িগলেত থােক|
9 কুকেমর্ েয িলপ্ত থােক তার সেঙ্গ িবনাশকারীর েকান পাথর্কয্ েনই|
10প্রভুর নাম হল একিট শিক্তশালী িমনােরর মত| ভােলা েলাকরা প্রভুর কােছ আশ্রেয়র জনয্ ছুেট েযেত

পাের|
11 ধনীরা ভােব তােদর অথর্ই তােদর রক্ষা করেব| তারা ভােব তােদর অথর্ হল দুেভর্ দয্ দুেগর্র মেতা অটুট|
12অহঙ্কারী বয্িক্তর িবনাশ হেব িকন্তু িবনয়ী বয্িক্ত সম্মািনত হেব|
13অনয্েদর কথা েশষ করেত েদওয়ার পর তুিম উত্তর িদেত শুরু করেব| যিদ তুিম এরকম কর তাহেল

তুিম অপ্রস্তুত হেব না অথবা েতামােক েবাকার মত েদখেত লাগেব না|
14 অসুস্থতার সমেয় একজন মানুেষর মিস্তষ্ক তােক জীিবত রাখেব| িকন্তু েস যিদ গভীর ভােব উদাস

হেয় যায়, তার েকান আশা থােক না|
15জ্ঞানী বয্িক্ত আেরা েবশী জানার ইেচ্ছ প্রকাশ কের|
16 তুিম যিদ গুরুত্বপূণর্ েলাকেদর সেঙ্গ সাক্ষাৎ করবার আেগ তােদর উপহার দাও, তাহেল তােদর সেঙ্গ

েদখা করবার বয্বস্থা সহজ হয়|
17 প্রথম বয্িক্তর মামলা ততক্ষণ পযর্ন্ত িঠক থােক যতক্ষণ না তােক িদ্বতীয় বয্িক্ত পাল্টা প্রশ্ন কের|
18 শিক্তশালী িবেরাধী দলগুিলর িববাদ পাশার দান েফেল েমটােনা যায়|
19 তুিম যিদ েতামার বনু্ধেক অপমান কর তাহেল পুনরায় তার মন জয় করা দুেভর্ দয্ প্রাচীর েঘরা শহর

জয় করার েথেকও কিঠন হেব| প্রাসােদর ফটকগুিলর ওপর আড়াআিড় ভােব রাখা শিক্তশালী িখলগুিলর
মত তকর্ মানুেষর মেধয্ িবেভদ সৃষ্টি কের|

20 তুিম যা বলেব তাই েতামার জীবেনর ওপর প্রভাব েফলেব| তুিম যিদ ভাল কথা বল তাহেল েতামার
জীবেন ভােলা ঘটনা ঘটেব| আর যিদ তুিম খারাপ কথা বেলা তাহেল েতামার জীবেন খারাপ ঘটনা ঘটেব|

21 িজহ্বা এমন কথা বলেত পাের যা জীবন অথবা মৃতুয্ আেন| যারা কথা বলেত ভােলাবােস তােদর
কথার দরুন যা পিরনাম হেত পাের েস সম্বেন্ধ তােদর অবশয্ই প্রস্তুত থাকেত হেব|

22 যিদ তুিম েতামার জীবনসিঙ্গনী খঁুেজ পাও তাহেল মেন করেব তুিম েকান ভাল িজিনসই েপেয়েছা|
েতামার স্ত্রী েতামােক েদখােব েয প্রভু েতামােক িনেয় সুখী|

23 একজন গরীব বয্িক্ত সাহাযয্ িভক্ষা করেব িকন্তু একজন ধনী বয্িক্ত খারাপ ভােব তােক উত্তর েদেব|
24 কেয়ক জন বনু্ধর সঙ্গ আনন্দদায়ক| িকন্তু একজন সিতয্কােরর বনু্ধ ভাইেয়র েচেয়ও িবশ্বস্ত হেত

পাের|



িহেতাপেদশ 19:1 929 িহেতাপেদশ 19:27

19
1 েবাকা, িমেথয্বাদী এবং ঠগ হওয়ার েচেয় গরীব এবং সৎ হওয়া েশ্রয়|
2জ্ঞান বয্িতেরেক উদয্ম েকান কােজর নয়| েয বয্িক্ত তাড়াহুেড়া কের কাজ কের, েস ভুল কের|
3 একজন বয্িক্তর িনবুির্দ্ধতা তার ধ্বংেসর কারণ| িকন্তু েস তার দুরবস্থার জনয্ প্রভুেক েদাষী কের|
4 ধনী বয্িক্তর ধন-সম্পদই অসংখয্ বনু্ধ েজাগাড় কের েদয় িকন্তু দিরদ্রেক সবাই েছেড় চেল যায়|
5অনয্ েলােকর িবরুেদ্ধ েয িমথয্াচার কের তার শািস্ত হওয়া উিচৎ | তার রক্ষা পাওয়া উিচৎ নয়|
6 উদার বয্িক্তর বনু্ধ সবাই হেত চায়| েয উপহার প্রদান কের তার বনু্ধত্ব লােভ সবাই আগ্রহী|
7 যিদ েকউ গরীব হয় তাহেল তার পিরবােরর েলাকরাও তার িবেরািধতা কের এবং সমস্ত বনু্ধরাও তার

িদক েথেক মুখ িফিরেয় েনয়| েস সাহাযয্ িভক্ষা করেল সাহাযয্ প্রদােনর জনয্ েকউ তার িদেক এিগেয়
যােব না|

8 েকান বয্িক্ত যিদ তার স্বাচ্ছেন্দর জনয্ আগ্রহী হয়, েস জ্ঞানী হেয় ওঠার জনয্ কেঠার পিরশ্রম করেব|
েয েবাধেক রক্ষা কের, েস সাফলয্ হােত পায়|

9 িমেথয্সাক্ষীর শািস্ত হেবই! িমেথয্বাদীর িবনাশ হেব|
10একজন িনেবর্াধ বয্িক্তর পেক্ষ িবলািসতার মেধয্ জীবনযাপন করা িঠক নয়| তাহেল তা হেব ক্রীতদাস

কতৃ্তর্ ক রাজপুত্রেদর শাসন করা|
11 যিদ একজন বয্িক্ত জ্ঞানী হয়, েসই জ্ঞানই তােক ৈধেযর্য্র অিধকারী কের| েস যিদ তার িবরুেদ্ধ যারা

অনয্ায় কের েসই সব েলাকেদর ক্ষমা কের েসটা তার মহত্ত্ব|
12 রাজার েক্রাধ হেব িসংেহর মেতা| িকন্তু তঁার দয়া হল ঘােসর ওপর বৃষ্টির েফঁাটার মত|
13একজন িনেবর্াধ তার িপতার জনয্ বেয় আেন সমসয্ার বনয্া| একজন খঁুতখঁুেত বউ হল সমােন চঁুইেয়

পড়া জেলর মত|
14 েলােক তােদর মাতা-িপতার কাছ েথেক অথর্ এবং ঘরবািড় পায়| িকন্তু একজন ভােলা স্ত্রী হল প্রভুর

দান|
15 একজন কঁুেড়, অলস বয্িক্ত হয়ত দীঘর্ক্ষণ ঘুেমােত পাের িকন্তু েস অতয্ন্ত কু্ষধাতর্ েবাধ করেব|
16 েকউ যিদ আইনেক মানয্ কের তাহেল েস িনেজেক রক্ষা করেত পারেব| েয িনেজরআচরণ সম্পেকর্

অসতকর্ েস মারা যােব|
17 দিরদ্রেক টাকা েদওয়া মােন তা প্রভুেক ঋণ েদওয়া| েতামার এই দয়ালু মেনর জনয্ প্রভু েতামােক

তা িফিরেয় েদেবন|
18 েতামার পুত্র বদলােব এ আশা যতক্ষণআেছ, তােক শাসন কর| তােক শাসন না কের তার মৃতুয্ এেনা

না| েস িনেজই তার ধ্বংেসর কারণ হেব এবং তুিমই তােত ইন্ধন েযাগােব|
19 রগচটা েলাক তার েক্রােধর মূলয্ েদেব| তুিম যিদ তােক সংকট েথেক েবর কেরও আেনা, েস একই

কাজ করা অবয্াহত রাখেব|
20 উপেদশ েশান এবং শৃঙ্খলা পরায়ণ হও| তাহেল জ্ঞানী হেয় উঠেব|
21 মানুষ অসংখয্ পিরকল্পনা কের িকন্তু একমাত্র প্রভুর পিরকল্পনাই বাস্তবািয়ত হয়|
22 েলাক একিট িবশ্বাসী েলাক চায়| একজন েলাক যার কথা েকউ িবশ্বাস কের না েসই ধরেণর একজন

মানুষ হওয়ার েচেয় বরং গরীব হওয়া েশ্রয়|
23 েয বয্িক্ত প্রভুেক সম্মান কের তার জীবন ভােলা হয়| েস ক্ষয়ক্ষিত েথেক িনরাপদ থােক| েস তার

িনেজর জীবেন তৃিপ্ত খঁুেজ পায়|
24 িকছু মানুষ এেতা অলস হয় েয তারা িনেজেদর িদেক প্রায় নজরই েদয় না| তারা এতই অলস েয

তারা তােদর থালা েথেক খাবারটুকু পযর্ন্ত তুেল মুেখ েদেব না|
25 একজন অলস বয্িক্তেক শািস্ত দাও এবং েসই েবাকাটা েকৗশলী হেয় উঠেব| িকন্তু একজন জ্ঞানী

বয্িক্তেক িতরস্কার কর, েস আেরা িবচক্ষণ হেয় উঠেব|
26 েয বয্িক্ত তার িপতার পেকট েথেক চুির কের এবং তার মােক বাড়ী েথেক তািড়েয় েদয়, েস একজন

জঘনয্ কুলাঙ্গার|
27 যিদ তুিম িনেদর্ শ েমেন চলা বন্ধ কেরা তাহেল তুিম েতামার েবাকািমগুেলা চািলেয় যােব| িচর িদন

ভুলগুেলা কের যােব|
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28 েয িমেথয্ সাক্ষী েদয় েস নয্ায়েক উপহাস কের| দুষ্ট েলাকেদর কথাবাতর্ া আেরা েবশী পাপ আেন|
29 উদ্ধত েলাকেদর জনয্ চাবুকই যেথষ্ট, িকন্তু েবাকােদর জনয্ প্রহার যথাথর্|

20
1 দ্রাক্ষারস েখেল মানুষ তার িনয়ন্ত্রণ হারায়| মাতালরা িচৎকার কের এবং ঘয্ান ঘয্ান করেত শুরু কের|

মদেনান্মত্ত অবস্থায় তারা মূেখর্র মত আচরণ কের|
2 িসংেহর গজর্ েনর মত রাজার েক্রাধ| তুিম যিদ রাজােক কু্রদ্ধ কেরা তাহেল েতামার জীবন সংশয় হেত

পাের|
3 মূঢ়রা তকর্ শুরু করবার বয্াপাের খুব তত্ পর| সুতরাং েতামােক এমন একজনেক সম্মান করেত হেব

েয তকর্ েক এিড়েয় চলেত পাের|
4 একজন অলস বয্িক্ত কষর্েনর সময় বীজ বপন কের না| সুতরাং ফসল ঘের েতালার উৎসেবর সময়

যখন েস খাবােরর জনয্ চািরিদেক তাকায় তখন েস িকছুই খঁুেজ পায় না|
5 ভাল উপেদশ হল গভীর কুেয়া েথেক তুেল আনা স্বচ্ছ জেলর মত| একজন জ্ঞানী বয্িক্ত অনয্ আর

একজেনর কাছ েথেক েশখবার জনয্ কিঠন পিরশ্রম কের|
6অেনেকই বেল তারা িবশ্বস্ত এবং অনুগত| িকন্তু প্রকৃত িবশ্বস্ত েলাক খঁুেজ পাওয়া খুবই কিঠন|
7 একজন সজ্জন বয্িক্ত সৎ পেথ জীবন কাটায়| এবং তার সন্তানরা আশীবর্াদ ধনয্ হেব|
8 রাজা যখন িবচাের বেস তখন েস িনেজর েচােখ দুজর্ ন বয্িক্তেদর িচনেত পাের|
9 েকউ িক একথা বলেত পাের েয তার একিট স্বচ্ছ িবেবক আেছ? এবং েস েকান পাপ কেরিন? না!
10অনয্ায় ভােব যারা বয্বসায় ওজন িনেয় কারচুিপ কের েলাক ঠকায়, প্রভু তােদর ঘৃণা কেরন|
11 এমনিক একিট িশশুর কাজকেমর্ও েবাঝা যায় েয েস ভাল না মন্দ| তুিম যিদ একিট িশশুর আচরণ

লক্ষয্ কর, েস সৎ ও ভাল িকনা তা তুিম বুঝেত পারেব|
12আমােদর শরীেরর েচাখ এবং কান এই ইিন্দ্রয় দুিট প্রভুই আমােদর িদেয়েছন যােত আমরা েদখেত

ও শুনেত পাই|
13 তুিম যিদ ঘুেমােনার িপছেন সময় বয্য় কর তাহেল তুিম দািরেদ্র কষ্ট পােব| িকন্তু যিদ তুিম েতামার

সময় কেঠার পিরশ্রেম বয্য় কর তাহেল েতামার খােদয্র অভাব হেব না|
14 েতামার কাছ েতেক েকউ যখন িকছু িকনেত যায় তখন েস বেল: “দাম বড্ড েবশী! এ িজিনস ভাল

নয়|” তারপর েস অনয্েদর কােছ িগেয় িনেজর বাজার করার কথা বড়াই কের বেল|
15 েসানা এবং অলঙ্কার একজন মানুষেক ধনী কের তুলেত পাের| িকন্তু একজন জ্ঞানী বয্িক্ত যা উচ্চারণ

কেরন তা অেনক েবশী দামী|
16অনয্ েলােকর িববােদ জিড়েয় পড়েল তুিম েতামার জামা হারােত পােরা|
17 প্রতারণা কের িজিনস পাওয়া হয়েতা ভােলা মেন হেত পাের িকন্তু অবেশেষ েদখেব েয তার েকান

দাম েনই|
18 পিরকল্পনা করার আেগ সৎ উপেদশ গ্রহণ কেরা| যিদ তুিম যুেদ্ধ যাওয়া িস্থর কর, তাহেল েতামােক

চালনা করার জনয্ যুেদ্ধ দক্ষ এমন েলাক খঁুেজ েবর কর|
19 েয অেনয্র সম্বেন্ধ গুজব রটায় েস িবশ্বাসেযাগয্ নয়| সুতরাং, েবশী কথা বেল এমন কােরা সেঙ্গ

বনু্ধত্ব েকােরা না|
20 েয িনেজর িপতামাতার িবরুেদ্ধ কথা বেল েস হল েসই ধরেণর আেলা যা শীঘ্রই অন্ধকাের পিরণত

হেব|
21 সহেজ অির্জত ধন অবেশেষ তার মূলয্ হারােব|
22 েকউ যিদ েতামার িবরুেদ্ধ িকছু কের থােক তাহেল তুিম তােক শািস্ত িদেত েযও না| বরং ৈধযর্য্ ধেরা,

প্রভু েশেষ েতামােকই জয়ী করেবন|
23 িকছু বয্বসায়ী ওজেনর দঁািড়পাল্লায় িকছু েকৗশল কের েলাক ঠকায়| প্রভু েসটা ঘৃণা কেরন| েয সব

দঁািড়পাল্লা িনখঁুত নয় েসগুেলা বয্বহার করা অনয্ায়|
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24 প্রিতিট েলােকর িক হেব তা প্রভু িঠক কেরন| তাহেল েকান বয্িক্ত িক কের বুঝেব তার জীবেন িক
িক ঘটেব?

25 ঈশ্বরেক িকছু েদবার প্রিতজ্ঞা করার আেগ িচন্তা কের েদেখা| নাহেল পের হয়েতা তুিম ভাবেত পােরা
েয এমন প্রিতজ্ঞা না করেলই হত|

26জ্ঞানী রাজাই িঠক করেবন কারা দুজর্ ন বয্িক্ত| েসই রাজাই তােদর শািস্ত প্রদান করেবন|
27 মানুেষর আত্মা হল প্রভুর কােছ থাকা প্রদীপ| প্রভু হেলন অন্তযর্ামী| কার মেন িক আেছ িতিন সব

জােনন|
28 যিদ একজন রাজা সৎ ও সতয্বাদী হয় তাহেল েস তার ক্ষমতায় থাকেত পারেব| িবশ্বস্ততা তার

রাজয্েক শিক্তশালী কের তুলেব|
29 একজন যুবেকর শিক্তর েশাভােক আমরা পছন্দ কির| িকন্তু একজন বৃেদ্ধর পাকা চুলেক আমরা

সম্মান জানাই| কারণ তার মাথা ভির্ত্ত পাকা চুল প্রমাণ কের েয েস একিট পূণর্ জীবন েপেয়েছ|
30 যিদ আমরা শািস্ত পাই তাহেল আমরা অনয্ায় কাজ করা বন্ধ করব| যন্ত্রণা মানুষেক বদেল িদেত

পাের|

21
1 জিমেত চােষর জেলর জনয্ চাষীরা পিরখা খনন কের| েসচ বয্বস্থার জনয্ তারা পিরখা িদেয় বেয়

যাওয়া জেলর গিতপথ পিরবতর্ ন কের| েতমিন কের প্রভুও রাজার মেনর িনয়ন্ত্রণ কেরন| প্রভু রাজােক
তঁার ইেচ্ছমেতা পিরচালনা কেরন|

2 মানুষ ভােব েস যা কের তাই সিঠক| িকন্তু প্রভুই মানুেষর কােজর সিঠক কারেণর িবচার কেরন|
3সিঠক কাজ করেব ও নয্ােয়র পেথ চলেব| বিলদােনর েচেয় প্রভু েসগুিলেকই েবশী ভােলাভােব গ্রহণ

কেরন|
4অহঙ্কার হল একিট পাপপূণর্ িজিনস| এেত মানুেষর অসততা েবাঝায়|
5 বুিদ্ধপূণর্ পিরকল্পনা লােভর িদেক িনেয় েযেত পাের| িকন্তু তুিম যিদ সতকর্ না হও এবং কােজর েক্ষেত্র

তাড়াহুেড়া কেরা তাহেল তুিম গরীব হেয় যােব|
6 েলাক ঠিকেয় বড়েলাক হেল শীঘ্রই েতামার সমস্ত ধনসম্পদ নষ্ট হেব এবং েতামার অসততা েতামার

মৃতুয্র কারণ হেব|
7 দুষ্ট েলাকরা েয কুকমর্ কের তা তােদর ধ্বংস করেব| তারা িঠক কাজ করেত অস্বীকার কের|
8 দুষ্ট বয্িক্তরা সব সময় অনয্েদর ঠকােত েচষ্টা কের| িকন্তু ভােলা েলাকরা সবর্দা সৎ ও নয্ায়সঙ্গত কাজ

কের|
9 ঝগড়ােট বউেয়র সােথ ঘর করার েচেয় ছােদর ওপর একলা থাকা েশ্রয়|
10অসৎ বয্িক্ত মন্দ কাজ করেত ইচ্ছা কের এবং তারা কােরা প্রিত দয়া প্রদশর্ন কের না|
11 ঈশ্বরেক িনেয় যারা মজা কের তারা শািস্ত পাওয়ার েযাগয্ এবং েবাকারা তার েথেক িশক্ষা পােব|

তারা জ্ঞানী হেয় উঠেব এবং তারা আেরা েবশী জ্ঞান প্রাপ্ত হেব|
12 ঈশ্বর মঙ্গলময়| ঈশ্বর জােনন দুজর্ নরা িক কের েবড়ােচ্ছ| িতিনই তােদর শািস্ত েদেবন|
13 যিদ েকউ দিরদ্রেক সাহায্য় করেত অস্বীকার কের তাহেল তার প্রেয়াজেনর সময়ও েকউ তার

সাহােযয্ এিগেয় আসেব না|
14 েকউ যিদ েতামার ওপর েরেগ থােক তাহেল তােক েগাপন একটা উপহার পাঠাও| েগাপেন েদওয়া

উপহার প্রকট েক্রাধেক প্রশিমত কের|
15 নয্ায়-িবচার সজ্জন বয্িক্তেদর সুখী কের েতােল| িকন্তু দুজর্ ন বয্িক্তেদর ভীত কের|
16জ্ঞােনর পথ েকউ তয্াগ করেল বুঝেত হেব েস ধ্বংেসর িদেক এেগােচ্ছ|
17 যিদ েকান বয্িক্ত সুখ সম্পিত্ত ভােলাবােস, েস দিরেদ্র পিরণত হেব| একজন বয্িক্ত যিদ শুধুমাত্র

দ্রাক্ষারস পান করেত এবং খুব মশলাদার রান্না েখেত চায় তাহেল েস েকানিদনই ধনী হেত পারেব না|
18 ভােলা েলাকেদর প্রিত দুষ্ট েলাকরা েয সব খারাপ কাজগুিল কের তার জনয্ তােদর অবশয্ই শািস্ত

েপেত হেব| সৎ বয্িক্তেদর িবরুেদ্ধ অসৎ বয্িক্তরা যা সব কের তার জনয্ দুষ্ট েলাকেদর দাম িদেতই হেব|
19 রগচটা ও িববাদী স্ত্রীর সেঙ্গ ঘর করার েচেয় মরুভূিমেত বাস করা ভাল|
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20একজন জ্ঞানী বয্িক্ত ভিবষয্েত তার কােজ লাগেব এমন িজিনসপত্র সঞ্চয় কের রােখ| িকন্তু একজন
িনেবর্াধ যা িকছু অজর্ ন কের তার সবটাই তাড়াতািড় খরচ কের েফেল|

21 েয বয্িক্ত সবর্দা দয়া ও ভালবাসা প্রদশর্ন কের েস সুস্থ জীবন লাভ কের| েস অথর্ ও সম্মান পায়|
22 একজন জ্ঞানী বয্িক্ত যা চায় তাই করেত পাের| এমন িক, েস শিক্তশালী েলাকেদর দ্বারা প্রিতরক্ষা

করা শহরেকও আক্রমণ করেত পাের| বঁাচবার জনয্ েয প্রাচীেরর ওপর তােদর আস্থা িছল, েসই প্রাচীরও
েস ধ্বংস করেত পাের|

23 েস িক বলেছ এই িবষেয় যিদ েকান বয্িক্ত সতকর্ থােক তাহেল েস সংকট েথেক দূের থাকেত পারেব|
24 একজন অহঙ্কারী মানুষ িনেজেক অনয্েদর েথেক েশ্রষ্ঠ মেন কের| েস তার কােজর ধারা িদেয়ই

েদিখেয় েদয় েস কতখািন দুষ্ট|
25 একজন অলস বয্িক্তর অিতিরক্ত দাবী তার ধ্বংেসর কারণ হয়| তার যা করা দরকার তা করেত

অস্বীকার করায় অলস বয্িক্ত িনেজেক ধ্বংস কের|
26 িকন্তু একজন ভােলা েলাক অেনক িকছু িদেয় েদয় কারণ তার প্রচুর আেছ|
27 দুজর্ নরা প্রভুেক িকছু উৎসগর্ করেল প্রভু খুশী হন না| িবেশষ কের তারা যখন তােদর উৎসেগর্র

পিরবেতর্ তঁার কাছ েথেক িকছু েপেত েচষ্টা কের তখন|
28 িমেথয্বাদীর িবনাশ হেব| যারা িমেথয্বাদীেদর কথা শুেন চলেব তােদরও িবনাশ হেব|
29 একজন সজ্জন বয্িক্ত জােন েয েস সিঠক| িকন্তু একজন দুষ্ট েলাকেক ভান করেত হয়|
30 েকান বয্িক্তই একিট পিরকল্পনােক সফল করেত যেথষ্ট জ্ঞানী নয় যিদ ঈশ্বর তার িবরুেদ্ধ থােকন|
31 মানুষ যতই যুদ্ধ জেয়র প্রস্তুিত িনক প্রভু না চাইেল িকছুেতই তারা যুেদ্ধ জয়লাভ করেত পারেব না|

22
1 ধনী হওয়ার েচেয় সম্মািনত হওয়া েশ্রয়| েসানা ও রূেপার েচেয় সুনাম অজর্ ন করা েবশী গুরুত্বপূণর্|
2 গরীব এবং ধনীর মেধয্ েকান িবেভদ েনই| সবাই সমান, প্রভুই তােদর ৈতরী কেরেছন|
3জ্ঞানী বয্িক্তরা আেগ েথেক সংকেটরআভাষ পায় এবং েস পথ েথেক দূের থােক| িকন্তু মূখর্রা সমসয্ার

অভয্ন্তের প্রেবশ কের দুেভর্ াগ েপাহায|
4 িবনয়ী হও এবং প্রভুেক সম্মান জানাও| তাহেলই তুিম ধন-সম্পদ, সম্মান এবং জীবন লাভ করেব|
5 দুজর্ নরা সমসয্ার ফঁােদ আটেক পেড়| িকন্তু েয বয্িক্ত তার আত্মােক যত্ন কের েস সমসয্া েথেক দূের

থােক|
6 ৈশশব কাল েথেক একিট িশশুেক িঠক পেথ বঁাচেত েশখাও| িশশুিট তার বৃদ্ধ বয়স পযর্ন্ত িঠক পেথ

বঁাচা অবয্াহত রাখেব|
7 দিরদ্ররা িচর কালই ধনীেদর দাসত্ব কের| একজন বয্িক্ত েয ধার কের, েস যার কাছ েথেক ধার কের

তার কােছ ক্রীতদাস হেয় যায়|
8 েয সমসয্ার বীজ েবােন েস সমসয্ারই ফসল েতােল| এবং পিরেশেষ অনয্েদর সমসয্ায় েফলার জনয্

তার িনেজরই িবনাশ হয়|
9 েয মুক্তহেস্ত দান কের তার কপােল আশীবর্াদ েজােট| েস আশীবর্াদ-ধনয্ হেব কারণ েস তার িনেজর

খাবার গরীবেদর সেঙ্গ ভাগ কের েখেয়িছল|
10 যারা অশািন্ত সৃষ্টি কের তােদর তািড়েয় দাও, সংঘাত আপিনই দূর হেব| তখন নয্ায় ও অপমানজনক

আচরণ িবশ্রাম পােব|
11 যিদ তুিম একিট খঁািট হৃদয় ভালবাস, যিদ েতামার বাণী হয় মাির্জত, তাহেল রাজাও েতামার বনু্ধ হেব|
12 যারা প্রভুেক জােন তােদর প্রভু রক্ষা কেরন| শ্রদ্ধাশূনয্ অিবশ্বাসী েলাকেদর কথা প্রভু িবনাশ কেরন.
13অলস বয্িক্ত বেল, “এখন আিম কােজ েযেত পারব না| বাইের একিট িসংহ রেয়েছ| বাইের েগেলই

েস আমােক েমের েফলেব|”
14 বয্িভচােরর পাপ হল একিট ফঁােদর মেতা| েসই ফঁােদ েয পা েদয় তার ওপর প্রভু ভয়ঙ্কর কু্রদ্ধ হন|
15 িশশুরা মূখর্ািম কের| িকন্তু তুিম যিদ তােদর শািস্ত দাও তাহেল ওরা আর ঐ কাজ করেব না|
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16এই দুেটা িজিনস েতামােক দিরেদ্র পিরণত করেব - িনেজ ধনী হেত িগেয় দিরদ্রেক আঘাত করা এবং
ধনীেক উপহার েদওয়া|

িতিরশিট নীিতকথা
17আিম যা বলিছ তা মন িদেয় েশান| জ্ঞানী বয্িক্তরা যা বেল িগেয়েছন আিম তা েতামােক িশিখেয় েদব|

এই িশক্ষামালাগুিল েথেক িশক্ষা নাও| 18 এগুিল যিদ মেন রাখেত পােরা তাহেল েতামার মঙ্গল হেব| তুিম
যিদ এগুিল বলেত পােরা তাহেল এটা েতামােক সাহাযয্ করেব| 19আিম েতামােক এখন এগুিল েশখাব|
আিম চাই তুিম প্রভুর প্রিত িবশ্বাস রােখা| 20আিম েতামার জনয্ 30িট নীিতকথা িলেখিছ| এগুিল হল উপেদশ
ও নানািবধ জ্ঞােনর কথা| 21 এগুিল েতামােক সতয্ এবং গুরুত্বপূণর্ িবষয় েশখােব| তাহেল েতামােক যারা
পািঠেয়িছল তােদর কােছ তুিম সিঠক উত্তর িদেত পারেব|

�1�
22 দিরেদ্রর কাছ েথেক িজিনস চুির করা সহজ| িকন্তু তা কেরা না এবং আদালেত দীনহীেনর কাছ েথেক

েকান সুিবধা উপেভাগ কেরা না| 23প্রভু গরীবেদর পেক্ষ রেয়েছন| প্রভু তােদর সমথর্ন কেরন| সুতরাং েকউ
গরীবেদর িকছু িনেল প্রভু তা আবার িছিনেয় েনন|

�2�
24 রগচটা েলােকর সােথ বনু্ধত্ব েকােরা না| েয েলাক খুব তাড়াতািড় েরেগ যায় তার খুব কােছ েযও না|

25 যিদ তুিম তা কর তাহেল তুিম হয়ত তার মত আচরণ করেত িশখেব এবং সংকেট পড়েব|

�3�
26অেনয্র ঋণ েশােধর অঙ্গীকার কেরা না| 27 যিদ তুিম জািমনদার িহেসেব েসই ঋেণর অথর্ পিরেশাধ

করেত না পােরা তাহেল তুিম সব হারােব| েকন শুধু শুধু িনেজর শযয্াটুকু েখায়ােত যােব?

�4�
28 সম্পিত্ত সীমার পুরাতন িচহ্ন, যা েতামার িপতৃপুরুষগণ স্থাপন কের িগেয়িছেলন তা বদেল িদও না|

�5�
29 যিদ েকউ িনেজর কােজ অতয্ন্ত দক্ষ হয় তাহেল েস রাজােক েসবা করার েযাগয্| তােকআর সাধারণ

েলােকর জনয্ কাজ করেত হেব না|

23
�6�

1 যখন তুিম েকান গুরুত্বপূণর্ বয্িক্তর সেঙ্গ বেস খাওয়া-দাওয়া করেছা তখন মেন েরেখা তুিম কার সেঙ্গ
বেস আেছা| 2কখনও েবশী েখও না, এমনিক কু্ষধাতর্ থাকেলও নয়| 3 েস যিদ সুখােদয্র আেয়াজন কের
তাহেলও েবশী েখও না কারণ এটা একটা চালািকও হেত পাের|

�7�
4 ধনী হেত িগেয় স্বাস্থয্ ক্ষয়় েকােরা না| যিদ তুিম জ্ঞানী হও তাহেল তুিম খুব ৈধযর্য্শীল হেব| 5 ডানা

েমেল পাখীর উেড় যাওয়ার মেতা টাকাকিড়ও দ্রুত িনঃেশষ হেয় যায়|

�8�
6 স্বাথর্পর েলােকর সেঙ্গ েভাজেন েবােসা না| তার পছেন্দর খাবার েথেক দূের েথেকা| 7 কারণ েয

খাদয্িট েস িকেনেছ েস শুধু েসটার দােমর কথাই ভােব| েস েতামােক বলেত পাের, “খাও এবং পান
কর|” িকন্তু এটা তার হৃদেয়র অভয্ন্তেরর কথা নয়| 8 তুিম যিদ তার খাবার খাও তাহেল তুিম অসুস্থ হেয়
পড়েব এবং েতামার প্রশংসাবাকয্ হেব একিট বােজ খরচ|
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�9�
9 মূখর্েক িশক্ষা েদওয়ার েচষ্টা েকােরা না| েস েতামার জ্ঞােনর কথা িনেয় উপহাস করেব|

�10�
10 পুরােনা সম্পিত্তর সীমার স্থানান্তর েকােরা না| অনাথেদর জিমজমা গ্রাস করার েচষ্টা েকােরা না|

11 প্রভু অনাথেদর একজন শিক্তশালী প্রিতরক্ষক সুতরাং িতিন েতামার িবরুেদ্ধ দঁাড়ােবন|

�11�
12 িশক্ষেকর কথা েশান এবং যতটা পার তঁার কাছ েথেক িশেখ নাও|

�12�
13প্রেয়াজন হেল েতামার িশশুেক শািস্ত দাও| তােক মারেধার করেলও তার ক্ষিত হেব না| 14 যিদ তােক

চড় চাপড় মােরা তাহেল তুিম তার জীবন রক্ষা করেত পারেব|

�13�
15 পুত্র আমার, যিদ তুিম জ্ঞানী হেয় ওেঠা তাহেল আিম খুশী হব| 16আমার হৃদয় খুশী হেব যিদ তুিম

সিঠক কথাগুেলা বলেত পােরা|

�14�
17 দুজর্ েনর প্রিত ঈষর্া েকােরা না| িকন্তু সবর্দা েচষ্টা কেরা যােত প্রভুেক সম্মান জানােনা যায়| 18 সবর্দা

আশার আেলা আেছ এবং েতামার আশা কখনও হািরেয় যােব না|

�15�
19 সুতরাং, পুত্র আমার, েশান, জ্ঞানী হও| সিঠক জীবনযাপেন সবর্দা সতকর্ েথেকা| 20 েপটুক এবং

মদয্প বয্িক্তর সেঙ্গ বনু্ধত্ব েকােরা না| 21 েয অিতিরক্ত খাবার খায় এবং দ্রাক্ষারস পান কের েস দিরেদ্র
পিরণত হেব| তারা খায়-দায় আর ঘুেমায় এবং শীঘ্রই তােদর যাবতীয় সব িকছু েখায়া যায়|

�16�
22 িপতা যা বেল তা শুেন চেলা| িপতা ছাড়া েতামার জন্ম হেতা না| এবং মােক সম্মান জানাও| এমনিক

েস বৃদ্ধা হেলও তােক সম্মান জানােব| 23 সতয্, জ্ঞান, িশক্ষা এবং েবাধ খুব মূলয্বান| এগুিলেক েতামার
েকনা উিচৎ , িবিক্র করা নয়| 24সজ্জন বয্িক্তর িপতা অতয্ন্ত সুখী হয়| যিদ কােরা িশশুপুত্র জ্ঞানী হয় তাহেল
েসই িশশু আনন্দ বেয় আেন| 25 সুতরাং েতামার িপতামাতােক সুখী হেত দাও| েতামার মা, িযিন েতামােক
জন্ম িদেয়েছন তঁােক আনন্দ করেত দাও|

�17�
26 পুত্র আমার কােছ এেসা এবং আিম যা বলিছ তা েশান| আমার জীবনেক েতামার জনয্ উদাহরণস্বরূপ

িবেবচনা কর| 27 েবশয্া এবং দুশ্চিরত্রা মিহলা হল ফঁাদ| তারা হল গভীর কুেয়া যার েভতর েথেক তুিম আর
েকানিদন েবিরেয় আসেত পারেব না| 28একজন খারাপ েমেয় েতামার জনয্ েচােরর মেতা অেপক্ষা করেব|
এবং েস অেনক পুরুষেক পােপর পেথ েটেন নামায়|

�18�
29-30 যারা অিতিরক্ত দ্রাক্ষারস পান কের এবং েজারােলা পানীয় গ্রহণ কের তােদর পেক্ষ খুব খারাপ

হেব| তারা যখন তখন মারদাঙ্গা এবং িববােদ জিড়েয় পেড়; তােদর েচাখ লাল হেয় ওেঠ, েযখােন েসখােন
েহঁাচট খায় এবং িনেজেদর আঘাত কের| তারা এই সমসয্াগুেলােক এড়ােত পাের না!

31 সুতরাং দ্রাক্ষারেসর বয্াপাের সতকর্ েথেকা| লাল দ্রাক্ষারস হয়ত েদখেত প্রলুদ্ধকর; েসটা েপয়ালার
মেধয্ ঝকমক কের| তুিম যখন েসটা পান কর তখন তা সুন্দর ভােব গলা িদেয় নীেচ নােম| 32 িকন্তু েশেষ
তা সােপর মেতা েছাবল মাের|

33 দ্রাক্ষারস পান করেল তুিম েচােখ অদু্ভত সব িজিনস েদখেব| েতামার মিস্তষ্ক িবভ্রান্ত হেয় পড়েব|
34 যখন তুিম শুেয় পড়েব তখন েতামার মেন হেব েযন তুিম উত্তাল সমুেদ্রর ওপর শুেয় আেছা| মেন হেব
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জাহােজর ওপর শুেয় রেয়েছা| 35 তুিম বলেব, “তারা আমােক আঘাত কেরেছ িকন্তু আিম অনুভব কির
িন| তারা আমােক েমেরেছ িকন্তু আিম তা মেন রািখ িন| এখন আর আিম েজেগ উঠেত পারব না| আিম
আেরা একিট পানীয় চাই|”

24
�19�

1 দুজর্ ন বয্িক্তেদর িহংসা েকােরা না| তােদর কাছাকািছ থাকবার ইেচ্ছও কেরা না| 2 তারা সব সময়
অেনয্র ক্ষিতর পিরকল্পনা কের| তারা প্রেতয্েক সমসয্া সৃষ্টির ষড়যন্ত্র কের েবড়ায়|

�20�
3 প্রজ্ঞা এবং েবাধ িদেয় গড়া একিট বাড়ী দৃঢ় হয়| 4 জ্ঞান দুলর্ভ এবং সুন্দর সম্পদ িদেয় ঘরগুিলেক

ভের েদয়|

�21�
5 প্রজ্ঞা মানুষেক বলবান কের েতােল| জ্ঞান মানুষেক আেরা শিক্ত েদয়| 6 যুেদ্ধর আেগ েতামােক খুব

সতকর্ ভােব পিরকল্পনা করেত হেব| যিদ তুিম যুদ্ধ িজতেত চাও তাহেল েতামার অেনক উপেদষ্টার প্রেয়াজন|

�22�
7 মূখর্রা েকানিদন জ্ঞােনর মমর্ বুঝেব না| যখন মানুষ েকান গুরুত্বপূণর্ িবষয় িনেয় আেলাচনা কের তখন

মূখর্রা িকছুই বলেত পাের না|

�23�
8 যিদ তুিম সব সময় সমসয্া সৃষ্টির পিরকল্পনা কর তাহেল অনয্রা েতামােক জানেব একজন সমসয্া

সৃষ্টির নায়ক িহেসেব এবং তারা আর েতামার কথা শুনেব না|
9 মূখর্ বয্িক্ত শুধু পােপর পিরকল্পনা কের| েলাকরা ঘৃণাপূণর্ েলাকেদর ঘৃণাই কের|

�24�
10 সঙ্কেটর সময় তুিম যিদ দুবর্ল হেয় পেড়া তাহেল তুিম সিতয্ সিতয্ই একজন দুবর্ল েলাক|

�25�
11 যিদ েলাকরা একজন বয্িক্তেক হতয্ার ষড়যন্ত্র কের তাহেল তুিম েসই বয্িক্তেক রক্ষা করার আপ্রাণ

েচষ্টা করেব|
12 তুিম বলেত পােরা না, “এটা আমার কাজ নয়|” প্রভু সব জােনন| িতিন এও জােনন তুিম িক কর

এবং েকন কর| প্রভু েতামােক লক্ষয্ করেছন| েতামার কাজ অনুযায়ী পুরস্কার েদেবন|

�26�
13 েহ পুত্র আমার মধু খাও| মধু বড় উত্তম বস্তু| চাক ভাঙ্গা মধু ভীষণ িমষ্টি| 14 একই রকম ভােব, প্রজ্ঞা

েতামার আত্মার জনয্ ভাল| যিদ েতামার জ্ঞান থােক, তাহেল েতামার আশা থাকেব| েসই আশার েকান
েশষ েনই|

�27�
15একজন ভােলা েলােকর বাড়ীেত েচােরর মত লুিকেয় েথেক অেপক্ষা কেরা না| তার বাড়ী েথেক চুির

কেরা না| 16 যিদ একজন সজ্জন বয্িক্ত সাত বারও পেড় যায় তাহেলও েস আবার উেঠ দঁাড়ােত সক্ষম হয়|
িকন্তু দুষ্ট বয্িক্তরা সব সময় সংকেটর দ্বারা পরািজত হেব|

�28�
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17 শত্রুর িবপেদ আনিন্দত হেয়া না| েতামার শত্রু পেড় েগেল উল্লাস েদিখও না| 18 যিদ তুিম তা কেরা
তাহেল প্রভু তা েদখেত পােবন এবং প্রভু েতামার প্রিত তুষ্ট হেবন না| তখন হয়েতা প্রভু েতামার শত্রুেকই
সাহাযয্ করেত এিগেয় আসেবন|

�29�
19 দুজর্ ন বয্িক্তেদর েতামার িচন্তার কারণ হেত িদও না এবং দুজর্ নেদর প্রিত ঈষর্া কেরা না| 20 ঐ

দুজর্ নেদর েকান আশার প্রদীপ েনই| তােদর আেলা অন্ধকাের পিরণত হেব|

�30�
21 পুত্র, রাজা এবং প্রভুেক সম্মান েকােরা| যারা রাজা ও প্রভুর িবরুেদ্ধ তােদর সেঙ্গ যুক্ত হেয়া না|

22 েকন? কারণ ঐ েলাকগুেলা শীঘ্রই ধ্বংস হেয় যােব| তুিম েতা জােনা না, যারা তােদর িবরুেদ্ধ ঈশ্বর
এবং রাজা তােদর জনয্ কতখািন সমসয্া িনেয় আসেত পােরন| তােদর ওপর হঠাৎ  িবপযর্য় েনেম আসেব|

আরও নীিতকথা
23 এগুিল হল জ্ঞানবানেদর উিক্ত:
একজন িবচারকেক িনরেপক্ষ হেতই হেব| েচনা েলাক বেল তােক সমথর্ন করা িবচারেকর উিচৎ নয়|

24 একজন দুষ্ট বয্িক্তেক যিদ িবচারক িনেদর্ াষ বেল সাবয্স্ত কেরন তাহেল েলাকরা েসই িবচারকেক
অিভশাপ েদেব| এমনিক অনয্ েদেশর েলাকরাও ঐ িবচারেকর িবরুেদ্ধ কথা বলেব| 25 িকন্তু েকান িবচারক
যিদ েদাষী বয্িক্তেক েযাগয্ শািস্ত দান কেরন তাহেল সবাই তার প্রশংসা করেব|

26 যথাথর্ সৎ উত্তর মানুষেক খুশী কের| িঠক েযন ওষ্ঠাধর চুম্বেনর মেতা|
27 েতামার জিমেত চারা েরাপন করবার আেগ ঘরবািড় ৈতরী েকােরা না| বসিত স্থাপন করবার আেগ

েতামার চাষবােসর সমস্ত বয্বস্থা কের েনেব|
28 প্রকৃত কারণ না থাকেল েকান েলােকর িবরুেদ্ধ কথা বেলা না| আর কখনও িমথয্া কথা েবােলা না|
29 েবােলা না, “ওআমােক আঘাত কেরেছ বেল আিমও ওেক আঘাত করব| আমার ক্ষিত কেরেছ বেল

আিমও ওেক শািস্ত েদব|”
30আিম একজন অলস েলােকর জিমর পাশ িদেয় েগলাম| আিম একজন মূেখর্র দ্রাক্ষা েক্ষেতর পাশ

িদেয় েগলাম| 31 েসই সব জিমগুেলােত কঁাটােঝাপ গিজেয় উঠিছল| ঐ জিমগুেলা আগাছা এবং কঁাটায়
ভের িগেয়িছল| এবং ভগ্ন সূ্তেপর মেতা জিমর চারপােশর প্রাচীর েভেঙ্গ পেড়িছল| 32আিম এইগুিলর িদেক
তাকালাম এবং তােদর সম্বেন্ধ ভাবলাম| আিম এগুিল েথেক একিট িশক্ষা েপলাম| 33 আর একটু ঘুম,
সামানয্ িবশ্রাম, হাত জড়সড় কের তন্দ্রচ্ছন্ন অবস্থায় কাটােনা| 34 এগুিল েতামােক দ্রুত দিরেদ্র পিরণত
করেব| েতামার আর িকছুই অবিশষ্ট থাকেব না, েযন েচার এেস েতামার সব িকছু চুির কের িনেয় িগেয়েছ|
এই ভােব কানাকিড়হীন অবস্থায় েতামায় জীবন কাটােত হেব|

25
শেলামেনর আেরা িকছু িহেতাপেদশ

1 এইগুিল শেলামেনর আেরা কেয়কিট উিক্ত| িযহূদার রাজা িহিষ্কেয়র ভৃতয্রা এই কথাগুিল িলেখ েনয়|
2 ঈশ্বেরর মাহােত্বয্র জনয্ িতিন আমােদর যা জানােত চান না তা লুিকেয় রােখন| একজন রাজা যা িকছু

প্রকাশ কেরন তার জনয্ তঁােক সম্মান েদওয়া হেয় থােক|
3 আমােদর মাথার অেনক ওপের রেয়েছ আকাশ এবং আমােদর পােয়র তলায় আেছ গভীর মািট|

রাজােদর মনও েস রকমই| আমরা তঁােদর বুঝেত পাির না|
4 যিদ রূপার েথেক খাত েবর কের েফেল তােক শুদ্ধ করা যায়, তাহেল স্বণর্কার তা েথেক সুন্দর িকছু

বানােত পাের| 5 িঠক েসভােবই যিদ রাজার কাছ েথেক কুপরামশর্দাতােদর সিরেয় েফলা যায় তাহেল নয্ায়
তার রােজয্র িভিত্ত আেরা মজবুত করেব|
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6 রাজার সামেন কখনও িনেজর সম্বেন্ধ হামবড়াই কেরা না| একজন িবখয্াত বয্িক্ত হবার ভান কেরা না|
7 িনেজ েথেক রাজার কােছ িগেয় অনয্ েলােকর সামেন অপমািনত হওয়ার েথেক রাজার আমন্ত্রণ েপেয়
তার কােছ যাওয়া অেনক ভাল|

8 তুিম যা িকছু েদেখছ েস সম্বেন্ধ িবচারেকর কােছ বলবার জনয্ তাড়াহুেড়া কেরা না| যিদ েকউ প্রমাণ
কের েয তুিম যা েদেখছ তা ভুল, তাহেল তুিম অপ্রস্তুেত পড়েব|

9 যিদ কােরা সেঙ্গ েতামার েকান িবষয় িদ্বমত হয় তেব েস িববাদ িনেজরাই িমিটেয় েফল| পেরর েকান
েগাপন কথা কখনও প্রকাশ কের িদও না| 10 তুিম যিদ তা কর তুিম লজ্জায় পেড় যােব এবং বদনাম
েতামােক কখনও েছেড় যােব না|

11 িঠক সময় িঠক কথািট বলা হল একিট রূেপার েফ্রেম েসানার আেপেলর মেতা| 12জ্ঞানী েলােকর
সতকর্ বাণী হল সব েথেক ভােলা েসানার ৈতরী আংিট বা গহনার েথেকও দামী|

13 গরেমর িদেন শসয্ কাটার সময় শীতল জেলর মেতাই একজন িবশ্বস্ত দূত তার েপ্ররেকর কােছ
মূলয্বান|

14 েয সব েলাকরা উপহার েদেব বেল প্রিতশ্রুিত েদয় িকন্তু তা পালন কের না তারা হল েসই সব েমঘ
বা হাওয়ার মেতা যা বৃষ্টি আেন না|

15 তুিম যিদ কাউেক ৈধযর্য্ সহকাের েকান বয্াপাের েবাঝােত পােরা তাহেল রাজারও মত পিরবতর্ ন
করােনা যায়| শান্তভােব কথা বলার ক্ষমতা খুব শিক্তশালী|

16মধু সুিমষ্ট িকন্তু তা েবশী মাত্রায় েখেল অসুখ হয়| 17 িঠক েতমনই, যিদ তুিম প্রায়ই েতামার প্রিতেবশীর
বািড় যাও, েস েতামােক ঘৃণা করেত শুরু করেব|

18 েয বয্িক্ত আদালেত িমেথয্ কথা বেল েস খুব িবপজ্জনক| েস হল একিট তেরায়াল, একিট মুগুর বা
একিট তীক্ষ্ণ বােণর মেতা| 19 িবপেদর সময় কখনও িমথয্াবাদীর ওপর িনভর্ র েকােরা না| েস হল একটা
নড়বেড় দঁাত বা একিট টলমেল পােয়র মেতা|

20একজন েশাকাতর্ মানুষেক আনেন্দর গান েশানােনা হল একিট শীেতর িদেন েলাকেদর গা েথেক বস্ত্র
েকেড় েনওয়ার মেতা, যারা শীেত জেম যােচ্ছ| এ হেলা েযন েসাডার সােথ অম্ল রস েমশােনা|

21 যিদ েতামার শত্রু কু্ষধাতর্ হয় তােক খাবার দাও, যিদ েস তৃষ্ণাতর্ হয় তেব তােক জল দাও| 22 তুিম
এরকম করেল েস লজ্জা পােব| েসটা হেব েযন তার মাথায় জ্বলন্ত কয়লা রাখার মত এবং প্রভু েতামােক
শত্রুর সেঙ্গ ভাল বয্বহার করার জনয্ পুরসৃ্কত করেবন|

23 উত্তর িদক েথেক বেয় আসা হাওয়ায় বৃষ্টি হয়| িঠক এমন কেরই গুজব েথেক েক্রাধ জন্ম েনয়|
24 একজন মুখ-খরা স্ত্রীর সেঙ্গ এক বািড়েত থাকার েচেয় ছােদ থাকা ভাল|
25 দূেরর েকান স্থান েথেক আসা সুসংবাদ হল উত্তপ্ত ও তৃষ্ণাতর্ অবস্থায় পাওয়া শীতল জেলর মেতা|
26 যিদ েকান ভােলা মানুষ দুবর্ল হেয় পেড় েকান মন্দ েলাকেক অনুসরণ কের তা হেব পিরষ্কার জল

দূিষত হেয় যাওয়ার মেতা বয্াপার|
27 খুব েবশী মধু খাওয়া ভােলা নয়, িঠক েতমনই িনেজর জনয্ সম্মান আদােয়র েচষ্টাও সম্মােনর নয়|
28 েয মানুষ িনেজেক সামলােত পাের না েস হল েসই শহেরর মেতা যার প্রাচীর েভেঙ েগেছ|

26
মূখর্েদর িবষেয় িকছু নীিতকথা

1 গরেমর িদেন েযমন তুষারপাত হওয়া উিচৎ নয়, শসয্ কাটার সময় েযমন বৃষ্টি হওয়া উিচৎ নয় িঠক
েতমিন মূখর্েদর সম্মান করা মানুেষর উিচৎ নয়|

2 েকউ যিদ েতামার মন্দ কামনা কের তা িনেয় িচন্তা কেরা না| তুিম যিদ খারাপ িকছু না কেরা েতামার
েকান ক্ষিত হেব না| েসই বয্িক্তর কথাগুিল হেব উেড় চেল যাওয়া পািখর মেতা যারা েতামার পােশ থামেব
না|

3 েঘাড়ােক চাবুক মারেত হেব, গাধার িপেঠ বলগা বঁাধেত হেব আর মূখর্েদর মারেত হেব|
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4-5 এ হল এক কিঠন পিরিস্থিত| যিদ েকান মূখর্ েতামােক েবাকার মত েকান প্রশ্ন িজজ্ঞাসা কের তাহেল
তুিম েবাকার মেতা উত্তর িদও না কারণ, তাহেল েতামােক মূখর্ বেল মেন হেব| িকন্তু যিদ েকান মূখর্ েতামােক
েবাকার মত প্রশ্ন কের তাহেল তুিম েবাকার মত উত্তর িদও নয়েতা েস িনেজেক খুব বুিদ্ধমান ভাবেব|

6 কখনও েকান মূখর্েক েতামার বাতর্ া বহন করেত িদও না| যিদ তা কর তাহেল তা হেব িনেজর পােয়
িনেজ কুড়ুল েমের সমসয্া সৃষ্টি করার মেতা বয্াপার|

7 যখন েকান মূখর্ েকান জ্ঞানী েলােকর মত কথা বলেত েচষ্টা কের, তা হয় প্রায় একজন মাতােলর তার
হাত েথেক কঁাটা তুেল েফলার প্রেচষ্টার মত| পঙু্গ মানুেষর হঁাটার প্রেচষ্টার সািমল|

8 মূখর্েক সম্মান েদখােনা হল গুলিতেত পাথর বঁাধার মেতাই খারাপ বয্াপার|
9 একজন মাতালেক তার হাত েথেক কােঠর েচঁাছ বার করবার প্রেচষ্টা লক্ষয্ করা আর একজন মূেখর্র

মুখ েথেক জ্ঞানগভর্ উিক্তর প্রকাশ সমান হাসয্কর|
10একজন মূখর্েক বা রাস্তা িদেয় েহঁেট যাওয়া একজন মাতালেক ভাড়া করা িবপজ্জনক| তুিম জােনা না

েক আঘাত েপেয় যােব|
11 কুকুর খাবার েখেয় অসুস্থ হেয় বিম কের| তারপর কুকুরিট তার বিম েখেয় েফেল| মূখর্ও িঠক েতমিন

ভােব একই ভুল বার বার কের চেল|
12 েয বয্িক্ত িনেজেক জ্ঞানী মেন কের েস যিদ তা না হয় তাহেল েস মূেখর্রও অধম|
13 েয অলস েস বেল, “আিম আমার বািড় েছেড় েবেরাব না| রাস্তায় িসংহ আেছ|”
14 একজন অলস বয্িক্ত হল দরজার মেতা| দরজা েযমন িঠক কব্জার সােথ ঘুের যায়, েয অলস েসও

িঠক েতমিন ভােব িবছানায় পাশ িফের যায়| েস আর অনয্ েকাথাও যায় না|
15 েয অলস তার থালা েথেক মুেখ খাবার তুলেতও আলসয্|
16একজন অলস েলাক িনেজেক সাতজন চতুর েলাক যারা তােদর ভাবনার জনয্ যুিক্ত েদখােত পাের,

তােদর েচেয় েবশী জ্ঞানী বেল িবেবচনা কের|
17 দুজন মানুেষর ঝগড়ার মাঝখােন নাক গলােত যাওয়া িবপজ্জনক| ওিট পাশ িদেয় চেল যাওয়া একিট

কুকুেরর কান ধের টানার মেতা বয্াপার|
18-19 েকউ যিদ একিট েলাকেক ঠকােনার পর বেল েয েস মজা করিছল তা হেব একজন পাগেলর

উেদ্দশয্হীনভােব জ্বলন্ত তীর ছঁুেড় দুঘর্টনাবশতঃ কাউেক েমের েফলার মেতা বয্াপার|
20জ্বালািন কােঠর অভােব আগুন িনেভ যায়| একই রকম ভােব, অপবাদ শূনয্ তকর্ ও েথেম যােব|
21কাঠকয়লা েযমন কয়লােক জ্বলেত সাহাযয্ কের, কাঠ েযমন আগুনেক িজইেয় রােখ িঠক েতমনই

যারা সমসয্া সৃষ্টি কের তারা তকর্ েক বঁািচেয় রােখ|
22 ভােলা খাবার েখেত েযমন মানুষ ভােলাবােস, িঠক েতমনই তারা গুজবও ভালবােস|
23 েয সব বনু্ধত্বপূণর্ কথাবাতর্ া একিট দুরিভসিন্ধ েঢেক েদয় তা হল মািটর পােত্রর ওপর রূপািল রেঙর

মেতা| 24 েয মন্দ েস ভাল কথা িদেয় তার কুপিরকল্পনা েঢেক রােখ| িকন্তু তার দুরিভসিন্ধ থােক তার হৃদেয়|
25 েস হয়েতা েতামার সেঙ্গ সদয় হেয় কথা বলেব, িকন্তু তােক িবশ্বাস েকােরা না| তার মন দুবুর্িদ্ধেত ভরা|
26 েস তার মধুর কথা িদেয় কু-পিরকল্পনাগুিল েঢেক রােখ| িকন্তু েস নীচ| িকন্তু েশষ পযর্ন্ত েলাকরা তার
কু-কেমর্র কথা িঠকই জানেত পারেব|

27 েয মানুষ অনয্ মানুষেক ফঁােদ েফলেত চায় েস িনেজই িনেজর ফঁােদ পেড়| েয বয্িক্ত অনয্ েলােকর
ওপর পাথর গিড়েয় েফলেত চায় েস িনেজই েসই পাথেরর তলায় িপেষ যায়|

28 িমথয্াবাদীরা তােদর দ্বারা িনপীিড়ত েলাকেদর ঘৃণা কের| যারা িমষ্টি িমষ্টি কথা বেল তারা ধ্বংস আেন|

27
1 েতামার ভিবষয্ৎ সম্পেকর্ িমেথয্ অহঙ্কার কেরা না| কারণ কাল িক হেব তা েতামার অজানা|
2কখনও িনেজর প্রশংসা িনেজ কেরা না, অনয্েক তা করেত দাও|
3 একখণ্ড ভারী পাথর বা বািল বেয় িনেয় যাওয়া কিঠন| িকন্তু একজন মূেখর্র েক্রােধর ফলস্বরূপ েয

সংকটগুিল সৃষ্টি হয় তা সহয্ করা আেরা কিঠন|
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4 েক্রাধ িনষু্ঠর ও নীচ এবং ধ্বংেসর কারণ| িকন্তু ঈষর্া এর েথেকও খারাপ|
5গুপ্ত েপ্রম অেপক্ষা েখালাখুিল সমােলাচনা ভাল|
6 একজন বনু্ধ েতামােক িতরস্কার কের, হয়েতা আঘাত করেত পাের, িকন্তু েসটা েতামার িনেজরই

ভােলার জনয্| িকন্তু একজন শত্রু যখন েতামােক আঘাত করেত চায় তখন েস সদয় হেয় েপ্রমসহ বয্বহার
কের|

7 যিদ েতামার িখেদ না থােক তেব তুিম মধুও খােব না| িকন্তু যিদ েতামার িখেদ পায় তেব তুিম েয েকান
খাবার, খারাপ েখেত হেলও খােব|

8 বাড়ী েথেক দূের থাকা একজন বয্িক্ত হল নীড় েথেক দূের থাকা একিট পাখীর মত|
9 একিট সুগিন্ধ েসৗরভ একজনেক খুশী করেত পাের| িকন্তু একজন ভােলা বনু্ধ জীবনত্রাণ কারক

উপেদেশর েচেয়ও িমষ্টি|
10 েতামার িনেজর িপতার ও েতামার িপতার বনু্ধেদর কথা কখনও ভুেলা না| যিদ তুিম সমসয্ায় পেড়া

তাহেল ঘর েথেক অেনক দূের ভাইেয়র বািড়েত সাহাযয্ চাইেত না িগেয় েতামার প্রিতেবশীর কােছ সাহাযয্
চাও|

11 েহ পুত্র, তুিম জ্ঞানী হেয় আমােক সুখী কেরা| তাহেলই আিম আমার সমােলাচকেদর সমােলাচনার
জবাব িদেত পারব|

12 েয জ্ঞানী েস িবপেদর সম্ভাবনা েদখেল দূের সের যায় িকন্তু মূখর্ েযাদ্ধা িগেয় িবপেদ ঝঁাপ েদয় এবং
দুেভর্ াগ েপাহায়|

13 তুিম যিদ অপেরর ঋেণর দািয়ত্ব নাও তাহেল তুিম েতামার িনেজর বস্ত্র হারােব|
14 েভার েবলা িচৎকার কের, “সুপ্রভাত” বেল সম্ভাষণ জািনেয় েতামার প্রিতেবশীেদর জািগেয় তুেলা

না! েস এটােক আশীবর্াদ না েভেব অিভশাপ ভাবেব|
15 একজন ঝগড়ােট স্ত্রী হল বষর্ার িদেন অিবরাম েফঁাটা েফঁাটা বৃষ্টি পড়ার মেতা| 16 ঐ ধরেণর

স্ত্রীেলাকেক থামােত যাওয়া হাওয়ার গিত েরাধ করবার েচষ্টা করবার মেতা| এ হল অেনকটা হাত িদেয়
েতল মুেঠা কের ধরার েচষ্টা করবার মেতা|

17একিট েলাহা আর এক টুকেরা েলাহার ওপর েরেখ ছুিরেত ধার েদওয়া হয়| একই রকম ভােব, বনু্ধরা
পরস্পরেক সংেশাধন করেত িগেয় িনেজেদর িবচক্ষণ কের েতােল|

18 েয মানুষ ডুমুর গােছর যত্ন েনয় েস তার ফলও েভাগ কের| এই ভােবই, েয বয্িক্ত তার প্রভুর েসবা
কের, েস তার জনয্ পুরসৃ্কত হেব| তার মিনব তার েদখােশানার ভার েনন|

19 িঠক েয ভােব জেলর িদেক তাকােল একজন মানুষ িনেজর েচহারা েদখেত পায় িঠক েস ভােবই
একজন মানুেষর মেনর িদেক তাকােল তার স্বরূপ েচনা যায়|

20 মানুেষর বাসনা কখনও পিরতৃপ্ত হয় না, একই রকম ভােব, মৃতুয্ ও ধ্বংেসর স্থল তােদর কােছ
ইিতমেধয্ই যা আেছ তার েথেক সব সময় েবশী চায়|

21 মানুষ েযমন আগুেনর দ্বারা েসানা ও রূেপা পিরশুদ্ধ কের িঠক েস ভােবই মানুেষর প্রশংসার দ্বারা
একজন বয্িক্তেক পরীক্ষা করা হয়|

22 তুিম একজন মূখর্েক িপেষ গঁুেড়া কের েফলেলও কখনও তার েবাকািম েঘাচােত পারেব না|
23 েতামার েমষ ও ছাগেলর পােলর ওপর সতকর্ প্রহরার নজর রােখা| তােদর সমস্ত প্রেয়াজেনর প্রিত

যত্ন িনও| 24শুধু সম্পদই নয়, েকান েদশও িচরস্থায়ী নয়| 25 খড় েকেট েফল আবার নতুন ঘাস গজােব|
পাহােড়র গােয় গজােনা ঘাস েকেট েফল| 26 েতামার েমষেদর গা েথেক পশম িনেয় েপাশাক ৈতরী কেরা|
তুিম েতামার িকছু ছাগল িবিক্র কের িদেয় িকছুটা জিম েকেনা| 27 েতামার ও েতামার পিরবােরর জনয্
যেথষ্ট পিরমােণ ছাগেলর দুধ থাকেব| এেত েতামার স্ত্রী, ভৃতয্রা স্বাস্থয্বতী হেব|

28
1 মন্দ েলাকরা সব িকছুেকই ভয় পায়| িকন্তু ভাল েলাকরা হয় িসংেহর মত সাহসী|
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2 একিট িবেদ্রাহী েদেশ অেনক অেযাগয্ েনতা থােক যারা খুব অল্পিদেনর জনয্ শাসন কের| িকন্তু যিদ
একজন িবচক্ষণ ও জ্ঞানী মানুষ েনতা হয় তাহেল স্থায়ীত্ব বজায় থাকেব|

3 েয শাসক দিরদ্র প্রজােদর ওপর অতয্াচার কের েস হল েসই ভারী বৃষ্টির মেতা যা শসয্ নষ্ট কের|
4 তুিম যিদ আইন না মােনা তাহেল তুিম মন্দ েলাকেদর পক্ষ নাও| িকন্তু যিদ তুিম আইন মােনা তাহেল

তুিম মন্দ েলাকেদর িবপেক্ষ যােব|
5 মন্দ েলাক নয্ায় েবােঝ না| েয সব মানুষ প্রভুেক ভােলাবােস তারাই শুধু এর অথর্ েবােঝ|
6 ধনী ও অসৎ হওয়া অেপক্ষা দিরদ্র ও সৎ হওয়া ভাল|
7 েয আইন েমেন চেল েস বুিদ্ধমান| িকন্তু েয বয্িক্ত অপদাথর্ েলাকেদর বনু্ধ হয় েস তার িপতার লজ্জার

কারণ হয়|
8 তুিম যিদ দিরদ্রেদর ঠিকেয় চড়া হাের তােদর েথেক সুদ িনেয় ধনী হও তাহেল েতামার ঐশ্বযর্ অনয্

আেরক জন এেস অিধকার কের েনেব, েয দিরদ্রেদর প্রিত দয়ালু|
9 েয বয্িক্ত ঈশ্বেরর িশক্ষামালায় কান েদয় না, তার প্রাথর্না ঈশ্বর দ্বারা গ্রাহয্ হেব না|
10একজন মন্দ েলাক একজন ভাল েলাকেক সংকেট েফলবার পিরকল্পনা করেত পাের, িকন্তু েস তার

িনেজর ফঁােদ িনেজই পড়েব| ভাল েলােকর ভালই হেব|
11 ধনী েলাকরা সব সময় িনেজেদর জ্ঞানী মেন কের| িকন্তু একজন দিরদ্র বয্িক্ত েয জ্ঞানী েস ঐ গির্বত

ধনী েলাকিটর সম্বেন্ধ সতয্িট বুঝেত পাের|
12ভােলা েলাক েনতা হেল সকেলই সুখী হয় িকন্তু মন্দ েলাকেক েনতা িনবর্াচন করেল সব েলাক লুিকেয়

পেড়|
13 েয বয্িক্ত পাপ েগাপন কের েস কখনও সফল হয় না| িকন্তু েয বয্িক্ত তার অনয্ায় স্বীকার কের তা

েথেক িবরত হয় েসই ঈশ্বেরর করুণা পায়|
14 েয বয্িক্ত প্রভুেক শ্রদ্ধা কের েস তার আশীবর্াদ পায়| িকন্তু েয বয্িক্ত প্রভুেক ভিক্ত করেব না বেল

েজদ ধের থােক তােক সমসয্ায় পড়েত হয়|
15 যখন একজন দুষ্ট শাসক অসহায় েলাকেদর ওপর শাসন কের তখন েস হেয় ওেঠ একিট িহংস্র

ভালুক বা একিট িসংেহর মত েয যুদ্ধ করেত প্রস্তুত|
16 েয শাসক জ্ঞানী নয় িতিন তঁার অধীনস্থ মানুষেদর আঘাত করেবন| িকন্তু েয শাসক সৎ এবং

ঠকােনােক ঘৃণা কেরন িতিন দীঘর্িদন রাজত্ব করেবন.
17 েয বয্িক্ত খুেনর দােয় অপরাধী েস কখনও শািন্ত পােব না| তােক কখনও সমথর্ন কেরা না|
18 যিদ একজন মানুষ সিঠক পেথ থােক তেব েস িনরাপেদ থাকেব| িকন্তু েয মন্দ হেব েস তার ক্ষমতা

হারােব|
19 েয মানুষ কেঠার পিরশ্রম কের েস প্রচুর েখেত পােব| িকন্তু েয বয্িক্ত সময় নষ্ট কের েস সবর্দা

দিরদ্রই েথেক যােব|
20 েয বয্িক্ত ঈশ্বরেক অনুসরণ কের ঈশ্বর তােক আশীবর্াদ করেবন| িকন্তু েয শুধুই ঐশ্বেযর্র িপছেন

েছােট তােক শািস্ত েপেত হয়|
21 একজন িবচারেকর নয্ায়পরায়ণ হওয়া উিচৎ | তঁার কখনও পক্ষপািতত্ব েদখােনা উিচৎ নয়| িকন্তু

িকছু িবচারক অল্প টাকার জনয্ তঁােদর িবচার পােল্ট েফেলন|
22 একজন স্বাথর্পর মানুষ শুধুই ধনলাভ করেত চায়| েস বুঝেত পাের না েয তার েলাভ তােক দিরদ্র

েথেক দিরদ্রতর কের েফলেব|
23 তুিম যিদ কাউেক তার ভুল ধিরেয় িদেয় সাহাযয্ কর তাহেল েস েতামার ওপর খুশী হেব| িমেথয্ েস্তাক

বাকয্ বলার েচেয় এটা করা বরং েশ্রয়|
24 িকছু মানুষ তােদর িপতামাতার কাছ েথেক চুির কের| তারা িনেজেদর এই বেল প্রিতরক্ষা কের: “এটা

অনয্ায় নয়|” িকন্তু এরা সবেচেয় েবশী িহংসাত্মক অপরাধীর মতই খারাপ েলাক|
25 একজন স্বাথর্পর মানুষ সমসয্ার সৃষ্টি কের| িকন্তু েয প্রভুর ওপর িবশ্বাস রােখ েস পুরসৃ্কত হয়|
26 েয মানুষ িনেজর ওপর িবশ্বাস রােখ েস মূখর্| িকন্তু যিদ েকান মানুষ জ্ঞানী হয়, তেব েস িবপযর্য়

েথেক রক্ষা েপেয় যােব|
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27 যিদ েকান বয্িক্ত দিরদ্রেদর দান কের তেব তার যা প্রেয়াজন তাই েস পােব| িকন্তু েয দিরদ্রেদর
সাহাযয্ করেত অস্বীকার করেব েস নানা সমসয্ায় পড়েব|

28 যিদ একজন মন্দ েলাকেক শাসক িহেসেব িনবর্াচন করা হয় তাহেল সবাই লুিকেয় পেড়| িকন্তু েসই
মন্দ েলাক পরািজত হেল আবার ভাল েলােকর কতৃ্তর্ ত্ব িফের আেস|

29
1 েয বয্িক্ত প্রায়ই িতরসৃ্কত হয় িকন্তু েজদ ধের থােক তােক হঠাৎ  িবপযর্েয়র সমু্মখীন হেত হয় এবং েস

তার েথেক রক্ষা পােব না|
2 যখন শাসক ভােলা হয় তখন সবাই সুেখ থােক| িকন্তু মন্দ েলাক কতৃ্তর্ ত্ব করেলই সকেল অিভেযাগ

জানায়|
3 েয বয্িক্ত জ্ঞানলােভ আগ্রহী েস তার িপতার সুেখর কারণ হয়| িকন্তু েয বয্িক্ত েবশয্ালেয িগেয় অথর্

বয্য় কের েস অিচেরই তার ঐশ্বযর্ হারােব|
4 যিদ রাজা নয্ায়পরায়ণ হন তেব েস েদশ শিক্তশালী হেয় উঠেব| িকন্তু রাজা যিদ েজার কের খুব ভারী

কর প্রজার ওপর চাপান, তাহেল েসই েদশ দুবর্ল হেয় পড়েব|
5 েয মানুষ অনয্ েলাকেদর েতাষােমাদ কের িনেজর কাযর্ িসদ্ধ করেত চায় েস িনেজর ফঁাদ িনেজই

পােত|
6মন্দ েলাকরা তােদর িনেজেদর কুকেমর্র ফঁােদ পেড়| িকন্তু একজন ভাল মানুষ মেনর সুেখ গান গাইেত

পাের|
7ভােলা েলাক দিরদ্র মানুেষর জনয্ ভােলা িকছু করেত চায়, িকন্তু মন্দ েলাক তােদর িনেয় মাথাই ঘামায়

না|
8উদ্ধত েলাকরা একিট শহের আগুন ধিরেয় িদেত পাের, িকন্তু জ্ঞানী েলাকরা জ্বলন্ত েক্রাধেক িনবর্ািপত

কের|
9 যিদ একজন জ্ঞানী একজন মূেখর্র সেঙ্গ আেলাচনা কের েকান সমসয্া েমটােত চায় তাহেল েসই মূখর্

েবাকার মেতা তকর্ করেত থাকেব এবং তারা কখেনাই এক মত হেত পারেব না|
10 খুনীরা সবর্দাই সৎ েলাকেদর ঘৃণা কের| মন্দ েলাকরা সবর্দা ভাল েলাকেদর েমের েফলেত েচষ্টা

কের|
11 একজন েবাকা েলাক সহেজই েরেগ যায় িকন্তু জ্ঞানী মানুষ ৈধযর্য্ ধের িনেজেক সামেল রােখ|
12 একজন শাসক যিদ িমথয্ােক প্রশ্রয় েদয় তেব তার কমর্চারীরা দুনীর্িতগ্রস্ত হেয় উঠেব|
13 একিদক েথেক েদখেল একজন দিরদ্র বয্িক্ত, আর একজন েয দিরদ্রেদর কাছ েথেক চুির কের,

তারা একই; তারা দুজেনই প্রভুর সৃষ্টি|
14 েয রাজা দিরদ্রেদর প্রিত নয্ায়পরায়ণ েস দীঘর্কাল রাজত্ব করেব|
15শািস্ত ও অনুশাসন দুইই িশশুেদর পেক্ষ ভাল| যিদ েকান িশশুর অিভভাবক তােক যা খুশী তাই করেত

েদয় তেব েস তার মােয়র লজ্জার কারণ হয়|
16 যিদ মন্দ েলাকরা কতৃ্তর্ ত্ব কের তাহেল চতুির্দেক পাপ কাজ হেব| িকন্তু েশষ পযর্ন্ত ভােলা মানুষেদর

জয় হেবই|
17 েতামার পুত্র অনয্ায় করেল তােক শািস্ত িদও| তাহেল তােক িনেয় তুিম গবর্ করেত পারেব এবং েস

েতামােক কখনও লজ্জায় েফলেব না|
18 েয েদশ ঈশ্বর দ্বারা পিরচািলত নয়, েসখােন কখনও শািন্ত আসেব না| েয েদশ ঈশ্বেরর িবিধ েমেন

চেল েসখােন সুখ িবরাজ কের|
19 তুিম শুধু কথা বেল েতামার ভৃতয্েক িকছু েশখােত পারেব না| েস েতামােক বুঝেলও অবজ্ঞা করেত

পাের|
20 েয বয্িক্ত িচন্তা-ভাবনা না কের কথা বেল তার েকান আশা েনই| ঐ বয্িক্তর েচেয় বরং একজন মূেখর্র

িকছু আশা থােক|
21 তুিম যিদ সব সময় েতামার ভৃতয্ যা চায় তাই িদেয় দাও, েস েশষ পযর্ন্ত একজন ভােলা ভৃতয্ থাকেব

না|
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22 একজন রাগী মানুষ সমসয্ার সৃষ্টি কের| েয খুব সহেজই েরেগ যায় েস নানা অপরােধ দায়ী হয়|
23 যিদ একজন বয্িক্ত িনেজেক অনয্েদর তুলনায় অেনক ভােলা মেন কের তাহেল েস িনেজর পতেনর

কারণ হয়| িকন্তু যিদ েকান বয্িক্ত িবনয়ী হয় তাহেল েলােক তােক শ্রদ্ধা কের|
24 দুজন েচার এক সেঙ্গ কাজ করেলও এেক অপেরর শত্রু হয়| একজন েচার আেরক জনেক শাসােব

যােত যিদ েস আদালেতর চােপ সিতয্ কথা বলেতও চায় তবুও ভেয়ই বলেত পাের না|
25 ভয় হল ফঁােদর মেতা| িকন্তু যিদ তুিম প্রভুর ওপর িবশ্বাস রােখা তাহেল তুিম িনরাপেদ থাকেব|
26অেনক মানুষই রাজার সেঙ্গ বনু্ধত্ব করেত চায়| িকন্তু প্রভু সব সময় মানুষেক নয্াযয্ িবচার েদন|
27 ভােলা মানুষরা অসৎ মানুষেক ঘৃণা কের এবং মন্দ েলাকরা সৎ মানুষেদর ঘৃণা কের|

30
যািকর পুত্র আগূেরর িহেতাপেদশ

1 এগুিল হল ঈথীেয়ল ও উকেলর প্রিত যািকর পুত্র আগূেরর িহেতাপেদশ|
2আিম একজন েবাকা েলাক| আিম অনয্েদর েচেয়ও েবশী েবাকা| আমার েয ভােব েবাঝা উিচৎ আিম

েস ভােব বুঝেত পাির না| 3 আিম জ্ঞান লাভ কির িন এবং আিম ঈশ্বর িবষেয়ও িকছু জািন না| 4 েকান
মানুষই কখনও স্বেগর্র কাছ েথেক েশেখ িন| েকান মানুষই কখনও হাত িদেয় হাওয়া ধরেত পাের িন|
েকউই কখনও এক টুকেরা কাপড় িদেয় জল ধের রাখেত পাের িন| েকান মানুষ পৃিথবীর সীমানা িনধর্ারণ
কের েদয় িন| যিদ েকান বয্িক্ত এসব কের থােক, তেব তার নাম িক? এবং তার পুেত্রর নাম িক?

5 ঈশ্বর যা বেলন তা সতয্ বেল প্রমািণত হয়| যারা ঈশ্বেরর কােছ যায় তারা িনরাপেদ থােক| 6 তাই ঈশ্বর
যা বেলন তা পাল্টাবার েচষ্টা েকােরা না| তুিম যিদ তা কর তাহেল ঈশ্বর েতামােক শািস্ত েদেবন এবং প্রমাণ
কের েদেবন েয তুিম িমথয্াবাদী|

7 প্রভু, েতামােক আিম মৃতুয্র আেগ আমার জনয্ দুিট কাজ করেত বলব| 8 আমােক িমথয্া না বলেত
সাহাযয্ কর| আর আমােক খুব েবশী ধনী বা দিরদ্র েকােরা না| আমােক শুধু আমার িনতয্ প্রেয়াজনীয়
িজিনসগুেলা িদেযা| 9 যিদ আমার কােছ প্রেয়াজেনর অিতিরক্ত িজিনস থােক তাহেল আিম ভাবব েয
েতামােক আমার প্রেয়াজন েনই| িকন্তু আিম যিদ দিরদ্র হই, তাহেল আিম হয়ত চুির করেত পাির এবং তা
ঈশ্বেরর নামেক লিজ্জত করেব|

10 কখনও মিনেবর কােছ তার ভৃেতয্র দুনর্াম েকােরা না| যিদ তুিম তা কর, তাহেল মিনবিট েতামােক
অিবশ্বাস করেব এবং েতামােকই েদাষী সাবয্স্ত করেব|

11 িকছু মানুষ তােদর িপতার িবরুেদ্ধ কথা বেল এবং মােক সম্মান েদয় না|
12 িকছু মানুষ মেন কের তারা ভাল, িকন্তু প্রকৃতপেক্ষ তারা মন্দ|
13 িকছু মানুষ িনেজেদর অপেরর তুলনায় অেনক ভাল মেন কের|
14 িকছু মানুেষর দঁাত তরবািরর মেতা এবং তােদর েচায়াল ছুিরর মেতা| এরা দিরদ্রেদর েথেক চুির

করবার জনয্ তােদর সমেয়র সদ্-বয্বহার কের|
15 িকছু মানুষ আেছ যত পায় তত চায়| তারা েকবল, “আমােক দাও,” “আমােক দাও” বেল িচৎকার

কের| িতনিট িজিনস আেছ বা প্রকৃত পেক্ষ চারিট বস্তু আেছ যােদর কখনও চািহদা পূরণ হয় না: 16 এরা
হল মৃতুয্র স্থান, বন্ধয্া স্ত্রীেলাক, বৃষ্টির অভােব শুষ্ক জিম এবং উত্তপ্ত আগুন যা থামােনা যায় না|

17 েয বয্িক্ত তার িপতােক িবদ্রূপ কের বা তার মােক মানয্ করেত চায় না েস শািস্ত পােব| তার েচাখগুিল
েযগুিল ভতর্ সনাপূণর্ দৃষ্টিেত তার অিভভাবকেদর িদেক েদেখেছ েসগুেলা উপেড় েনওয়া হেব এবং শকুন
ও দঁাড় কাকেদর খাওয়ােনা হেব|

18 িতনিট িজিনসআেছ যাআমার পেক্ষ েবাঝা শক্ত; প্রকৃতপেক্ষ চারিট িজিনসআেছ যাআমার েবাধগময্
হয় না: 19 েযমন আকােশ িবচরণকারী ঈগলপাখী, পাথেরর ওপর সােপর আঁকাবঁাকা গিতিবিধ, সমুেদ্র
পারাপার করা জাহাজ এবং পুরুষ ও নারীর েপ্রম হল েসই চারিট বস্তু|
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20 একজন অিবশ্বাসী স্ত্রী এমন ভাব েদখায় েযন েস েকান অনয্ায় কের না| েস স্নান কের, খায় এবং
বেল েস েকান ভুল কাজ কের িন|

21 িতনিট িজিনস আেছ যার জনয্ পৃিথবীেত সমসয্ার সৃষ্টি হয় এবং প্রকৃতপেক্ষ চারিট িজিনস আেছ
যা পৃিথবী সহয্ করেত পাের না, 22 এরা হল: একজন ভৃেতয্র রাজা হওয়া, একজন মূেখর্র কােছ তার
প্রেয়াজেনর অিতিরক্ত িজিনস থাকা, 23স্ত্রীেলােকর মন ঘৃণায় পূণর্ হওয়া সেত্ত্বও তার একজন স্বামী পাওয়া
এবং একজন স্ত্রী ভৃতয্র তার মিনব ঠাকরুেণর ওপর কতৃর্ ত্ব পাওয়া|

24 পৃিথবীেত চারিট এমন বস্তু আেছ যা কু্ষদ্র হেলও জ্ঞানী|

25 িপঁপেড়রা কু্ষদ্র এবং দুবর্ল িকন্তু তারা গ্রীষ্মকােল তােদর খাবার সংগ্রহ কের এবং সঞ্চয় কের রােখ|
26 এক জাতীয় েবঁিজ আেছ যারা কু্ষদ্র হেলও পাথের ঘর বঁােধ|
27 পঙ্গপালেদর েকান রাজাই েনই িকন্তু তবুও তারা একেত্র কাজ কের|
28িটকিটিক এতই েছাট েয হােতর মুেঠায় ধরা যায় িকন্তু তােদর রাজপ্রাসােদও বাস করেত েদখা যায়|

29 হঁাটা অবস্থায় িতনিট িজিনস আকষর্ক| প্রকৃতপেক্ষ, চারিট িজিনস|

30 েসগুিল হল: একিট িসংহ (পশুেদর রােজয্র েযাদ্ধা, েয েকান িকছু েথেক েদৗেড় পালায় না|)
31 গির্বতভােব েহঁেট যাওয়া েমারগ;
ছাগল
এবং প্রজােদর মাঝখােন রাজা|

32 তুিম যিদ েবাকার মেতা গির্বত হেয় ওেঠা এবং অনয্েদর িবরুেদ্ধ কু-মতলব আঁেটা, েতামােক থামেত
হেব এবং িচন্তা করেত হেব তুিম িক করছ|

33 যিদ েকান বয্িক্ত দুধ মন্থন কের েস মাখন পায়| যিদ েস অপেরর নােক আঘাত কের তা েথেক
রক্তক্ষরণ হয়| িঠক এভােবই যিদ তুিম একজন রাগী মানুেষর সেঙ্গ িবেরাধ কর তাহেল তা লড়াইেত পিরণত
হেব|

31
লমূেয়ল রাজার িহেতাপেদশ

1 এগুিল হল লমূেয়ল রাজার িহেতাপেদশ যা তঁােক তঁার মা িশিখেয়িছেলন|
2 তুিম আমার িপ্রয় পুত্র, যার জনয্ আিম প্রাথর্না কেরিছলাম| 3 স্ত্রীেলােকর িপছেন শিক্তক্ষয় েকােরা না

কারণ তারা অেনক রাজার ধ্বংেসর কারণ| 4 লমূেয়ল, রাজােদর পেক্ষ দ্রাক্ষারস পান করা িবজ্ঞজেনািচত
নয়, শাসেকর পেক্ষ সুরা পান করা িবজ্ঞজেনািচত নয়| 5 তারা দ্রাক্ষারস পান কের সমস্ত আইন ভুেল িগেয়
দিরদ্রেদর ওপর অতয্াচার করেত পাের তােদর অিধকার েকেড় িনেত পাের| 6-7 যারা দিরদ্র, যারা সমসয্ায়
জজর্ িরত তােদর দ্রাক্ষারস পান করেত দাও যােত তারা তােদর দুঃখকষ্ট ভুেল েযেত পাের|

8 েয বয্িক্ত িনেজেক সাহাযয্ করেত পাের না তােক সাহাযয্ করা উিচৎ | েয কথা বলেত পাের না এমন
কােরা হেয় কথা বেলা| দুবর্ল েলাকেদর অিধকার রক্ষা কর| 9 যা তুিম সিঠক বেল মেন কর তার পক্ষ িনেয়
দঁাড়াও| সব মানুেষর প্রিত নয্ায় িবচার কর| দিরদ্রেদর এবং সাহাযয্ প্রাথীর্েদর অিধকার রক্ষা কর|

একজন যথাথর্ স্ত্রী
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10 একজন যথাথর্ স্ত্রী* সিতয্ই দুলর্ভ|
িকন্তু েস অলঙ্কােরর েচেয়ও মূলয্বান|

11 তার স্বামীর তার ওপর পূণর্ আস্থা আেছ|
েস কখনও দিরদ্র হেব না|

12 এই ধরেণর স্ত্রী তার স্বামীর কােছ সমস্ত জীবেনর একিট পুরস্কার স্বরূপ,
েবাঝা নয়|

13 েস পশম ও মসীনা সংগ্রহ কের
এবং খুশী মেন তার িনেজর হােত িবিভন্ন িজিনস বানায়|

14 দূর েদশ েথেক আসা এক জাহােজর মেতা
েস বািড়র জনয্ িবিভন্ন স্থান েথেক খাদয্ সংগ্রহ কের|

15 েস প্রেতয্ক িদন েভারেবলা উেঠ
তার পিরবােরর জনয্ রান্না কের এবং ভৃতয্েদর ভাগ তােদর িদেয় েদয়|

16 েস একিট জিম পযর্েবক্ষণ কের এবং তারপর েসটা ক্রয় কের|
েস তার অির্জত অথর্ বয্য় কের এবং দ্রাক্ষােক্ষত বপন কের|

17 েস হয় কেঠার পিরশ্রমী
এবং সমস্ত রকম কােজ সক্ষম|

18 েস যখনই তার িনেজর ৈতরী িজিনেসর বয্বসা কের
তখনই লাভ কের|

19 েস সুেতা কােট
এবং িনেজর কাপড় েবােন|

20 েস সব সময় দিরদ্র
ও সাহাযয্ প্রাথীর্েদর দান কের|

21 শীেত যখন বরফ পেড় তখন েস পিরবােরর জনয্ দুিশ্চন্তা কের না|
েস তােদর সবাইেক ভাল গরম কাপড় েদয়|

22 েস িবছানায় পাতার জনয্ চাদর ৈতরী কের
এবং েস দামী মসিলেনর বস্ত্র পের|

23 তার স্বামী হয় েদেশর েনতােদর একজন
যােক সকেলই শ্রদ্ধা কের|

24 তার বয্বসািয়ক দক্ষতা থােক
এবং েস বস্ত্র ও বন্ধনী ৈতরী কের বয্বসািয়কেদর কােছ িবিক্র কের|

25 েস প্রশংিসত হয়† এবং মানুষ তােক সম্মান কের|
েস আত্মিবশ্বােসর সেঙ্গ ভিবষয্েতর মুেখামুিখ হয়|

26 েস িবশাল জ্ঞান িনেয় কথা বেল
এবং মানুষেক েস্নহময ও দয়ালু হেত েশখায়|

27 েস কখনও আলসয্ েদখায় না
এবং তার গৃেহর সমস্ত িজিনেসর েদখােশানা কের|

28 তার সন্তানরা তার প্রশংসা কের,
তার স্বামী তােক িনেয় গবর্ কের বেল,

29 “আেরা অেনক ভােলা স্ত্রীেলাক আেছ,
িকন্তু তুিম তােদর মেধয্ েশ্রষ্ঠ|”

30 রূপলাবণয্ েতামােক েলাকেদর সামেন ঠকােত পাের|
িকন্তু েয স্ত্রীেলাক প্রভুেক শ্রদ্ধা কের তােক অবশয্ই প্রশংসা করা উিচৎ |

31 তােক তার েযাগয্ পুরস্কার দাও|
তার কােজর জনয্ সবর্সমেক্ষ তার গুণগান কর|

* 31:10: যথাথর্ স্ত্রী অথবা “এক সম্ভ্রান্ত স্ত্রী|” † 31:25: েস প্রশংিসত হয় অথবা “েস শিক্তশালী|”
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উপেদশক
1 এগুিল হল, উপেদশেকর কথা িযিন িছেলন দায়ুেদর পুত্র এবং েজরুশােলেমর রাজা|
2 সবই এত অথর্হীন! তাই উপেদশেকর মেত সবই অসার, সবই সমেয়র অপচয়! 3 মানুষ সূেযর্র নীেচ

েয কিঠন পিরশ্রম কের েস িক তার েকান ফল পায়? না!

েকান িকছুই বদলায় না
4 বংশপরম্পরা পযর্ায়ক্রেম আেস এবং যায়| িকন্তু পৃিথবী িচরন্তণ| 5 সূযর্ ওেঠ আবার অস্ত যায়| তারপর

দ্রুত িফের যায় েসই একই জায়গায় েযখান েথেক আবার সূযর্ ওেঠ|
6 বাতাস দিক্ষেণ বয় এবং উত্তেরও বয়| বাতাস চািরিদক ঘুের ঘুের আবার তার িনেজর জায়গায় িফের

যায়|
7 সব নদী বার বার একই িদেক বেয় চেল| সমস্ত নদীই সমুেদ্র িগেয় েমেশ িকন্তু সমুদ্র কখনও পূণর্ হয়

না|
8 সব কথাই ক্লািন্তকর| িকন্তু তবুও েলােক কথা বেল| আমরা সব সময়ই কথা শুিন িকন্তু তােত আমরা

সন্তুষ্ট হই না| আবার সব সময় আমরা েয সব িজিনস েদিখ তােতও আমােদর মন ভের না|

েকান িকছুই নতুন নয়
9 সব িজিনসই সৃষ্টির সময় েযমন িছল েস রকমই েথেক যায়| যা আেগ করা হেয়েছ তাই আবার পেরও

করা হেব| সূেযর্র নীেচ েকান িকছুই নতুন নয়|
10 এমন েকান িকছু েনই যােক েকান বয্িক্ত নতুন বলেত পাের! েয িজিনসেক মানুষ নতুন বলেব তা

আমােদর জেন্মর আেগ েথেকই বতর্ মান|
11 যা অেনক আেগ ঘেট েগেছ েস ঘটনা েলােক মেন রােখ না| এখন যা ঘটেছ ভিবষয্েত তা েলােক

ভুেল যােব| পরবতীর্ প্রজন্ম মেনও রাখেব না আেগকার েলাক তােদর জনয্ িক কের েগেছ|

প্রজ্ঞা িক সুেখর উৎস?
12 আিম উপেদশক, আিম িছলাম েজরুশােলেমর অন্তগর্ত ইস্রােয়েলর রাজা| 13 সূেযর্র নীেচ যা িকছু

ঘেট তােক আিম প্রজ্ঞা দ্বারা জানেত েচেয়িছলাম| আিম জানেত েপেরিছলাম েয ঈশ্বর েলাকেদর যা করেত
েদন তা খুবই কিঠন ও কষ্টকর| 14আিম েদেখিছলাম সূেযর্র নীেচ যা িকছু করা হয় তা সবই অসার, সমেয়র
অপচয় মাত্র| এ েযন অেনকটা হাওয়ার েপছেন েছাটা| 15 যা িকছু বঁাকা তােক পােল্ট েসাজা করা সম্ভব
নয়| যা েনই তােক সরবরাহ করা যায় না|

16 আিম িনেজেক বেলিছলাম, “েজরুশােলেম আমার পূেবর্ েযসব বয্িক্ত িছেলন, তঁােদর সকেলর
েচেয়ও আিম েবশী প্রজ্ঞািবিশষ্ট হেয়িছ| আিম সিতয্ই জািন প্রজ্ঞা ও জ্ঞােনর অথর্ িক!”

17আিম জানেত েচেয়িছলাম জ্ঞান ও িবদয্া িক ভােব অজ্ঞানতার েচেয় ভােলা| িকন্তু আিম েজেনিছলাম
েয জ্ঞানলােভর েচষ্টা করা মােন শুধুই হাওয়ার িপছেন েছাটা| 18জ্ঞােনর সেঙ্গ আেস হতাশা| েয মানুষ যত
েবশী জ্ঞান লাভ কের েস তত েবশী দুঃখ পায়|

2
“লঘু আনেন্দ” িক সুখ পাওয়া যায়?

1 আিম িনেজেক বেলিছলাম, “আিম যতটা সম্ভব সব িকছুেক উপেভাগ করব|” িকন্তু আিম জানেত
েপেরিছলাম েয এসবই অসার| 2 হািস িজিনষটা েবাকািম; আনন্দ েকান উেদ্দশয্ িসদ্ধ কের না|
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3 তাই আিম িঠক কেরিছলাম দ্রাক্ষারস পান কের শরীরেক ও জ্ঞানলাভ কের মনেক ভাল রাখব| আিম
এরকম েবাকািম কেরিছলাম কারণ আিম সুেখর সন্ধান েপেত েচেয়িছলাম| আিম বুঝেত েচেয়িছলাম এই
অল্প িদেনর জীবেন মানুেষর িক করা উিচৎ |

কিঠন পিরশ্রম িক সুেখর উৎস?
4 তারপর আিম নানা মহৎ  কাজ করেত শুরু কেরিছলাম| আিম িনেজর জনয্ নানা জায়গায় বািড় ৈতরী

কেরিছলাম| দ্রাক্ষার েক্ষত ৈতরী কেরিছলাম| 5 আিম বাগান কেরিছলাম| উপবন কেরিছলাম, আিম সব
রকম ফেলর গাছ লািগেয়িছলাম| 6 আিম িনেজর জনয্ পুকুর কািটেয় িছলাম| আিম েসই পুকুেরর জল
আমার বাগােনর গােছ েদওয়ার জনয্ বয্বহার করতাম| 7 আিম পুরুষ ও স্ত্রী ক্রীতদাস িকেনিছলাম এবং
আিম যখন তােদর মািলকানা েপলাম তখন তােদর েছেলেমেয় িছল| আমার অেনক ঐশ্বযর্ িছল| আমার
অেনক গরু ও েমেষর পাল িছল| আিম এত ধনী িছলাম েয েস রকম ধনী েজরুশােলেম েকউ ইিতপূেবর্
িছল না|

8 আিম আমার িনেজর জনয্ েসানা ও রূপা সংগ্রহ কেরিছলাম| আিম িবিভন্ন েদেশর রাজােদর কাছ
েথেক ধন সংগ্রহ কেরিছলাম| আমােক খুশী করার জনয্ অেনক গায়ক ও গািয়কা িছল| আমার কােছ সবই
িছল যা সকেলর কােছ প্রেয়াজনীয়| আমার কােছ সমস্ত রকেমর বাদয্যন্ত্র িছল|

9আিম িবরাট ঐশ্বযর্ ও খয্ািত লাভ কেরিছলাম| েজরুশােলেম আমার আেগ েয সমস্ত েলাক িছল আিম
িছলাম তােদর সবার েচেয় মহৎ  | আমার জ্ঞান িছল সব সময় আমার সহায়| 10 আমার েচােখ যা ভাল
লাগত এবং আমােক যা খুশী করত, আিম তা সবই েপতাম| আিম কিঠন পিরশ্রম কের যা িকছু কেরিছলাম
তা িনেয় আনিন্দত িছলাম এবং আমার এই সব িজিনস প্রাপয্ িছল, কারণ আিম এর জনয্ কাজ কেরিছলাম|

11 িকন্তু আিম যখন আমার সমস্ত কােজর কথা, পিরশ্রেমর কথা িচন্তা করলাম তখন েদখলাম সবই
সমেয়র অপচয়! এসবই িছল হাওয়ার িপছেন েছাটা| সূেযর্র নীেচ আমরা যা কির তােত েকান লাভ েনই|

হেত পাের জ্ঞানই এর একমাত্র উত্তর
12একজন পুরাতন রাজা ইিতমেধয্ই যা কেরেছ, একজন নতুন রাজা তার েচেয় েবশী িকছু করেত পাের

না| তাই আিম আমার িবজ্ঞতার, ভুলভ্রািন্তর ও পাগলািমর কথা আবার ভাবেত শুরু করলাম| 13অন্ধকােরর
েথেক আেলা েযমন ভােলা জ্ঞানও িঠক েতমিন অজ্ঞানতার েচেয় ভােলা| 14একজন জ্ঞানী মানুষ তার পথ
েদখবার জনয্ তার েচাখ বয্বহার কের| িকন্তু েয মূখর্ েস শুধুই অন্ধকাের ঘুের েবড়ায়|
িকন্তু আিম লক্ষয্ করলাম েয একজন জ্ঞানী ও মূখর্ উভেয়র পিরসমািপ্ত একই| অবেশেষ তারা উভেয়ই

মারা যায়| 15 আিম িনেজ েভেবিছলাম, “একজন মূেখর্র েয পিরণিত হয় আমারও তাই হেব| তেব আিম
েকন জ্ঞান লােভর জনয্ এত কিঠন পিরশ্রম করব?” আিম িনেজেক বললাম, “জ্ঞানী হওয়াও অথর্হীন|”
16জ্ঞানী ও মূখর্ উভেয়রই পিরণিত মৃতুয্ এবং মানুষ জ্ঞানী বা মূখর্ কাউেকই িচরকাল মেন রাখেব না| তারা
যা িকছু কেরিছল ভিবষয্েত তা মানুষ ভুেল যােব| তাই জ্ঞানী ও মূখর্ প্রকৃত অেথর্ একই|

জীবেন িক প্রকৃত সুখ বেল িকছু আেছ?
17 এেত আমার জীবেনর প্রিত ঘৃণা এেস েগল| আমার মেন হল েয পৃিথবীেত আমার কােছ যা িকছু

আেছ তা সবই অথর্হীন| সবই হাওয়ােক ধরবার েচষ্টা করবার মত|
18 সূেযর্র নীেচ আমার সমস্ত কিঠন পিরশ্রেমর কােজ আমার ঘৃণা জেন্মিছল| যার জনয্ আিম কিঠন

পিরশ্রম কের িগেয়িছ তা আমার পরবতীর্ প্রজেন্মর জনয্ েরেখ যাব| আমার কিঠন পিরশ্রেমর ফল আিম
আমার সেঙ্গ রাখেত পারব না| 19আিম যা িকছু িশেখিছ এবং যা িকছু কাজ কেরিছ তা অনয্ েকান েলাক
িনয়ন্ত্রণ করেব| এমনিক আিম এটাও জানেত পারব না েয েস জ্ঞানী হেব িক মূখর্| এটাও অসার|

20আিম সূেযর্র নীেচ যা িকছু কাজ কেরিছ তার জনয্ আিম দুঃিখত| 21একজন বয্িক্ত তার সমস্ত প্রজ্ঞা,
জ্ঞান ও পারদশীর্তা িদেয় কিঠন পিরশ্রম করেত পাের| িকন্তু তার পিরশ্রেমর ফল তার মৃতুয্র পর অনয্
েলাক েভাগ করেব| েসই েলাকরা িবনা আয়ােস সব িকছু েপেয় যােব| এটাও অসার এবং এ একটা ভীষণ
পাপ|
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22একজন বয্িক্ত সূেযর্র নীেচ তার জীবনভর সংগ্রােমর পর কতটুকু পায়? 23 েস সারা জীবন পায় শুধু
যন্ত্রণা, হতাশা আর কিঠন পিরশ্রম| এমনিক রােতও েস িবশ্রাম পায় না| এটাও অসার|

24-25 আমার েথেক েবশী আর েক জীবনেক উপেভাগ করার েচষ্টা কেরেছ? এবং সব েশেষ আিম
এই িশক্ষাই েপেয়িছলাম| মানুেষর পেক্ষ সব েচেয় ভােলা কাজ হল খাওয়া-দাওয়া করা ও তার কাজেক
উপেভাগ করা| আিম েদেখিছলাম ঈশ্বরেক বাদ িদেয় জীবন উপেভাগ করা সম্ভব নয়| 26 একজন মানুষ
যিদ ভাল কাজ কের ঈশ্বরেক সন্তুষ্ট করেত পাের, তাহেল ঈশ্বর তােক জ্ঞান, িবদয্া ও আনন্দ েদন| িকন্তু
েয পাপী েস শুধুই সংগ্রহ আর বহেনর কাজ পােব| মন্দ েলােকর কাছ েথেক িনেয় ঈশ্বর ভােলা েলাকেক
পুরস্কার েদন| িকন্তু সমস্ত কাজই অথর্হীন| সবই হাওয়ার িপছেন েছাটা|

3
একিট সময় আেছ

1 সব িকছুরই একটা িনির্দষ্ট সময় আেছ| এবং সূেযর্র নীেচ একটা িনির্দষ্ট সময় সব িকছুই ঘটেব|

2জেন্মরও েযমন একিট সময় আেছ,
মৃতুয্রও েতমিন সময় আেছ|

েরাপেণর সময় আেছ
এবং তুেল েফলারও সময় আেছ|

3 হতয্ার এবং সািরেয় েতালার
একটা িনির্দষ্ট সময় আেছ|

ধ্বংেসরও েযমন িনির্দষ্ট সময় আেছ
েতমিন ৈতরী করারও িনির্দষ্ট সময় আেছ|

4কান্নারও সময় আেছ,
হাসারও সময় আেছ|

দুঃখ পাবার েযমন সময় আেছ,
েতমিন আনেন্দ নাচ করারও সময় আেছ|

5অস্ত্র নািমেয় রাখার,
আবার তা তুেল েনবারও িনির্দষ্ট সময় আেছ|*

কাউেক আিলঙ্গন করার েযমন সময় আেছ
আবার আিলঙ্গন না কের তােক এিড়েয় যাবারও সময় আেছ|

6কাউেক েখঁাজার েযমন সময় আেছ
আবার তা েফেল েদবারও সময় আেছ|

কাউেক েরেখ েদওয়া
বা কাউেক ছঁুেড় েদওয়ারও িনির্দষ্ট সময় আেছ|

7জামা কাপড় িঁছেড় েফলার েযমন সময় আেছ
েতমিন তা েসলাই করারও সময় আেছ|

নীরব থাকারও েযমন সময় আেছ
েতমিন সরব হওয়ারও সময় আেছ|

8 ভােলাবাসা
এবং ঘৃণা করারও সময় আেছ|

যুেদ্ধরও একিট িনির্দষ্ট সময় আেছ
আবার শািন্ত রক্ষা করারও সিঠক সময় আেছ|

ঈশ্বর তঁার পৃিথবীেক িনয়ন্ত্রণ কেরন

* 3:5: অস্ত্র � আেছ আক্ষিরক অেথর্, “পাথর ছঁুেড় েফলার এবং পাথর জেড়া করার সময় আেছ|”
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9 একজন মানুষ িক তার কেঠার পিরশ্রেমর েকান মূলয্ পায় না? না! 10আিম েদেখিছ ঈশ্বর আমােদর
সমস্ত কিঠন পিরশ্রেমর কাজ করেত েদন| 11 ঈশ্বর আমােদর তঁার পৃিথবী িনেয় িচন্তা ভাবনা করার ক্ষমতা
িদেয়েছন| িকন্তু আমরা ঈশ্বেরর কােজর গিত প্রকৃিত সম্পেকর্ পুেরাপুির অবগত হেত পাির না এবং এখন
ঈশ্বর সব িকছু সিঠক সময়ই কেরন|

12 আিম জািন েয মানুষ সারা জীবন সুেখ ও আনেন্দ েবঁেচ থাকেত পারেব- এটাই সবেচেয় মহৎ  
কাজ| 13 ঈশ্বর চান প্রেতয্েক পানীয়, খাদয্ এবং তােদর কােজর মেধয্ আনন্দ খঁুেজ পাক| এই হল ঈশ্বেরর
উপহার|

14 আিম জািন ঈশ্বর যা কেরন তা িচরস্থায়ী হয়| মানুষ ঈশ্বেরর কমর্কাণ্ডেক বাড়ােতও পাের না এবং
কমােতও পাের না| আর ঈশ্বর তা কেরেছন কারণ যােত মানুষ তঁােক সম্মান জানায়| 15 অতীেত েয
ঘটনাগুিল ঘেটিছল েসগুিলেকআমরা বদলােত পারব না| ভিবষয্েত যা ঘটার তা ঘটেব এবংআমরা তােকও
বদলােত পারব না| িকন্তু ঈশ্বর েদেখন িক সাফলয্মিণ্ডত হেয়েছ|†

16 আিম সূেযর্র নীেচ এই ঘটনাগুিলর সাক্ষী| আদালেত সাধুতা ও িনষ্কলঙ্ক থাকা উিচৎ | িকন্তু আিম
েসখােনও দুষ্টতা েদেখিছ| 17 তাই আিম িনেজেক বেলিছলাম, “সব িকছুর েপছেনই ঈশ্বেরর একিট
সময়ানুযায়ী পিরকল্পনা আেছ এবং ঈশ্বর িনির্দষ্ট সমেয়ই মানুেষর কােজর িবচার করেবন| ঈশ্বর ভাল এবং
খারাপ মানুষেদর িবচার করেবন|”

মানুষ িক িঠক পশুেদরই মেতা?
18 মানুষ এেক অেনয্র সেঙ্গ যা যা কের েসই িবষেয় আিম েভেবিছলাম এবং আিম িনেজেক বেলিছলাম,

“ঈশ্বর মানুষেক পশুর মেতাই েদখেত চান|” 19 মানুষ িক পশুেদর েচেয় েশ্রয়? না! েকন? কারণ সব
িকছুই অথর্হীন| পশু এবং মানুষেদর েক্ষেত্র একই বয্াপার ঘেট- উভেয়রই মৃতুয্ আেস| মানুষ এবং পশুরা
একই “িনঃশ্বাস” েনয়| একিট মৃত মানুষ ও মৃত পশুর মেধয্ িক েকানও পাথর্কয্ আেছ? 20 মানুষ এবং
পশুেদর েদহ একই ভােব িবলীন হয়| তারা মািট েথেকই আেস এবং মািটেতই িফের যায়| 21 েক জােন
মানুেষর আত্মার িক হয়? েক বলেত পাের পশুর েকান আত্মা যখন মািটর নীেচ প্রেবশ করেছ তখন হয়েতা
েকান মানুেষর আত্মা ঈশ্বেরর কােছ যােচ্ছ?

22 তাই আিম েদেখ িছলাম সব েথেক ভাল উপায় হল একজন মানুষ তার যা আেছ এবং েস যা কেরেছ
তাই িনেয় আনেন্দ েমেত থাকা| এবং একজন মানুেষর তার ভিবষয্ৎ িনেয় িচিন্তত হওয়া উিচৎ নয়| েকন?
কারণ েকউ েসই বয্িক্তেক তার ভিবষয্েত িক ঘটেব তা দশর্ন করােত পারেব না|

4
তেব িক মৃতুয্ই েশ্রয়?

1আিম েদেখিছলাম সূেযর্র নীেচ িকভােব েলােকর ওপর উৎপীড়ন করা হেয় থােক| আিম তােদর কান্না
শুেনিছলাম| আিম এও েদেখিছলাম েয তােদর এই দুদর্ শায় সান্ত্বনা েদওয়ার মেতা েকউই েনই| আিম েদেখ
িছলাম িকভােব িনষু্ঠর েলাকরা সমস্ত ক্ষমতার অিধকারী হেয় বেসআেছ| তারা যােদর আঘাত করেছ তােদর
সাহােযয্র জনয্ েকউ পােশ েনই| 2আিম েভেব েদখলাম েয যারা েবঁেচ আেছ তােদর েচেয় মৃত মানুষেদর
অবস্থা অেনক ভাল| 3 েয সমস্ত েলাকরা জেন্মর অবয্বিহত পের মারা েগেছ অথবা যারা এখনও জন্মায়
িন, তােদর মেধয্ েকান একদল ভােলা অবস্থায় আেছ! েকন? েকননা এই সূেযর্র নীেচ েয সমস্ত মন্দ কাজ
হেয় থােক তারা তা কখনই েদেখিন|

কিঠন শ্রম েকন করেব?
4 তারপর আিম েভেবিছলাম, “েলােক েকন এত কিঠন পিরশ্রম কের?” আিম লক্ষয্ কেরিছলাম েয

েলােক সব সময় সফল হেত ও অনয্ েলাকেদর েথেক ভােলা হেত েচষ্টা কের| েকন? কারণ তারা
† 3:15: অথবা “এখন যা ঘটেছ তা অতীেতও ঘেটিছল| ভিবষয্েত যা ঘটেব তা অতীেতও ঘেটেছ| ঈশ্বর ঘটনাগুিল বার বার ঘটান|”
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ঈষর্াপরায়ণ| তারা চায় না তার েচেয় েবশী অনয্ েলােক িকছু েভাগ করুক| এসবই অসার, হাওয়ার েপছেন
েছাটা মাত্র|

5 িকছু েলাক বেল, “হাত গুিটেয় িকছু না কের বেস থাকাটা েবাকােমা| কাজ না করেল না েখেত েপেয়
মরেত হেব|” 6 এটা হয়েতা সিতয্| িকন্তু সব সময় েবশী িজিনস পাওয়ার জনয্ হাওয়ার েপছেন েছাটার
েথেক অেল্প সন্তুষ্ট থাকা ভাল|

7আিম সূেযর্র নীেচ আেরা িকছু অথর্হীন িজিনস েদখলাম| 8 একজন বয্িক্তর পিরবার না থাকেত পাের|
তার ভাই বা সন্তান না থাকেত পাের| িকন্তু তবুও েস কিঠন পিরশ্রম কের যােব| তার যা আেছ তা িনেয়
েস কখনও সন্তুষ্ট থাকেব না| েস ভাবেত পাের, “তেব েকন আিম আমার জীবন উপেভাগ না কের কিঠন
পিরশ্রম করব?” এটাও খুব খারাপ ও অথর্হীন|

বনু্ধ ও পিরবার শিক্ত েজাগায়
9 একজেনর েচেয় দুজন েলাক ভাল| দুজন েলাক এক সেঙ্গ কাজ করেল তার ফল ভাল হয়|
10 যিদ েকান বয্িক্ত পেড় যায়, অপর বয্িক্ত তােক উঠেত সাহাযয্ কের| িকন্তু েয একা কাজ কের, েস

যিদ পেড় তেব তােক উঠেত সাহাযয্ করার মেতা েকউই থােক না|
11 যিদ দুজন েলাক এক সেঙ্গ ঘুেমায় তারা উত্তাপ পােব| িকন্তু েয একা েশায় েস উত্তাপ েথেক বিঞ্চত

হেব|
12 েয একা তােক সহেজই শত্রুরা হািরেয় েদেব িকন্তু দুজন েলাক এক সেঙ্গ থাকেল তােদর হারােনা

সম্ভব নয়| িতন জন মানুষ একত্র হেল তােদর শিক্ত আেরা েবশী হেব| তারা হল এক সেঙ্গ জড়ােনা দিড়র
িতনিট অংেশর মেতা| তােদর শিক্তেক ভাঙ্গা খুবই কিঠন|

মানুষ, রাজনীিত ও জনিপ্রয়তা
13 একজন দিরদ্র তরুণ েনতা যিদ জ্ঞানী হয় তেব েস একজন বৃদ্ধ েবাকা রাজা অেপক্ষা েশ্রয়| েসই

বৃদ্ধ রাজা সতকর্ বাণীেত কান েদন না| 14 েসই তরুণ শাসক রােজয্র একজন গরীব নাগিরক হেয় জন্মােত
পােরন| িতিন েদেশর শাসন ভার িনেত কারাগার েথেক উেঠ আসেত পােরন| 15 িকন্তু এ জীবেন আিম
মানুষেক েদেখ েজেনিছ েয মানুষ েসই তরুণ েনতােক অনুসরণ করেব| েসই হেব নতুন রাজা| 16অেনক
মানুষ এই তরুণেক অনুসরণ করেব| িকন্তু পের এরাই আবার তঁােক সহয্ করেত পারেব না| এটাও অথর্হীন,
হাওয়ার িপছেন েছাটা|

5
প্রিতশ্রুিত সম্বেন্ধ সাবধান েথেকা

1 যখন ঈশ্বেরর উপাসনা করেব তখন সতকর্ থাকেব| ঈশ্বরেক েবাকার মত ৈনেবদয্ েদওয়ার েথেক তার
কথা েশানা অেনক ভােলা| েয মূখর্ েস িনেজর অজ্ঞােতই অনয্ায় কাজ কের েফেল| 2 ঈশ্বরেক প্রিতশ্রুিত
িদেল েস সম্বেন্ধ সতকর্ েথেকা| ঈশ্বরেক িকছু বলেল সাবধােন বেলা| আেবগ চািলত হেয় হঠাৎ  েকান কথা
িদেয় েফেলা না| ঈশ্বর বাস কেরন স্বেগর্ আর তুিম পৃিথবীেত| তাই ঈশ্বরেক েতামার সামানয্ িকছু কথাই বলা
উিচৎ | এই প্রবাদিট সতয্ েয:

3 দুঃস্বপ্ন েযমন অেনক দুঃিশ্চন্তা সেঙ্গ িনেয় আেস,
মূখর্ েতমনই একরাশ শব্দ িনেয় আেস|

4 তুিম ঈশ্বরেক েকান প্রিতশ্রুিত িদেল তা অবশয্ই রক্ষা করেব| েতামার প্রিতশ্রুিত রক্ষা করেত েদরী
েকােরা না| ঈশ্বর মূখর্েদর প্রিত প্রসন্ন নন| তুিম ঈশ্বরেক যা েদেব বেল প্রিতশ্রুিত িদেয়ছ তা দাও| 5প্রিতশ্রুিত
িদেয় পালন না করেত পারার েথেক প্রিতশ্রুিত না েদওয়া ভাল| 6 তাই েতামার কথা েযন েতামার পােপর
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কারণ না হয়| যাজকেক এটা বেলা না, “আিম যা বেলিছ তার অথর্ এই নয়!” তুিম যিদ এরকম কর তাহেল
ঈশ্বর কু্রদ্ধ হেয় তুিম যার জনয্ কাজ কেরছ তা ধ্বংস কের েফলেবন| 7 েতামার অথর্হীন স্বপ্ন ও অহঙ্কার
েযন েতামার িবপদ না েডেক আেন| তুিম অবশয্ই ঈশ্বরেক শ্রদ্ধা করেব|

প্রিতিট শাসেকর ওপর একজন শাসক আেছন
8 িকছু েদেশ েদখা যায় েয দিরদ্র মানুষ বাধয্ হেয় কিঠন পিরশ্রম করেছ| এটা দিরদ্র মানুষেদর প্রিত

সুিবচার নয়| এটা তােদর স্বাথর্িবেরাধী| িকন্তু িবিস্মত হেয়া না| েয শাসক এই মানুষেদর ওপর েজার খাটােচ্ছ,
তার ওপের েজার খাটােনার জনয্ রেয়েছ আেরা একজন শাসক| 9 রাজাও তার লােভর ভাগ পায়| েদেশর
ধনসম্পদ তােদর মেধয্ ভাগাভািগ হয়|*

ঐশ্বযর্ িদেয় সুখ েকনা যায় না
10 েয বয্িক্ত টাকা ভােলাবােস েস কখনও তার কােছ যা টাকা আেছ তা িনেয় সন্তুষ্ট থাকেত পারেব না|

েয ঐশ্বযর্ ভােলাবােস েস যতই পাক না েকন সন্তুষ্ট হেত পারেব না| এসবই অথর্হীন|
11 েয বয্িক্তর যত সম্পদ আেছ, েসই সম্পদ বয্েয়র জনয্ তত “বনু্ধও” আেছ| তাই ধনী বয্িক্তর প্রকৃত

অেথর্ েকান লাভই হয় না| েস শুধুই তার সম্পেদর িদেক তািকেয় থাকেত পাের|
12 েয বয্িক্ত সারািদন কিঠন পিরশ্রম কের েস ঘের িফের শািন্তেত ঘুেমায়| েস সামানয্ িকছু েখল বা

না েখেয় থাকল েসটা িবষয় নয়| িকন্তু েয ধনী বয্িক্ত েস সম্পদ রক্ষার দুিশ্চন্তায় রােত ভাল কের ঘুেমােত
পাের না|

13আিম সূেযর্র নীেচ এক দুঃখজনক ঘটনা লক্ষয্ কেরিছ| একজন বয্িক্ত ভিবষয্েতর জনয্ অথর্ সঞ্চয়
কের| িকন্তু এর পিরণাম হয় সমসয্ামূলক| 14 এরপর েকান এক অঘটেন েস সব িকছু হারায়, এর ফেল
সন্তানেক েদওয়ার মেতা তার আর িকছুই অবিশষ্ট থােক না|

15 একজন মানুষ খািল হােত মাতৃগভর্ েথেক জন্ম েনয়| আর েস যখন মারা যায়, েস একই ভােব িরক্ত
অবস্থায় িবদায় েনয়| েস ফল লােভর জনয্ কিঠন পিরশ্রম কের িকন্তু মারা েগেল েকান িকছুই সেঙ্গ িনেয়
েযেত পাের না| 16 এটা দুঃখজনক েয একজন মানুষ েয ভােব পৃিথবীেত আেস েস ভােবই েস পৃিথবী
েথেক িবদায় েনয়| এভােব “হাওয়ার েপছেন ছুেট” েস িক পায়? 17 েস েকবল মাত্র যন্ত্রণা এবং দুঃখ
পায়| েশষ পযর্ন্ত েস হেয় পেড় হতাশ, িবরক্ত ও িক্ষপ্ত!

েতামার কােজর মেধয্ আনন্দ খঁুেজ নাও
18একজন বয্িক্তর পেক্ষ সব েচেয় ভাল সূেযর্র নীেচ খাদয্, পানীয় ও তার কােজর মেধয্ আনন্দ পাওয়া|

ঈশ্বর তােক জীবন িদেয়েছন এবং এটাই তার সবর্স্ব|
19 যিদ ঈশ্বর একজন বয্িক্তেক ধনসম্পদ ও েসটা েভাগ করার ক্ষমতা েদন তেব তার তা অবশয্ই েভাগ

করা উিচৎ , কারণ তা হল ঈশ্বেরর উপহার| েসই বয্িক্ত অবশয্ই তার প্রাপ্ত িজিনসগুিল স্বীকার করেব এবং
তার কাজ উপেভাগ করেব, এ হল ঈশ্বেরর উপহার| 20একজন বয্িক্ত েবশী বছর বঁােচ না| তাই তােক সারা
জীবন এগুিল মেন রাখেত হেব| ঈশ্বর যা করেত চাইেবন তাই িতিন করেবন|

6
ঐশ্বযর্ সুখ বেয় আেন না

1আিম সূেযর্র নীেচ আেরা িকছু েদেখিছ যা নয্াযয্ নয়| এটা েলাকেদর পেক্ষ খুবই খারাপ| 2ঈশ্বর কাউেক
প্রচুর ধনসম্পদ, মানসম্মান েদন| েসই বয্িক্তর যা প্রেয়াজন বা চািহদা হেত পাের েস সবই তার আেছ| িকন্তু
ঈশ্বর তােক েস সব েভাগ করেত েদন না| েকান এক অপিরিচত এেস তার সমস্ত িকছু অিধকার কের েনয়|
এটা খুবই খারাপ ও অথর্হীন|

* 5:9: েদেশর � হয় একজন শাসক আেরক জন উচ্চতম শাসক দ্বারা প্রতািরত হয় এবং তারা একজন মহান শাসক দ্বারা প্রতািরত হয়|
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3 একজন বয্িক্ত দীঘর্িদন বঁাচেত পাের| তার 100িট সন্তান থাকেত পাের| িকন্তু েস যিদ এসব িনেয়
সন্তুষ্ট না থােক ও তার মৃতুয্র পর যিদ তােক েকউ মেন না রােখ, তেব আমার মেন হয় েয িশশু জন্ম মাত্র
মারা িগেয়েছ েসও এই বয্িক্তর েচেয় ভাল| 4 একটা মৃত িশশুর জন্ম প্রকৃতপেক্ষ অথর্হীন| েসই িশশুিটেক
েকান নাম েদওয়ার আেগই তােক এক অন্ধকার কবের সমািধস্থ করা হয়| 5 েসই িশশুিট কখনও িকছুই
জানেত পাের না| েস কখনও সূেযর্রও মুখ েদেখ না| িকন্তু েসই িশশুিটও অেনক েবশী িবশ্রাম পায় েসই
বয্িক্তর েচেয় েয ঈশ্বেরর েদওয়া উপহার েভাগ করেত পাের না| 6 েসই বয্িক্ত 2000 বছর েবঁেচ থাকেত
পাের| িকন্তু যিদ েস জীবনেক উপেভাগ করেত না পাের তেব েয িশশুিটর জন্মমাত্র মৃতুয্ হেয়েছ েস আর
এই বয্িক্ত িক একই স্থােন যােব?

7 একজন েলাক কাজ কের চেল| েকন? িনেজর অন্ন সংস্থােনর জনয্| িকন্তু েস কখনই সন্তুষ্ট থােক
না| 8 এই িবষেয় একজন জ্ঞানী ও মূেখর্র মেধয্ েকান তফাৎ  েনই| এর েচেয় একজন গরীব মানুষ হওয়াও
ভাল েয জােন িক ভােব জীবনেক েমেন িনেত হয়| 9 লাভ করবার েচেয় িনেজর যা আেছ তা িনেয় খুশী
থাকা ভাল| েবশী লােভর প্রতয্াশা করা হাওয়ার িপছেন েছাটার মেতাই অথর্হীন|

10-11 যা ঘেটেছ তা বহু পূেবর্ই িস্থর হেয় িছল| েলাকরা েক েবশী শিক্তশালী এই িনেয় িনেজেদর মেধয্
িবতেকর্ র েকান অথর্ হয় না| দীঘর্ িবতকর্ েকান কােজ লােগ না এবং এটা িক ভােলা কাজ কের?

12 একজন বয্িক্তর অেযাগয্ জীবেনর বয্িপ্তেত তার পেক্ষ সবেচেয় ভােলা িক তা েক জােন? তার
জীবন এক ছায়ার মেতা অিতবািহত হয়| েকউ বলেত পাের না এই পৃিথবীেত পর মূহুেত্তর্ িক হেব|

7
সুিশক্ষামালা সংকলন

1 ভাল সুগেন্ধর েচেয় সুনাম েশ্রয়|
একজন মানুেষর েয িদন জন্ম হয় েসই িদেনর েথেক তার মৃতুয্িদন ভাল|

2 উৎসেবর গৃেহ যাওয়ার েচেয় েশােকর গৃেহ যাওয়া ভাল| েকন?
কারণ েশােকর গৃেহ েলাকরা সিতয্ই জানেব েয

সব মানুষই মরণশীল|

3আনেন্দর েচেয় দুঃখ েশ্রয়|
কারণ যখন আমরা দুঃখ পাই তখন আমােদর হৃদয় শুদ্ধ হয়|

4 েয জ্ঞানী েস মৃতুয্র কথাও ভােব
িকন্তু মূখর্ শুধুই আেমাদ-প্রেমােদর কথা িচন্তা কের|

5 একজন মূেখর্র দ্বারা প্রশংিসত হওয়ার েচেয়
জ্ঞানী বয্িক্তর দ্বারা সমােলািচত হওয়াও েশ্রয়|

6 মূেখর্র অট্টহািস হল পােত্রর নীেচ জ্বলন্ত কঁাটার মেতা
যা এতই তাড়াতািড় পুেড় যায় েয পাত্রিট উত্তপ্ত পযর্ন্ত হয় না| এটাও অসার|

7 একজন জ্ঞানী যিদ কােরা কাছ েথেক যেথষ্ট অথর্ পায়
তেব েস তার জ্ঞানও ভুেল যায়|

অথর্ তার েবাধশিক্ত নষ্ট কের েদয়|
8 েকান িকছু নতুন কের আরম্ভ করবার েচেয়

তােক েশষ করা ভাল|
অৈধযর্য্ ও অহঙ্কারী হওয়ার েচেয়

শান্ত ও ৈধযর্য্শীল হওয়া ভাল|
9 হঠাৎ  েরেগ ওঠা উিচৎ নয়|

কারণ রাগ করা মূখর্ািম|
10 একথা বলা উিচৎ নয়, “এখনকার েথেক আেগর সময় েকন েবশী ভাল িছল|”
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কারণ জ্ঞান আমােদর এই প্রেশ্নর িদেক চািলত কের না|

11সম্পিত্ত থাকার েচেয় জ্ঞান থাকা ভাল| যেথষ্ট সম্পদ ছাড়াও জ্ঞানী বয্িক্তরা প্রকৃতপেক্ষ েবশী লাভবান
হন| 12প্রজ্ঞা ও সম্পদ উভেয়ই েতামােক রক্ষা করেত পাের| িকন্তু েয জ্ঞান প্রজ্ঞার মাধয্েম লাভ করা যায়
তা েতামার জীবনেক দীঘর্ করেত পাের!

13 ঈশ্বর যা কেরেছন েস িদেক তািকেয় েদখ| যিদ েকান িকছু েতামার ভুলও মেন হয় তবুও তুিম তা
পালটােত পারেব না! 14 জীবন সুন্দর, তােক উপেভাগ কর| িকন্তু জীবন যখন কষ্টকর হেব তখন মেন
েরেখা ঈশ্বর আমােদর সুসময় ও দুঃসময় দুইই েদন এবং েকউই জােন না ভিবষয্েত িক হেত পাের|

মানুষ সিতয্কােরর ভাল হেত পাের না
15আমার এই অেযাগয্ জীবেনআিম অেনক িকছু েদেখিছ এবংআিমআেরা েদেখিছ িক ভােব দুষ্ট েলাক

দীঘর্িদন েবঁেচ থােক| অথচ ধাির্মক েলাক অল্প বয়েস মারা যায়| 16-17 েকন আত্মহনন করেব? কখনও
খুব ভালও হেব না বা খুব খারাপও হেব না| েবশী জ্ঞানী বা েবশী মূখর্ েকানটাই হেব না| েকন তুিম েতামার
অিন্তম সমেয়র আেগ মারা যােব?

18 তুিম এিদক ওিদক দুিদেক থাকার েচষ্টা কর| এমনিক ঈশ্বেরর অনুসরণকারীরাও িকছু ভাল ও িকছু
মন্দ কাজ কের থােক| 19 প্রজ্ঞা মানুষেক শিক্ত েজাগায়়| একজন জ্ঞানী বয্িক্ত শহেরর দশ জন শাসেকর
েচেয় েবশী শিক্তশালী| 20 িনিশ্চত ভােব, এই ভূমণ্ডেল এমন একজনও ধাির্মক বয্িক্ত েনই েয েকান অনয্ায়
কের িন|

21 মানুেষর সব কথায় কান িদও না| তুিম হয়েতা শুনেব েতামার ভৃতয্ েতামার িনন্দা করেছ| 22 এবং
তুিম জান েয তুিম িনেজও অেনক সময় অনয্েদর বদনাম কেরছ|

23আিম আমার জ্ঞান িদেয় এই সমস্ত িকছু েভেব েদেখিছ| আিম সিতয্কােরর জ্ঞানলাভ করেত েচেয়িছ|
িকন্তু তা অসম্ভব| 24 আিম সমস্ত িজিনেসর অিস্তেত্বর ধরণ বুঝেত পাির না| এটা কােরা পেক্ষ বুেঝ ওঠা
খুবই কিঠন| 25আিম অধয্য়ন কেরিছ ও অেনক েচষ্টা কেরিছ সিতয্কােরর জ্ঞান খঁুেজ েপেত| আিম সব
িকছুর েভতরকার বয্াখয্া খঁুেজ েপেত েচেয়িছ| আিম িক িশখলাম?
আিম জানলাম অসৎ হওয়া েবাকােমা, মূেখর্র মেতা কাজ করা পাগলােমা| 26আিম আেরা েদেখিছলাম

েয িকছু নারী হল ভয়ঙ্কর এক ফঁােদর মেতা, তােদর হৃদয় জােলর মেতা ও বাহু িশকেলর মেতা| এই রকম
নারীর ফঁােদ পড়ার েচেয় মৃতুয্ও েশ্রয়| েয ঈশ্বরেক অনুসরণ কের েস এেদর েথেক দূের থাকেব| িকন্তু
একজন পাপী এেদর হােত ধরা পড়েব|

27-28 উপেদশক বলল, “আিম এই সমস্ত িকছু েযাগ কের েদখেত েচেয়িছলাম েকান উত্তর পাওয়া যায়
িকনা| আিম এখনও উত্তেরর অেপক্ষায় রেয়িছ| আিম েকবল মাত্র একিট িজিনষ খঁুেজ েপলাম| হাজার
জেনর মেধয্ একজন ভাল মানুষ আেছ| িকন্তু আিম একজনও ভাল মিহলােক খঁুেজ পাই িন|

29 “আিম আেরা একটা িজিনস িশেখিছলাম: ঈশ্বরই সব ভােলা মানুষ ৈতরী কেরন| িকন্তু মানুষ খারাপ
পেথ চািলত হয়|”

8
জ্ঞান ও শিক্ত

1 েকউই একজন জ্ঞানী বয্িক্তর মেতা কের েকান িজিনসেক বুঝেত বা বয্াখয্া করেত পারেব না| তার
জ্ঞানই তােক সুখী করেব| একমাত্র জ্ঞানই দুঃখেক সুেখ পিরণত করেত পাের|

2আিম সবর্দা রাজার আেদশ মানয্ কির| আিম এটা কির কারণ আিম ঈশ্বেরর কােছ একিট প্রিতশ্রুিত
কেরিছ| 3 রাজােক েতামার পরামশর্ জানােত ভয় েপেয়া না| এবং কখনও অনয্ায়েক সমথর্ন েকােরা না|
িকন্তু মেন েরেখা েয রাজা তার ইচ্ছানুযায়ী আেদশ েদন| 4 রাজার আেদশ েদওয়ার অিধকার আেছ এবং
েকউই তােক বেল িদেত পাের না তার িক করা উিচৎ | 5 েয বয্িক্ত রাজার আেদশ েমেন চেল সরকােরর
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সেঙ্গ তার েকান সমসয্া হেব না| এবং একজন জ্ঞানী েলাক জােন িঠক েকান সময় এবং িক ভােব রাজার
কােছ েযেত হেব|

6 এমনিক েলােকর িবিভন্ন সমসয্া থাকা সেত্ত্বও প্রেতয্কিট কােজর একটা সিঠক সময় ও সিঠক পদ্ধিত
আেছ| 7 আর েস িনিশ্চত ভােব জােন না িক হেত পাের| েকন? কারণ েকউই তােক বলেত পারেব না
ভিবষয্েত িক হেব|

8 েকান মানুেষরই তার আত্মােক ধের রাখার ক্ষমতা েনই| েকউই মৃতুয্েক আটকােত পারেব না| যুেদ্ধর
সময় েকান ৈসেনয্রই েযখােন খুশী যাওয়ার স্বাধীনতা েনই| একই ভােব যিদ েকান বয্িক্ত অনয্ায় কের তেব
েসই অনয্ায় তােক মুিক্ত েদয় না|

9 আিম প্রেতয্কিট িজিনষ পযর্েবক্ষণ কেরিছ আর েভেবিছ েকন সূেযর্র নীেচ এরকম হয়| আিম এও
েদেখিছ েয একজন বয্িক্ত িক ভােব আেরকজন বয্িক্তর ওপর আিধপেতয্র জনয্ ক্ষমতার েপছেন েছােট|
এটা তার পেক্ষ খারাপ|

10 আিম েদেখিছ িক ভােব মন্দ েলাকেদর অেন্তয্ষ্টি িক্রয়া সম্পন্ন হয়| ঐসব মন্দ েলাক যেথচ্ছভােব
পিবত্র স্থােন েযত এবং তারা শহের প্রকৃতপেক্ষ িক কেরিছল তা েলােক ভুেল যায়|

িবচার, পুরস্কার ও শািস্ত
11 কখনও কখনও মন্দ েলাকরা তােদর খারাপ কােজর জনয্ সেঙ্গ সেঙ্গ শািস্ত পায় না| এজনয্ তারা

আেরা খারাপ কােজ িনেজেদর িলপ্ত কের|
12 একজন পাপী একেশািট খারাপ কাজ করেত পাের| েস দীঘর্িদন েবঁেচও থাকেত পাের| িকন্তু আিম

এও জািন েয ঈশ্বরেক মানয্ করা ও শ্রদ্ধা করা অেনক ভাল| 13 মন্দ েলাকরা ঈশ্বরেক শ্রদ্ধা কের না, তাই
তারা কখনও ভাল িকছু পায় না| তারা দীঘর্িদন েবঁেচ থােক না| তােদর জীবন েসই ছায়ার মত হয় না যা
সূযর্ােস্তর পর দীঘর্ েথেক দীঘর্তর হয়|

14 আেরা অেনক িকছু এই পৃিথবীেতই ঘেট থােক যা অথর্হীন| কত সমেয় ভােলা েলােকর খারাপ হয়
আবার খারাপ েলােকর ভােলা হয়| এর েকান মােন হয় না| 15 তাই আিম িস্থর কেরিছলাম েয জীবনেক
উপেভাগ করব| েকন? কারণ মানুেষর পেক্ষ সূেযর্র নীেচ েপ্রয় হল খাদয্, পানীয় ও আনেন্দর মেধয্ জীবন
উপেভাগ করা| যােত তারা প্রিতিদন কাজ কের জীবনেক উপেভাগ করেত পাের, যা ঈশ্বর তােদর সূেযর্র
নীেচ িদেয়েছন|

ঈশ্বর যা িকছু কেরন তা আমরা বুঝেত পাির না
16আিম িনেজেক প্রজ্ঞাপূণর্ করার দািয়ত্ব িনলাম| েলাকরা এই জীবেন যা কের থােক তা আিম ভাল কের

লক্ষয্ কেরিছলাম| আিম েদেখিছলাম অেনক েলাক বয্স্ত| তারা িদন রাত কাজ কের এবং প্রায় ঘুেমায় না
বলেলই চেল| 17আিম আেরা অেনক িকছু েদেখ িছলাম যা ঈশ্বর কেরন| আিম এও েদেখ িছলাম সূেযর্র
নীেচ ঈশ্বর যা কেরন েলাকরা তা অবশয্ই েবােঝ| একজন বয্িক্ত েচষ্টা করেত পাের িকন্তু েস সফল হেব
না| একজন জ্ঞানী বয্িক্ত বলেত পােরন েয িতিন ঈশ্বর যা কেরন তা েবােঝন, িকন্তু আসেল তা সিতয্ নয়|

9
মৃতুয্ িক নয্াযয্?

1আিম এ সব িকছু গভীর ভােব িচন্তা কেরিছলাম| আিম েদেখ িছলাম ধাির্মক ও জ্ঞানী েলাকরা যা কেরন
বা তােদর যা হয় েস সবই ঈশ্বরই িনয়ন্ত্রণ কেরন| েলাকরা জােন না তােদর ঘৃণা করা হেব, না ভােলাবাসা
হেব| েলাকরা এও জােন না ভিবষয্েত িক হেব|

2 িকন্তু সবার েক্ষেত্র একই িজিনস ঘেট| ভাল ও মন্দ উভয় ধরেণর েলাকরাই মারা যান| শুিচ ও অশুিচ
দুধরেণর েলােকর কােছই মৃতুয্ আেস| যারা ঈশ্বরেক ৈনেবদয্ েদয় না তােদর মেতা যারা ঈশ্বরেক ৈনেবদয্
েদয় তারাও মারা যায়| একজন ভাল েলাকও একজন পাপীর মত মারা যায়| েয বয্িক্ত ঈশ্বেরর কােছ িবেশষ
প্রিতশ্রুিত েদয় েসও েসই বয্িক্তর মেতা মারা যায়, েয ঈশ্বেরর কােছ প্রিতশ্রুিত িদেত ভয় পায়|
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3 সূেযর্র নীেচ যা িকছু খারাপ ঘটনা ঘেট প্রেতয্েকর েক্ষেত্র একই পিরণিত হয়| এটাও খুবই খারাপ েয
েলােকরা সবসময় মন্দ ও মূেখর্র মেতা িচন্তা করেব এবং েসই িচন্তা তােক মৃতুয্র িদেক িনেয় যােব| 4 েয
এখনও েবঁেচ আেছ েস েযই েহাক্ না েকন তার জনয্ আশা আেছ| এই প্রবাদিট সিতয্ েয:

জীিবত কুকুর মৃত িসংেহর েচেয় েশ্রয়|

5জীিবত মানুষ জােন েয েস মারা যােব| িকন্তু মৃত মানুষ িকছু জােন না| মৃত মানুেষর আর েকান িকছু
পাওয়ার েনই| মানুষ খুব তাড়াতািড় তােক ভুেল যােব| 6 একজন বয্িক্তর মৃতুয্র পর ভালবাসা, ঘৃণা, ঈষর্া
েকান িকছু অবিশষ্ট থােক না| একজন মৃত বয্িক্ত সূেযর্র নীেচ যা িকছু হেব তােত আর ভাগ েনেব না|

যতক্ষণ পােরা জীবনেক উপেভাগ কর
7 তুিম েতামার খাদয্ ও পানীয়েক উপেভাগ কর| যিদ তুিম এসব কেরা ঈশ্বর আনিন্দত হেবন| 8 েতামার

েপাশাক পিরচ্ছদ পিরষ্কার রােখা এবং মাথায় েতল বয্বহার কেরা| 9 সূেযর্র নীেচ েতামার অেযাগয্ জীবন
যতিদন থােক ততিদন েতামার স্ত্রী, যােক তুিম ভালবাস তার সেঙ্গ তুিম জীবন উপেভাগ কর এবং েতামার
কােছ যা িকছু আেছ তা হল এই| েতামার জীবেন েয সব কাজ েতামায় করেত হেব তা উপেভাগ কেরা|
10 েতামােক েয কাজই েদওয়া েহাক্ না েকন সব সময় েসটা উদয্মসহ সম্পন্ন করার েচষ্টা করেব| মৃতুয্র
পর আমরা সবাই একই জায়গায় যাব| েসখােন েকান কাজ, েকান িচন্তা, েকান জ্ঞান বা েকান প্রজ্ঞা থােক
না|

েসৗভাগয্? দুভর্ াগয্? আমরা িক করেত পাির?
11 আিম পৃিথবীেত আেরা িকছু িজিনস লক্ষয্ করলাম| েয েজাের েদৗড়ায় েস সবসময় প্রিতেযাগীতায়

েজেত না; একিট শিক্তশালী ৈসনয্দল সব সময় যুেদ্ধ েজেত না| জ্ঞানী বয্িক্ত সব সময় তার কেষ্টাপাির্জত
আহার পায় না, েয চালাক েস সব সময় সম্পদ পায় না| একজন িবদ্বান বয্িক্ত সব সময় তার প্রাপয্ যশ
পায় না| এমন সময় আেস যখন প্রেতয্েকর কােছ আশাতীত প্রিতকুলতা ঘেট|

12 একজন মানুষ হল েসই জােল পড়া মােছর মত েয জােন না তা পরবতীর্কােল িক হেব, েসই ফঁােদ
পড়া পািখর মেতা েয তার ভিবষয্ত জােন না| িকন্তুআিম জািন একজন মানুষ হঠাৎ  ই দুভর্ ােগয্র ফঁােদ পেড়
যায়|

জ্ঞােনর শিক্ত
13 যখনই আিম েকান মানুষেক প্রজ্ঞার মেতা কাজ করেত েদেখিছ তা আমার কােছ অতয্ন্ত গুরুত্বপূণর্

মেন হেয়েছ| 14 একিট েছাট শহের খুব অল্প সংখয্ক েলাক বাস করত| একজন রাজা শহরিট জয় করেত
এেলন এবং তার েসনাবািহনী িদেয় চারিদক েথেক িঘের েফলেলন এবং শহেরর চারপােশ অবেরাধ গঠন
করেলন| 15 িকন্তু েসই শহের একজন জ্ঞানী মানুষ বাস করেতন িযিন দিরদ্র িছেলন| িকন্তু িতিন তার জ্ঞান
বয্বহার কের েসই শহরেক রক্ষা কেরন| সব িকছু েশষ হেয় যাওয়ার পর মানুষ েসই দিরদ্র েলাকিটর কথা
ভুেল যায়| 16 িকন্তু আিম এখনও বলব েয ৈদিহক শিক্তর েচেয় জ্ঞান েশ্রয়| েসই েলােকরা দিরদ্র েলাকিটর
জ্ঞােনর কথা ভুেল যায়, তার কথা শুনেত ভুেল যায়| িকন্তু তবুও আিম জ্ঞানেক েশ্রয় বেল মেন কির|

17 একজন জ্ঞানী বয্িক্তর শান্ত, েসৗময্ কথা বলা
মূখর্েদর মেধয্ একজন শাসেকর গজর্ েনর েচেয় েঢর ভাল|

18 যুেদ্ধ বয্বহৃত তরবাির ও তীেরর েচেয় জ্ঞান েশ্রয়|
িকন্তু একজন পাপী ভাল িজিনসেক নষ্ট কের েফলেত পাের|
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10
1 দু-একিট মরা মািছও সব েথেক ভাল সুগন্ধেক দুগর্েন্ধ পিরণত করেত পাের| িঠক একই ভােব অেনক

জ্ঞান ও সম্মান সামানয্ েবাকািমেত নষ্ট হেয় েযেত পাের|
2 একজন জ্ঞানী মানুেষর িচন্তা তােক সিঠক পথ েদখায়, িকন্তু মূেখর্র িচন্তা তােক িবপেথ িনেয় যায়|

3 একজন মূখর্ রাস্তা িদেয় হঁাটার সময়ও তার েবাকািম প্রদশর্ন কের থােক| তাই সবাই তােক একজন মূখর্
িহেসেব জানেত পাের|

4 েতামার মিনব েতামার ওপর রাগ করেলই চাকির েছেড় িদও না| তুিম শান্ত ভােব সহায়তা কের অেনক
বড় ভুল শুধের িনেত পারেব|

5 আিম সূেযর্র নীেচ আেরা িকছু খারাপ িজিনস লক্ষয্ কেরিছ| এগুেলা েসই ধরেণর ভুল যা শাসকরা
সাধারণতঃ কের থােক| 6 মূখর্েদর গুরুত্বপূণর্ পদ েদওয়া হয়| অনয্ িদেক ধনী বয্িক্তরা গুরুত্বহীন কাজ
পায়| 7আিম েদেখিছ যােদর ভৃতয্ হওয়া উিচৎ তারা েঘাড়ায় কের যােচ্ছ অথচ যােদর শাসক হওয়ার কথা
তারা ভৃেতয্র মত এেদর পােশ েহঁেট যােচ্ছ|

প্রেতয্ক কােজই িবপদ আেছ
8 েয বয্িক্ত গতর্ েখঁােড় েস িনেজই গেতর্ পেড় েযেত পাের| েয বয্িক্ত তার শিক্ত িদেয় একিট েদওয়াল

েভেঙ েফলেত পাের েস েদওয়ােলর অপর িদেক লুিকেয় থাকা সােপর কামেড় মারা েযেত পাের| 9 েয
বয্িক্ত িবশাল পাথর সরায় েস পাথেরর আঘােত আহত হেত পাের| েয বয্িক্ত গাছ কােট েসই গাছগুিল তার
ওপেরই পড়েত পাের|

10জ্ঞান েয েকান কাজেক সহজ কের েদয়| েভঁাতা ছুির িদেয় েকান িকছু কাটা শক্ত িকন্তু েসই ছুিরটােতই
যিদ শান েদওয়া যায় তেব কাজটা অেনক সহজ হেয় যায়| জ্ঞানও েসই রকমই|

11 একজন মানুষ সাপেক বশ করেত জানেত পাের| িকন্তু েসই গুণ অথর্হীন হেয় পেড় যখন তার
অনুপিস্থিতেত কাউেক সােপ কামড়ায়| জ্ঞানও েসই রকমই|

12জ্ঞানী মানুেষর কথায় খয্ািত আেস|
িকন্তু মূেখর্র কথা ধ্বংস েডেক আেন|

13 একজন মূখর্ শুরু েথেক েশষ পযর্ন্ত প্রলাপ বেক| 14 একজন মূখর্, েস িক করেব েস বয্াপাের বহু
কথা বেল| িকন্তু ভিবষয্েত িক হেব তা েকউই জােন না|

15 একজন মূেখর্র ঘের েফরার পথ খঁুেজ েনওয়ার মেতা বুিদ্ধ থােক না|
তাই েস সারা জীবন েখেট মের|

শ্রেমর মূলয্
16 একজন রাজা যিদ িশশুসুলভ হয় তা েয েকান েদেশর পেক্ষই খারাপ| আবার েকান েদেশর শাসক

যিদ েভাজন িবলােস মৎত থােক সব সময় েসটা েদেশর পেক্ষ ভােলা নয়| 17 িকন্তু যিদ েকান রাজা সদ্-
বংশজাত হয় তা েদেশর পেক্ষ মঙ্গলকর| যিদ েকান েদেশর শাসকগণ, আনেন্দর জনয্ নয় িকন্তু শিক্তর
জনয্ যথাসমেয় খায় তাহেল তা েদেশর পেক্ষ মঙ্গলজনক কারণ তারা পিরিমত জীবনযাপন কেরন|

18 েয মানুষ অলস হয়
তার ছাদ ফুেটা হেয় ক্রেম বািড় েভেঙ পেড়|
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19 খাদয্ ও দ্রাক্ষারস মানুেষর জীবনেক উপেভাগয্ কের েতােল| অথর্ অেনক সমসয্ার সমাধান কের
েদয়|

পরিনন্দা
20 রাজার সম্বেন্ধ খারাপ কথা বেলা না| তার সম্বেন্ধ খারাপ িকছু েভেবা না| তুিম যিদ ঘের একাও থাক

তাহেলও েকান ধনী বয্িক্তর সম্পেকর্ খারাপ িকছু েবােলা না| েকন? কারণ একটা েছাট পািখও উেড় িগেয়
সবাইেক েস কথা বেল িদেত পাের|

11
সাহেসর সেঙ্গ ভিবষয্েতর েমাকািবলা কর

1 িবিভন্ন রকেমর কাজ করার েচষ্টা কেরা| িকছু সময় পের েতামার ভাল কােজর ফল তুিম েপেয় যােব|
2 েতামার যা আেছ তা তুিম িবিভন্ন জায়গায় িবিনেয়াগ কর| তুিম জান না পৃিথবীেত কত িকছু খারাপ

ঘটেত পাের|
3 িকছু িজিনস আেছ যার সম্বেন্ধ তুিম িনিশ্চত হেত পােরা| যিদ েমঘ জলকণায় পূণর্ থােক তা েথেক বৃষ্টি

হেবই| উত্তের বা দিক্ষেণ েকান িদেকই েহাক্, েকান গাছ যিদ পেড় যায় তা েসখােনই থাকেব|
4 যিদ েকান বয্িক্ত িনখঁুত আবহাওয়ার অেপক্ষায় বেস থােক তেব েস েকান িদনই বীজ বপন করেত

পারেব না| যিদ েকান বয্িক্ত বৃষ্টিেক ভয় পায় তেব েস কখনই ফসল কাটেত পারেব না|
5 েতামরা জােনা না বাতাস েকাথায় বয়| েতামরা জান না িকভােব িশশুর মাতৃগেভর্ িনঃশ্বাস আেস| েসই

রকমই ঈশ্বর িক করেবন আমােদর জানা েনই| িতিন সব িকছু িনয়ন্ত্রণ কেরন|
6 তাই, সকাল েথেকই েরাপণ করেত শুরু কর ও সেন্ধয্র সময় অনয্ কাজ কেরা| েকন? কারণ তুিম

জান না িকেস তুিম ধনী হেব| অথবা উভয়ই সমান ভােব ভােলা|
7আেলা সুন্দর| সূেযর্র আেলা েদখাও ভাল| 8 েতামার জীবেনর প্রিতিট িদন উপেভাগ কেরা| িকন্তু যখন

কিঠন সময় আসেব তখন ভােলা সমেয়র কথা স্মরেণ েরেখা| কারণ নানা অনথর্ক বয্াপার ঘটেব|

েযৗবেন ঈশ্বেরর েসবা কর
9 যতক্ষণ েতামার েযৗবন আেছ ততক্ষণ তা উপেভাগ কর| সুেখ থােকা, েতামার প্রাণ যা চায় তাই কর|

িকন্তু মেন েরেখা ঈশ্বর েতামার সব কােজর িবচার করেবন| 10 েক্রাধ দ্বারা পিরচািলত হেয়া না| েতামার
েদহেক েকান মন্দ কাজ করেত িদও না, কারণ েযৗবন এবং ইচ্ছা েকান কােজ লােগ না|

12
বৃদ্ধ বয়েসর সমসয্া

1 বৃদ্ধ বয়েস েয সমেয় েতামার জীবনেক বয্থর্ মেন হেব েসই সময় আসার আেগ েতামার েযৗবেনই তুিম
সৃষ্টিকতর্ ার কথা স্মরণ কেরা|

2 চন্দ্র, সূযর্ এবং তারা েতামার কােছ অন্ধকার হেয় আসার আেগই েযৗবনকােল তুিম েতামার সৃষ্টিকতর্ ার
কথা ভােবা| একটার পর একটা ঝেড়র মেতাই সমসয্া আেস|

3 েসই সময় েতামার বাহুেত শিক্ত থাকেব না| েতামার পা দুবর্ল হেয় েবঁেক যােব| েতামার দঁাত পেড়
যােব আর খাওয়ার বা িচিবেয় খাওয়ার ক্ষমতা থাকেব না| েতামার দৃষ্টিশিক্ত কেম যােব| 4 েতামার শ্রবণ
ক্ষমতা কেম যােব| তুিম রাস্তার শব্দ শুনেত পােব না| এমনিক পাথর িদেয় শসয্দানা ভাঙার শব্দও তুিম
শুনেত পােব না| তুিম েকান নারী কেণ্ঠর গান শুনেত পােব না| িকন্তু েভার েবলায় েকান একিট পািখর
গানও েতামােক জািগেয় েদেব কারণ তুিম ঘুেমােত পারেব না|

5 তুিম উঁচু জায়গায় চড়েত ভয় পােব, তুিম েতামার পেথর ওপর পেড় থাকা প্রেতয্কিট কু্ষদ্র িজিনেসর
ওপর পা িদেত ভয় পােব| েতামার চুল বাদাম গােছর ফুেলর মেতা সাদা হেয় যােব| তুিম হঁাটার সমেয়
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ফিড়ংেযর মেতা িনেজেক বেয় েবড়ােব| তুিম বঁাচার শিক্ত হািরেয় েফলেব| আর এরপর তুিম েতামার
সমািধেত স্থান পােব| িবলাপকারীরা েতামার েশাকযাত্রায় সমেবত হেব|

মৃতুয্
6 েযৗবেন রূেপার তার িঁছেড় যাওয়ার আেগ,

েসানার পাত্র েভেঙ্গ যাওয়ার আেগ
তুিম েতামার সৃষ্টিকতর্ ার কথা স্মরণ কর|
ভাঙ্গা পােত্রর মেতা েতামার জীবন অথর্হীন হওয়ার আেগ,
কুেয়ােত েভেঙ পেড় যাওয়া পাথেরর চাকার মেতা েতামার জীবন নষ্ট হওয়ার আেগ
তুিম সৃষ্টিকতর্ ােক স্মরণ কর|

7 েতামার শরীর মািট েথেক এেসেছ
এবং েতামার মৃতুয্র পর েতামার শরীর আবার মািটেতই িমেশ যােব,

িকন্তু েতামার আত্মা এেসেছ ঈশ্বেরর কাছ েথেক,
েতামার মৃতুয্র পর তা আবার ঈশ্বেরর কােছই িফের যােব|

8 সব িকছুই অথর্হীন, উপেদশক বেলেছন সবই সমেয়র অপচয়|

উপসংহার
9উপেদশক তঁার প্রজ্ঞা অনয্ েলাকেদর িশক্ষার কােজ লাগােতন| উপেদশক অতয্ন্ত যত্নসহকাের অেনক

জ্ঞােনর বাণী অধয্য়ন কেরিছেলন ও েসগুিলেক একত্র কের সংগ্রহ কেরিছেলন| 10 উপেদশক সিঠক
শব্দ খঁুেজ পাওয়ার জনয্ কেঠার পিরশ্রম কেরিছেলন এবং িতিন সতয্ ও িনভর্ রেযাগয্ নীিতকথা িলেখ
িগেয়িছেলন|

11জ্ঞানী বয্িক্তর কথা হল েসই তীক্ষ্ণ লািঠর মত যা মানুষ পশুেদর সিঠক রাস্তায় িনেয় যাওয়ার কােজ
বয্বহার কের| েসই উপেদশ হল শক্ত েপয়ালার মেতা যা ভােঙ না| েসই িশক্ষামালা েতামােক সিঠক রাস্তা
েদখােব| ঐসব নীিতর বাণীই এেসিছল একই েমষপালেকর (ঈশ্বেরর) কাছ েথেক| 12তাই ঐ বাণীগুিল পড়
িকন্তু পুত্র ও অনয্ বই সম্বেন্ধ সাবধান েথেকা| মানুষ সবর্দাই বই িলখেছ এবং অিতিরক্ত অধয্য়ন েতামােক
ক্লান্ত কের েদেব|

13-14এই বইেত যা েলখা তার েথেক িক িশক্ষা আমরা েনেবা? মানুেষর কােছ সবেচেয় গুরুত্বপূণর্ কাজ
হল ঈশ্বরেক শ্রদ্ধা করা ও তার আেদশ মানয্ করা| েকন? কারণ মানুষ যা িকছু কের ঈশ্বর তা জােনন,
েসটা গুপ্ত িকছু হেলও ঈশ্বর তা জােনন| িতিন ভাল ও মন্দ সব িবষয়ই জােনন| মানুষ যা িকছু করেব ঈশ্বর
তার িবচার করেবন|
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শেলামেনর পরমগীত
1

1 শেলামেনর অননয্ সাধারণ গীত|

ভালবাসার পুরুষিটেক নারীর উিক্ত
2 চুম্বেন চুম্বেন আমায় ভিরেয় দাও|

কারণ েতামার ভােলাবাসা দ্রাক্ষারেসর েচেয়ও ভাল|
3 েতামার সুগিন্ধ েতল দারুণ েসৗরভময়|

েতামার নাম েশ্রষ্ঠতম সুগিন্ধর মত|
তাই যুবতী নারীরা েতামােক ভােলাবােস|
4আমােক েতামার সেঙ্গ িনেয় চল!

চল, েতামােত আমােত েকাথাও পািলেয় যাই!

রাজা আমােক তঁার কেক্ষ িনেয় েগেলন|

পুরুষিটর প্রিত েজরুশােলেমর রমণীগণ
আমরা েতামােত উল্লিসত এবং আনিন্দত|

আমরা েতামার েপ্রমাচরেণর প্রশংসা করব � যা দ্রাক্ষারেসর েচেয়ও ভাল|
যুবতী নারীরা েয েতামায় ভােলাবােস তা আর আশ্চযর্য্ িক?

রমণীগেণর সেঙ্গ নারী কথা বলল
5 েহ েজরুশােলেমর কনয্ারা,

আিম কৃষ্ণবণর্া এবং সুন্দরী,
আিম েকদেরর তঁাবুর মেতা কােলা এবং শেলামেনর পদর্ ার মেতা সুন্দর|

6আিম িক কােলা!
েস িদেক েতামরা েদেখা না কারণ সূযর্ আমােক কােলা কেরই েদখায়|

আমার ভাইরা আমার প্রিত রােগ জ্বলেছ|
তারা আমােক তােদর দ্রাক্ষা েক্ষেতর েদখােশানা করেত বাধয্ কেরেছ|
তাই আিম আমার িনেজর দ্রাক্ষা েক্ষেতর* যত্ন িনেত পাির িন|

পুরুেষর প্রিত নারীর কথা
7আিম আমার সকল অন্তঃকরণ িদেয় েতামােক ভােলাবািস!
আমায় বল, েকাথায় তুিম েতামার েমষ চরাও?

দুপুের েকাথায় তুিম ওেদর িবশ্রাম করাও?
যিদ না হয়, েতামােক খঁুজেত িগেয় আমােক েতামার সঙ্গী বনু্ধেদর চার পােশ ভ্রাময্ময়ী েবশয্ার মত
েদখােব!

নারীর প্রিত পুরুেষর উিক্ত
* 1:6: আমার � দ্রাক্ষােক্ষত এখােন স্বয়ং নারী অথবা তার ভালবাসা অথবা তার েসৗন্দযর্ েবাঝােত পাের|
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8আমােক েকাথায় খঁুজেত হেব যিদ তুিম না জােনা,
তেব েহ সুন্দরী নারী,

তুিম েমেষর পালগুিলেক অনুসরণ কর
এবং েতামার ছাগল ছানাগুিলেক েমষপালকেদর তঁাবুর কােছ চরাও|

9 েহ আমার িপ্রয়তমা, আমার কােছ তুিম ফেরৗেণর রথ েটেন িনেয় যাওয়া েযৗনাঙ্গ েছদ না করা েয েকান
েঘাড়ীর েচেয় েবশী উদ্দীপক|

ঐ েঘাড়াগুেলার মুেখর পােশ এবং গলার চারপােশ অপূবর্ নক্শা করা আেছ|
10 েতামার কেপাল গহনার দ্বারা

সুন্দরভােব সিজ্জত|
েতামার কণ্ঠেদশ

একিট কণ্ঠহার দ্বারা সিজ্জত|
11 চল আমরা েতামার জনয্

েরৗপয্ খিচত েসানার গহনা ৈতরী কির|

নারীর উিক্ত
12 রাজা যখন আমার পােশ তঁার েকদারায় শুেয়িছেলন

তখন আমার সুগিন্ধর ঘ্রাণ তঁার কােছ িগেয় েপৗেঁছিছল|
13আমার িপ্রয়তম আমার কােছ েভষজ সুগিন্ধর েসৗরেভর মত,

আমার স্তনয়ুগেলর মেধয্ সারাটা রািত্র ধের িবরািজত থােক|
14আমার িপ্রয়তম আমার কােছ,

ঐন্-গদীয় দ্রাক্ষা েক্ষেতর েমেহিন্দ ফুেলর মত সুন্দর|

পুরুেষর উিক্ত
15 েহ আমার িপ্রয়তমা, তুিম সিতয্ই সুন্দর!

আহা! িক সুন্দর!
েতামার েচাখ দুিট পারাবেতর মতই েকামল|

নারীর উিক্ত
16 েহ মম িপ্রয়তম, তুিম অনুপমা!

এবং তুিম প্রচণ্ড আকষর্ণীয়!
আমােদর শযয্া সবুজ ঘােসর বাগােনর মেতাই মেনারম!
17আমােদর ঘেরর কিড়কাঠগুিল এরস কােঠর

এবং বরগাগুিল েদবদারু কােঠ িনির্মত|

2
1আিমই শােরােণর েগালাপ

এবং উপতয্কার শাপলাফুল|

পুরুেষর উিক্ত
2 েহ আমার িপ্রয়তমা, সুন্দরী নারীেদর মেধয্

তুিম েযন কঁাটার মাঝখােন শাপলাফুল!
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নারীর উিক্ত
3আমার িপ্রয়তম, অনয্ানয্ পুরুষেদর মেধয্ জংলী গােছর মেধয্

তুিম একিট দুলর্ভ আেপল গােছর মত!

রমণীগেণর প্রিত নারীর উিক্ত
আমার িপ্রয়তেমর ছায়ায় বেস

আিম তার সুিমষ্ট ফেলর আস্বাদ গ্রহণ কির|
4আমার িপ্রয়তম আমােক তার পান-শালায় িনেয় েগল

এবং আমার প্রিত তার েপ্রম প্রকিটত করেলা|
5শুকেনা ফল িদেয় আমায় উজ্জীিবত কর|

আেপল িদেয় আমায় সঞ্জীিবত কর, কারণ আিম েপ্রেম িববশ হেয় আিছ|
6আমার েপ্রিমেকর বঁা হাত আমার মাথার নীেচ রেয়েছ

এবং তার ডান হােত েস আমায় জিড়েয় ধেরেছ|

7 েহ েজরুশােলেমর কনয্াগণ, গজলা হিরণ এবং বনয্ হিরেণর নােম আমার কােছ প্রিতশ্রুিত কর
যতক্ষণ পযর্ন্ত প্রস্তুত না হয়,
ভালবাসােক জািগও না|

নারীর পুনরুিক্ত
8 েশান!
আমার েপ্রিমক আসেছ|

েস লাফ িদেয় পবর্ত পার হেচ্ছ
এবং পাহাড় িডিঙেয় আসেছ|

9আমার িপ্রয়তমিট একিট মৃেগর মেতা
বা হিরণ শাবেকর মেতা|

েদখ, েস আমােদর েদওয়ােলর অনয্ িদেক দঁািড়েয় আেছ,
েস জানালার েভতর িদেয় বাইের েদখেছ|
েস জানালার খড়খিড়র েভতর িদেয় েদখেছ|

10আমার িপ্রয়তম আমােক বেল,
“ওেঠা িপ্রয়তম আমার, অিদ্বতীয় অননয্ আমার সেঙ্গ চল!

আমরা চেল যাই!
11 েদখ, শীত গত হেয়েছ,

বষর্াকালও চেল েগেছ|
12 মােঠ মােঠ ফুল ফুটেছ,

পািখেদর গান গাইবার সময় এেস েগেছ!
ঐ েশান, পারাবেতর ডাক েশানা যােচ্ছ|

13 ডুমুেরর ডােল ডােল কিচ ডুমুর ধেরেছ|
দ্রাক্ষার মুকুেলর গেন্ধ চািরিদক সুবািসত|

ওেঠা, িপ্রয়তম আমার, অিদ্বতীয় অননয্ আমার, চল!
আমরা চেল যাই!”

পুরুেষর উিক্ত
14 েহ আমার কেপাত,

পবর্েতর েপছেন
েকন লুিকেয় আেছা?
েতামােক েদখেত দাও,
েতামার স্বর শুনেত দাও,
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েতামার কণ্ঠস্বর অতীব মধুর,
এবং তুিম সিতয্ই সুন্দর!

রমণীগেণর প্রিত নারীর পুনরুিক্ত
15আমােদর জনয্ িশয়ালগুেলােক ধর|

ঐ েছাট্ট িশয়ালগুেলা দ্রাক্ষা েক্ষত নষ্ট কের!
আমােদর দ্রাক্ষােক্ষত এখন ফুেল ফুেল ভরা|

16আমার িপ্রয়তম একমাত্র আমারই
এবং আিমও একমাত্র তারই!

িতিন শাপলা ফুেলর মেধয্ চরান|
17 ছায়া িবলীন হেয় যাওয়ার আেগ
িদগেন্তর েশষ িনঃশ্বাস (বাতাস) যখন প্রবািহত হয়|

তখন, আমার িপ্রয়তম,
নবীন হিরেণর মত সুউচ্চ েবথর পবর্েত িফের এেসা!

3
নারীর উিক্ত

1 সারারাত ধের আিম আমার েপ্রিমকেক কামনা কের
িবছানায় পেড় িছলাম|

যােক আিম ভােলাবািস তােক খঁুেজিছ,
িকন্তু আিম তােক পাই িন!

2আিম শযয্া তয্াগ কের এখুিন উেঠ পড়েবা!
আিম সারা শহের ঘুরেবা|

প্রেতয্কিট রাস্তার েচৗমাথায় আিম আমার ভােলাবাসার মানুষেক খঁুজেবা|
আিম তােক অেনক খঁুেজিছ, িকন্তু আিম তােক পাই িন!

3 নগের যারা পাহারা েদয় েসই প্রহরীরা আমায় েদেখেছ|
আিম তােদর িজজ্ঞাসা করলাম, “যােক আিম ভােলাবািস েতামরা িক তােক েদেখেছা?”

4 প্রহরীেদর অিতক্রম করার পেরই
আিম আমার ভালবাসার মানুষেক খঁুেজ েপলাম!

আিম তােক জিড়েয় ধরলাম
এবং যতক্ষণ পযর্ন্ত না আমার মােয়র বাড়ীেত

এবং েয ঘের মা আমায় জন্ম িদেয়িছেলন েসখােন এলাম,
ততক্ষণ আিম তােক েযেত িদই িন|

রমণীগেণর প্রিত নারীর উিক্ত
5 েহ েজরুশােলেমর রমণীগণ, গজলা হিরণ এবং বনয্ হিরেণর নােম আমার কােছ প্রিতশ্রুিত কর|

যতক্ষণ পযর্ন্ত আিম বাসনা না কির,
ততক্ষণ েপ্রমেক জািগও না|
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পুরুষিট ও তার বধূ
6 মরুভূিম েথেক

েক ঐ রমণী আসেছ?
েস গুগু্গল্, ধূেনা ও িবেদশী মশলার গন্ধ িনেয়

একটা েধঁায়ার েমেঘর মত আসেছ|

7ঐ েদখ, শেলামেনর পাল্কী|
ইস্রােয়েলর শিক্তশালী 60 জন ৈসনয্
তঁােক িঘের আেছ!

8 ওরা প্রেতয্েকই সুদক্ষ েযাদ্ধা;
রােত েয েকান আক্রমেণর মুেখামুিখ হবার জনয্
ওেদর তরবাির সবসময় প্রস্তুত আেছ!

9 রাজা শেলামন তঁার িনেজর জনয্ িলবােনােনর এরস কাঠ িদেয়
একিট ভ্রমেণর িসংহাসন বািনেয়েছন|

10 এর স্তম্ভগুিল রূেপার ৈতরী|
িভিত্তিট েসানা িদেয় ৈতরী|

এর আসনখািন েবগুনী রেঙর কাপেড় ঢাকা|
ঐ আসনখািন েজরুশােলেমর নারীেদর ভােলাবাসার দ্বারা খিচত ও অলংকৃত|

11 েহ িসেয়ােনর রমণীরা,
েতামরা েবিরেয় এেস রাজা শেলামনেক েদখ,

তঁার আনেন্দর িদেন তঁার িবেয়র িদেন,
তঁার মা েয মুকুট পিরেয় িদেয়েছন তঁার মাথায়, তা েদখ!

4
নারীর প্রিত পুরুেষর উিক্ত

1 িপ্রয়তমা আমার, তুিম অননয্া!
সিতয্, তুিম সুন্দরী!

েঘামটার অন্তরােল
েতামার েচাখ দুিট েযন কেপাতী|

েতামার চুল িগিলয়দ পবর্েতর ঢাল েবেয় েনেম আসা
েমেষর পােলর মতই|

2 স্নােনর পর েমেষর দল েযমন সািরবদ্ধ এবং সুিবনয্স্ত থােক,
েতামার দঁাতগুেলা েতমিন সুন্দর|

তারা প্রেতয্েকই যমজ শাবেকর জন্ম িদেয়েছ
এবং একটা েমষও তার শাবকেক হারায়িন|

3 েতামার েঠঁাট রিক্তম সুেতার মত|
েতামার মুখখািন অনুপম েঘামটার আড়ােল

েতামার গণ্ডেদশ েযন দু-আধখানা করা
ডািলম ফেলর মত|

4 েতামার কণ্ঠেদশ পাথেরর সাির িদেয় বানােনা
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দায়ুেদর স্তেম্ভর মত|
শিক্তশালী বীরেদর শত শত ঢাল ঝুিলেয় রাখার জনয্

েয স্তম্ভ িনির্মত হয়,
েতামার কণ্ঠেদশ েসই স্তেম্ভর মত সুন্দর|

5 েতামার স্তন দুিট
শালুক ফুেলর মােঝ চের েবড়ােনা
যমজ হিরণ শাবেকর মত|

6 িদেনর ছায়া যখন িমিলেয় আসেব,
িদেনর েশষ বাতাস যখন প্রবািহত হেব
তখন আিম েসই সুগিন্ধর পাহােড় এবং েসই গুগু্গেলর পবর্েত যােবা|

7 িপ্রয়তমা আমার, তুিম সবর্াঙ্গ সুন্দরী|
েকাথাও েতামার এতটুকু খঁুত েনই!

8 বধূ আমার, আমার সেঙ্গ িলবােনান েথেক এেসা|
িলবােনান েথেক আমার সেঙ্গ এেসা|

অমানার পবর্ত েথেক এেসা,
শনীর ও হেম্মর্ােণর চূড়া েথেক এেসা,
িসংেহর গুহােদশ েথেক এেসা,
এবং িচতাবােঘর পবর্ত েথেক এেসা!

9 িপ্রয়া আমার, বধূ আমার,
তুিম আমায় উৎসািহত কেরেছা|

তুিম আমার হৃদয়েক বন্দী কেরেছা|
তুিম েতামার অলঙ্কােরর একিট মুক্তা িদেয়,
েতামার নয়েনর একিট কটাক্ষ িদেয় আমার মন হরণ কেরেছা!

10 িপ্রয়া আমার, বধূ আমার, েতামার ভােলাবাসা কত মেনারম!
েতামার ভােলাবাসা দ্রাক্ষারেসর েচেয়ও সুন্দর,

েতামার েদেহর ঘ্রাণ
েয েকান সুগিন্ধর েচেয়ও উৎকৃষ্ট!

11 বধূ আমার, েতামার ওষ্ঠাধর মধুময়,
েতামার িজহ্বােগ্র দুধ ও মধুর স্বাদ|

েতামার েবশভূষায় িলবােনােনর সুগন্ধ আেছ|
12 িপ্রয়া আমার, বধূ আমার,

তুিম একিট সুরিক্ষত উদয্ােনর মত পিবত্র|
তুিম একিট সুরিক্ষত সেরাবেরর মত

এবং বদ্ধ ঝণর্ার মত|
13 েতামার ডালপালাগুিল সুদৃশয্ ডািলম

এবং রেস ভরা েহন্না উদয্ােনর মত|
14 েয গােছ েমেহিন্দ, গন্ধদ্রবয্, জাফরান, রজন ইতয্ািদ হয়,

েসই গােছর মতই েতামার অঙ্গ-প্রতয্ঙ্গ সুন্দর|
েতামার অঙ্গ-প্রতয্ঙ্গ েসৗরেভ ভরা চন্দন গােছর বাগােনর মেতাই সুন্দর|

15 তুিম উদয্ােনর ঝণর্ার মত স্বচ্ছ টলটেল,
জেলর প্রস্রবেনর কুেয়ার মত,

তুিম িলবােনােনর পাহাড় েথেক েনেম আসা ঝণর্ার মেতাই সুন্দর|

নারীর উিক্ত
16 েহ উত্তেরর বাতাস, তুিম প্রবািহত হও!

েহ দিক্ষণা বাতাস, তুিম এেসা!
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আমার বাগােনর ওপর িদেয় প্রবািহত হও
এবং এর সুিমষ্ট েসৗরভ ছিড়েয় দাও|

আমার িপ্রয়তম তার বাগােন প্রেবশ করুক
এবং বাগােনর সুন্দর ফলগুেলা েভাজন করুক|

5
পুরুেষর উিক্ত

1 ভিগনী আমার, বধূ আমার, আিম আমার বাগােন প্রেবশ করব|
আিম আমার সুগিন্ধ দ্রবয্ািদ মশলাপািতসহ সংগ্রহ করব|

আিম আমার েমৗচাক মধুসহ পান করব|
আিম আমার দুগ্ধ ও দ্রাক্ষারস পান করব|

েপ্রিমক-েপ্রিমকার প্রিত রমণীগেণর উিক্ত
বনু্ধগণ, খাও, পান কর!

হৃদয় তৃপ্ত কের ভােলাবাসা পান কর!

নারীর উিক্ত
2আিম ঘুিমেয় রেয়িছ

িকন্তু আমার অন্তর েজেগ রেয়েছ|
েশান, আমার িপ্রয়তম দুয়াের করাঘাত করেছ|

“আমার কােছ উনু্মক্ত হও, বধূ আমার, আমার িপ্রয়া, কেপািত আমার, পূণর্মূির্ত আমার!
আমার মাথা িশিশের িসক্ত হেয় েগেছ|
আমার মাথার চুল রােতর কুয়াশায আদ্রর্ হেয় েগেছ|”

3 “আিম আমার বসন তয্াগ কেরিছ|
আবার আিম তা পরেত চাই না|

আিম আমার পা দুিট ধুেয় েফেলিছ|
আিম তােত আর কাদা লাগােত চাই না|”

4আমার িপ্রয়তম দ্বাের িছেদ্র হাত রাখেলা
এবং তার জনয্ আমার অন্তর বয্াকুল হল|

5 িপ্রয়তেমর জনয্ খুেল িদেত আিম উঠলাম
এবং আমার হাত েথেক সুগিন্ধ পড়িছল,
এবং আমার হােতর তরল সুগিন্ধ আমার আঙু্গল িদেয় দরজার িখেলর ওপর গিড়েয় পড়িছল|

6আিম আমার িপ্রয়তেমর কােছ উনু্মক্ত হেয়িছলাম
িকন্তু আমার িপ্রয়তম চেল িগেয়িছল!

েস যখন িফের েগল
তখন আমার প্রায় মরার মত অবস্থা|

আিম তােক খঁুেজিছলাম
িকন্তু আিম তােক খঁুেজ পাই িন|

আিম তােক েডেকিছলাম
িকন্তু েস আমােক সাড়া েদয় িন|

7 েয প্রহরীরা নগর পাহারা িদিচ্ছেলা
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তারা আমােক েদখেত েপেলা|
তারা আমায় আঘাত করেলা|

তারা আমায় আহত করেলা|
প্রাচীেরর রক্ষীরা আমার কাপড়েচাপড় েকেড় িনল|

8 েহ েজরুশােলেমর কনয্াগণ, েতামােদর বেল রাখিছ,
যিদ আমার িপ্রয়তমেক খঁুেজ পাও তােক বেলা, আিম তার প্রিত ভালবাসায় কাতর|

েজরুশােলেমর নারীেদর উত্তর
9 সকল নারীেদর মেধয্ েহ সুন্দরী েশ্রষ্ঠা, েকান্ িদক েথেক েতামার িপ্রয়তম অনয্ানয্ েপ্রিমকেদর েচেয়

ভাল?
অনয্ানয্ েপ্রিমকেদর েচেয় েস িক ভােব ভাল

েয তুিম আমােদর এমন প্রিতশ্রুিত করেত বলেছা?

েজরুশােলেমর নারীেদর প্রিত তার প্রতুয্ত্তর
10আমার িপ্রয়তম উজ্জ্বল এবং তামােট বণর্|

েস 10,000 েলােকর মেধয্ িবিশষ্ট|
11 তার মাথা খঁািট েসানার মেতাই উন্নত|

তার েকঁাকড়ােনা চুল দঁাড়কােকর রেঙর মতই িমশ্কােলা|
12 তার দুিট েচাখ ঝণর্ার ধােরর কেপােতর মত|

দুেধর সাগের কেপােতর মত,
অলঙ্কােরর মত|

13 তার গালদুিট একিট মসলার বাগােনর মত, যা সুগন্ধ েদয়|
পদ্মফুেলর পাপিড়র মত তার ওষ্ঠাধর েথেক তরল সুগিন্ধ গিড়েয় পেড়|

14 তার বাহু রত্নখিচত েসানার দেণ্ডর মত|
তার উদর হািতর দঁােতর ৈতরী এবং নীল মরকেত ঢাকা|

15 তার পা দুিট েসানার পায়ার ওপের
মমর্র স্তেম্ভর মত|

তার েচহারা
িলবােনােনর েশ্রষ্ঠতম গােছর মত!

16 েজরুশােলেমর যুবতী রমণীরা,
তার মুখই িমষ্টস্বাদস্বরূপ|

েস সবিকছু িনেয়ই মেনারম|
এই আমার েপ্রিমক|
এই আমার িপ্রয়|

6
নারীর প্রিত েজরুশােলেমর নারীেদর উিক্ত

1 রমণীেদর মেধয্ সুন্দরী েশ্রষ্ঠা,
েতামার েপ্রিমক েকাথায় েগেছ?

েতামার িপ্রয়তম েকান িদেক েগেছ?
আমােদর বল, তাহেল, তােক েখঁাজার বয্াপাের, আমরা েতামােক সাহাযয্ করেত পাির|
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েজরুশােলেমর নারীেদর প্রিত তার উত্তর
2আমার িপ্রয়তম

তার মশলার বাগােন িগেয়েছ|
েস তার বাগােন ঘুের েবড়ােত

ও পদ্ম ফুল তুলেত েগেছ|
3আিম একমাত্র আমার েপ্রিমেকর

এবং আমার েপ্রিমক একমাত্র আমারই|
েস পদ্ম বেন ঘুের েবড়ায়|

তার প্রিত পুরুেষর উিক্ত
4 েহ িপ্রয়তমা, তুিম িতসর্ার মত সুন্দর,

েজরুশােলেমর মত মেনারম,
দুগর্ দ্বারা রিক্ষত নগরীর মত ভয়ঙ্কর|

5আমার িদেক েচেয় েদেখা না!
েতামার দুিট েচাখ আমায় অিস্থর কের েদয়!

েতামার েকশরািশ, িগিলয়দ পবর্েতর ঢাল েবেয়
েনেম আসা একদল ছাগেলর মত|

6 েতামার দঁাতগুেলা সদয্ স্নাত ছাগীর মত|
তারা প্রেতয্েকই যমজ বৎস জন্ম িদেয়েছ
এবং একটা েমষও তার শাবকেক হারায় িন|

7 েতামার গণ্ডেদশ ডািলম ফেলর
দুিট আধখানা টুকেরার মেতা|

8 ষাট জন রাণী বা 80 জন উপপত্নী থাকেত পাের,
এমনিক অগিণত তরুণীরাও থাকেত পাের,

9 িকন্তু আমার পিরপূণর্া,
আমার কেপাতী অিদ্বতীয়া|

েস তার মােয়র কােছ অননয্া,
েয তােক জন্ম িদেয়িছল তার সব েথেক িপ্রয় সন্তান!

যুবতী রমণীরা তার িদেক েচেয় েদেখ এবং তার রূেপর প্রশংসা কের|
শুধু তাই নয়, রাণীরা এবং উপপত্নীরাও তার প্রশংসা কের|

নারীরা তার প্রশংসা কের
10ঐ তরুণী েমেয়িট েক?

েমেয়িট েভােরর আভার মতই উজ্জ্বল|
েস চঁােদর মত সুন্দর|
েস সূেযর্র মত উজ্জ্বল|
েস েশাভাযাত্রার তারােদর মত সম্ভ্রান্ত|

নারীর উিক্ত
11 উপতয্কার ফল েদখেত

আিম আখেরােটর বাগােন েগলাম,
েদখেত েগলাম দ্রাক্ষােক্ষেত
অথবা ডািলমগােছ ফল ধেরেছ িকনা|

12আিম িনেজও জানতাম না েয েস আমােক রেথর ওপর যুবরাজ িহেসেব বিসেয়েছ|

েজরুশােলেমর কনয্ারা তােক বলেলা



পরমগীত 6:13 967 পরমগীত 7:9

13 িফের এেসা, িফের এেসা শূলম্মীয়!*
িফের এেসা, িফের এেসা, যােত আমরা েতামায় েচেয় েদখেত পাির|

শূলম্মীেয়র িদেক তুিম েকন তািকেয় েদখ?
েস েয মহনিয়েম িবজয় নৃেতয্ মগ্ন|

7
পুরুষিট তার রূেপর প্রশংসা কের

1 রাজকেনয্, েতামার জুেতা পরা পা দুখািন কত সুন্দর!
েতামার বক্র েরখািয়ত দুিট ঊরু িশল্পীর ৈতরী অলঙ্কােরর মত|
2 েতামার নািভ েগালাকার পােত্রর মত,

তা েযন সব সময় দ্রাক্ষারেস পূণর্ থােক|
েতামার উদর েদশ

পদ্ম িদেয় েঘরা সূ্তপীকৃত গেমর মত|
3 েতামার স্তন দুিট

গজলা হিরেণর যমজ শাবেকর মত|
4 েতামার কণ্ঠেদশ হািতর দঁােতর স্তেম্ভর মত|
েতামার দুিট েচাখ বৎ-রব্বীেমর দ্বারবতীর্

িহশ্বেনর সেরাবেরর মতই সুন্দর|
েতামার নাক িলবােনােনর েসই স্তেম্ভর মত

েয স্তম্ভ দেম্মশেকর িদেক েচেয় থােক|
5 েতামার মাথা কিম্মর্ল পবর্েতর মত|

েতামার মাথার চুল েরশেমর মত|
েতামার দীঘর্ েদালািয়ত চুল

রাজােক পযর্ন্ত আকৃষ্ট কের!
6 তুিম সিতয্ই সুন্দরী! তুিম সিতয্ই মেনারমা!

িপ্রয়া আমার, সিতয্ই তুিম একজন সব েচেয় মেনারমা যুবতী!
7 তুিম তালগােছর মত দীঘর্

এবং েতামার স্তন দুিট
েসই গােছর েথাকা েথাকা ফেলর মত|

8আিম েসই গােছ চড়েত চাই, এবং আিম তার ডাল ধরেত চাই|
েতামার বক্ষযুগল দ্রাক্ষার েথাকার মত সুগিন্ধময় েহাক্|

9 েতামার মুেখর স্বাদ েযন হয় েশ্রষ্ঠ দ্রাক্ষারেসর মত|
দ্রাক্ষারস ওষ্ঠাধর ও দঁােতর ওপর িদেয় গিড়েয়
আমার েপ্রেমর ওপর ঝের পেড়|

পুরুষিটর প্রিত নারীর উিক্ত
* 6:13: শূলম্মীয় অথবা “শূলিমথ|” শব্দিট “শেলামন” শেব্দর স্ত্রীিলঙ্গ হেত পাের| এর অথর্ হেত পাের েস শেলামেনর পত্নী িছল বা হেব|
এই নামিটর অথর্, “িনখঁুত শািন্তেত” অথবা “শূেনম েথেক স্ত্রীেলাকও হেত পাের|”



পরমগীত 7:10 968 পরমগীত 8:5

10আিম আমার েপ্রিমেকর
এবং েস আমােক চায়!

11 এেসা িপ্রয়তম আমার,
আমরা মােঠ চেল যাই|
এেসা আমরা প্রসু্ফিটত েহনা ফুেলর মােঝ আমােদর রাত কাটাই|

12 এেসা আমরা তাড়াতািড় উেঠ দ্রাক্ষা েক্ষেত যাই|
চল আমরা েদিখ দ্রাক্ষার মুকুল ধেরেছ িক না|

চল আমরা েদিখ কঁুিড় প্রসু্ফিটত হেয়েছ িক না,
ডািলেমর গােছ মঞ্জরী ধেরেছ িক না|

েসখােন েতামােক আিম আমার েপ্রম েদেবা|

13 দূদাফল* গন্ধ িবস্তার করেছ
এবং সমস্ত ফলই আমার দুয়াের আেছ|

িপ্রয়তম আমার, আিম েতামার জনয্ নানা মেনারম িজিনস সংগ্রহ কের েরেখিছ|
নতুন এবং পুরাতন নানা িজিনস!

8
1 যিদ তুিম আমার ভাইেয়র মত হেত, েয আমার মােয়র স্তনয্ পান কেরেছ,

তাহেল আিম যিদ েতামােক বাইের েদখেত েপতাম,
আিম েতামােক চুম্বন করতাম

এবং তখন েকউই িকন্তু আমােক ঘৃণা করত না|
2আিম েতামােক আমার মােয়র বাড়ীেত,

তঁার েসই ঘের িনেয় েযতাম িযিন আমােক িশক্ষা িদেয়েছন|
আিম েতামােক ডািলম িনিষক্ত

সুগিন্ধ দ্রাক্ষারস পান করেত িদতাম|

রমণীগেণর প্রিত নারীর উিক্ত
3 তার বঁা হাত আমার মাথার নীেচ

এবং তার ডান হাত আমায় জিড়েয় ধের|

4 েহ েজরুশােলেমর কনয্াগণ, প্রিতজ্ঞা কর,
যতক্ষণ না প্রস্তুত হই,
ভােলাবাসােক জািগও না|

েজরুশােলেমর রমণীগেণর উিক্ত
5 িপ্রয়তমেক ভর কের

মরুভূিমর মধয্ িদেয় ওই েমেয়িট েক আসেছ?

পুরুষিটর প্রিত নারীর উিক্ত
েযখােন েতামার মা েতামায় জন্ম িদেয়েছ,

েযখােন তুিম জেন্মিছেল েসই আেপল গােছর নীেচ
* 7:13: দূদাফল িহব্রু ভাষায় এিটেক ময্ানেড্রক বলা হয়| েলােক ভাবত এই উিদ্ভদগুিল েপ্রম উেদ্রক করেত পারত|
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আিম েতামায় জািগেয় িছলাম|
6 শীলেমাহেরর মত আমােক েতামার হৃদেয়র ওপের েরেখা|

শীলেমাহেরর মত বাহুর ওপের েরেখা|
ভােলাবাসা মৃতুয্র মতই শিক্তশালী|

কামনার আেবগ কবেরর মতই বলবান|
এর িশখাগুিল

জ্বলন্ত আগুেনর িশখার মত!
7 বনয্া কখনও ভােলাবাসােক িনবর্ািসত করেত পাের না|

নদী কখনও ভােলাবাসােক ধুেয় িদেত পাের না|
ভােলাবাসার জনয্ মানুষেক যিদ তার সবর্স্ব তয্াগ করেত হয়,

তারা অবশয্ই তা ঘৃণা করেব!

তার ভাইেদর উিক্ত
8আমােদর একিট েছাট ভিগনী আেছ|

এখনও তার স্তন উিদ্ভন্ন হয় িন|
যিদ েকান বয্িক্ত তােক িববাহ করেত চায়

তখন আমােদর ভিগনীর জনয্ আমরা িক করেবা?

9 যিদ েস একটা েদওয়াল হত,
আমরা তার চারিদেক রূেপার িমনার গেড় িদতাম|

যিদ েস দরজা হত,
তার চার িদেক এরস কােঠর কারুকাযর্ কের িদতাম|

ভাইেদর প্রিত নারীর উত্তর
10আিম একিট প্রাচীর,

আমার স্তনদ্বয়় িমনােরর মত|
আিম তার েচােখ অনুগ্রহ েদেখিছ!

তার (পুরুেষর) উিক্ত
11 বাল্-হােমােন শেলামেনর একিট দ্রাক্ষা বাগান িছল|

েসই দ্রাক্ষা বাগােন েস রক্ষীেদর িনেয়াগ করল|
এবং প্রেতয্েক 1000 েরৗপয্ েশকল পিরমাণ দ্রাক্ষা িনেয় এল|

12 শেলামন তুিম েতামার 1000 েশকল রাখেত পােরা|
প্রেতয্েক যারা দ্রাক্ষা এেনেছ

তােদর 200 েশকল কের দাও|
িকন্তু আিম আমার িনেজর দ্রাক্ষা েক্ষত িনেজর কােছ রাখেবা!

নারীর প্রিত পুরুেষর উিক্ত
13 বাগােনর ঐখােন তুিম বস,

অনুগামীরা েতামার কথা শুনেছ|
আমােকও তা শুনেত দাও!

পুরুেষর প্রিত নারীর উিক্ত
14 িপ্রয় আমার, পািলেয় যাও|

সুগিন্ধ মসলার পবর্েত তুিম হিরেণর মত িকংবা মৃগবৎেসর মত হেয় েগছ!
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িযশাইয় ভাববাদীর পুস্তক
1 এটা আেমােসর পুত্র িযশাইেয়র দশর্ন| িযহূদা এবং েজরুশােলেম িক ঘটেব ঈশ্বর িযশাইয়েক তা

েদিখেয়িছেলন| ঊিষয়,* েযাথম,† আহস‡ ও িহিষ্কয়§ যখন িযহূদার রাজা িছেলন তখন িযশাইয়র এই সব
দশর্ন হেয়িছল|

তঁার েলাকেদর িবরুেদ্ধ ঈশ্বেরর অনুেযাগ
2 েহ স্বগর্ ও মতর্ য্ েশান! প্রভু কথা বলেছন| প্রভু বেলন,

“আিম আমার সন্তানেদর জন্ম িদেয়িছ| তােদর লালনপালন কেরিছ|
িকন্তু আমার সন্তানরাই আমার িবরুেদ্ধ অপরাধ করেছ|

3 একটা গরুও তার মিনবেক েচেন|
একটা গাধাও জােন তার মািলক তােক েকাথায় খাওয়ায়়|

িকন্তু ইস্রােয়েলর েলাকরা আমােক েচেন না|
আমার েলাকরা আমােক েবােঝ না|”

4ওেহ পািপষ্ঠজািত,অপরােধ ভারগ্রস্ত েলাকরা! তারা দুষ্ট পিরবােরর মন্দ সন্তানেদর মেতা| তারা তােদর
প্রভুেক তয্াগ কেরেছ| তারা ইস্রােয়েলর পিবত্র জনিটেক বািতল কেরেছ| তারা তঁার েথেক িনেজেদর দূের
সিরেয় িনেয় েগেছ|

5ঈশ্বর বেলন, “েকনআিম েতামােদর শািস্ত িদেত যাব? আিম েতামােদর শািস্ত িদেয়িছ িকন্তু েতামােদর
পিরবতর্ ন হয় িন| েতামরাআমার িবরুেদ্ধ িবেদ্রাহ কেরই চেলছ|এখন েতামােদর প্রেতয্েকর মন-প্রাণ অসুস্থ|
6 েতামােদর আপাদমস্তক সারা শরীরময় শুধুই ক্ষত, দগ্দেগ ঘা আর আঘােতর িচহ্ন| েসই ক্ষত সারােত
েকানও যত্ন েনওয়া হয় িন| ক্ষতগুিল না পিট িদেয় বঁাধা হেয়িছল, না েতল িদেয় েকামল করা হেয়িছল|”

7 েতামােদর েদশ ধ্বংস হেয়েছ| েতামােদর শহরগুিল অিগ্নদগ্ধ| েতামােদর শত্রুরা েতামােদর েদশ দখল
কের িনেয়েছ| েকান েদশ িবেদশী আক্রমণকারীর েসনাবািহনীর দ্বারা েয ভােব ধ্বংস হয় েতামােদর েদশ
েস ভােবই ধ্বংসপ্রাপ্ত হেয়েছ|

8 েযমন দ্রাক্ষােক্ষেতর একিট কুিটরেক, েযমন একিট শশােক্ষেতর চালােক, েযমন একিট শহরেক শত্রু
দ্বারা অবরুদ্ধ রাখা হয় েতমিন ভােব িসেয়ান (েজরুশােলম) কনয্ােক েফেল রাখা হেয়েছ| 9 এটা সিতয্,
িকন্তু প্রভু সবর্শিক্তমান গুিটকতক েলাকেক জীবনযাপেনর অনুমিত িদেয়েছন| আমরা সেদাম এবং ঘেমারা
এই নগর দুিটর মত পুেরাপুির ধ্বংস হেয় যাই িন|

10সেদােমর শাসনকতর্ ারা, েতামরা প্রভুর বাতর্ া েশান| ঘেমারার অিধবাসীগণ, েতামরা ঈশ্বেরর িশক্ষামালা
েশান| 11 ঈশ্বর বেলেছন, “েতামরা েকন আমার উেদ্দেশয্ এত বিলদান কের চেলছ? েতামােদর পঁাঠার
বিলেত এবং ষঁাড়, েমষ এবং ছাগেলর েমেদ আমার অরুিচ ধের িগেয়েছ| আিম সন্তুষ্ট নই| 12 েলাকরা,
েতামরা যখন আমার কােছ প্রাথর্না করেত আস তখন েতামরা আমার উপাসনালয় প্রাঙ্গেণর সবিকছুেক
পদদিলত কর| েতামােদর এসব েক করেত বলল?

* 1:1: ঊিষয় িযহূদার এক রাজা| িতিন খৃষ্টপূবর্ 767-740 পযর্ন্ত শাসন কেরিছেলন| † 1:1: েযাথম িযহূদার এক রাজা| িতিন খৃষ্টপূবর্
740-735 পযর্ন্ত শাসন কেরিছেলন| ‡ 1:1: আহস িযহূদার এক রাজা| িতিন খৃষ্টপূবর্ 735-727 পযর্ন্ত শাসন কেরিছেলন| § 1:1:
িহিষ্কয় িযহূদার এক রাজা| িতিন খৃষ্টপূবর্ 726-667 পযর্ন্ত শাসন কেরিছেলন|
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13 “এই অসার ৈনেবদয্ আিম চাই না| আমার উেদ্দেশয্ িনেবিদত ধুপধূেনার প্রজ্জ্বলনেকআিম ঘৃণা কির|
অমাবসয্ার িদেন, িবশ্রােমর িদেন েতামােদর িবেশষ েভাজ বা প্রাথর্না সভােক আিম সহয্ করেত পাির না|
েতামােদর পিবত্র সমােবেশর িদেন পাপাচারেক আিম মেনপ্রােণ ঘৃণা কির| 14 আিম েতামােদর মািসক
(অমাবসয্া) অনুষ্ঠানািদ ও উৎসবেক ঘৃণা কির| ওগুেলা আমার কােছ ভারী িবরিক্তকর| আিম ওগুেলা আর
সহয্ করেত পাির না|

15 “েতামরা হাত তুেলআমার উেদ্দেশয্ প্রাথর্না জানােল আিম েতামােদর িদক েথেক েচাখ িফিরেয় েনব|
েতামরা বাের বাের প্রাথর্না করেব িকন্তু আিম তা শুনব না| েকন না েতামােদর হাত রক্তমাখা|

16 “েতামরা িনেজেদর পিরষ্কার পিরচ্ছন্ন কর, শুদ্ধ কর এবং মন্দ কাজগুিল করা বন্ধ কর| আিম
েতামােদর মন্দ কাজগুিল েদখেত চাই না| 17ভােলা কাজ করেত েশেখা| মানুেষর সেঙ্গ ভােলা বয্বহার কর,
নয্ায়িবচােরর অনুশীলন কর, অতয্াচারী, অিনষ্টকারী েলাকেদর শািস্ত িবধান কর, অনাথ েছেলেমেয়েদর
পােশ দঁাড়াও, িবধবােদর সাহাযয্ কর|”

18 প্রভু বেলন, “এস, এইসব িবষয়গুিল িনেয় িবচার িবেবচনা, আলাপ আেলাচনা করা যাক| যিদও
েতামােদর পাপগুেলা উজ্জ্বল লাল রেঙর কাপেড়র মত, ওগুেলা ধুেয় েফলা যায় এবং েতামরা তুষােরর
মেতা সাদা হেয় েযেত পােরা| যিদও েতামােদর পাপ রেক্তর মত লাল, েতামরা পশেমর মেতা শুভ্র হেয়
উঠেত পােরা|

19 “আমােক েমেন চলেল, আমার কথা শুনেল েতামরা এই েদশ েথেক অেনক ভােলা ভােলা িজিনস
পােব| 20 িকন্তু আমার কথা না শুনেল েতামরা আমার িবরুদ্ধাচারী হেব এবং েতামােদর শত্রুরা েতামােদর
ধ্বংস করেব|”
প্রভু স্বয়ং ঐ কথাগুিল বেলেছন|

েজরুশােলম ঈশ্বেরর অনুগত নয়
21 ঈশ্বর বেলন, “েজরুশােলেমর িদেক তাকাও| এই শহর এক সময় আমার কথামত চলত, আমােক

অনুসরণ ও িবশ্বাস করত| িকন্তু এই িবশ্বস্ত এবং অনুগত শহেরর পিততার মতঅবস্থা হওয়ার কারণ িক? এর
একটাই কারণ হল এখানকার অিধবাসীরা এখন আর আমােক েমেন চেল না| েজরুশােলেমর ধাির্মকতায
পিরপূণর্ থাকা উিচৎ | এখানকার েলাকেদর ঈশ্বেরর আকািঙ্খত পেথই চলা উিচৎ | িকন্তু এখন এখােন
খুনীরা থােক|

22 “ধমর্, সাধুতা, মহানুভবতা এই গুণগুিল রূেপার মেতা| িকন্তু েতামােদর রূেপা মূলয্হীন হেয় পেড়েছ|
েতামােদর দ্রাক্ষারেস (মহানুভবতায) জল িমেশ িগেয় তা দুবর্ল হেয় পেড়েছ| 23 েতামােদর শাসনকতর্ ারা
িবেদ্রাহী এবং েচারেদর বনু্ধ হেয় উেঠেছ| তারা ঘুষ েনয়, েনাংরা কােজর জনয্ টাকা িনেত ভােলাবােস|
েলাকেক প্রতািরত করার জনয্ তারা উৎ েকাচ েনয়| তারা অনাথ েছেলেমেয়েদর সাহাযয্ কের না, িবধবােদর
অভাব অিভেযােগ কান েদয় না| তােদর েদখােশানা কের না|”

24 এই জনয্ আমার গুরু, ইস্রােয়েলর প্রভু সবর্শিক্তমান বেলন, “আিম আমার শত্রুেদর শািস্ত েদব|
তারা আর আমােক িবরক্ত করেব না| 25 রূেপােত েযমন ক্ষার িদেয় তার খাদ পিরষ্কার করা হয় েতমিন
আিমও েতামােদর সব কুকমর্, পাপ ধুেয় মুেছ পিরষ্কার কের েদব| েতামােদর কাছ েথেক সব অসার িজিনস
আিম দূর করব| 26 েতামােদর জনয্ আেগর মেতাই নয্ায় িবচারকগণ এবং উপেদষ্টাগণ িনেয়াগ করা হেব|
তখন েতামােদর শহরেক �নয্ােয়র শহর�, �িবশ্বস্ত নগরী� নােম ডাকা হেব|”

27 ঈশ্বর মহান এবং িতিন সিঠক কাজই কেরন| সুতরাং িতিন িসেয়ান এবং তার েযসব েলাকরা তঁার
কােছ িফের আসেব তােদর িতিন উদ্ধার করেবন| 28 িকন্তু সমস্ত পাপী এবং দুষৃ্কতকারীেদর ধ্বংস করা
হেব| এরা প্রভুেক েমেন চেল না|

29 েতামরা েয এলাবৃক্ষ এবং িবেশষ বাগানেক েদবতাজ্ঞােন পূেজা করেত, ভিবষয্েত তার জনয্ িনেজরাই
লিজ্জত হেব| 30 কারণ ভিবষয্েত েতামােদর অবস্থা এলা বৃেক্ষর শুষ্ক পাতার মেতা িনজ্জর্ লা, মৃতপ্রায়
বাগােনর মেতা হেব| 31 ক্ষমতাবান েলাকেদর অবস্থা শুকেনা কােঠর টুকেরার মেতা হেব এবং তােদর
কৃতকমর্ আগুেনর ফুলিকর মেতা হেব| উভেয়ই এক সেঙ্গ জ্বলেত থাকেব আর েসই আগুন েকউ েনভােত
পারেব না|
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2
1আেমােসর পুত্র িযশাইয় িযহূদা ও েজরুশােলম সম্পেকর্ এইসব বাতর্ ার দশর্ন পান|

2 েশেষর িদনগুিলেত, প্রভুর মিন্দেরর পবর্তেক
সকল পবর্েতর মেধয্ শীষর্স্থানীয় করা হেব

এবং ওিটেক সমস্ত পবর্ত েথেক উচ্চতর করা হেব|
এবং সমস্ত েদশগুিল েথেক েলাকরা েসখােন িনয়িমত ভােব প্রবােহর মত যােব|

3 বহু েদেশর েলাক েসখােন যােব| তারা বলেব,
“চল, আমরা সবাই প্রভুর পবর্েত,
যােকােবর ঈশ্বেরর উপাসনাগৃেহ উিঠ|

তারপর িতিন আমােদর তঁার জীবনযাপেনর পথ েশখােবন
এবং আমরা জীবেনর েসই পথ অনুসরণ করব|”

ঈশ্বেরর িবিধ, প্রভুর বাতর্ াসমূহ েজরুশােলেমর িসেয়ান পবর্ত েথেক শুরু হেব
এবং েগাটা পৃিথবীেত ছিড়েয় পড়েব|

4 তারপর ঈশ্বর সকল জািতর িবচারক হেবন|
এবং অেনক েলােকর বাদানুবােদর িনষ্পিত্ত করেবন|

তারা িনেজেদর মেধয্ লড়াইেয়র সময় অস্ত্রশেস্ত্রর বয্বহার বন্ধ করেব|
তারা তােদর তরবাির েথেক লাঙেলর ফলা ৈতির করেব
এবং বশর্ার ফলা িদেয় কাটাির বানােব|

এক জািত অনয্ জািতর িবরুেদ্ধ তরবাির ধরেব না|
পরস্পেরর মেধয্ লড়াই বন্ধ হেব|
তারা কখনও যুেদ্ধর প্রিশক্ষণ েনেব না|

5 যােকােবর পিরবার, এেসা আমরা প্রভুর আেলািকত পেথ চিল!
6আিম েতামােক একথা বলিছ কারণ তুিম েতামার েলাকেদর তয্াগ কেরছ| েতামার েলাকরা পূবর্িদেকর

েলাকেদর ধয্ান ধারণায পিরপূণর্ হেয়েছ| েতামার েলাকরা পেলষ্টীয়েদর মেতা ভিবষয্ৎ বক্তা হবার েচষ্টা
করেছ| েতামােদর েলাকরা বিহরাগতেদর সেঙ্গ খুব েবশী জিড়েয় পেড়েছ| 7 েতামােদর েদশ অনয্ েদেশর
েসানা, রূেপায় পিরপূণর্| েসখােন ধনসম্পিত্তর সীমা পিরসীমা েনই| েতামােদর েদশ েঘাড়া এবং অসংখয্
রেথ পিরপূণর্| 8 েতামােদর েদশ মূির্ত্তেত পিরপূণর্| িনেজেদর হােত গড়া মূির্ত্তগুিলর সামেন েলােকরা নতজানু
হেয় তােদর পূেজা কের| 9 েলাকরা খুব নীচ এবং হীন হেয় েগেছ| তাই ঈশ্বর, আপিন তােদর িনশ্চই ক্ষমা
করেবন না|

10 যাও, পাথেরর েপছেন আবজর্ নার মেধয্ লুিকেয় থােকা| প্রভুেক েতামােদর ভয় পাওয়া উিচৎ এবং
তঁার মহান পরাক্রম েথেক েতামােদর লুিকেয় থাকা উিচৎ |

11 দািম্ভক েলাকরা অহঙ্কার করেব না| এই সব েলাকরা লজ্জায় মািটেত মাথা নত করেব| েসই সময়
শুধুমাত্র প্রভু একা উন্নত মস্তেক িবরাজ করেবন|

12 প্রভুর একিট িবেশষ িদেনর পিরকল্পনা আেছ| েসই িদেন প্রভু উদ্ধত ও অহঙ্কারী েলাকেদর শািস্ত
েদেবন| েসই িদেন ঐসব েলাকরা গুরুত্বপূণর্ বেল িবেবিচত হেব না| 13ঐসব অহঙ্কারী েলাকরা িলবােনােনর
উচ্চ ও উন্নত এরস বৃেক্ষর মেতা| তারা বাশেনর বৃহৎ  এলা বৃেক্ষর মেতা| িকন্তু ঈশ্বর এই সব েলাকেদর
শািস্ত েদেবন| 14 এই সব অহঙ্কারী েলাকরা দীঘর্ পবর্তমালা ও উচ্চ পাহােড়র মেতা| 15 এই সব েলাকরা
লম্বা দুগর্, উচ্চ শিক্তশালী প্রাচীেরর মেতা| িকন্তু ঈশ্বর এই সব েলাকেদর শািস্ত েদেবন| 16 এই সব েলাকরা
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তশীর্েশর বড় জাহােজর মেতা| (জাহাজগুিল গুরুত্বপূণর্ িজিনেস পিরপূণর্|) িকন্তু ঈশ্বর এই সব অহঙ্কারী
েলাকেদর শািস্ত েদেবন|

17 েসই সময় েলাকরা অহঙ্কারী হওয়া বন্ধ করেব| অহঙ্কারী েলাকরা মািটেত মাথা নত করেব| েসই সময়
শুধুমাত্র প্রভু উন্নত মস্তেক িবরাজ করেবন| 18 সমস্ত মূির্ত্তগুিল সমূ্পণর্রূেপ অদৃশয্ হেয় যােব| 19 েলাকরা
পাথর এবং মািটর ফাটেল লুেকােব| েলােক প্রভু এবং তঁার মহান পরাক্রমেক ভয় পােব| পৃিথবীেক কিম্পত
করার জনয্ যখন প্রভু উেঠ দঁাড়ােবন তখনই এই সব ঘটেব|

20 েসই সময় েলাকরা তােদর স্বণর্ ও েরৗপয্মূির্ত্ত-গুিলেক ছঁুেড় েফেল েদেব| (েলাকরা এই সব
মূির্ত্তগুিলেক পূেজা করার জনয্ ৈতরী কেরিছল|) এই সব মূির্ত্তগুিলেক েলাকরা বাদুড় ও ছঁুেচার গেতর্ িনেক্ষপ
করেব| 21 তারপর েলাকরা প্রভু এবং তঁার মহান পরাক্রেম ভীত হেয় পাথরগুেলার ফাটেল লুেকােব| এই
সব ঘটেব যখন প্রভু পৃিথবীেক কিম্পত করেবন|

22 িনেজেদর রক্ষা করার জনয্ েলাকেদর অনয্ কারও ওপরআস্থা রাখা উিচৎ নয়|কারণ মানুষ মরণশীল
এবং তারা মারা যােব| তাই েতামােদর এটা ভাবা উিচৎ নয় েয তারা ঈশ্বেরর মেতা ক্ষমতাবান|

3
1 আিম যা বলিছ তা অনুধাবন কর| িযহূদা এবং েজরুশােলম েয সমস্ত িজিনেসর ওপর িনভর্ রশীল,

গুরু, প্রভু সবর্শিক্তমান েস সব িজিনসগুিলর অবলুিপ্ত ঘটােবন| ঈশ্বর সমস্ত জল ও খাবার সিরেয় েনেবন|
2ঈশ্বর সকল বীর ও মহান েযাদ্ধা, সকল িবচারক, ভাববাদী, 3 যাদুকরগণ, প্রবীণগণ, সামিরক েনতাসমূহ,
সরকাির প্রধানগণ, দক্ষ উপেদষ্টাগণ, দক্ষকািরগর এবং যারা তািবজ বয্বহার করেতজােন তােদর সবাইেক
সিরেয় েদেবন|

4ঈশ্বর বেলন, “আিম বালকগণেক েতামােদর েনতা করব| 5প্রেতয্ক েলাক এেক অপেরর িবরুদ্ধাচরণ
করেব| েছাটরা বড়েদর শ্রদ্ধা করেব না| গুরুত্বপূণর্ বয্িক্তরা সাধারণ েলাকেদর কাছ েথেক সম্মান পােব
না|”

6 েসই সময় েকউ একজন তারই পিরবারভুক্ত ভাইেয়র হাত ধের বলেব, “েতামার েকাটবস্ত্র আেছ, তাই
তুিম আমােদর েনতা হেব| এই সব িবনাশ েতামার আয়েত্ত্ব থাকেব|”

7 িকন্তু েস িচৎকার কের বলেব, “আিম েতামােদর েনতা হব না| কারণ আমার বািড়েত যেথষ্ট অন্ন-বস্ত্র
েনই| তুিম আমােক িদেয় েলাকেদর েনতৃত্ব েদওয়ােব না|”

8 এই সবই ঘটেব কারণ েজরুশােলম েহঁাচট েখেয়েছ এবং িযহূদার পতন হেয়েছ| তােদর কাজকমর্ ও
কথাবাতর্ া সবই প্রভুর িবরুেদ্ধ যিদও িতিন সবই েদেখন|

9 েলাকেদর মুখই বেল িদেচ্ছ েয তারা পাপ কােজর েদােষ দুষ্ট| এবং তারা তােদর পােপর জনয্ গির্বত|
তারা সেদােমর েলাকেদর মেতাই| েক তােদর পাপ েদখেছ েসই বয্াপাের তােদর েকান ভ্রূেক্ষপ েনই| এটা
তােদর পেক্ষ খুবই ক্ষিতকারক হেব| তারা িনেজেদর ভয়ানক িবপদ িনেজরাই েডেক আনেছ|

10 ভােলা েলাকেদর বেল দাও েয তােদর জনয্ ভােলা িকছু ঘটেব| ভােলা কােজর পুরস্কার তারা পােব|
11 িকন্তু শয়তান েলাকেদর জনয্ কিঠন সময় আসেছ| তােদর ভীষণ কষ্ট ও অসুিবধার সমু্মখীন হেত হেব|
সমস্ত কুকেমর্র শািস্ত তােদর েপেতই হেব| 12 বালকরা আমার েলাকেদর হািরেয় েদেব| েমেয়রা তােদর
শাসন করেব| তােদর ওপর কতৃর্ ত্ব করেব|
আমার েলাকরা, েতামােদর পথ প্রদশর্করাই েতামােদর ভুল পেথ চািলত করেছ| তারা েতামােদর সিঠক

পথ েথেক িবচুয্ত করেছ|

ঈশ্বেরর তঁার েলাকেদর সম্পেকর্ িসদ্ধান্ত
13 প্রভু েলাকেদর িবচার করবার জনয্ উৎথান করেবন| 14 েনতা এবং প্রাচীনেদর কৃতকেমর্র িবরুেদ্ধ

িতিন তঁার মতামত েদেবন|
প্রভু বেলন, “েহ আমার েলাকরা, েতামরা দ্রাক্ষােক্ষত (িযহূদা) পুিড়েয় ছারখার কের িদেয়ছ| েতামরা

গরীব মানুষেদর কাছ েথেক িজিনসপত্র েকেড় িনেয়ছ| এবং েসই সব িজিনসপত্র এখনও েতামােদর
বািড়েতই আেছ| 15 আমার েলাকেদর আঘাত করার অিধকার েক েতামােদর িদেয়েছ? গরীব, হতদিরদ্র
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মানুষেদর েনাংরা-আবজর্ নার মেধয্ েঠেল েদওয়ার অিধকার েক েতামােদর িদেয়েছ?” আমার গুরু, প্রভু
সবর্শিক্তমান এই কথাগুিল বলেলন|

16 প্রভু আরও বলেলন, “িসেয়ােনর েমেয়রা খুবই অহঙ্কারী হেয় উেঠেছ| তারা মাথা েহিলেয দুিলেয়
য়ত্রতত্র এমন ভােব ঘুের েবড়ায় েযন তারা অনয্ েলাকেদর েচেয় যেথষ্ট ভাল| এই সব েমেয়রা হািস-মস্করা,
েছনািলিগির কের ঘুের েবড়ায়| এবং তারা পােয় নূপুেরর রুনুঝুনু শব্দ কের, েনেচ েনেচ িদকিবিদক ঘুের
েবড়ায়|”

17 আমার গুরু িসেয়ােনর এই ধরেণর েমেয়েদর মাথায় দগদেগ ক্ষেতর সৃষ্টি করেবন| ফেল তােদর
মাথায় টাক পড়েব| 18 েসই সময় িতিন তােদর গেবর্র সমস্ত সম্পদ িনেয় েনেবন| তােদর পােয়র নূপুর,
তােদর সূযর্ ও চঁােদর আকােরর গলার হার, 19 ঝুমেকা পাশা, চুিড়, েঘামটা, ললাটভূষণ, পােয়র মল,
20 ঘাঘরা, শাল, মসীনা বস্ত্র, 21 িবেশষ আংিট, নথ, 22 িচত্রবস্ত্র, েগঁেজ, 23আয়না, মসীনা বস্ত্র, উষ্ণীষ,
লম্বা শােলর মেতা আবরক বস্ত্ররূপ েবশভূষা খুেল েনেবন|

24 এবং সুগিন্ধর পিরবেতর্ তােদর কােছ থাকেব দুগর্ন্ধ েতল, েকামরবন্ধনীর বদেল থাকেব একিট েছঁড়া
েপাশাক, সুিবনয্স্ত েকশ পিরচযর্য্ার বদেল থাকেব মাথােজাড়া টাক, েকতাদুরস্ত েকামরবন্ধনীর পিরবেতর্
থাকেব চেটর ৈতরী েকারমবন্ধনী কারণ সুন্দরী হওয়ার পিরবেতর্ তারা হেব কুৎ িসত দশর্ন|

25 েসই সময় েতামােদর পুরুষেদর তরবাির িদেয় হতয্া করা হেব| েতামােদর বীর েযাদ্ধারা যুেদ্ধ মারা
যােব| 26 এবং তার নগর দ্বারগুিল কষ্ট পােব এবং িবলাপ করেব এবং েস িবপযর্স্ত হেয় মািটেত বেস
থাকেব|

4
1 েসই সময় সাত জন মিহলা একজন পুরুেষর হাত েচেপ ধের বলেব, “আমরা আমােদর রুিট-রুিজ,

বস্ত্র, বাসস্থান িনেজেদর জনয্ প্রেয়াজনীয় সব িকছুর বয্বস্থা িনেজরাই করব| তুিম শুধু আমােদর িবেয়
কর| েতামার নােম আমােদর সামািজক প্রিতষ্ঠা দাও| আমােদর অিববািহত থাকার যন্ত্রণা, লজ্জা, অপমান
দূর কর|”

2 েসই সময়, প্রভুর গাছ (িযহূদা) বড় হেব এবং সুন্দর হেয় উঠেব| এমনিক তখনও ইস্রােয়েলর উদ্বাস্◌ুরা
তােদর েদেশ উৎপন্ন শসয্ িনেয় গবর্ অনুভব করেব| 3এই সময় িসেয়ান এবং েজরুশােলেম তখনও বসবাস
করা েলাকেদর পিবত্র মানুষ বেল গণয্ করা হেব| যােদর নাম িবেশষ তািলকায় থাকেব তারাই ভাগয্বান,
পিবত্র মানুষ বেল িবেবিচত হেব| এবং এই তািলকাভুক্ত েলাকেদরই বাস কের যাওয়ার অনুমিত েদওয়া
হেব|

4 প্রভু িসেয়ােনর মিহলােদর েথেক েনাংরা ধুেয় মুেছ েফলেবন| িতিন েজরুশােলম েথেক রক্ত ধুেয়
েফলেবন| প্রভু নয্ােয়র নীিতিট বয্বহার করেবন এবং নয্ায় িবচার করেবন| িতিন প্রজ্জ্বিলত করবার নীিতিট
বয্বহার কের প্রিতিট িজিনষেক শুদ্ধ কের তুলেবন| 5 তারপর প্রভু িসেয়ান পবর্েতর িভিত্তর ওপর আকােশ
এবং তার সমােবশ স্থানগুিলেত িদেন একিট েধঁায়ার েমঘ ও রােত্রও একিট জ্বলন্ত অিগ্নিশখা সৃষ্টি করেবন|
েসখােন প্রিতিট সমােবেশর ওপর রক্ষার জনয্ একিট আচ্ছাদন থাকেব| 6 সমস্ত মানুেষর জনয্ এমন এক
িনরাপদ স্থােনর বয্বস্থা করা হেব েযখােন সূেযর্র প্রখর তাপ তােদর স্পশর্ করেত পারেব না| সব ধরেণর
ঝড় ঝঞ্ঝা এবং প্লাবন েথেক তারা রক্ষা পােব|

5
ইস্রােয়ল ঈশ্বেরর িবেশষ বাগান

1 এখন আিম আমার ঈশ্বেরর উেদ্দেশয্ গান করব| দ্রাক্ষা েক্ষেতর (ইস্রােয়েলর) প্রিত ঈশ্বেরর েয
ভােলাবাসা আেছ এই গান েস সম্পেকর্ ই|

আমার ঈশ্বেরর একিট দ্রাক্ষা েক্ষত িছল
অিত উবর্র মািটেত|
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2 িতিন তার চারিদক খঁুেড় মাঠিটেক ভােলা ভােব পিরষ্কার করেলন|
তারপর েসখােন ভােলা জােতর দ্রাক্ষা গাছ লাগােলন|

িতিন মােঠর মাঝখােন েদখােশানার জনয্
একিট উঁচু বািড় ৈতির করেলন|

েসখােন িতিন ভাল দ্রাক্ষা ফলবার আশায় বেস রইেলন|
িকন্তু জন্মােলা বুেনা দ্রাক্ষা|

3 তাই ঈশ্বর বলেলন, “িযহূদা ও েজরুশােলেমর েলাকরা, েতামরা আমার
এবং আমার দ্রাক্ষােক্ষেতর কথা িচন্তা কর|

4আিম আমার দ্রাক্ষা েক্ষেতর জনয্ সাধয্মত সবিকছুই কেরিছ|
আিম তার জনয্ আর িকই বা করেত পারতাম?

আিম ভােলা দ্রাক্ষার আশা কেরিছলাম|
িকন্তু শুধু বােজ দ্রাক্ষা ফেলিছল|
েকন এমনটা ঘটল?

5আিম আমার দ্রাক্ষা েক্ষেতর জনয্ িক িক করব এখন আিম েতামােদর েস কথাই েশানাব|
দ্রাক্ষা েক্ষেতর সুরক্ষার জনয্ চারিদেক েয কঁাটার েঝাপগুিল আেছ

তা আিম তুেল েফেল পুিড়েয় েদব|
আিম পাথেরর প্রাচীর েভেঙ েফলব

এবং পাথরগুিল েক্ষেতর ওপর েফেল েদওয়া হেব|
6আিম আমার দ্রাক্ষা েক্ষতেক েখালা মােঠ পিরণত করব|

ঐ েক্ষেতর গাছগুিলর েকউ যত্ন েনেব না|
েকউ পিরচযর্া করেব না|

েসখােন আগাছা আর কঁাটা জন্মােব|
আিম েমঘেক হুকুম েদব যােত েক্ষেত একেফঁাটা বৃষ্টি বির্ষত না হয়|”

7 ইস্রােয়ল জািত হল প্রভু সবর্শিক্তমােনর এই দ্রাক্ষা েক্ষত| আর িযহূদার েলাকরা হল তঁার এক কােলর
আদেরর দ্রাক্ষার চারা|

প্রভু আশা কেরিছেলন নয্ায়,
িকন্তু েসখােন িছল শুধুই হতয্াকাণ্ড| প্রভু আশা করিছেলন সুন্দর জীবন, িকন্তু েসখােন েশানা যােচ্ছ
অতয্াচারীেদর এন্দন েরাল|

8 েতামরা পাশাপািশ বাস করছ| েঘঁসােঘঁিস কের বািড় বািনেয়ছ| েতামরা েক্ষেতর সেঙ্গ েক্ষেতর সংেযাগ
এমন ভােব কেরছ েয আর এতটুকু জায়গা অবিশষ্ট েনই| িকন্তু প্রভু েতামােদর এমন শািস্ত েদেবন েয
েতামােদর একাকী থাকেত হেব| সমস্ত ভূখণ্ডিটেত শুধু েতামরাই বাস করেব| 9প্রভু সবর্শিক্তমান আমােক
এই কথাগুিল বলেলন এবং আিম তঁার কথা শুনলাম: “এখােন অেনক বািড় আেছ, িকন্তু আিম অঙ্গীকার
করিছ েয, সমস্ত ঘর-বািড় ধ্বংস করা হেব| এখােন এখন অেনক সুন্দর মেনারম বািড় আেছ| িকন্তু এই
সব বািড়গুিল খািল হেয় যােব| 10 েসই সময় দশ একর মােঠ েয দ্রাক্ষা হেব তা েথেক খুব সামানয্ দ্রাক্ষারস
ৈতির করা যােব| বহু বস্তা বীজ েথেক খুবই অল্প শসয্ উৎপন্ন হেব|”

11 েতামরা সকােল উেঠই পানীয় িহসােব দ্রাক্ষারেসর েখঁাজ কর| েতামরা দ্রাক্ষারস পান করার জনয্
গভীর রাত পযর্ন্ত েজেগ থাক| 12 েতামরা দ্রাক্ষারস, বঁািশ, েঢালক এবং িবিভন্ন বাদয্যন্ত্র িনেয় ফূির্ত-আেমাদ
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কর| িকন্তু েতামরা প্রভুর কমর্কাণ্ড েদখেত পাও না| প্রভু িনজ হােত অেনক িজিনস ৈতির কেরেছন| িকন্তু
েতামরা ঐসব িজিনস েদখেত পাও না|

13 প্রভু বলেলন, “আমার েলাকেদর বন্দী কের অনয্ত্র িনবর্াসেন েদওয়া হেব| িকন্তু েকন? কারণ
তারা আমােক প্রকৃতপেক্ষ জােন না| ইস্রােয়েল অেনক গুরুত্বপূণর্ বয্িক্ত রেয়েছন| তঁারা তঁােদর অনায়াস
জীবনযাপন িনেয় সন্তুষ্ট| িকন্তু তারা খুবই তৃষ্ণাতর্ এবং কু্ষধাতর্ হেব| 14তারপর তারা মারা যােব| এবং পাতাল
মৃতেদেহ ভের যােব| পাতােলর সীমাহীন িখেদ ও চািহদা েমটােত নামী, সাধারণ সব মানুষ মৃতুয্মুেখ পিতত
হেব এবং এই সব মানুষ কবের যােব|”

15 ঐসব েলাকেদর অবদিমত করা হেব| প্রেতয্কেক িবনম্র করা হেব এবং তােদর গবর্ কিমেয আনা
হেব| 16 প্রভু সবর্শিক্তমান, নয্ায়িবচার করেবন এবং েলাকরা জানেব েয িতিন মহান| পিবত্রতম ঈশ্বর
েযগুিল সিঠক ও নয্াযয্ েসই সব কাজই করেবন এবং েলাকরা তঁােক শ্রদ্ধা জানােব| 17 ঈশ্বর ইস্রােয়েলর
অিধবাসীেদর েদশছাড়া করেবন| েদশ খািল হেয় যােব| েমষরা ইচ্ছামেতা েযখােন খুশী ঘুের েবড়ােত পারেব|
একদা ধনী েলােকর মািলকানাধীন জিম-জায়গােত েমষ চের েবড়ােব|

18 ঐ েলাকগুিলেক েদখ! অপ্রেয়াজনীয় দিড় িনেয় েলাকরা েযমন ওযাগন টােন েতমিন এই ধরেণর
েলাকরা িনেজেদর পাপ, কুকমর্ এবং েদাষেক েপছেন েটেন িনেয় েবড়ায়| 19এই েলাকরা বেল, “আমােদর
কামনা, ঈশ্বর যা যা করার পিরকল্পনা কেরেছন তা তাড়াতািড় করেবন| তারপর আমরা জানব িক ঘটেব|
আমােদর আশা প্রভুর পিরকল্পনা খুব তাড়াতািড় বাস্তবািয়ত হেব| তারপরই আমরা জানেত পারব তঁার
পিরকল্পনা িক|”

20 এই ধরেণর েলাকরা ভােলা িজিনসেক খারাপ বেল আর খারাপ িজিনসেক ভােলা বেল মেন কের|
এরা আেলােক অন্ধকার আর অন্ধকারেক আেলা বেল মেন কের| এরা টকেক িমষ্টি এবং িমষ্টিেক টক
ভােব| 21ঐসব েলাকরা িনেজেদর খুব জ্ঞানী ও বুিদ্ধমান মেন কের| 22এই ধরেণর েলাকরা দ্রাক্ষারস পান
করার জনয্ িবখয্াত| এরা দ্রাক্ষারেসর িমশ্রণ ৈতরীেত এেকবাের িসদ্ধহস্ত| 23 তারা ঘুষ িনেয় অপরাধীেদর
িনরাপরাধ বেল েঘাষনা কের| িকন্তু তারা ভােলা েলাকেক নয্াযয্ িবচার েপেত েদেব না| 24এই সব েলােকর
কপােল খুবই দুেভর্ াগ অেপক্ষা করেছ| খড়কুেটা এবং গােছর পাতােক আগুন েযমন অনায়ােস পুিড়েয়
ছারখার কের েদয় েতমিন এেদর উত্তরপুরুষেদরও পুেরাপুির ধ্বংস করা হেব| মৃত িশকড় েযমন গঁুেড়ােত
পিরণত হয়, আগুন েযমন ফুলেক পুিড়েয় তার ছাই বাতােস উিড়েয় েদয়, এেদর উত্তরপুরুষরা েস ভােবই
ধ্বংস হেব|
ঐসব েলাকরা প্রভু সবর্শিক্তমােনর িশক্ষামালা েমেন চেলিন| তারা ইস্রােয়েলর পিবত্রজনিটর (ঈশ্বর) বাতর্ া

ঘৃণা করত| 25 তাই প্রভু তঁার েলাকেদর ওপর খুব রুদ্ধ হেয়েছন| প্রভু তঁার হাত উৎেতালন করেবন এবং
তােদর এমন কিঠন ভােব শািস্ত েদেবন েয পবর্ত পযর্ন্ত ভেয় কঁাপেব| তােদর মৃতেদহগুিল জঞ্জােলর মেতা
রাস্তায় পেড় থাকেব| িকন্তু তবুও ঈশ্বেরর েরাধ পড়েব না| তঁার হাত তােদর শািস্ত েদবার জনয্ উৎেতািলত
েথেক যােব|

ইস্রােয়লেক শািস্ত িদেত ঈশ্বর ৈসনয্ আনেবন
26 েদখ! ঈশ্বর দূরবতীর্ জািতগেণর প্রিত সেঙ্কত িদেচ্ছন| িতিন তােদর ডাকার জনয্ পতাকা তুলেছন এবং

িশস িদেচ্ছন| েদখ, শত্রুরা দূরেদশ েথেকআসেছ| তারা অিচের েদেশ ঢুেক পড়েব| তারা খুব দ্রুতআসেছ|
27এই শত্রুরা কখনও ক্লান্ত হেব না, েহঁাচট খােব না এবং ঘুিমেয় পড়েব না| তােদর অেস্ত্রর কিটবন্ধন খুেল
যােব না| তােদর জুেতার িফেত কখনই িঁছেড় যােব না| 28 এই শত্রুেদর তীর ধারােলা হেব| তােদর সব
ধনুকগুিল তীর েছঁাড়ার জনয্ প্রস্তুত থাকেব| তােদর েঘাড়ার পােয়র পাতা হেব চক্মিক পাথেরর মেতা শক্ত|
তােদর রেথর চাকায় ধূিলঝড় উঠেব|

29 শত্রুরা িসংেহর গজর্ েনর মেতা িচৎকার করেব| তারা িসংহ শাবেকর মেতা গজর্ ন করেব| শত্রুরা
সেরাধ গজর্ ন করেব এবং তােদর িবরুেদ্ধ যুদ্ধরতেদর ধের েফলেব| েলাকরা লড়াই কের মুিক্ত েপেত েচষ্টা
করেব| িকন্তু তােদর রক্ষা করার েকউ থাকেব না| 30 তাই “িসংহ” গজর্ ন হেব সমুেদ্রর েঢউেয়র গজর্ েনর
মেতা| এবং বন্দী অবরুদ্ধ েলাকরা মািটর িদেক তাকােব| িকন্তু েদখেব শুধুই অন্ধকার| ঘন েমেঘ সমস্ত
আেলা অন্ধকাের েঢেক যােব|
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6
িযশাইয়র ভাববাদী পেদ প্রিতষ্ঠা

1 েয বছর ঊিষয় রাজার মৃতুয্ হল আিম প্রভুেক এক উচ্চ ও মেনারম িসংহাসেন বেস থাকেত েদখলাম|
তঁার লম্বা রাজেপাশাক মিন্দরেক ভের িদেয়িছল| 2 প্রভুর িবেশষ দূত সরাফরা তঁার চারপােশ দঁািড়েয়িছল|
তােদর প্রেতয্েকর ছয়িট কের ডানা িছল| তারা দুিট ডানা িদেয় মুখ ঢােক, দুিট ডানা িদেয় পা ঢােক এবং
বািক দুিট ডানা তারা ওড়ার কােজ বয্বহার কের| 3এই দূতরা এেক অপরেক েডেক বলেত লাগল, “পিবত্র,
পিবত্র, পিবত্র| প্রভু সবর্শিক্তমান খুবই পিবত্র| তঁার মিহমায় পৃিথবী পিরপূণর্|” 4 তােদর িচৎকাের দরজার
কাঠােমা েকঁেপ উঠেলা| মিন্দর েধঁায়ায় ভের েযেত লাগল|*

5 তখন আিম হঠাৎ  ই ভীষণ ভয় েপেয় েগলাম| আিম বললাম, “হায়! আিম ধ্বংস হেয় যাব| ঈশ্বেরর
সেঙ্গ কথা বলার মেতা আিম যেথষ্ট শুিচ নই| এবং আিম এমন েলাকেদর মেধয্ বাস কির যারা ঈশ্বেরর
সেঙ্গ কথা বলার মেতা যেথষ্ট শুিচ নয়|† কারণ আিম রাজােক, প্রভু সবর্শিক্তমানেক েদেখিছ|”

6 েবদীেত আগুন জ্বলিছল| সরাফেদর একজন ইউ আকােরর একিট িচমিট িদেয় আগুন েথেক কয়লা
তুলিছল| এই দূতিট একিট গরম কয়লার টুকেরা হােত িনেয় আমার কােছ উেড় এল| 7 দূতিট গরম কয়লা
আমার েঠঁােট েছঁায়াল| তারপর দূতিট বলল, “েয মূহুেতর্ এই গরম কয়লা েতামার েঠঁাটস্পশর্ করল, েতামার
সমস্ত অপরাধ মুেছ েগল | েতামার সব পাপ মুেছ েগল|”

8 তারপর আিম আমার প্রভুর কণ্ঠস্বর শুনেত েপলাম| িতিন বলেলন, “আিম কােক পাঠাব? আমােদর
পেক্ষ েক যােব?”
তখন আিম বললাম, “এই েয, আিম আিছ, আমােক পাঠান!”
9 তখন প্রভু আমােক বলেলন, “যাও এবং এই েলাকেদর বল: �েতামরা মন িদেয় েশান িকন্তু েবােঝা

না! কাছ েথেক েদখ িকন্তু েকান িকছু েশেখা না!� 10 েলাকেক িবভ্রান্ত কর| েলাকরা েয সব িজিনস েদখেছ
ও শুনেছ তা তােদর বুঝেত িদও না| যিদ তুিম এটা না কর তাহেল হয়েতা তারা েয িজিনস কােন শুনেব তা
সিতয্ সিতয্ই বুঝেত পারেব| তারা হয়েতা সিতয্ই তােদর মেন উপলিদ্ধ করেত পারেব| যিদ তারা এটা কের
তাহেল েলাকরা হয়েতা আমার কােছ িফের আসেত পাের এবং তারা আেরাগয্ (ক্ষমা) লাভ করেব|”

11 তখন আিম িজজ্ঞাসা করলাম, “প্রভু এটা আিম কতিদন করব?”
প্রভু বলেলন, “যতিদন পযর্ন্ত সকল নগর ধ্বংস না হয় এবং েলােক চেল না যায়| যতিদন না পযর্ন্ত

একিট মানুষও তােদর বাড়ীেত পেড় থােক এবং েগাটা েদশ ধ্বংসস্থােন পিরণত হয় তত িদন এটা কর|”
12প্রভু েলাকেদর অেনক দূের পািঠেয় েদেবন| েদেশর একটা িবরাট অংশ খািল পেড় থাকেব| 13 িকন্তু

দশ ভােগর এক ভাগ েলাকেক েদেশ থাকার অনুমিত েদওয়া হেব| এই েলাকগুিল প্রভুর কােছ িফের
আসেব যিদও তােদর ধ্বংস হেয় যাবার কথা| তারা একিট ওক গােছর মেতা| এই গাছেক কাটার পর গঁুিড়
পেড় থােক| এই গঁুিড় (অবিশষ্ট েলাকরা) একিট িবেশষ বীজ| অথর্াৎ পিবত্র েলাকরাই েদেশ থাকেব|

7
অরামেক িনেয় সঙ্কট

1আহস িছেলন েযাথেমর পুত্র| েযাথম িছেলন ঊিষেয়র পুত্র| রৎসীন িছেলন অরােমর রাজা|আহেসর
রাজত্ব কােল িসিরযার রাজা রৎসীন এবং ইস্রােয়েলর রাজা, রমিলেয়র পুত্র েপকহ েজরুশােলেমর িবরুেদ্ধ
যুদ্ধ করার জনয্ এেসিছেলন| িকন্তু তঁারা এর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেত পােরন িন|

2 িযহূদার রাজবািড় দায়ুেদর পিরবারেক জানােনা হল েয, “অরাম এবং ইফ্রিয়েমর (ইস্রােয়েলর)
েসনাদল েজাটবদ্ধ হেয়েছ| তারা একসেঙ্গ ঘঁািট েগেড়েছ|” এই খবর শুেন রাজা আহস এবং তঁার প্রজারা
খুব ভয় েপেয় েগেলা| বেনর গাছপালা েযমন বাতােস নেড় েতমিন তারাও ভেয় কঁাপেত লাগল|

* 6:4: মিন্দর � লাগল এটা মিন্দের প্রভুর অিস্তত্ব প্রমাণ কেরিছল| † 6:5: আিম � নয় আক্ষিরক অেথর্, “েসই েলাকরা যােদর ওষ্ঠ
শুিচ নয়|”
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3 তখন প্রভু িযশাইয়েক বলেলন, “তুিম এবং েতামার পুত্র শার-যাশূব যােব এবং আহেসর সেঙ্গ কথা
বলবার জনয্ েধাপােদর মােঠর রাস্তার পােশ েযখােন জল উচ্চতর জলাশেয়র মেধয্ িদেয় বইেছ, েসখােন
েদখা করেব|

4 “আহসেক বল, �সাবধােন েথেকা, িকন্তু শান্ত েথেকা! রৎসীন ও রমিলেয়র পুত্রেক ভয় েপেয়া না,
কারণ তারা দুিট েপাড়া কািঠর মত| অতীেত তারা খুব গরম িছল| িকন্তু এখন তারা শুধুই েধঁায়া| রৎসীন,
অরাম এবং রমিলেয়র পুক্র রুদ্ধ হেয় রেয়েছ| 5 তারা েতামার িবরুেদ্ধ নানা ফিন্দ এঁেটেছ| তারা বলেছ:
6আমরা িযহূদার িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করব| আমরা িনেজেদর স্বােথর্ িযহূদােক ভাগ কের টােবেলর পুত্রেক িযহূদার
নতুন রাজা বানাব|� ”

7 প্রভু আমার গুরু বলেলন, “িকন্তু তােদর পিরকল্পনা সফল হেব না| 8 রৎসীন যতিদন দেম্মশেকর
শাসক থাকেব, ততিদন তােদর অিভসিন্ধ খাটেব না| এখন ইফ্রিয়ম(ইস্রােয়ল) একিট েদশ, িকন্তু ভিবষয্েত
আজ েথেক 65 বছর পের েসিট আর একিট েদশ থাকেব না| 9 যতিদন শমিরয়া ইফ্রিয়েমর (ইস্রােয়ল)
রাজধানী থাকেব এবং যতিদন রমিলেয়র পুত্র শমিরয়ার শাসক থাকেব ততিদন তােদর ফিন্দ সফল হেব
না| তুিম যিদ একথা িবশ্বাস না কর তাহেল েলাকরা েতামােক িবশ্বাস করেব না|”

ইম্মানূেযল � ঈশ্বর আমােদর সহায়
10 তারপর প্রভু িযহূদার রাজা আহসেক আরও বলেলন, 11 “প্রভু, েতামার ঈশ্বেরর কাছ েথেক একিট

সংেকত িচহ্ন েচেয় নাও যােত তুিম িনেজর কােছ প্রমাণ করেত পােরা েয এগুিল সব সতয্| তুিম েতামার
ইেচ্ছমেতা েয েকান সংেকত িচহ্ন চাইেত পােরা| িচহ্নিট মৃেতর আলেযর মেতা গভীর েথেক অথবা
আকােশর মত উঁচু েথেক আসেত পাের|”

12 িকন্তু আহস বলেলন, “আিম প্রমাণ স্বরূপ েকান িনদশর্ন চাই না| আিম প্রভুেক পরীক্ষাও করেত চাই
না|”

13 িযশাইয় বলেলন, “দায়ুেদর পুত্র, আহস মন িদেয় েশান| েলােকর ৈধেযর্য্র পরীক্ষা িক েতামােদর
কােছ যেথষ্ট নয়? েতামরা িক আমার ঈশ্বেররও ৈধেযর্য্র পরীক্ষা িনেত চাও? 14 ঈশ্বর আমার প্রভু,
েতামােদর একটা িচহ্ন েদখােবন:

ঐ যুবতী মিহলািট গভর্ বতী হেব এবং েদখ েস একিট পুত্র সন্তােনর জন্ম েদেব|
তার নাম রাখা হেব ইম্মানূেযল|

15 যতিদন না পযর্ন্ত ইম্মানূেযল খারাপ কাজ প্রতয্াখান কের ভােলা কাজ েবেছ িনেত িশখেব
ততিদন পযর্ন্ত েস দই ও মধু খােব|

16 িকন্তু েছেলিট ভােলা কাজ করবার মত এবং মন্দ কাজ প্রতয্াখান করবার মেতা েবাঝবার বয়েস এেস
েপৗছঁবার আেগই

ইফ্রিয়ম এবং অরাম েদশ জনমানব বির্জত হেয় যােব|

“েতামরা এখন ঐ দুজন রাজার ভেয় ভীত| 17 িকন্তু েতামােদর আসেল প্রভুেক ভয় পাওয়া উিচৎ |
কারণ িতিন েতামােদর জনয্ দুঃসময় আনেবন| এই দুঃসময় েতামার কােছ, েতামার েলাকেদর কােছ এবং
েতামার িপতৃকুেলওআসেব| ঈশ্বর িক করেবন? েতামােদর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করার জনয্ িতিন অশূেরর রাজােক
আমন্ত্রণ জানােবন|

18 “েস সময় প্রভু �মািছ� (এখন �মািছিট� িমশেরর নদীর কােছ আেছ|) এবং �েমৗমািছেক�
(�েমৗমািছিট�এখনঅশূর েদেশআেছ|) ডাক েদেবন| তারা েতামার েদেশ এেস েপৗছঁেব| 19তারা মরুভূিমর
জলেস্রােতর পােশ, পাথুের গভীর খােদ, েঝাপঝােড় এবং জলময় গেতর্ র কােছ চাক বঁাধেব| 20 প্রভু
িযহূদােক শািস্ত েদবার জনয্ অশূরেক বয্বহার করেবন| প্রভু অশূরেক ভাড়া করেবন এবং েসিটেক একিট
খুেরর মেতা বয্বহার করা হেব| মেন হেব েযন প্রভু িযহূদার পা, মাথা এমনিক দািড় েথেকও চুল কািমেয়
িনেচ্ছন|
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21 “এই সময় একজন েলাক একিট যুবতী গাভী ও দুিট েমষেক বঁািচেয় রাখেত পারেব| 22 এরা েসই
েলাকিটেক েয দুধ েদেব তা মাখন খাওয়ার পেক্ষ যেথষ্ট হেব| েদেশ যারা রেয় েগেছ তারা দই এবং মধু
খােব| 23 েদেশর মােঠ মােঠ েয 1000 দ্রাক্ষা গাছআেছ তার প্রেতয্কিটর মূলয্ হেব 1000রূেপার টুকেরার
সমান| িকন্তু এই দ্রাক্ষা েক্ষতগুিল আগাছা এবং কঁাটায় ভের যােব| 24 েদশ বনয্ হেয় উঠেব এবং িশকার
েক্ষেত্র পিরণত হেব| 25 েযখােন এক সময় েলােক পিরশ্রম কের খাদয্ উৎপন্ন করত, েসই পাহাড়গুিল
আগাছা এবং কঁাটায় ভের যােব এবং েসখােন আর েকউ কখনও যােব না| শুধুমাত্র েমষ এবং ষঁাড় েসখােন
অবােধ িবচরণ করেত পারেব|”

8
অশূর শীঘ্র আসেব

1প্রভু আমােক বলেলন, “বড় একিট পাকােনা কাগজ িনেয় এেসা এবং তােত একিট িবেশষ কলম িদেয়
েলখ: �এটা মেহর-শালল-হাশ-বেসর* উেদ্দেশয্|� ”

2আিম িকছু েলাকেক একিত্রত করলাম যােদর সাক্ষী িহেসেব িবশ্বাস করা যায়| (এরা হল ঊিরয় যাজক
ও িয়েবিরিখেয়র পুত্র সখিরয়|) আিম ঐ কথা েলখার সময় এরা লক্ষয্ রাখল| 3 পের আিম ভাববািদনীর
কােজ েগলাম| েস গভর্ বতী হেয় পুত্র সন্তােনর জন্ম িদল| তখন প্রভু আমােক বলেলন, “ওর নাম মেহর-
শালল-হাশ-বস রাখ|” 4কারণ েছেলিট “বাবা”, “মা” বলেত েশখার আেগই ঈশ্বর দেম্মশক ও শমিরয়ার
সব ধনসম্পদ িনেয় েনেবন এবং তা অশূর রাজার হােত তুেল েদেবন|

5প্রভুআবারআমােক বলেলন, 6 “এই েলাকরা শীেলােহর মৃদু েস্রাতেক গ্রহণ করেত অস্বীকার কেরেছ|
তারা রৎসীন ও রমিলেয়র পুত্র েপকহেক িনেয় খুশী হেয়েছ| 7 িকন্তু আিম, প্রভু অশূর রাজােক আনব এবং
তার সমস্ত ক্ষমতা েতামােদর িবরুেদ্ধ প্রেয়াগ করব| তারা ফরাৎ নদীর শিক্তশালী বনয্ার জেলর মেতা
আসেব| জল ফুেল েফঁেপ েযমন নদীর দুকূল ছািপেয় েতেড় আেস েস ভােব তারা আসেব| 8 এই জল ঐ
নদী উপেচ িযহূদা েদশেক প্লািবত করেব| এই জেল িযহূদা আকণ্ঠ িনমিজ্জত হেব এবং প্রায় েগাটা েদশ
েভেস যােব|

“েহ ইম্মানূেযল েতামার েগাটা েদশেক গ্রাস না করা পযর্ন্ত, এই বনয্া তার তাণ্ডব চািলেয় যােব|”

9 সমস্ত েদশসমূহ, েতামরা যুেদ্ধর জনয্ প্রস্তুত হও|
েতামরা পরািজত হেব|

সকল দূরবতীর্ েদেশর েলাকরা েশান!
েতামরা যুেদ্ধর জনয্ প্রস্তুত হও|
েতামরাও পরািজত হেব|

10 েতামরা যুেদ্ধর পিরকল্পনা ৈতরী কর!
েতামােদর পিরকল্পনা পযুর্দস্ত হেব|

েতামােদর েসনাবািহনীেক আেদশ দাও!
িকন্তু েতামােদর আেদশ িনস্ফল হেব|
েকননা ঈশ্বর আমােদর সেঙ্গ আেছন|

িযশাইেয়র প্রিত সাবধান বাণী
11প্রভু শক্ত হােত আমার সেঙ্গ কথা বেলিছেলন| প্রভু আমােক সতকর্ কের িদেলন এই েলাকেদর পেথ

না েযেত| প্রভু বলেলন, 12 “প্রেতয্ক েলাকই বলেছ েয অনয্ েলাক তার িবরুেদ্ধ ষড়যন্ত্র করেছ| তুিম এই
সব িজিনস িবশ্বাস েকােরা না| এই সব েলাকরা েযসব িবষয়েক ভয় পায় তুিম তােত ভয় েপও না!”

* 8:1: মেহর � বস এর অথর্ হল, “খুব তাড়াতািড় চুির ডাকািত এবং লুঠপাট শুরু হেব|”
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13 একমাত্র প্রভু সবর্শিক্তমানেকই েতামােদর ভয় পাওয়া উিচৎ | তঁােকই েতামােদর সম্মান জানােনা
উিচৎ | 14 যিদ েতামরা প্রভুেক সম্মান কর, তঁােক পিবত্র বেল মানয্ কর, তাহেলই িতিন েতামােদর পেক্ষ
এক িনরাপদ আশ্রয় হেবন| িকন্তু েতামরা তঁােক সম্মান কর না| তাই ঈশ্বর একটা পাথেরর মেতা হেবন এবং
েতামরা েসই পাথেরর ওপর আছেড় পড়েব| ইস্রােয়েলর দুিট পিরবার এই পাথেরর ওপর েহঁাচট খােব এবং
তারা আঘাত পােব| েজরুশােলেমর সমস্ত েলাকেকআটক করেত প্রভু একটা ফঁাদ স্বরূপ হেবন| 15অেনক
েলাক এই পাথেরর ওপর েহঁাচট খােব, তারা পেড় যােব এবং আহত হেব| অেনেক ফঁােদ পেড় ধরা পড়েব|

16 িযশাইয় বলেলন: “একটা চুিক্ত কর এবং তােত সীলেমাহর িদেয় রােখা| ভিবষয্েতর জনয্ আমার
িশক্ষামালােক সঞ্চয় কের রােখা| আমার অনুগামীেদর সামেন এই কাজিট কর| চুিক্তিট হল:

17আিম আমােদর রক্ষা করেত প্রভুর জনয্ অেপক্ষা করব|
িতিন যােকােবর পিরবােরর েথেক মুখ লুেকােচ্ছন|
িকন্তু আিম প্রভুর জনয্ অেপক্ষা করব|
িতিন আমােদর রক্ষা করেবন|

18 “আিম এবং আমার েছেলেমেয়রা ইস্রােয়েলর েলােকর িচহ্ন এবং প্রমাণ স্বরূপ| িসেয়ান পবর্তিনবাসী
প্রভু সবর্শিক্তমান আমােদর পািঠেয়েছন|”

19 এবং তারা যিদ েতামােক বেল, “মাধয্মেদর, েজয্ািতষীেদর, গণত্ কার এবং বাজীকরেদর প্রশ্ন কর,
েলাকেদর িক তােদর (িনেজেদর) ঈশ্বরেক েখঁাজা উিচৎ নয়? মৃতেদর কােছ িক তারা জীিবতেদর সম্পেকর্
প্রশ্ন করেব?” 20 িশক্ষামালা এবং চুিক্ত েতামােদর েমেন চলা উিচৎ | েতামরা এই আেদশগুেলা না মানেল
েতামােদর হয়েতা ভুল আেদশ অনুসরণ করেত হেব| গুণীন এবং গণত্ কারেদর কাছ েথেক েয আেদশ
উপেদশ আেস েসগুেলা ভুল| এর েকান মূলয্ েনই| এই আেদশ েমেন চলেল েতামােদর িকছু লাভ হেব না|

21 েতামরা যিদ ভুল, িমথয্া আেদশ েমেন চল তাহেল েদেশ িবপদ এবং দুির্ভক্ষর্ েদখা েদেব| কু্ষধাতর্ েলাক
রুদ্ধ হেয় তােদর রাজা ও তঁার েদবতােদর শাপ েদেব| তারপর তারা সাহােযয্র জনয্ ঈশ্বেরর েখঁাজ করেব|
22 েদেশর চারিদেক তািকেয় েদখেল তারা েদখেত পােব শুধুই দুঃখ-দািরদ্্রয়, হতাশাজনক অন্ধকার|
তােদর েজার কের অন্ধকােরর মেধয্ েঠেল েদওয়া হেব|

9
এক নতুন িদন আসেছ

1 িকন্তু েয িবপেদ পেড়িছল তার জনয্ েকান অন্ধকার থাকেব না| েলাকরা অতীেত সবূলূন েদশ ও
নপ্তািল েদশেক েকান গুরুত্বই িদত না| িকন্তু পরবতীর্-কােল সমুেদ্রর িনকটবতীর্ েদশ, যদর্ ন নদীর অপর
পােরর েদশ এবং অ-ইহুদীেদর মহকুমািটেক ঈশ্বর খুব মহান করেবন| 2 এই সব েদেশর েলাক অন্ধকাের
বাস করত| িকন্তু তারা মহা-আেলাকিট েদখেত পােব| ঐসব েলাক কবেরর মত অন্ধকার জায়গায় বাস
করত| িকন্তু “মহা-আেলাক” তােদর ওপর িকরণ েদেব|

3 েহ ঈশ্বর, আপিনই জািতিটেক বড় হেত েদেবন| আপিনই েসখানকার েলাকেদর সুখী করেবন| তারা
আপনার উপিস্থিতেত যুদ্ধ জেয়র েশেষ লুেটর মাল ভােগর সময়কার আনেন্দর মেতা, ফসল েতালার
সমেয়র আনেন্দর মেতা সুখ েভাগ করেব| 4 েকননা আপিন তােদর ভােরর েবাঝা, তােদর কঁােধর বঁাক,
শািস্ত েদওয়ার জনয্ তােদর উপর বয্বহৃত শত্রুেদর দণ্ড সিরেয় েনেবন| েযমন িমিদয়নেক হারােনার পের
আপিন কেরিছেলন|

5 যুেদ্ধ দুবর্ারভােব এিগেয় যাওয়া প্রিতিট বুট, যুেদ্ধ সিজ্জত বয্িক্তর রেক্ত রিঞ্জত সাজ-েপাশাক আগুেন
পুিড়েয় ধ্বংস করা হেব| 6 একিট িবেশষ িশশু জন্মগ্রহণ করার পরই এটা ঘটেব| ঈশ্বর আমােদর একিট
পুত্র েদেবন| েলাকেদর েনতৃত্ব েদওয়ার ভার তার ওপর থাকেব| তার নাম হেব “আশ্চযর্য্ মন্ত্রী, ক্ষমতাবান
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ঈশ্বর, িচরজীিব িপতা, শািন্তর রাজকুমার|” 7 নয্ায়পরায়ণতা ও ধাির্মকতা িদেয় তার শাসন স্থাপন কের|
এখন েথেক এবং িচর কােলর জনয্ দায়ুদ পিরবার উদূ্ভত রাজার রাজেত্ব শিক্ত ও শািন্ত িবরাজ করেব| তঁার
েলাকেদর জনয্ প্রভুর প্রবল উদ্দীপনা তঁােক এই সব কাজ করােব|

ঈশ্বর ইস্রােয়লেক শািস্ত েদেবন
8আমার প্রভু যােকােবর সমস্ত েলাকেদর িবরুেদ্ধ একআেদশ েদেবন| ইস্রােয়েলর িবরুেদ্ধ এই আেদশ

পালন করা হেব| 9 তখন ইস্রােয়েলর েলাক এমনিক শমিরয়ার প্রধানরাও জানেত পারেব েয ঈশ্বর তােদর
শািস্ত িদেয়েছন|
এখন তারা অহঙ্কারী এবং দািম্ভক| তারা বেল, 10 “এই ইঁটগুেলা হয়েতা েভেঙ পড়েত পাের, িকন্তু

আমরা আবার শিক্তশালী পাথর িদেয় েসিট গেড় তুলব| এই সুকেমার গাছগুিল হয়েতা কাটা েযেত পাের,
িকন্তু আমরা েসখােন নতুন গাছ লাগাব| এবং এই নতুন গাছগুিল হেব বড় এবং শিক্তশালী এরস গাছ|”

11 তাই প্রভু ইস্রােয়েলর িবরুেদ্ধ যুেদ্ধর জনয্ েলােকর েখঁাজ করেবন| প্রভু তােদর িবরুেদ্ধ রৎসীেনর
শত্রুেদর কােজ লাগােবন| 12প্রভু পূবর্ েথেক অরাম এবং পিশ্চম েথেক পেলষ্টীয়েদর আনেবন| ঐ শত্রুরা
তােদর ৈসনয্বািহনী বয্বহার কের ইস্রােয়লেক পরািজত করেবন| িকন্তু তবুও ইস্রােয়েলর ওপর েথেক
প্রভুর েরাধ যােব না| তবুও প্রভু এখানকার েলাকেদর শািস্ত েদওয়ার জনয্ প্রস্তুত থাকেবন|

13 ঈশ্বর ইস্রােয়েলর েলাকেদর শািস্ত িদেলও তারা পাপ কাজ করা বন্ধ করেব না| তারা প্রভু
সবর্শিক্তমানেক েমেন চলেব না| 14 তাই প্রভু ইস্রােয়েলর মাথা এবং েলজেক, বৃন্ত ও ডালপালােক এক
িদেনই েকেট েফলেবন| 15 (এখােন মাথার মােন হল শহেরর সম্মানীয় গুরুত্বপূণর্ েনতা বা প্রধান| েলজ
মােন হল িমথয্া কথা বেল এমন ভাববাদী|)

16 েয সব েনতারা েলাকেদর ভুলপেথ িনেয় যােচ্ছ তােদর ও তােদর অনুসরণকারীেদর ধ্বংস করা হেব|
17এসব েলাকগুেলা দুষ্ট| প্রভু তরুণেদর িনেয় খুশী নন| িতিন তােদর িবধবা পত্নী ও অনাথ েছেলেমেয়েদর
ওপর করুণা করেবন না| কারণ েলাকরা দুষ্ট এবং এমন কাজ কের যা ঈশ্বর িবরুদ্ধ| তারা িমথয্া কথা বেল|
তাই ঈশ্বর এেদর ওপর রুদ্ধ থাকেবন এবং এেদর শািস্ত চলেতই থাকেব|
18 দুষ্ট বস্তু হল েছাট্ট আগুেনর মেতা| প্রথেম এই আগুনআগাছা এবং কঁাটােঝাপেক গ্রাস কের| তারপর

েসই আগুন বেনর আর বড় েঝাপঝাড়েক ভস্মীভূত কের| অবেশেষ এটা প্রকাণ্ড আগুেনর আকার ধারণ
কের সব িকছুেক গ্রাস কের েফেল|

19 প্রভু সবর্শিক্তমান খুবই রুদ্ধ হেয়েছন| তাই েগাটা েদশ পুেড় ছারখার হেব| েসই আগুেন সমস্ত
েলাক দ3 হেব| েকান বয্িক্ত অনয্ েকান বয্িক্তেক সমেবদনা জানােব না, এমন িক িনেজর ভাইেকও নয়|
20 িখেদর জ্বালায় েলাকরা ডান িদক েথেক িকছু খাবার িছিনেয় েনেব, িকন্তু তবু তারা কু্ষধাতর্ েথেক যােব|
তারা বঁািদক েথেক িকছু খাবার িছিনেয় েনেব, িকন্তু তবু তােদর েপট ভরেব না| তারপর প্রেতয্কিট েলাক
তােদর িনেজেদর েদেহর মাংস েখেত থাকেব| 21 এর অথর্ হল মনঃিশ ইফ্রিয়মেক ও ইফ্রিয়ম মনঃিশেক
এবং তারপর উভেয় এক সেঙ্গ িযহূদােক আক্রমণ করেব|
তবুও ইস্রােয়েলর িবরুেদ্ধ প্রভুর েরাধ িমটেব না| িতিন েসখানকার েলাকেদর শািস্ত েদওয়ার জনয্

তখনও প্রস্তুত থাকেবন|

10
1 বােজ, অসৎ িবিধ প্রনয়ণকারীেদর েদখ| এই িবিধ প্রনয়ণকারীরা এমন সব িবিধ রচনা কের যা সাধারণ

মানুেষর জীবনেক দুির্বসহ কের েতােল| 2এই িবিধ প্রণযনকারীরা গরীব মানুেষর প্রিত নয্ায় সঙ্গত নয়| তারা
গরীব মানুেষর অিধকার েকেড় েনয়| তারা িবধবা এবং অনাথ েছেলেমেয়েদর কাছ েথেক িজিনসপত্র চুির
কের েনওয়া অনুেমাদন কের|

3 েহ িবিধ প্রণযনকারী, েতামরা েয সব কাজ করছ েসসব কােজর ৈকিফযত্ যখন চাওয়া হেব তখন
েতামরা িক করেব? েতামােদর দূেরর একটা েদশ েথেক ধ্বংস আসেছ| েতামরা তখন েকাথায় সাহােযয্র
জনয্ ছুটেব? েতামােদর টাকাপয়সা ও ধনসম্পদ েতামােদর েকান সাহাযয্ করেত পারেব না| 4 েতামােদর
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একজন বন্দীর িপছেন লুেকােত হেব অথবা েতামরা একজন মৃত েদেহর নীেচ পড়েব| ঈশ্বর তবুও রুদ্ধ
থাকেবন| িতিন েতামােদর শািস্ত েদবার জনয্ প্রস্তুত হেবন|

ঈশ্বর অশূেরর ক্ষমতােক িনয়ন্ত্রণ কেরন
5 ঈশ্বর বেলেছন, “আিম অশূরেক একটা লািঠর মেতা বয্বহার করব| েক্রাধর বেশ, ইস্রােয়লেক শািস্ত

েদওয়ার জনয্ আিম অশূরেক কােজ লাগাব| 6 েয সব েলাকরা অসৎ এবং েনাংরা কাজ করেছ তােদর
িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করার জনয্ আিম অশূরেক পাঠােবা| আিম এই সব েলােকর ওপর ভীষণ রুদ্ধ, তাই আিম
অশূরেক তােদর িবরুেদ্ধ যুেদ্ধরআেদশ েদব| েস তােদর পরািজত কের তােদর সব সম্পদ লুঠ কের েনেব|
অশূর ইস্রােয়লেক রাস্তায় কাদার মেতা মাড়ােব|

7 “িকন্তু অশূর বুঝেত পারেব না েয আিম তােক কােজ লািগেয়িছ| অশূর ভাবেত পারেব না েয েস
আমার অস্ত্র| েস শুধু অনয্ েলাকেদর হতয্া করেত চাইেব| অশূর বহু েদশেক ধ্বংস করার পিরকল্পনা
করেছ| 8 অশূর মেন মেন বেল, �আমার সব েনতারা িক রাজােদর মত নয়? 9 কেল্না িক ককর্ মীেশর
মেতা নয়? হমাৎ িক অপর্েদর মেতা নয়? শমিরয়া িক দেম্মশেকর মেতা নয়? 10আিম ঐ দুষ্ট রাজয্গুিলেক
পরািজত কেরিছ এবং এখন আিম ওগুিল িনয়ন্ত্রণ করিছ| এই সব েদেশর েলাকরা েযসব মূির্ত্তর পূেজা
কের তা েজরুশােলম ও শমিরয়ার েথেক েবশী| 11 আিম শমিরয়া এবং তার মূির্ত্তগুিলর েয দশা কেরিছ
েজরুশােলম ও তার মূির্ত্তগুিলর দশাও তাই করব|� ”

12 িসেয়ান পবর্ত ও েজরুশােলেম প্রভু িনেজর পিরকল্পনা মেতা সমস্ত কাজ েশষ করার পর িতিন
অশূরেক শািস্ত েদেবন| অশূেরর রাজা খুবই দািম্ভক হেয় উঠেবন আর এই অহঙ্কােরর ফেল িতিন অেনক
অথর্হীন কু-কাজ করেবন| তাই ঈশ্বর তােক শািস্ত েদেবন|

13 অশূেরর রাজা বেলন, “আিম খুবই জ্ঞানী| আিম আমার জ্ঞান ও ক্ষমতা িদেয় বহু বড় বড় কাজ
কেরিছ| আিম বহু জািতেক পরািজত কের তােদর ধনসম্পদ লুঠ কেরিছ এবং তােদর ক্রীতদাস বািনেয়িছ|
আিম খুবই প্রতাপশালী েলাক| 14 েকান েকান েলাক েযমন পািখর বাসা েথেক অনায়ােস তােদর িডম িনেয়
েনয়, েতমিন আিমও িনজ হােত সব েদেশর ধনসম্পদ অনায়ােস লুঠ কেরিছ| একটা পািখ প্রায়ই তার
িডম এবং বাসােক একলা েরেখ পালায়়| তাই বাসােক আগল েদবার জনয্ বা িকিচর-িমিচর কের ডানা,
েঠঁাট িদেয় লড়াই কের িডমেক রক্ষা করার জনয্ েকান পািখ না থাকায় েলােক অনায়ােসই েসই িডম িনেয়
পালায়়| েতমিন েগাটা পৃিথবীেক িনেজর অধীেন আনার সময় আমােক িনরস্ত করার মেতা সাহস ও শিক্ত
কারও িছল না|”

15 েয েলাক কুড়ুল চালায় কুড়ুল িক তার েথেক িনেজেক েবশী েশ্রষ্ঠ বেল মেন কের? একটা করাত িক
করাত চালেকর েথেক িনেজেক শিক্তশালী বেল মেন কের? িকন্তু অশূর মেন কের েস ঈশ্বেরর েচেয় েবশী
ক্ষমতাবান ও গুরুত্বপূণর্| েকান েলাক লািঠ িদেয় কাউেক শািস্ত েদওয়ার পর লািঠ িনেজেক েলাকিটর েচেয়
েবশী ক্ষমতাবান মেন করেল েযমন হয়, অশূেরর ভাবনাও অেনকটা েস রকমই| 16অশূর িনেজেক মহান
মেন কের| তাই তার দম্ভেক খবর্ করার জনয্ প্রভু সবর্শিক্তমান অশূেরর িবরুেদ্ধ ভয়ানক েরাগ পাঠােবন|
একজন অসুস্থ েযমন কের তার ওজন হারায় িঠক েসই ভােব অশূরও তার ক্ষমতা ও প্রিতপিত্ত হারােবন|
তখন অশূেরর মহত্ব ধ্বংস হেব| যতক্ষণ না সবিকছু িবনষ্ট হয় ততক্ষণ এটা একটা জ্বলন্ত অঙ্গােরর মেতা
থাকেব| 17 ইস্রােয়েলর আেলা (ঈশ্বর) হেব আগুেনর মেতা| পিবত্র একজনিট হেবন আগুেনর িশখার
মেতা| িতিন ইস্রােয়েলর আগাছা ও কঁাটােঝাপেক এক িদেন পুিড়েয় েদেবন| 18 তারপর আগুন আরও
বয্াপক হেয় দ্রাক্ষােক্ষত এবং বড় বড় গাছেক পুিড়েয় ছাই কের েফলেব| অবেশেষ েলাক জন সেমত সব
িকছু ধ্বংস হেয় যােব| অশূর রাজয্ প্রায় ধ্বংসসূ্তেপ পিরণত হেব| অশূেরর অবস্থা হেব পচা েমাটা কােঠর
টুকেরার মেতা| 19 বেনর অবিশষ্ট গােছর সংখয্া এত কেম যােব েয একটা েছাট্ট িশশুর পেক্ষও তা গুনেত
অসুিবধা হেব না|

20 েসই সময় ইস্রােয়েলর অবিশষ্টাংশ এবং যােকাব পিরবােরর েবঁেচ যাওয়া েলাকরা তােদর
অতয্াচারীেদর ওপর আর িনভর্ র করেব না| তারা ইস্রােয়েলর পিবত্রতম প্রভুর ওপর যথাথর্ভােব িনভর্ র
করেত িশখেব| 21 যােকাব পিরবােরর জীিবত েলাকরা আবার সবর্শিক্তমান ঈশ্বেরর কােছ িফের আসেব|
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22 েহ ইস্রােয়ল, েতামার েলােকর সংখয্া িবশাল| অেনকটা সমুেদ্রর বালুকণার মেতা| িকন্তু তােদর মেধয্
খুব অল্প েলাকই েবঁেচ থাকেব এবং তারা ঈশ্বেরর কােছ িফের আসেব| িকন্তু প্রথেম, েতামােদর েদশিট
ধ্বংস হেব| ঈশ্বর েঘাষণা কেরেছন েয িতিন েতামােদর েদশ ধ্বংস করেবন| তারপর ভূখণ্ডিটর ওপর
প্লাবেনর মেতা সুিবচার চেল আসেব| 23 আমার গুরু, প্রভু সবর্শিক্তমান িনিশ্চত ভােবই েদশেক ধ্বংস
করেবন|

24অতএবআমার প্রভু, সদাপ্রভু সবর্শিক্তমান বেলন, “িসেয়ান িনবাসী আমার েলাকরা েতামরা অশূরেক
ভয় েপও না| অতীেত েযমন িমশর কেরিছল েতমিন ভােব অশূরও েতামােদর প্রহার করেব| এটা িঠক েযন
অশূর েতামােদর লািঠ িদেয় প্রহার করেছ| 25 িকন্তু অল্প সময় পের আমার রাগ পেড় যােব| মেন হেব েয
অশূর েতামােদর যেথষ্ট শািস্ত িদেয়েছ| তাই আর শািস্তর দরকার েনই|”

26তারপর প্রভু সবর্শিক্তমান অশূরেক চাবুক িদেয় মারেবন েযমন প্রভু অতীেত, রােবন ৈশেল িমিদয়নেক
পরািজত কেরিছেলন| যখন প্রভু অশূরেক আক্রমণ করেবন তখন একই রকম ঘটনা ঘটেব| প্রভু একদা
লািঠেক সমুেদ্রর ওপর তুেল ধের তার েলাকেদর িমশেরর হাত েথেক রক্ষা কের িমশরেক শািস্ত
িদেয়িছেলন| এটা েস রকমই হেব যখন প্রভু তার েলাকেদর অশূেরর হাত েথেক রক্ষা করেবন|

27 একটা দীঘর্ কােঠর দণ্ড কঁােধ বইেল েয কষ্ট হয় অশূর েতামােদর জনয্ েস রকম অসুিবধার সৃষ্টি
করেবন| িকন্তু েসই কােঠর দণ্ড েতামার কঁাধ েথেক সের যােব| ঐ কােঠর দণ্ড েতামার ঈশ্বেরর শিক্তেত
েভেঙ যােব|

অশূেরর ৈসনয্দল ইস্রােয়ল আক্রমণ করেব
28 েসনাবািহনী অয়ােতর কােছ প্রেবশ করেব| তারা িমেগ্রাণ েহঁেট েপিরেয়আসেব| িমক্মেস েসনারা রসদ

রাখেব| 29 েসনারা (মাবারা) “এিসং” িদেয় নদী পার হেব| তারা েজরুশােলেমর উত্তেরর শহর েগবােত
রাত কাটােব| রামা শহর ভেয় কঁাপেব| েশৗেলর িগিবয়ােত েলাকরা ভেয় পালােব|

30ওেহ বাথগল্লীম তুিম িচৎকার কর! লিয়শা েশান|অনােথাত্ উত্তর দাও| 31মেদ্মনার েলাকরা পালােচ্ছ|
েগবীেমর েলাকরা লুেকােচ্ছ| 32আজেক, েসনারা েনােবেত থামেব এবং েজরুশােলেমর িসেয়ান পবর্েতর
িবরুেদ্ধ যুেদ্ধর জনয্ প্রস্তুত হেব|

33 েদখ, আমােদর প্রভু, সদাপ্রভু সবর্শিক্তমান িবরাট বৃক্ষিট (অশূর) আতঙ্ক িদেয় েকেট েফলেবন|
গুরুত্বপূণর্ েলাক কাটা পড়েব| এবং গির্বত েলাকেদর িবনীত করা হেব| 34 প্রভু কুঠার িদেয় বন েকেট
েফলেবন এবং িলবােনােনর বড় বড় বৃক্ষগুিলর গুরুত্বপূণর্ েলাকেদর পতন হেব|

11
শািন্তরাজ আসেছন

1 একিট েছাট গাছ (িশশু) িযশেয়র েগাড়া (পিরবার) েথেক বাড়েব| ঐ শাখািট িযশেয়র িশকড়গুিল
েথেক বাড়েব| 2 আর প্রভুর আত্মা এই বালকিটর ওপের ভর করেব| এই আত্মা বালকিটেক জ্ঞান, বুিদ্ধ,
পথিনেদর্ শ এবং শিক্ত েদেব| এই আত্মা বালকিটেক প্রভুেক জানার এবং তঁােক সম্মান করার িশক্ষা েদেব|
3 প্রভুর প্রিত সমীহ দ্বারা বালকিট অনুপ্রািণত হেব|
েস বাইেরর েচহারা িদেয় েকান িকছু িবচার করেব না| েকান িকছু েশানার িভিত্তেত েস রায় েদেব না|

4-5 েস সততা ও ধাির্মকতার সেঙ্গ দীন-দিরদ্রেদর িবচার করেব| েস নয্ােয়র সেঙ্গ েদেশর দীনহীনেদর িবিভন্ন
িবষেয়র িনষ্পিত্ত করেব| যিদ েস েকান েলাকেক শািস্ত েদওয়ার িসদ্ধান্ত েনয় তাহেল তার আেদশমেতা
ঐ েলাকিটেক শািস্ত েপেতই হেব| যিদ েস েলাকেদর মৃতুয্র আেদশ েদয় তাহেল তােদর হতয্া করা হেব|
সুিবচার, ধাির্মকতাই এই শিক্তর অনয্তম উৎস| এই গুণগুিল তঁার েকামেরর বন্ধনীর মেতা হেব|

6 েস সময় েনকেড় বাঘ এবং েমষশাবক এক সেঙ্গ শািন্তেত বাস করেব| বাঘ এবং ছাগল ছানা এক
সেঙ্গ শািন্তেত শুেয় থাকেব| বাছুর, িসংহ এবং ষঁাড় একসেঙ্গ শািন্তেত বাস করেব| এবং একটা েছাট্ট িশশু
তােদর চালনা করেব| 7 গরু এবং ভালু্লক একসেঙ্গ শািন্তেত বাস করেব| তােদর সমস্ত শাবকরাও একসেঙ্গ
বাস করেব| েকউ কােরা অিনষ্ট করেব না| িসংহ গরুর মেতা খড় খােব| এমনিক সাপও মানুষেক দংশন
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করেব না| 8 একটা িশশুও িনভর্ েয় েকউেট সােপর গেতর্ র ওপর েখলা করেত পারেব| িবষাক্ত সােপর
গেতর্ র মেধয্ও েস িনির্দ্বধায হাত িদেত পারেব|

9এই সব িবষয়গুিল আসেল প্রমাণ কের েকউ কারও েকান ক্ষিত না কের পরস্পর শািন্তেত বাস করেব|
েলাকরা আমার পিবত্র পবর্েতর েকান অংেশ িহংসা িকংবা ধ্বংেসর আশ্রয় েনেব না| কারণ এই সব েলাকরা
যথাথর্ভােব প্রভুেক েচেন ও জােন| ভরা সমুেদ্রর জেলর মেতা প্রভু িবষয়ক অগাধ জ্ঞােন তারা পিরপূণর্
থাকেব|

10 েস সময় িযশেয়র পিরবারবগর্ েথেক একজন িবেশষ বয্িক্ত থাকেবন| এই বয্িক্ত েলােকর পতাকা
স্বরূপ হেবন| এই “পতাকা” সকল েদশেক তঁার চারপােশ আসার জনয্ পথ েদখােব| সব েদশ তঁার কােছ
তঁােদর করণীয় কতর্ েবয্র বয্াপাের জানেত চাইেব| এবং তঁার িবশ্রামস্থল মিহমািন্বত হেব|

11 েসিদন প্রভু (ঈশ্বর) তঁার েলাকেদর অবিশষ্ট অংশেক মুক্ত কের আনেত িদ্বতীয় বােরর জনয্ হস্তেক্ষপ
করেবন| (অথর্াৎ িতিন অশূর, িমশর, পেথ্রাষ, এলম, বািবল, হমাৎ এবং সমুেদ্রর চতুির্দেকর সমস্ত উপতয্কা
েথেক অবিশষ্ট েলাকেদর আনেবন|) 12আর িতিন সমস্ত েলাকেদর জনয্ “পতাকা” তুলেবন| ইস্রােয়ল ও
িযহূদা েথেক িবতািড়ত েলাক যারা পৃিথবীর িবিভন্ন জায়গায় িবিক্ষপ্ত ভােব িছন্নমূেলর মেতা বাস করিছল
তােদর িতিন একিত্রত করেবন|

13 এই সময় ইফ্রিয়েমর (ইস্রােয়েলর) ঈষর্া দূর হেব| ইফ্রিয়ম আর িযহূদার ঈষর্া করেব না| িযহূদার আর
েকান শত্রু থাকেব না| এবং িযহূদা ইফ্রিয়েমর অসুিবধার কারণ হেব না| 14 িকন্তু ইফ্রিয়ম এবং িযহূদা
একসেঙ্গ পেলষ্টীয়েদর আক্রমণ করেব| েকান েছাট্ট প্রাণীর ওপর দুিট পািখ এক সেঙ্গ েছঁা মারেল েযমন
হয় তােদর আক্রমণ অেনকটা েস রকম হেব| দুিট েদশ এক সেঙ্গ পূেবর্র েদশ েথেক ধনসম্পদ লুঠ করেব|
ইফ্রিয়ম এবং িযহূদা ইেদাম, েমায়াব এবং অেম্মােনর েলাকেদর িনয়ন্ত্রণ করেব|

15 প্রভু িমশেরর উপসাগরেক শুিকেয় েফলেবন এবং ধ্বংস কের েফলেবন| িতিন ফরাৎ নদীর ওপর
তঁার হাত আেন্দািলত করেবন এবং ফরাৎ সাতটা েছাট েছাট নদীেত িবভক্ত হেব| এই েছাট েছাট নদীগুিল
গভীর হেব না| েলাকরা অনায়ােসই জুেতা পের নদীগুিলর ওপর িদেয় েহঁেট পার হেত পারেব| 16 আর
িমশর েদশ েথেক ইস্রােয়ল েবিরেয় আসার সময় েযমন তার জনয্ পেথর সৃষ্টি হেয়িছল েতমিন অশূের
জীিবত থাকা তঁার েলাকেদর অশূর তয্ােগর জনয্ ঈশ্বর একিট নতুন পেথর সৃষ্টি করেবন|

12
ঈশ্বেরর প্রশংসামুখর গান

1আর েসিদন তুিম বলেব:
“েহ প্রভু আিম েতামার প্রশংসা কির!
তুিম আমার প্রিত রুদ্ধ িছেল|

িকন্তু এখন আর আমার প্রিত রুষ্ট েথেকা না!
আমার প্রিত েতামার ভােলাবাসা প্রদশর্ন কর|”
2 ঈশ্বর আমােক রক্ষা কেরন|

আিম তােক িবশ্বাস কির|
আিম ভয় পাই না| িতিন আমােক রক্ষা কেরন|

প্রভু িযেহাবা আমার শিক্তও বেট|িতিন আমােক রক্ষা কেরন এবং আিম তঁার প্রশংসার গান গাই|

3 পিরত্রােণর ঝণর্া েথেক েতামরা জল তুলেব
এবং তারপর েতামরা আনিন্দত হেব|

4 তারপর তুিম বলেব, “প্রভুর প্রশংসা কর!
তঁার নাম উপাসনা কর!

সমস্ত েদেশ তঁার কেমর্র কথা িবিদত কের দাও|
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েঘাষণা কর েয তঁার নাম মহান!”
5 প্রভুর প্রশংসার গান গাও!

েকন না, িতিন মহান কাজ কেরেছন|
এই খবর পৃিথবীময় ছিড়েয় দাও|

পৃিথবীর সব মানুষ তা জানুক|
6 েহ িসেয়ানবাসীগণ উচ্চস্বের ঈশ্বেরর স্তবগান কর|

ইস্রােয়েলর পিবত্রতম ঈশ্বর অতয্ন্ত সিক্রয়ভােব েতামার সেঙ্গ আেছন|
তাই সকেল খুশী হও|

13
বািবেলর প্রিত ঈশ্বেরর বাতর্ া

1আেমােসর পুত্র িযশাইয় ঈশ্বেরর কাছ েথেক বািবল িবষয়ক এই দুঃখজনক বাতর্ া পান|

2 ঈশ্বর বলেলন, “েতামরা বৃক্ষশূনয্ পবর্েতর ওপের পতাকা েতাল|
েলাকেদর হাত েনেড় িচৎকার কের ডাক|

তােদর বল, গুরুত্বপূণর্ েলাকেদর জনয্ েয প্রেবশপথ
েসই পথ িদেয় প্রেবশ করেত|”

3 ঈশ্বর বলেলন, “আিম ঐসব েলাকেদর অনয্ানয্েদর েথেক আলাদা কেরিছ
এবং তােদর িবষেয় আিম িনেজ আেদশ িদেয়িছ|
আিম রুদ্ধ|

আিম েলাকেদর শািস্ত েদওয়ার জনয্ আমার শিক্তশালী েযাদ্ধােদর একত্র কেরিছ,
যারা আমার গবর্ ও আনন্দ|

4 “পবর্তগুেলােত একটা িবরাট শব্দ আেছ| েসই শব্দিট েশান!
এটা পবর্তমালায়় বহু জনসমাগেমর শব্দ|

অেনক রােজয্র েলাকরা একসেঙ্গ জেড়া হেয়েছ|
প্রভু সবর্শিক্তমান তঁার েসনাবািহনীেক ডাকেছন|

5 প্রভু এবং তার েসনাদল আসেছ|
দূর েদশ েথেক তারা আসেছ, িদগেন্তর ওপার েথেক|

প্রভু তঁার েরাধ প্রদশর্ন করেত েসনাদলেক অেস্ত্রর মেতা বয্বহার করেবন,
এই েসনাদল েগাটা েদশেক ধ্বংস করেব|”

6 হাহাকার কর, িনেজেদর জনয্ দুঃখ কর| েকননা প্রভুর িবেশষ িদন আগত প্রায়| েসই সমেয় আসেছ
যখন শত্রুরা েতামার সম্পদ লুঠ করেব| সবর্শিক্তমান ঈশ্বর স্বয়ং তা ঘটােবন| 7 েলাকরা তােদর সাহস
হারােব| ভয় মানুষেক দুবর্ল করেব| 8 প্রিতিট মানুষই ভয় পােব| এই ভয় মিহলােদর প্রসব েবদনার মেতা
তােদর কষ্ট েদেব| তােদর মুখ হেব অিগ্নবণর্| েলােক এেক অপেরর িদেক ভয়াতর্ েচােখ িবস্মেয় তািকেয়
থাকেব|
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বািবেলর িবরুেদ্ধ ঈশ্বেরর িবচার
9 েদখ, প্রভুর িবেশষ িদন আসেছ| এই িদন হেব ভয়ঙ্কর| ঈশ্বর েরাধ েগাটা েদশেক ধ্বংস করেবন| ঈশ্বর

এই েদেশর সমস্ত পাপী েলাকেদর ধ্বংস করেবন| 10 েসই িদন আকােশ অন্ধকার ঘিনেয় আসেব| সূযর্, চঁাদ
এবং তারারা িকরণ েদেব না|

11 ঈশ্বর বলেলন, “আিম পৃিথবীেত িবপযর্য় ঘটাব| আিম দুষ্ট েলাকেদর তােদর পােপর জনয্ শািস্ত েদব|
আিম অহঙ্কারী েলাকেদর তােদর দপর্ হািরেয় েদব| আিম িনষু্ঠর েলাকেদর গবর্ চূণর্ কের েদব| 12শুধুমাত্র
অল্প কেয়কজন েলাক েবঁেচ থাকেব| এেদর সংখয্া এত নগনয্ হেব েয তা েসানা েখঁাজার মেতাই কিঠন|
এবং এইসব েলােকরা খঁািট েসানার েথেকও অেনক েবশী দামী| 13 েরাধ আিম আকাশমণ্ডলেক কিম্পত
করব| এর ফেল পৃিথবী টেল িগেয় স্থান ভ্রষ্ট হেব|”
েযিদন প্রভু সবর্শিক্তমান তঁার েরাধর বিহঃপ্রকাশ ঘটােবন েসিদন এসব ঘটনা ঘটেব| 14 তখন বািবল

েথেক েলাকরা আহত হিরেণর মেতা, েমষপালকিবহীন েমেষর মেতা িনজ িনজ েদেশর িদেক ছুেট পালােব|
15 িকন্তু শত্রুরা বািবেলর েলাকেদর তাড়া করেব এবং েয ধরা পড়েব তােকই তারা তরবাির িদেয় হতয্া
করেব| 16 তােদর বািড়গুিল লুিণ্ঠত হেব| তােদর স্ত্রীরা ধির্ষত হেব| আর তােদর েচােখর সামেনই তােদর
েছাট েছাট েছেলেমেয়েদর িপিটেয় িপিটেয় হতয্া করা হেব|

17 ঈশ্বর বলেলন, “েদখ আিম মাদীয়েদর েসনা দ্বারা বািবলেক আক্রমণ করাব| রূেপা ও েসানা েদওয়া
হেলও মাদীয়র েসনারা লড়াই থামােব না| 18তীরন্দাজরা যুবকেদর হতয্া করেব| িশশুেদর তারা ক্ষমা করেব
না| তারা েছাট েছাট েছেলেমেয়েদর প্রিতও করুণা করেব না| 19 ঈশ্বর বািবলেক ধ্বংস করেবন িঠক েয
ভােব িতিন সেদাম ও ঘেমারােক ধ্বংস কেরিছেলন|

“যিদও বািবল হেচ্ছ সব েচেয় সুন্দর রাজয্ এবং েসখানকার নাগিরকেদর গবর্স্বরূপ| 20 িকন্তু বািবল
আর সুন্দর থাকেব না| ভিবষয্েত েলাক েসখােন বাস করেব না| আরবীও েস স্থােন তঁাবু েফলেব না|
েমষপালকরা েসখােন েমষ চরােব না| 21শুধুমাত্র মরুভূিমর িহংস্র বনয্ জন্তু জােনায়াররাই েসখােন বাস
করেব| বািবেলর বািড়েত েকান েলাক বাস করেব না| েসখােন বনয্ জন্তুরা শুেয় থাকেব| বনয্ ছাগলরা েখলা
করেব| েপঁচা এবং বড় বড় পািখেত বািড়গুিল ভির্ত্ত হেয় যােব| 22 বািবেলর সুন্দর প্রাসােদাপম মেনারম
বািড়গুিলেত বনয্ কুকুর এবং েনকেড়রা িচৎকার করেত থাকেব| বািবলেক ধ্বংস করা হেব| বািবেলর েশষ
সময় ঘিনেয় এেসেছ| বািবেলর িদন আর বাড়ােনা হেব না|”

14
ইস্রােয়েলর েলাকরা স্বেদেশ িফরেব

1 ভিবষয্েত প্রভু যােকাবেক পুনরায় করুণা করেবন| প্রভু আবার একবার ইস্রােয়েলর েলাকেদর েবেছ
েনেবন এবং তােদর েদশ তােদর িফিরেয় েদেবন| তখন িবেদশী েলাকরা যােকােবর পিরবারবেগর্র সেঙ্গ
সংযুক্ত হেব| এবং তারা একই পিরবােরর েলাক যােকােবর বংেশাদূ্ভত বেল পিরগিণত হেব| 2 ঐ জািতর
েলাকরা ইস্রােয়লীয়েদর ইস্রােয়েল িফিরেয় আনেব| ঐ জািতর েলাকরা ইস্রােয়েলর দােস পিরণত হেব|
তখন ইস্রােয়লেক যারা দখল কেরিছল, ইস্রােয়ল তােদর দখল করেব এবং যারা তােদর অতয্াচার কেরিছল
তােদর শাসন করেব| 3 প্রভু েতামােদর কেঠার পিরশ্রম দূর কের েতামােদর আরােমর বয্বস্থা করেবন|
অতীেত েতামরা দাস িছেল| েলাকরা েতামােদর কেঠার পিরশ্রম করেত বাধয্ কেরিছল| িকন্তু প্রভু েতামােদর
কেঠার পিরশ্রেমর অবসান ঘটােবন|

বািবেলর রাজা সম্পেকর্ একিট গান
4 েসিদন েতামরা বািবেলর রাজা সম্পেকর্ এই গানিট গাইেত শুরু করেব| গানিট হল:

রাজা তঁার শাসনকােল অতয্ন্ত জঘনয্ বয্িক্ত িছেলন|
িকন্তু তঁার শাসনকাল এখন েশষ হেয় েগল|
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5 প্রভু দুষ্ট শাসকেদর রাজদণ্ড েভেঙ িদেয়েছন|
প্রভু তােদর ক্ষমতা েকেড় িনেয়েছন|

6 বািবেলর রাজা েরাধ তঁার প্রজােদর মারধর করেতন|
িতিন কখেনাই তঁার প্রজােদর মারধর েথেক েরহাই েদনিন|

িতিন েক্রাধ প্রজােদর শাসন কেরেছন|
িতিন প্রজােদর আঘাত না কের ক্ষান্ত থােকন িন|

7 িকন্তু এখন েগাটা েদশ শান্ত ও সুিস্থর হেয়েছ|
সকেল আনন্দ করেত শুরু কেরেছ|

8 তুিম একজন শয়তান রাজা িছেল|
িকন্তু েতামার শাসন েশষ হেয়েছ|

এমন িক েদবদারু ও িলবােনােনর এরস বৃক্ষরাও
েতামার পতেন খুশী|

এই গাছরা বেল, “রাজা আমােদর েকেট েফলত|
িকন্তু রাজার পতন হেয়েছ|
েস আর কখেনা উেঠ দঁাড়ােত পারেব না|”

9 পাতাল েতামার আগমেন িবচিলত হেচ্ছ|
পাতাল পৃিথবীর সমস্ত প্রধানেদর েপ্রতাত্মােদর েতামার জনয্ জািগেয় তুলেছ|
পাতাল রাজােদর তােদর িসংহাসন েথেক দঁাড় করােচ্ছ এবং তারা েতামার আগমেনর জনয্ প্রস্তুত|

10 এই সব েনতারা েতামার সেঙ্গ মজা করেব|
তারা বলেব, “তুিম এখন আমােদর মেতাই একিট মৃতেদহ|
তুিম িঠক আমােদর মেতাই|”

11 েতামার দম্ভ, েতামার অহঙ্কার পাতােল নািমেয় েদওয়া হেয়েছ|
েতামার বীণার সুর েতামার েসই গির্বত আত্মার আগমন েঘাষণা করেছ|

েপাকামাকড় েতামার েদহেক কুের কুের খােব|
তুিম তােদর ওপর িবছানার মেতা শুেয় থাকেব|
কৃিমরা েতামার েদহেক কম্বেলর মেতা েঢেক রাখেব|

12 তুিম সকােলর তারার মেতা িছেল|
িকন্তু এখন েতামার আকাশ েথেক পতন হেয়েছ|

একদা পৃিথবীর সমস্ত জািত েতামার সামেন মাথা নত কেরেছ|
িকন্তু এখন েতামােক েকেট েফলা হেয়েছ|

13 তুিম সবর্দা িনেজেক বলেত: “আিম হব পরাৎ  পেরর মেতা|
আিম স্বগর্ােরাহণ করব|
ঈশ্বেরর নক্ষত্রমণ্ডলীর উেদ্ধর্ আমার িসংহাসন উন্নীত করব|
আিম পিবত্র েদবতােদর সমাগম পবর্েত অিধষ্ঠান করব এবং ঐ পবর্েতর ওপর েদবতােদর সেঙ্গ
আমার সাক্ষাত হেব|

14আিম েমেঘর েবদীেত উঠব|
আিম পরাৎ  পেরর তুলয্ হব|”

15 িকন্তু েসটা ঘেটিন|
তুিম ঈশ্বেরর সেঙ্গ স্বেগর্ েযেত পােরা িন|
েতামােক সমািধস্থেলর গভীর অন্ধকাের িনমিজ্জত করা হেয়েছ|

16 েলাকরা েতামােক েদেখ েতামার কথা ভাবেব এবং েদখেব তুিম শুধুই একটা মৃতেদহ|
তারা েদখেব েয তুিম একিট শবেদেহর েচেয় েবশী িকছু নও এবং বলেব,
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“এ-ই িক েসই একই বয্িক্ত েয পৃিথবীর সমস্ত রােজয্র প্রচণ্ড ভেয়র কারণ িছল?
17 এ িক েসই বয্িক্ত েয নগেরর পর নগর ধ্বংস কের তােক মরুভূিমেত পিরণত করত?

এ িক েসই বয্িক্ত েয যুদ্ধবন্দী েলাকেদর বািড় িফরেত িদত না?”
18 পৃিথবীর সব রাজা সসম্মােন মারা েগেছন|

প্রেতয্ক রাজারই িনজস্ব সমািধ রেয়েছ|
19 িকন্তু েতামার মেতা অতয্াচারী রাজােক কবরও প্রতয্াখয্ান কেরেছ|

েতামার অবস্থা এখন গােছর কাটা ডােলর মেতা|
গােছর ডালেক েকেট েযমন ছঁুেড় েফেল েদওয়া হয় েতমিন তুিমও িনজ কবরস্থান েথেক দূের িনিক্ষপ্ত

হেয়ছ|
তুিম যুেদ্ধ িনহত েসইসব বয্িক্তর শরীর িদেয় ঢাকা যারা গেতর্ র মেধয্ পাথেরর মত গিড়েয় যায়|

তুিম েসই মৃতেদেহর মত যােক মািড়েয় যাওয়া হয়|
20অেনক রাজা মারা িগেয়েছ এবং তােদর িনজস্ব কবর রেয়েছ|

িকন্তু তুিম তােদর সেঙ্গ েযাগ িদেত পােরা না|
কারণ তুিম েতামার িনেজর েদশেকই ধ্বংস কেরছ|

তুিম েতামার প্রজােদর হতয্া কেরছ|
েতামার েছেলেমেয়রা েতামার মেতা ধ্বংসকাযর্ চািলেয় যােব না| তােদর িবরত করা হেব|

21 েতামরা তার েছেলেমেয়েদর হতয্ার জনয্ িনেজেদর প্রস্তুত কর|
তােদর হতয্া কর কারণ তােদর িপতা েদাষী|

তার েছেলেমেয়রা আর কখেনাই েদেশর শাসন কতৃর্ ত্ব হােত িনেত না পাের|
তার েছেলেমেয়রা আবার কখনও পৃিথবীটােক তােদর িনেজেদর শহের ভিরেয় েফলেত পারেবনা|

22 প্রভু সবর্শিক্তমান বলেলন, “আিম িবখয্াত শহর বািবেলর খয্ািতেক েশষ করব| আিম এখানকার
েলাকেদর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করব| আিম বািবেলর সমস্ত েলাকেক ধ্বংস করব| আিম তােদর েছেলেমেয়েদর,
তােদর েপৗত্র-েপৗত্রীেদর এবং তােদর প্রেপৗত্র-েপৗিত্রেদর ধ্বংস করব|” প্রভু িনেজ একথাগুিল বেলেছন|

23 প্রভু বলেলন, “আিম বািবলেক পশুেদর (অবাধ) িবচরণ ভূিমেত পিরণত করব| এই েদশ (শহর)
জলাভূিমেত পিরণত হেব| আিম �ধ্বংেসর ঝঁাটা� িদেয় বািবলেক িবদায় করব|” প্রভু সবর্শিক্তমান এই
কথাগুিল বলেলন|

ঈশ্বর অশূরেকও শািস্ত েদেবন
24প্রভু সবর্শিক্তমান প্রিতশ্রুিত িদেয় বলেলন, “আিম শপথ করিছ েয এই সব ঘটনাগুিল আমার ভাবনা,

পিরকল্পনা এবং সঙ্কল্প মেতা ঘটেবই| 25 আিম আমার েদেশ অশূর রাজেক ধ্বংস করব| আিম আমার
পবর্তগুেলার ওপেরঐ রাজার ওপর িদেয় েহঁেট যাব|এই রাজািটআমার েলাকেদর দােস পিরণতকেরিছল|
েস তােদর িদেয় ভারী েবাঝা বহন কিরেয়েছ| এই ভার সিরেয় েফলা হেব| 26 পৃিথবীবয্াপী আমার সমস্ত
েলাকেদরআিম এগুিল করার পিরকল্পনা কেরিছ| সমস্ত েদশেক শািস্ত েদওয়ারজনয্আিমআমার ক্ষমতােক
কােজ লাগাব|”

27 প্রভু যখন েকান পিরকল্পনা কেরন তখন কারও পেক্ষই তা বয্থর্ করা সম্ভব নয়| যখন প্রভু েলাকেদর
শািস্ত েদওয়ার জনয্ তঁার হাত েতােলন তখন কারও পেক্ষই তঁােক থামােনা সম্ভব নয়|

পেলষ্টীয়র প্রিত ঈশ্বেরর বাতর্ া
28 েয বছর আহস রাজার মৃতুয্ হয় েস বছর এই বাতর্ া প্রদান করা হেয়িছল|
29 েহ পেলষ্টীয়, েয রাজা েতামােদর ওপর অতয্াচার করত েস মারা যাওয়ায় েতামরা খুবই খুশী হেয়ছ|

িকন্তু েতামরা সিতয্ সিতয্ই আনিন্দত হেয়া না| এটা সিতয্ েয তার শাসেনর অবসান ঘেটেছ| িকন্তু এরপর
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রাজার পুত্র শাসন করেব| এবং এটা েকান সােপর আরও িবষাক্ত সােপর জন্ম েদওয়ার মেতা বয্াপার| এই
নতুন রাজা েতামােদর কােছ একিট অিত েবগবান এবং ভয়ঙ্কর সােপর মেতা হেব| 30 তেব আমার দীনহীন
েলাকরা িনরাপেদ েখেত পারেব, ঘুমােত পারেব এবং িনেজেদর িনরাপদ মেন করেব| তােদর েছেলেমেয়রা
িনরাপেদ থাকেব| আমার দিরদ্র েলাকরা শুেত পারেব এবং িনেজেদর িনরাপদ ভাবেত পারেব| িকন্তু আিম
দুির্ভক্ষ দ্বারা েতামার পিরবারেক হতয্া করব এবং েতামার অবিশষ্ট সমস্ত েলাক মারা যােব|

31 েহ পুরদ্বারবাসী েতামরা কঁাদ|
েহ পুরবাসী েতামরা িবলাপ কর|

েহ পেলষ্টীয়বাসী েতামরা ভয় পােব|
েতামােদর সাহস গরম েমােমর মেতা গেল যােব|

েদখ, েধঁায়া উত্তেরর িদক েথেক আসেছ|
অশূর েথেক শিক্তশালী েসনাবািহনী আসেছ|

32 এই েসনারা তােদর েদেশ বাতর্ াবাহক পাঠােব|
এই বাতর্ াবাহকরা তােদর েলাকেদর িক বলেব?

তারা েঘাষণা করেব: পেলষ্টীয় পরািজত হেয়েছ|
িকন্তু প্রভু িসেয়ানেক শিক্তশালী কেরেছন
এবং তার দীন দিরদ্র েলাকরা িনরাপেদ েসখােন আশ্রয় েনেব|

15
েমায়াব িবষয়ক ঈশ্বেরর বাতর্ া

1 এটা েমায়াব সম্পেকর্ একিট বাতর্ া:

এক িদন রােত েমায়ােবর আর নগর েথেক েসনারা সমস্ত ধনসম্পদ লুঠ করল|
ঐ রােতই নগরিটেক ধ্বংস করা হল|

এক িদন রােত েসনারা েমায়ােবর কীর নগর লুঠ করল|
ঐিদন রােতই নগরিটেক ধ্বংস করা হল|

2 রাজার পিরবার এবং দীবন শহেরর েলাকরা কান্নাকািট করার জনয্ উচ্চ স্থােন যােচ্ছ|
েমায়ােবর েলাকরা নেবা ও েমদবা শহেরর জনয্ কঁাদেছ|
সকেল তােদর েশাকপ্রকােশর জনয্ তােদর মাথা ও দািড় কািমেয় েফেলেছ|

3 বািড়র ছাদ েথেক রাস্তাঘাট পযর্ন্ত
সবর্ত্রই েমায়ােবর েলাকরা
েশােকর েপাশাক পের কান্নাকািট করেছ|

4 িহেশ্বান ও ইিলয়ালী শহেরর েলাকরা এত েজাের কান্নাকািট করেছ েয,
সুদূর যহস পযর্ন্ত তার শব্দ েশানা যােচ্ছ|

এমনিক েসনারাও আকিস্মক ভয় েপেয় িগেয়েছ|
তারা ভেয় কঁাপেছ|

5 েমায়ােবর দুঃেখ আমার হৃদয় বয্িথত|
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েলাকরা িনরাপত্তার জনয্ ছুটেছ|
তারা েসায়র, ইগ্লত্ -শিলশীযায় পযর্ন্ত যােচ্ছ|

তারা লূহীেতর পাবর্তয্ময় পথ ধের ওঠার সময়
িবশ্রীভােব িচৎকার কের কঁাদেছ|

েহােরাণিযেমর পেথ হঁাটার সময়
েলাকরা িচৎকার কের কঁাদেছ|

6 িকন্তু িনম্রীেমর কু্ষদ্র নদী মরুভূিমর মেতা শুিকেয় িগেয়েছ|
সমস্ত েছাট গাছপালা শুিকেয় িগেয়েছ|
েকান িকছুই আর সবুজ েনই|

7 তাই, েমায়াব তয্াগ করার আেগ েলাকরা তােদর িনজ িনজ িজিনসপত্র সংগ্রহ কের জড় করেছ
এবং উইেলা এিক এর ওপাের িনেয় যােচ্ছ|

8 েমায়ােবর সবর্ত্রই আতর্ নাদ েশানা যােচ্ছ|
ইগ্লিয়ম এবং েবর্-এলীম শহেরর েলাকরা কঁাদেছ|

9 দীেমােনর জল রেক্ত পিরপূণর্ হেয় িগেয়েছ|
এবং আিম দীেমােনর জনয্ আেরা দুঃখ আনব|

েমায়ােবর খুব অল্পসংখয্ক েলাক শত্রুেদর হাত েথেক রক্ষা েপেয় িগেয়েছ|
িকন্তু এই সব েলাকেদর ভক্ষণ করার জনয্ আিম অেনক িসংহ পাঠাব|

16
1 েহ েলাকরা, েদেশর শাসেকর জনয্ েতামরা একিট উপহার পাঠাও| েসলা েথেক একিট েমষশাবক

মরুভূিমর মেধয্ িদেয় িসেয়ান কনয্া পবর্েতর কােছ পািঠেয় দাও|

2 েমায়ােবর েমেয়রা অেণর্ান নদী পার হওয়ার েচষ্টা করেছ|
তারা এক জায়গা েথেক অনয্ জায়গায় সাহােযয্র জনয্ ছুটেছ|
তােদর অবস্থা েযন নীড় েভেঙ হািরেয় যাওয়া েছাট্ট পািখর মেতা|

3 তারা বলেছ, “আমােদর সাহাযয্ কর,
বেল দাও আমরা এখন িক করব!

েযমন কের ছায়া মধয্ােহ্নর গনগেন সূযর্ েথেক আমােদর রক্ষা কের,
েতমিন প্রভু শত্রুেদর হাত েথেক আমােদর রক্ষা কর|

আমরা শত্রুেদর হাত েথেক পািলেয় েবঁেচিছ|
আমােদর আড়াল কর|
আমােদর শত্রুেদর হােত তুেল িদও না|”

4 েমায়ােবর েলাকেদর েজার কের বািড় ছাড়া করা হেয়েছ|
তাই তােদর েতামােদর েদেশ বাস করেত দাও|

শত্রুেদর েচাখ েথেক তােদর লুিকেয় রােখা|
লুঠতরাজ বন্ধ হেব| শত্রুরা পরাস্ত হেব|
অতয্াচারী েলাকরা েদশ েছেড় চেল যােব|

5 তারপর দায়ুেদর পিরবার েথেক
একজন নতুন রাজা আসেবন|
িতিন িবশ্বস্ত, দয়ালু এবং েপ্রিমক হেবন|



িযশাইয় 16:6 991 িযশাইয় 17:1

এই রাজা নয্াযয্ িবচার করেবন|
যা িকছু ভাল এবং সিঠক েস সব কাজ িতিন তাড়াতািড় করেবন|

6আমরা েমায়াব্বাসীেদর অহঙ্কার এবং দািম্ভকতার কথা শুেনিছ|
তারা অহঙ্কারী এবং িহংস্র|

তারা দম্ভ কের,
িকন্তু তােদর দম্ভগুিল শুধুই কতগুিল ফঁাকা বুিল|

7 এই অহঙ্কােরর জনয্ েগাটা েমায়াব েদশ ভুগেব|
েমায়ােবর সমস্ত েলাক হাহাকার করেব|

তারা দুঃিখত হেব এবং অতীেত তােদর যা যা িছল তারা তা িফের েপেত চাইেব|
8 িহেশ্বােনর েক্ষত ও িসব্মার দ্রাক্ষােক্ষত নষ্ট হেয় িগেয়েছ|

িবেদশী শাসকরা তােদর সব দ্রাক্ষাগাছ েকেট েফেলেছ|
সুদূর যােসর শহর পযর্ন্ত এমনিক মরুভূিমর েভতর পযর্ন্ত তােদর দ্রাক্ষা বাগান ছিড়েয় থাকত|

তােদর শাখাগুিল এেকবাের সমুেদ্রর ওপার পযর্ন্ত ছিড়েয় পড়ত|
9 “আিম যােসর এবং িসব্মার েলাকেদর সেঙ্গ কঁাদব

কারণ দ্রাক্ষা েক্ষতগুিল ধ্বংস করা হেয়েছ|
আিম িহেশ্বান এবং ইিলয়ালীর েলাকেদর সেঙ্গ কঁাদব

কারণ েকান শসয্ সংগ্রহ হেব না|
েকান গ্রীষ্মকালীন ফসল উঠেব না|

তাই েকান আনন্দ উল্লাস হেব না|
10কারেমেল েকান আনন্দ গান হেব না|

শসয্ সংগ্রেহর সময়কার আনেন্দর আিম পিরসমািপ্ত ঘটাব|
দ্রাক্ষারস ৈতরীর জনয্ েয সমস্ত দ্রাক্ষা ৈতির হেয় আেছ

তা সব নষ্ট হেয় যােব|
11 তাই আিম েমায়াব এবং কীর্-েহরস

এই দুিট শহেরর জনয্ খুবই দুঃিখত|
12 েমায়ােবর েলাকরা তােদর উপাসনালেয় যােব|
েলাকরা প্রাথর্না জানােনার েচষ্টা করেব|

িকন্তু তারা তােদর পিরণাম িক হেব তা েদখেত েপেয় এত দুবর্ল হেয় পড়েব েয আর প্রাথর্না করেত
পারেব না|”

13প্রভু েমায়াব সম্পেকর্ এই ঘটনাগুিলর কথা বহুবার বেলেছন| 14এবং প্রভু এখন বেলন, “িতন বছেরর
মেধয্ এই িবপুল জনসংখয্া এবং অনয্ানয্ িজিনষ, যার জনয্ েমায়াব গির্বত, তার িবেশষ িকছুরই অিস্তত্ব
থাকেব না (িঠক েযমন ভাড়া করা সহকারীরা সময় েগােন)| শুধুমাত্র ক্ষীণবল গুিটকতক েলাক পেড়
থাকেব|”

17
অরােমর উেদ্দেশয্ ঈশ্বেরর বাতর্ া

1 এটা দেম্মশেকর জনয্ দুঃেখর বাতর্ া| প্রভু বলেলন এই ঘটনাগুিল দেম্মশেক ঘটেব:

“দেম্মশক এখন একিট শহর, িকন্তু এই শহর ধ্বংস হেয় যােব|
শহের ধ্বংসসূ্তপ ছাড়া আর িকছুই থাকেব না|
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2 েলাকরা অেরােয়র শহরগুিল তয্াগ কের পালােব|
এই সব খািল শহের েমেষর পাল েযখােন েসখােন অবােধ ঘুের েবড়ােত পারেব|
তােদর িবরক্ত করা বা ভয় েদখােনার েকউ থাকেব না|

3 ইফ্রিয়েমর দুগর্ নগরীগুিল (ইস্রােয়ল) ধ্বংস হেয় যােব|
দেম্মশেকর সরকার েশষ হেয় যােব|

ইস্রােয়েল েয ঘটনা ঘেটেছ অরােম তাই ঘটেব|
সমস্ত গুরুত্বপূণর্ েলাকেদর অপসারণ করা হেব|”
প্রভু সবর্শিক্তমান বলেলন এই ঘটনাগুিল ঘটেব|

4 যােকােবর সমস্ত মিহমা অবদিমত হেব|
তার সমৃিদ্ধ ক্ষয়লাভ করেব|

5ঐ সময়টা রফায়ীম উপতয্কায় ফসল েতালার সমেয়র মেতা হেব| শ্রিমকরা েক্ষত েথেক ফসল তুেল
তা এক জায়গায় জেড়া কের, তারপর তারা চারা গাছগুিল েথেক শেসয্র মাথা েকেট েনয় এবং শসয্ সংগ্রহ
কের|

6 েস সময়টা জলপাই (অিলভ) সংগ্রেহর কােলর মেতা হেব| েলাকরা জলপাই গাছ েথেক জলপাই
েতােল| িকন্তু কেয়কটা জলপাই সাধারণত গােছর মাথায় েথেক যায়| িকছু িকছু গােছর ডােলর মাথায়
চার-পঁাচটা কের জলপাই পেড় থােক| এখানকার শহরগুিলর অবস্থাও েসরকম হেব| প্রভু সবর্শিক্তমান এই
ঘটনাগুেলার কথা বলেলন|

7 েস সমেয় েলাকরা তােদর সৃষ্টিকতর্ া ঈশ্বেরর েখঁাজ করেবন| তােদর েচাখ ইস্রােয়েলর পিবত্রতেমর
িদেক েচেয় থাকেব| 8 েলাকরা তােদর ৈতরী েবদীগুেলার িদেক যােব না| তারা তােদর আেশরার খঁুিটর
কােছ এবং িনেজেদর হােত ৈতরী সূযর্েদবতার মূির্ত্তর কােছ েবদীেত যােব না| 9 েস সময় সমস্ত দুগর্
শহর পিরতয্ক্ত হেব| ঐ শহরগুিলর অবস্থা ইস্রােয়েলর েলাকরা আসার আেগ েদেশর পবর্ত ও জঙ্গেলর
পিরতয্ক্ত ভূিমর মেতা হেব| অতীেত ইস্রােয়েলর েলাকেদর আগমেনর সময় অনয্ সমস্ত েলাকরা পািলেয়
িগেয়িছল| ভিবষয্েত এই েদশ আবার পিরতয্ক্ত হেব| 10কারণ েতামরা েতামােদর রক্ষাকতর্ া ঈশ্বরেক ভুেল
িগেয়ছ| ঈশ্বর েয েতামােদর িনরাপদ জায়গা তা েতামরা স্মরণ করছ না|
েতামরা অেনক দূরদূরান্ত েথেক খুব ভােলা জােতর দ্রাক্ষা এেনছ| িকন্তু এগুেলােক েরাপণ করেল

গাছগুেলা জন্মােব না| 11এক িদন েতামরা েতামােদর দ্রাক্ষা গাছগুেলােক েরাপণ করেব| এবং তােদর বড়
করার েচষ্টা করেব| পেরর িদন গাছগুেলা বড় হেত আরম্ভ করেব| িকন্তু ফসল েতালার সমেয় েতামরা যখন
দ্রাক্ষা তুলেত যােব, েদখেব েয সব গাছগুেলা মের েগেছ| েকান েরাগ সব গাছেক েমের েফলেব|

12অেনক েলােকর কান্নার েরাল েশান|
তারা সমুেদ্রর েঢউেয়র মেতা,

সমুদ্র জেলাচ্ছােসর শেব্দর মেতা গজর্ ন করেছ|
13 েলাকরা এই েঢউেয়র মেতা গজর্ ন করেব|

িকন্তু ঈশ্বর তােদর ধমক েদেবন|
তাই তারা দূের পালােব|

তারা ঝেড়র সামেন ভূিষর মেতা িকংবা ঝেড়র মুেখ েছাট িশকড়ওয়ালা গােছর মেতা উেড় যােব|
14ঐ িদন রােত েলাকরা ভয় পােব|

সকাল হওয়ার আেগই সবাই পািলেয় যােব|
েকান িকছুই পেড় থাকেব না|

তাই শত্রুরা িকছুই পােব না|
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তারা আমােদর েদেশ আসেব|
িকন্তু েদেশ তখন িকছুই থাকেব না|

18
কূশীয়েদর প্রিত ঈশ্বেরর বাণী

1 কূশীয় নদীগুিলর ৈদঘর্য্ বরাবর েদশিটর িদেক েদখ| েদশিট পতেঙ্গ ভের িগেয়েছ| তুিম তােদর ডানার
ভন ভন শব্দ শুনেত পাচ্ছ| 2ঐ েদশিট েভলায কের সমুেদ্রর ওপাের বাতর্ াবাহক পাঠােচ্ছ|

েহ দ্রুতগামী বাতর্ াবাহকগণ,
দীঘর্কায় ও মসৃণত্বেকর েলাকেদর কােছ যাও|

সমস্ত জায়গার েলাকরা এই দীঘর্কায় এবং মসৃণত্বেকর েলাকেদর ভয় পায়,
তারা একিট শিক্তশালী জািত যারা অনয্ জািতেদর পরািজত কের|
তারা একিট েদেশ বাস কের েযিট নদীসমূহ দ্বারা িবভক্ত|

3ঐসব েলাকেদর সাবধান কের দাও েয তােদর েকান না েকান িবপদ ঘটেব|
এই েদেশর েলাকেদর েয িবপদ ঘটেব সারা পৃিথবীর েলাক তা েদখেত পােব|

এই সব লম্বা েলাকেদর কপােল যা ঘটেব তা পৃিথবীর সবাই পবর্েতর ওপের পতাকা ওড়ার দৃেশয্র মেতা
পিরষ্কার েদখেত পােব|

যুেদ্ধর আেগ িশঙা েফঁাকার শেব্দর মেতা পৃিথবীর সবাই পিরষ্কার ভােব তা শুনেত পােব|

4 প্রভু বলেলন, “েয জায়গা আমার জনয্ ৈতরী হেয়েছ আিম েসখােন থাকব|* িকন্তু 5আিম শান্তভােব
এইসব ঘটনা পযর্েবক্ষণ করব| গ্রীেষ্মর এক মেনারম দুপুের (েয সমেয় এক েফঁাটা বৃষ্টি হয় না অথচ েভাের
িশিশর পেড়|) 5 একটা ভয়ঙ্কর িকছু ঘটেব| এিট ঘটেব ফসল কাটার সমেয়র আেগ যখন ফুলগুিল ফুেট
যােব এবং নতুন দ্রাক্ষাগুিল মঞ্জরীত হেব এবং বাড়েত থাকেব; িকন্তু তখন শত্রুরা এেস গাছগুিল েকেট
েফলেব ও দ্রাক্ষা লতাগুিল িঁছেড় েফলেব এবং েসগুিল ছঁুেড় েফেল েদেব| 6দ্রাক্ষা েক্ষতগুিল পবর্েতর পািখ
এবং বনয্ জন্তুেদর খাবার জনয্ পেড় থাকেব| গ্রীষ্মকােল পািখরা দ্রাক্ষা-লতায বাসা বঁাধেব এবং শীতকােল
বনয্ জন্তুরা দ্রাক্ষা-লতা খােব|”

7তখন দীঘর্কায় ও মসৃণত্বেকর েলাকরা প্রভু সবর্শিক্তমােনর জনয্ একিট িবেশষ ৈনেবদয্ িনেয় আসেব|
সমস্ত জায়গার েলাকরা এই দীঘর্কায়, মসৃণত্বেকর েলাকেদর ভয় পায়| একিট ক্ষমতাবান জািত যারা অনয্
েদশসমূহেক পরাস্ত কের, তারা একিট েদেশ বাস কের েযিট নদীসমূহ দ্বারা িবভক্ত| এই ৈনেবদয্ িসেয়ান
পবর্েত, প্রভু েযখােন অিধষ্ঠান কেরন, েসখােন আনা হেব|

19
িমশের ঈশ্বেরর বাতর্ া

1 িমশর সম্পেকর্ বাতর্ া: েদেখা! প্রভু একটা দ্রুত ধাবমান েমেঘ চেড় আসেছন| িতিন িমশের যােবন এবং
তঁার এই আগমেন েসখানকার মূির্ত্তরা ভেয় কঁাপেব| সাধারণতঃ িমশরবাসীরা সাহসী িকন্তু প্রভুর আগমেন
তােদর সাহস গরম েমােমর মেতা গেল যােব|
* 18:4: েয � থাকব এটা হয়ত েজরুশােলেমর মিন্দরেক উেল্লখ করেছ|
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2ঈশ্বর বেলন: “আিম িমশেরর েলাকেদর িনেজেদর মেধয্ মারামাির করাব|ভাই লড়েব ভাইেয়র িবরুেদ্ধ|
প্রিতেবশীর িবরুেদ্ধ প্রিতেবশী|একশহরঅনয্ শহেরর িবরুেদ্ধ| এক রাজয্ অনয্ রােজয্র িবরুেদ্ধ| 3 েলাকরা
িবভ্রান্ত হেব| েলাকরা তােদর ভ্রান্ত েদবতা ও জ্ঞানী েলাকেদর দরবাের হািজর হেয় জানেত চাইেব তােদর
িক করা উিচৎ | েলাকরা যাদুকেরর কােছও িজজ্ঞাসা করেব| িকন্তু কােরার উপেদশই কাযর্করী হেব না|”
4 গুরু, সবর্শিক্তমান প্রভু বেলন, “িমশরেক আিম এক কেঠার প্রভুর হােত েদব| এক শিক্তশালী রাজা
েলাকেদর শাসন করেব|”

5 নীলনদ এমশঃ শুিকেয় আসেব| সমুদ্র েথেক জল চেল যােব| 6 সমস্ত নদীর জল দুগর্েন্ধ ভের যােব|
িমশেরর খালগুিল এমশঃ শুিকেয় যােব এবং জলহীন হেয় পড়েব| সমস্ত জলজ উিদ্ভদগুিলেত পচন ধরেব|
7 নীলনেদর তীর ধের েযসব েছাট গাছপালা আেছ েসগুেলা মের যােব এবং উেড় যােব| এমন িক নীলনদ
েযখােন সবেচেয় েবশী িবসৃ্তত, েসখানকার গাছপালাও মের যােব|

8 নীলনদ েথেক েয সমস্ত েজেলরা মাছ ধরত তারা এমশঃ িবষণ্ন হেব এবং কঁাদেব| যারা নীলনেদর ওপর
জাল িবিছেয় জীিবকা িনবর্াহ করত তারা দুবর্ল হেয় যােব| 9 েয সমস্ত মানুষ কাপড় ৈতরী কের তারাও ভীষণ
িবষণ্ন| কারণ কাপড় ৈতরীর প্রেয়াজনীয় ফ্লাক্স এক রকেমর গাছ আর নদীর পােড় জন্মােচ্ছ না| 10 নদীর
জল ধের রাখার জনয্ যারা বঁাধ ৈতরী করেতা, তারাও কাজ হািরেয় িবষণ্ন হেব|

11 েসায়ন শহেরর েনতারা েবাকা| ফেরৗেণর “িবজ্ঞ পিণ্ডতরা” ভুল উপেদশ িদেয়েছ| ঐ েনতারা
বেলেছন েয তঁারা জ্ঞানী ও রাজারই বংশধর| িকন্তু যতটা িবজ্ঞ বেল তঁারা িনেজেদর ভাবেছন ততটা তঁারা
নন| 12 িমশর, েতামার জ্ঞানী মানুষরা েকাথায়? ঐজ্ঞানী িবজ্ঞ বয্িক্তেদর জানেত হেব েয সবর্শিক্তমান প্রভু
িমশেরর জনয্ িক পিরকল্পনা কেরেছন| িক ঘটেব তা েজেন িনেয় তা তােদর অনয্েদর জানােনা উিচৎ |

13 েসায়ন শহেরর েনতােদর েবাকা বানােনা হেয়েছ| েনােফর েনতােদর ভ্রান্ত িজিনষ িবশ্বাস কিরেয়
ঠকােনা হেয়েছ| তাই তারা িমশরেক ভুল পেথ িনেয় যায়| 14 প্রভু, েনতােদর িবভ্রান্ত কেরেছন| তারা রাস্তা
ভুেলেছ এবং িমশরেক ভুল পেথ চািলত কেরেছ| েনতােদর সব কাজই ভুেল ভরা| তারা, মািটেত তােদর
বিমর ওপর মাতােলর মত টল্মল কের েহঁেট েবড়ায়| 15 েনতারা িমশেরর জনয্ িকছুই করেত পারেব না|
এই েনতারা হেচ্ছ “মাথা এবং েলজ|” তারা হেচ্ছ “গােছর মাথা এবং বৃন্তসমূহ|”

16 িমশরীয়রা েসই সময় ভীত-সন্ত্রস্ত েমেয়েদর মেতা হেয় পড়েব| প্রভু সবর্শিক্তমােনর আগমেন তারা
ভয় পােব| প্রভু েলাকেদর শািস্ত েদওয়ার জনয্ তার বাহু প্রসািরত করেবন এবং তারা ভীত হেব| 17 িযহূদা
হেব এমন এক জায়গা যা িমশেরর সব মানুেষর কােছই আতঙ্ক স্বরূপ| িমশেরর েকান মানুষ িযহূদার নাম
শুনেলই েস হঠাৎ  ই আতিঙ্কত হেয় পড়েব| প্রভু সবর্শিক্তমান এই ভােবই িমশরীয়েদর শািস্ত েদেবন বেল
পিরকল্পনা কেরেছন| 18 ঐ সময়, িমশেরর পঁাচিট শহেরর েলাকরা কনান ভাষায় (ইহুদীেদর ভাষা) কথা
বলেব| ঐ পঁাচিট শহেরর একিট হেব “ধ্বংেসর শহর|”* শহেরর েলাকরা প্রভু সবর্শিক্তমানেক েমেন
েনওয়ার অঙ্গীকার করেব|

19ঐ সময় িমশেরর মাঝখােন প্রভুর এক েবদী থাকেব| প্রভুেক সন্মান েদখােনার জনয্ িমশেরর সীমানায়
একিট সৃ্মিত স্তম্ভ থাকেব| 20এগুিল থাকার অথর্ সবর্শিক্তমান প্রভু কত ক্ষমতাধর তা েদখােনা| প্রভুর কােছ
সাহােযয্র জনয্ েকঁেদ পড়েলই সাহাযয্ িমলেব| প্রভু েলাকেদর কােছ একজন ত্রাণকত্তর্ া পাঠােবন েয তােদর
প্রিতরক্ষা করেব এবং তােদর পীড়নকারী েলাকেদর হাত েথেক উদ্ধার করেব|

21 িমশেরর েলাকরা েস সময় সিতয্ সিতয্ই প্রভুেকজানেব| তারা ঈশ্বরেক ভােলাবাসেব| েলাকরা ঈশ্বেরর
েসবা করেব এবং অেনক পশুবিল েদেব| তারা প্রভুর কােছ প্রিতশ্রুিত করেব এবং েসই প্রিতশ্রুিত পালন
করেব| 22প্রভু িমশেরর েলাকেদর শািস্ত েদেবন এবং তারপর তােদর ক্ষমা করেবন| পের ঐ েলাকরা প্রভুর
কােছ িফের আসেব| প্রভু প্রেতয্েকর প্রাথর্না শুনেবন এবং তােদর ক্ষমা করেবন|

23 েসই সময়, িমশর েথেক অশূর পযর্ন্ত একটা রাজপথ থাকেব| তখন অশূেরর েলাকরা ঐ পেথই
িমশের যােব এবং িমশেরর েলাকরা ঐ রাজপথ ধেরই অশূের আসেব| িমশর ও অশূেরর েলােকরা িমেল
িমেশ কাজ করেব|† 24 েস সময় ইস্রােয়ল, িমশর ও অশূর িমিলত হেব এবং েদশেক িনয়ন্ত্রণ করেব|
* 19:18: ধ্বংেসর শহর এই শহরিট “সূযর্ শহর” নােম পিরিচত| সম্ভবতঃ এিট হেচ্ছ েহিলও েপািলেসর ওপেরর শহরিট| † 19:23:
িমশর � করেব একসেঙ্গ উপাসনা করেব অথবা “িমশর অশূরেদর েসবা করেব|”
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এটা েদেশর পেক্ষ কলয্াণকর হেব| 25প্রভু সবর্শিক্তমান ঐ সিম্মিলত েদশগুিলেক আশীবর্াদ করেবন| িতিন
বলেবন, “িমশর তুিম আমার েলাক| অশূর আিম েতামােক সৃষ্টি কেরিছ| ইস্রােয়ল, তুিম আমার| েতামরা
প্রেতয্েকই আমার আশীবর্াদপুষ্ট!”

20
অশূর িমশর এবং কূশেক হারােব

1 সেগর্ান িছেলন অশূেরর রাজা| সেগর্ান তঁার েসনাপিত তত্তর্ নেক অেস্দাদ শহেরর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেত
পাঠান| তত্তর্ ন েসখােন িগেয় শহরিট দখল কের েনন| 2 েসই সময় প্রভু আেমােসর পুত্র িযশাইেয়র মাধয্েম
কথাবাতর্ া বেলিছেলন| প্রভু বেলন, “যাও, েতামার েকামর েথেক দুঃেখর কাপড় সরাও| পা েথেক জুেতা
খুেল েফল|” িযশাইয় প্রভুর আেদশ পালন করল| খািল পােয়, খািল গােয় িযশাইয় চারিদেক ঘুের েবড়াল|

3 তারপর প্রভু বলেলন, “িযশাইয় িতন বছর ধের খািল পােয় খািল গােয় ঘুের েবিড়েযেছ| এটা িমশর
এবং কূশ েদেশর কােছ একটা িনদশর্ন| 4 অশূেরর রাজা িমশর ও কূশেদশেক পরািজত করেব| অশূররা
বন্দীেদর তােদর েদশ েথেক ধের িনেয় যােব| বৃদ্ধ এবং য়ুবা বন্দীেদর খািল পােয় এবং েপাশাক-আশাক
না পিরেয় হঁািটেয় িনেয় যাওয়া হেব| তারা সমূ্পণর্ উলঙ্গ থাকেব| িমশেরর েলাকরা লিজ্জত হেব| 5 তারা
ভীত এবং হতাশ হেব কারণ তারা কূশ েদেশর কােছ সাহাযয্ আশা কেরিছল এবং িমশর েদেশর মিহমায়
তােদর আস্থা িছল|”

6 সমুেদ্রর ধাের বসবাসকারী েলাকরা বলেব, “আমরা ঐ েদশগুিলর কাছ েথেক সাহাযয্ পাবার ভরসা
কেরিছলাম| আমরা ওেদর কােছ ছুেট িগেয়িছলাম যােত অশূেরর রাজার হাত েথেক তারা আমােদর রক্ষা
কের| িকন্তু ওেদর িদেক তাকাও| ওরাও বন্দী| ওেদর েদশ দখল হেয় েগেছ| তাহেল আমরা িক ভােব মুিক্ত
পাব?”

21
বািবলেক ঈশ্বেরর বাতর্ া

1 সমুেদ্রর তীরবতীর্ মরুভূিম* সম্পেকর্ দুঃখ বাতর্ া:

মরুভূিম েথেক িকছু িবপদ আসেছ|
িযহূদার দিক্ষেণ মরু অঞ্চল েনেগভ েথেক একিট বাতােসর ঝটকার মেতা এটা আসেছ|
এটা ভয়ঙ্কর একটা েদশ েথেক আসেছ|

2আিম েদখিছ খুব ভয়ঙ্কর িকছু একটা ঘটেব|
আিম েদখিছ িবশ্বাসঘাতকরা েতামার িবরুেদ্ধ|

আিম েদখিছ েলাকরা েতামার সম্পদ লুঠ কের িনেচ্ছ|
এলম যাও এবং ঐ েলাকেদর িবরুেদ্ধ লড়াই কেরা|

মািদয়া শহেরর চারিদেক েতামার ৈসনয্েদর েমাতােয়ন কর এবং ওেদর হারাও|
আিম শহেরর সমস্ত খারাপ িজিনসেক ধ্বংস করব|

3আিম ঐসব ভয়ঙ্কর িজিনস েদেখিছ|
এখন আিম ভীত-সন্ত্রস্ত| ভেয়র কারেণ পাকস্থলীেত বয্থা পািচ্ছ|

ঐ বয্থা প্রসব যন্ত্রণার মেতা|
যা িকছু শুনিছ তাই আমােক ভয় পাইেয় িদেচ্ছ|

* 21:1: সমুেদ্র � মরুভূিম সম্ভবতঃ এিট বািবল েদশেক েবাঝােচ্ছ|
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যা িকছু েদখিছ তােত আিম ভেয় কঁাপিছ|
4আিম উিদ্বগ্ন, আিম ভেয় কঁাপিছ|

এখন আমার মেনারম সন্ধয্া ভেয়র রােত পযর্বিসত|

5 েলাকরা ভাবেছ সব িকছুই ভাল|
তারা বলেছ, “খাবার ও পান করার জনয্ েটিবল প্রস্তুত কর!
িঠক ঐ সময় ৈসনয্রা বলেছ, রক্ষীেদর িনেয়াগ কর|
আিধকািরকগণ উেঠ পড়
এবং েতামােদর বমর্েক পািলশ কর!”

6আমার প্রভুআমায় বলেলন, “শহের নজরদাির চালােনার জনয্ একজন মানুষ খঁুেজআেনা|ঐ েলাকিট
যা যা েদেখেছ তা অবশয্ই আমােক জানােব| 7 যিদ ঐ রক্ষী অশ্বােরাহী ৈসনয্েদর, গাধা ও উেটর সািরেক
এিগেয় আসেত েদেখ তাহেল খুব সন্তপর্েন ওেদর কথাবাতর্ া শুনেত েচষ্টা করেব|”

8 তারপর একিদন, েস সতকর্ বাণী েদেব:

“িসংহ! প্রভু, প্রিতিদন আিম পযর্েবক্ষণ েকন্দ্র েথেক লক্ষয্ রািখ|
প্রিত রােত আিম আমার পাহারা েদবার জায়গায় দঁািড়েয় পাহারা িদই|

9 িকন্তু ওরা আসেছ, আিম অশ্বােরাহী ৈসনয্ এবং েলাকেদর সাির েদখিছ|”

তখন এক বাতর্ াবাহক বলল,
“বািবেলর পতন হেয়েছ|
বািবল মািটেত মুখ থুবেড় পেড়েছ|

তার সমস্ত ভ্রান্ত েদবতার মূির্ত্তগুিল
মািটেত আছেড় টুকেরা টুকেরা কের ভাঙা হেয়েছ|”

10 িযশাইয় বলেলন, “েহ আমার েলাকরা, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর, প্রভু সবর্শিক্তমােনর কাছ েথেক আিম
যা যা শুেনিছলাম তা সবই েতামােদর জািনেয়িছ| খামাের শসয্ মাড়াই করার মেতা েতামােদরও মাড়ােনা
হেব|”

এদেমর প্রিত ঈশ্বেরর বাতর্ া
11 দূমা সম্পেকর্ বাতর্ া:

েসয়ীর (এদম) েথেক েকউ আমায় ডাকল|
েস বলল, “প্রহরী রােতর আর কতটুকু বািক?
আর কতক্ষণ এই অন্ধকার থাকেব?”

12 প্রহরী উত্তর িদল,
“সকাল আসেছ| িকন্তু তারপর আবার রাত আসেব|

এরপরও যিদ েতামার িকছু িজজ্ঞাসয্ থােক,
তাহেল িফের এেসা| (তখন আবার িজজ্ঞাসা) করেব|”
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আরেবর প্রিত ঈশ্বেরর বাতর্ া
13আরব সম্বেন্ধ দুঃেখর বাতর্ া:

দদান েথেক এক দল বয্বসায়ী তােদর বয্বসার িজিনসপত্র পশুর টানা গািড়েত (ক্য়ারাভান) চািপেয় িনেয়
আসেছ|

আরেবর মরুভূিমেত িকছু গােছর কােছ তারা রাত কাটাল|
14 তারা িকছু তৃষ্ণাতর্ ভ্রমণকারীেদর জল পান করােলা|

েটমার েলাকরা ঐ ভ্রমণকারীেদর খাদয্ও িদল|
15ঐসব েলাক তরবািরর নাগাল এিড়েয় পািলেয় েবড়ােচ্ছ|

তীেরর আওতা েথেক তারা পািলেয় েবড়ােচ্ছ|
িবধ্বংসী যুেদ্ধর হাত েথেক বঁাচেত

তারা পািলেয় যািচ্ছল|

16 সদাপ্রভু আমায় বেলিছেলন েয এই সব ঘটেব| প্রভু বেলিছেলন, “এক বছেরর মেধয্ই, েয ভােব
একজন ভাড়ােট সহকারী সময় েগােন, েকদেরর সমস্ত েগৗরব অদৃশয্ হেয় যােব| 17 েস সময় শুধু
কেয়কজন তীরন্দাজ, েকদেরর মহান ৈসনয্রা েবঁেচ থাকেব|” কারণ প্রভু, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর বেলেছন!

22

দশর্ন উপতয্কা সম্বেন্ধ ঈশ্বেরর বাতর্ া
1 দশর্ন উপতয্কা* সম্বেন্ধ দুঃেখর বাতর্ া:

েহ েলাকরা, েতামােদর িক হেয়েছ?
েতামার েলাকরা েকন ছােদ লুিকেয় থাকেছ?

2অতীেত এই শহরটা খুব বয্স্ত শহর িছল|
এই শহর িছল শব্দমুখর এবং সুখী|

িকন্তু এখন সব িকছুর পিরবতর্ ন হেয়েছ|
েতামার েলাকরা তরবািরর আঘাত ছাড়াই িনহত হেচ্ছ|
যুদ্ধ না কেরও মারা পেড়েছ|

3 েতামােদর সব েনতারা এক সেঙ্গ পািলেয় েগল|
িকন্তু সকেলই আবার বন্দী হেয়েছ|
েনতারা বন্দী হেয়েছ ধনুক ছাড়াই|

4 তাই আিম বলিছ, “আমার িদেক তািকও না|
আমােক কঁাদেত দাও|

েজরুশােলম ধ্বংেসর কারেণ আমার এই কান্না|
আমােক সান্ত্বনা িদেত েতামােদর ছুেট আসেত হেব না|”

* 22:1: দশর্ন উপতয্কা এিট েজরুশােলেমর েক সম্ভবতঃ এিট বািবল েদশেক েবাঝােচ্ছ|
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5 প্রভু একটা িদন েবেছ েরেখেছন| ঐ িদেন জািতদাঙ্গা হেব এবং িবভ্রািন্ত ছিড়েয় পড়েব| েলােকরা
দশর্ন উপতয্কায় এেক অপরেক পদদিলত করেব| শহেরর েদওয়াল েভেঙ্গ েফলা হেব| উপতয্কার েলাকরা
পাবর্তয্ শহের থাকা েলাকেদর উেদ্দেশয্ সাহােযয্র জনয্ িচৎকার করেব| 6 এলেমর অশ্বােরাহী ৈসনয্রা
তােদর তীেরর বয্াগ িনেয় যুদ্ধেক্ষেত্র যােব| কীেরর েলাকরা তােদর বমর্ প্রস্তুত রাখেব| 7 ৈসনয্রা েতামার
িবেশষ উপতয্কায় জমােয়ত হেব| উপতয্কািট রথ িদেয় ভের যােব| শহেরর প্রেবশপেথ অশ্বােরাহী ৈসনয্রা
িনেজেদর েমাতােয়ন রাখেব| 8ঐ সমেয় িযহূদার েলাকরা অরেণয্র প্রাসােদ মজুত যুদ্ধাস্ত্র বয্বহার করেত
চাইেব| ৈসনয্রা িযহূদার প্রাচীর েভেঙ েফলেব|

9-11দায়ুেদর শহেরর প্রাচীের ফাটল ধরেব এবং তুিম ঐ ফাটলগুিল েদখেত পােব| তাই তুিম বািড়ঘরগুিল
গুনেব এবং ঐ বািড়গুিলর পাথর বয্বহার কের প্রাচীেরর ফাটেল লাগােব| তুিম জল ধের রাখার জনয্ দুিট
প্রাচীেরর মাঝখােন একটা জায়গা ৈতির করেব এবং তুিম জল ধের রাখেত পারেব|
েতামরা ঐসব িনেজেদর রক্ষা করার জনয্ করেব| িকন্তু েয ঈশ্বর সব িকছু সৃষ্টি কেরেছন েতামরা েসই

ঈশ্বরেক িবশ্বাস করেব না| অেনক িদন আেগ িযিন আমােদর জনয্ এই সব িকছু কেরেছন েসই একজনেক
(ঈশ্বর) েতামরা েদখেব না| 12 তাই, আমার সদাপ্রভু, সবর্শিক্তমান, েলাকেদর তােদর মৃত বনু্ধেদর জনয্
কঁাদেত এবং েশাকপ্রকাশ করেত বলেবন| েলাকরা তােদর দািড় কািমেয় েফলেব এবং দুঃেখর েপাশাক
পরেব| 13 িকন্তু েদখ, েলাকরা এখন সুখী| তারা আনন্দ করেছ| বলেছ:

গবািদ পশু ও েমষেদর মার, আমরা উৎসব করব|
েতামরা খাদয্ খাও ও দ্রাক্ষারস পান কর|

খাও এবং পান কর কারণ আমরা েতা আগামী কাল মরব|

14 প্রভু সবর্শিক্তমান এগুিল আমােক বলেলন এবং আিম তা িনেজর কােন শুনলাম: “েতামরা খারাপ
কাজ কেরছ তাই েদাষী সাবয্স্ত হেয়ছ এবং আিম প্রিতশ্রুিত িদিচ্ছ এই পাপ ক্ষমা করার আেগই েতামরা
মারা যােব|” আমার সদাপ্রভু সবর্শিক্তমান এই কথাগুিল বলেলন|

িশেব্ন ঈশ্বেরর বাতর্ া
15 আমার সদাপ্রভু, সবর্শিক্তমান আমােক এই কথাগুিল বেলিছেলন, িশেব্ন নামক এই ভৃেতয্র কােছ

যাও|ঐ ভৃতয্ হল রাজপ্রাসােদর অধয্ক্ষ| 16 ভৃতয্িটেক িজজ্ঞাসা কর “এখােন িক করছ? েতামার পিরবােরর
েকউ িক এখােন সমািহত হেয়েছ? েকন তুিম এখােন কবর খঁুড়েছা? িযশাইয় বলেলন, “এই েলাকটার
িদেক েদখ| েস একিট উঁচু জায়গায় কবর খঁুড়েছ| এই েলাকিট পাথর েকেট েকেট িনেজর কবর ৈতির
করেছ|

17-18 “েহ মানুষ, প্রভু েতামায় িপেষ মারেবন| প্রভু েতামােক একটা েছাট েগালায পিরণত করেবন এবং
দূেরর একিট িবশাল েদেশ েতামােক ছঁুেড় েফলেবন এবং েসখােন তুিম মারা যােব|
প্রভু বলেলন, “তুিম েতামার যুদ্ধরেথর জনয্ খুবই গির্বত| িকন্তু ঐ দূরবতীর্ েদেশ নতুন শাসেকর কােছ

েতামার েথেকও ভাল যুদ্ধরথ থাকেব| তাই েতামার রথ ঐ রাজপ্রাসােদ েতমন গুরুত্ব পােব না| 19 এখােন
আিম েতামার গুরুত্বপূণর্ কােজ বাধার সৃষ্টি করব| েতামার নতুন মিনব এেত িবরক্ত হেয় েতামায় গুরুত্বপূণর্
কাজ েথেক সিরেয় েদেবন| 20ঐসময়,আিমআমার দাস, ইলীয়াকীমেক ডাকব| ইলীয়াকীম হেচ্ছ িহিল্কেয়র
পুত্র| 21আর আিম েতামার আলখাল্লাটা েনব এবং ঐ দাসেক তা পরেত েদব| েতামার শাসনদণ্ডিট আিম
তার হােত তুেল েদব এবং েস েজরুশােলম ও িযহূদায় বসবাসকারী েলাকেদর িপতার মত হেব|

22 “আিম দায়ুেদর বািড়র চািব ঐ মানুষটার গলায় ঝুিলেয় েদব| যিদ েস একটা দরজা েখােল, তাহেল
েস দরজা েখালাই থাকেব| েকউই তা বন্ধ করেত সক্ষম হেব না| যিদ েস একটা দরজা বন্ধ কের তাহেল
ঐ দরজা বন্ধই থাকেব| েকউই তা খুলেত পারেব না| 23আিম দাসিটেক েপেরেকর মেতা শক্ত কের গড়ব
যােত শক্ত কােঠর েবােডর্ হাতুিড়র আঘােত েস অনায়ােস ঢুকেত পাের| ঐ ভৃতয্িট তার িপতার বািড়েত
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একিট সম্মােনর আসন পােব| 24 তার ৈপতৃক বািড়েত যত গুরুত্বপূণর্ ও সম্মানজনক বস্তু আেছ তার গােয়
ঝুিলেয় েদওয়া হেব| বড়রা এবং েছাট েছাট েছেলেমেয়রা তার ওপর িনভর্ র করেব| ঐসব েলাক েছাট্ট থালা
এবং বড় জেলর েবাতেলর মত তার গােয় ঝুেল থাকেব|

25 “েসই সময়, েপেরকিট (িশেব্ন) েযটা এখন একটা খুব শক্ত েবােডর্ র ওপর হাতুিড় িদেয় েঢাকােনা
হেয়েছ, তা দুবর্ল হেয় যােব এবং পেড় যােব| ঐ েপেরকিট মািটেত পড়েব এবং ওর সেঙ্গ েঝালােনা সমস্ত
বস্তু আছেড় পেড় ধ্বংস হেব| এই হল তার (েজরুশােলম) সম্বেন্ধ বাতর্ া, কারণ প্রভু এ কথা বেলেছন|

23
িলবােনােনর প্রিত ঈশ্বেরর বাতর্ া

1 েসার সম্বেন্ধ দুঃেখর বাতর্ া:

তশীর্েশর জাহাজসমূহ,
“দুঃখ কর এবং কঁােদা!
েকননা েতামােদর বন্দরিট ধ্বংস হেয়েছ|”

2 সমুেদ্রর ধাের বসবাসকারী েলাকেদর িবরত হওয়া ও িবষণ্ন হওয়া উিচৎ |
েসার িছল সমুদ্র উপকুলবতীর্ সীেদােনর বিণক|
সমুদ্র তীরবতীর্ হওয়ার দরুণ এই শহরিট তার বয্বসায়ীেদর জলপেথ বয্বসা করেত পাঠায় এবং
ধনসম্পদ িদেয় েদশিটেক ভের িদেয়িছল|

3 শেসয্র সন্ধােন এখানকার েলাকরা জলপেথ ভ্রমণ কের|
নীলনেদর ধাের জন্মােনা শসয্ েসােরর েলাকরা িকেন এেন
অনয্ জািতর কােছ তা িবিক্র কের|

4 সীেদান, েতামার ভীষণ িবষণ্ন হওয়া উিচৎ ,
কারণ সমুদ্র ও সমুেদ্রর দুগর্ বলেছ:

আমার েকান সন্তান েনই|
গভর্ যন্ত্রণা িক তা আিম বুিঝিন|
আিম েকান িশশুর জন্ম িদই িন|
আিম তরুণ তরুণীেদর গেড় তুলেতও সাহাযয্ কিরিন|

5 িমশর, েসার সম্বেন্ধ এমন সংবাদ পােব|
এই খবর িমশরেক দারুণ শারীিরক ও মানিসক যন্ত্রণায় েফলেব|

6 মালবাহী জাহাজগুিলেক তশীর্েশ িফের আসেতই হেব|
সমুেদ্রর ধাের বসবাসকারী েলাকেদর িবলাপ করেত হেব|

7অতীেত েসার শহর আনন্দ, উৎসেব েমেতেছ| প্রথম েথেকই শহরিট বড় হেয় চেলেছ|
বসিত স্থাপেনর জনয্ শহরিটর নাগিরকরা দূর দূরােন্ত ভ্রমণ কেরেছ|
ঐ শহের বাস করেত দূর দূরান্ত েথেক েলাকরা এেসেছ|

8 েসার শহের অেনক েনতা ৈতরী হেয়েছ|
শহেরর বিণকরা েযন রাজপুত্র|

এখানকার েয সব েলাকরা নানা িজিনসপত্র েকনােবচা কের তারা সব জায়গায় সম্মান েপেয়েছ|
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সুতরাং েসােরর িবরুেদ্ধ েক পিরকল্পনা কেরিছল?
9 প্রভু সবর্শিক্তমানই এই পিরকল্পনার েনপথয্ কািরগর|

িতিন তােদর গুরুত্বহীন করার িসদ্ধান্ত েনন|
10 তশীর্শ েথেক আসা মালবাহী জাহাজগুিল স্বেদেশ িফের যাও|

সমুদ্রটােক েছাট নদী মেন কের েপিরেয় যাও|
েকান বয্িক্তই এখন েতামায় থামােব না|

11 সমুেদ্রর ওপেরও প্রভু তঁার বাহু প্রসািরত কেরেছন|
েসােরর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেত অনয্ানয্ রাজয্গুিলেক িতিন একিত্রত করেছন|

প্রভু কনানেক তার িনরাপদ জায়গা
েসারেক ধ্বংস করার আেদশ িদেয়েছন|

12 প্রভু বেলন, “েহ সীেদােনর কুমারী কনয্া, তুিম ধ্বংস হেব!
েতামার আনন্দ করবার আর েকান সুেযাগ থাকেব না|”

িকন্তু েসােরর েলাকরা বলেছ, “সাইপ্রাস আমােদর সাহাযয্ করেব|”
িকন্তু যিদ তুিম সমুদ্র েপিরেয় সাইপ্রােস যাও, তাহেল িবশ্রাম করার েকান জায়গা তুিম খঁুেজ পােব
না|

13 তাই েসােরর েলাকরা বলেছ, “বািবেলর েলাকরা আমােদর সাহাযয্ করেব|”
িকন্তু কল্দীয়েদর েদেশর িদেক তাকাও, বািবল এখন আর েদশ নয়|

অশূররা বািবেল আক্রমণ চািলেয় শহেরর চািরিদেক দুগর্ ৈতরী কেরেছ|
ৈসনয্রা সুন্দর সুন্দর বািড়ঘর েথেক সব িজিনসপত্র লুঠ কের িনেয়েছ|

অশূররা বািবলেক এেকবাের বনয্প্রাণীেদর থাকার জায়গায় পিরণত কেরেছ|
তারা বািবলেক ধ্বংসসূ্তেপ পিরণত কেরেছ|

14 সুতরাং তশীর্শ েথেক আসা মালবাহী জাহাজগুিল দুঃিখত হও|
েতামার িনরাপদ জায়গা (েসার) ধ্বংস হেব|

15 েলাকরা প্রায় 70 বছর পযর্ন্ত েসারেক ভুেল থাকেব| (এটা েকান রাজার রাজত্ব কােলর সীমা|)70
বছর পর েসােরর অবস্থা িঠক এই গােনর মেধয্ েবশয্ার মত হেব:

16 ওেহ েবশয্া, পুরুষরা েতামায় ভুেল েগেছ|
তুিম বীণা িনেয় শহর পিরক্রমায় যাও|

মধুর তােল বাজাও| সুন্দর কের গান গাও|
েতামার গান মােঝ মােঝ গাও|
তাহেল েলাকরা হয়েতা েতামােক আবার িচনেত পারেব|

17সত্তর বছর পর, প্রভু েসারেক স্মরণ করেবন এবং তােক তঁার িসদ্ধান্ত জানােবন| েসার আবার আেগর
মেতা বয্বসা শুরু করেব| েসার পৃিথবীর সমস্ত জািতর সেঙ্গ েবশয্াবৃিত্তেত প্রশ্রয েদওয়া একিট েবশয্ার
মত হেব| 18 িকন্তু েস উপাজর্ েনর টাকাপয়সা ধের রাখেত পারেব না| বয্বসার লােভর টাকা প্রভুর জনয্
সিঞ্চত হেব| যারা প্রভুর েসবা করেব তারাই লভয্াংেশর টাকা পােব| সুতরাং প্রভুর দাসরা সুন্দর জামাকাপড়
পরেব এবং আশ িমিটেয় খাওয়াদাওয়া করেব|

24
ঈশ্বর ইস্রােয়লেক শািস্ত েদেবন
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1 েদেখা! প্রভু এই েদশেক ধ্বংস করেবন এবং এই েদশ েথেক িতিন সব িকছু ধুেয় মুেছ েদশিটেক
পিরষ্কার করেবন| িতিন েদেশর েলাকেদর সুদূের তািড়েয় েদেবন| 2 েসই সময়, সাধারণ েলাকরা এবং
যাজকগণ সমতুলয্ হেব| ক্রীতদাস ও মিনব, দাসী ও কত্রীর্, এেতা ও িবিক্রেতা, 3 ঋণগ্রাহক ও ঋণদাতা
সকেল সমান হেব| সমস্ত েলাকেক েদেশর বাইের েযেত বাধয্ করা হেব| সমস্ত সম্পদ িনেয় েনওয়া হেব|
কারণ প্রভুর আেদেশই ঐসব ঘটনা ঘটেব| 4 েদশিট শূনয্ ও দুবর্ল হেয় পড়েব| এই েদেশর মহান েনতারা
ক্ষমতাহীন হেবন|

5 এই েদেশর েলাকরাই েদেশর মািটেক েনাংরা কের তুেলেছ| িক কের এটা ঘটল? ঈশ্বেরর িশক্ষার
িবরুেদ্ধ েলাকরা ভুল কাজ কেরিছল| েলাকরা ঈশ্বেরর িবিধ মােনিন| অেনক িদন আেগ েলাকরা ঈশ্বেরর
সেঙ্গ একিট চুিক্ত কেরিছল| িকন্তু েসই সব েলাকরাই ঈশ্বেরর সেঙ্গ তােদর চুিক্ত ভঙ্গ কেরিছল| 6এই েদেশর
েলাকরা তােদর ভুল কােজর জনয্ েদাষী িছল| তাই এই েদশেক ধ্বংস করার জনয্ ঈশ্বর প্রিতশ্রুিতবদ্ধ|
েলাকেদর শািস্ত েদওয়া হেব| শুধুমাত্র িকছু েলাক েবঁেচ থাকেব|

7 দ্রাক্ষা েক্ষত মৃতপ্রায়| নতুন দ্রাক্ষারস অেপয| অতীেত মানুষ সুখী িছল| িকন্তু তারা এখন দুঃখী|
8-9 েলাকরা তােদর আনন্দ প্রকাশ করা বন্ধ কের িদেয়েছ| সমস্ত সুন্দর শব্দ েথেম িগেয়েছ| খঞ্জর এবং
বীণা েথেক িনগর্ত মধুর সঙ্গীত েথেম িগেয়েছ| দ্রাক্ষারস পােনর সময় েলাকরা আর আনেন্দর গান গায় না|
অনুগ্র সুরার স্বাদ এখন েলাকেদর েতেতা লােগ|

10এই শহর চূণর্-িবচূণর্ হেয় েগেছ| প্রিতিট বাড়ী বন্ধ, তাই েকউ তার িনেজর বাড়ীেত ঢুকেত পারেছ না|
11এখন েলাকরা হােট বাজাের দ্রাক্ষারেসর েখঁাজ করেছ| িকন্তু সমস্ত সুখ উেব েগেছ| আনন্দ চেল েগেছ
সহস্র েয়াজন দূের| 12 শহরিট ধ্বংস হেয় পেড় রেয়েছ| এমনিক ফটকগুিলও চূণর্-িবচূণর্|

13 শসয্ সংগ্রেহর পের জলপাই গােছ েযমন
গুিটকতক জলপাই পেড় থােক

িঠক েতমিন অেনকগুিল জািতর মেধয্ এই েদশও একািক পেড় থাকেব|
14 েবঁেচ যাওয়া েলাকরা িচৎকার করেত শুরু করেব|

তােদর এই িচৎকার সমুেদ্রর গজর্ েনর েথেকও েবশী হেব|
প্রভুর মহানুভবতায তারা সুখী হেব|

15 েসই সব েলাকরা বলেব, “প্রােচয্র মানুষরা প্রভুর প্রশংসা কর!
দূর েদেশর মানুষরা
প্রভু ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর নােম প্রশংসা কর|”

16 পৃিথবীর সমস্ত প্রান্ত েথেক আমরা প্রশংসা গীত শুনব|
েলাকরা গাইেব: “ধািম্মর্কজনিট, মিহমািন্বত হউন|”

িকন্তু আিম বিল, “আিম মারা যািচ্ছ|
আমার পেক্ষ সব িকছু ভয়ঙ্কর হেয় উেঠেছ|

িবশ্বাসঘাতকরা মানুেষর িবরুেদ্ধ
িবশ্বাসঘাতকতা করেছ|

17 এই েদেশর অিধবাসীেদর িবপদ আিম েচােখর সামেন েদখেত পািচ্ছ|
তােদর জনয্ েপেত রাখা ফঁাদ, গতর্ এবং ভয় আিম েদখেত পািচ্ছ|

18 েলাকরা তােদর িবপেদর কথা শুেন ভীত হেব|
িকছু েলাক পািলেয় যাওয়ার েচষ্টা করেব

িকন্তু তারা গেতর্ পেড় িগেয় ফঁােদ বন্দী হেব|
তােদর মেধয্ কেয়ক জন গতর্ েথেক উেঠ আসেব
িকন্তু তারা অনয্ ফঁােদ ধরা পড়েব|”

আকােশ বঁােধর দরজা খুেল যােব এবং প্লাবন হেব|
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পৃিথবীর িভতগুেলা নেড় উঠেব|
19 ভূিমকম্প হেব|

পৃিথবী েফেট েচৗিচর হেয় যােব|
20 এই পৃিথবী পােপ ভারাক্রান্ত|

তাই তা ভােরর তলায় চাপা পড়েব|
জীণর্ বািড়র মেতা তা েকঁেপ উঠেব,

মৎত মানুেষর মেতা পেড় যােব|
পৃিথবী পেড় েগেছ এবং আর কখনও উেঠ দঁাড়ােব না|

21 েসই সময়ই প্রভু তঁার িবচার শুরু করেবন|
িতিন স্বেগর্র স্বগীর্য় েসনােদর*
এবং পৃিথবীর পাির্থব রাজােদর িবচার করেবন|

22 তখন বহু মানুষ একিত্রত হেব|
তােদর মেধয্ েকউ আেছ ভূগভর্ স্থ কেয়েদ বদ্ধ|
েকউ আেছ কারাগাের|
িকন্তু অবেশেষ, অেনক িদন পের তােদর সকেলর িবচার হেব|

23 েজরুশােলেমর িসেয়ান পবর্েত প্রভু রাজার মত শাসন করেবন|
গণয্মানয্ েলাকেদর উপিস্থিতেত তঁার উজ্জ্বল মিহমা প্রকািশত হেব|
তঁার মিহমা এত উজ্জল হেব েয তা েদেখ
চঁাদ িবহবল হেব এবং সূযর্ লজ্জা পােব|

25
ঈশ্বেরর প্রিত প্রাথর্নাগীত

1 প্রভু, আপিনই আমার ঈশ্বর|
আপনােক আিম সম্মান কির এবং আপনার নােমর প্রশংসা কির|

আপিন িবস্ময় সৃষ্টি কেরেছন|
বহুিদন আেগ আপিন যা যা বেলিছেলন তা বেণর্ বেণর্ সেতয্ পিরণত হেয়েছ|

আপিন যা যা ঘটার কথা বেলিছেলন িঠক তাই তাই ঘেটেছ|
2আপিন শহর ধ্বংস কেরেছন|

েয শহর িছল শিক্তশালী প্রাচীর িদেয় েঘরা তা এখন ধ্বংসসূ্তপ মাত্র|
িবেদশী প্রাসাদ সব ধ্বংস হেয় িগেয়েছ|

তা আর েকান িদনও িনমর্াণ করা যােব না|
3 শিক্তমান েদশগুিল আপনােক শ্রদ্ধা করেব, সম্মান জানােব|

শিক্তশালী শহেরর ক্ষমতাবান েলাকরা আপনােক ভয় পােব এবং সম্মান করেব|
4 প্রভু আপিনই দিরদ্রেদর কােছ এক িনরাপদ আশ্রয়|

এেদর পরািজত করেত প্রভুত সমসয্া শুরু হেব|
িকন্তু আপিন তােদর রক্ষা করেবন|

প্রভু, আপিন েলাকেদর কােছ বনয্া ও দাবদাহ েথেক রক্ষা পাবার মেতা সুরিক্ষত গৃহ|
ভয়ঙ্কর ঝড় বৃষ্টির মেতা সংকটসমূহ আসেব এবং েদওয়ােল ধাক্কা মারেব, িকন্তু গৃেহর েভতেরর
েলাকরা আঘাত পােব না|

5 শত্রুরা এেস িচৎকার েচঁচােমিচ েগালমাল শুরু করেব|
* 24:21: স্বগীর্য়় েসনা এর অথর্ “তারকা,” যােদর অনয্ জািতরা েদবতা িহসােব পূজা করত|
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ভয়ঙ্কর শত্রুরা আরও ভয়ঙ্কর হেয় উেঠ আহবান জানােব|
িকন্তু ঈশ্বর আপিনই তােদর থািমেয় েদেবন|

যিদও গ্রীেষ্ম মরুভূিমেত কেয়কিট উিদ্ভদ জন্মায়, পিরেশেষ তারা শুিকেয় যােব এবং ভূিমেত পিতত
হেব|

একই ভােব, আপিনও আপনার শত্রুেদর পরািজত করেবন এবং তােদর হঁাটু েগেড় বসেত বাধয্ করেবন|
ঘন েমঘ েযমন গ্রীেষ্মর প্রখর উত্তাপেক আটেক েদয় িঠক েসই ভােব আপিনও শত্রুেদর ভয়ঙ্কর
িচৎকার থািমেয় েদেবন|

অনুগতেদর জনয্ ঈশ্বেরর মহােভাজ
6 েসই সময়, প্রভু সবর্শিক্তমান এই পবর্েতর সমস্ত জািতেক এক ভুিরেভােজ আপয্ািযত করেবন| েসই

েভােজ েসরা খাদয্ ও পানীয় থাকেব| মাংস হেব নরম ও সুস্বাদু|
7 িকন্তু এখন, সমস্ত জািত ও েলাকেদর একিট েঘামটা আচ্ছািদত করেছ| িতিন এই েঘামটা নষ্ট কের

েদেবন| 8 িকন্তু মৃতুয্ িচরতের ধ্বংসপ্রাপ্ত হেব| আমার সদাপ্রভু প্রেতয্কিট মুখ েথেক প্রিতিট অশ্রুকণা
মুিছেয েদেবন| অতীেত তঁার সমস্ত অনুরাগী ভক্তরা িছল িবষণ্ন| িকন্তু ঈশ্বর পৃিথবী েথেক মুেছ েদেবন
িবষণ্নতা| এ সমস্তই ঘটেব কারণ প্রভু এসব ঘটনার কথাই বেলেছন|

9 েস সময় েলাকরা বলেব,
“এই েতা আমােদর ঈশ্বর|

িতিনই েসই যার জনয্ আমরা প্রতীক্ষারত|
িতিন আমােদর রক্ষা করেত এেসেছন|

আমরা আমােদর প্রভুর প্রতীক্ষায় আিছ|
তাই িতিন আমােদর রক্ষা করার সময় আমরা সুখী এবং আনিন্দত হব|”

10 এই পবর্েত প্রভুর শিক্ত িবরাজমান|
তাই েমায়াব পরািজত হেব|

আবজর্ নার সূ্তেপ খেড়র ওপর িদেয় েহঁেট যাবার মেতা
প্রভু শত্রুেদর পদদিলত করেবন|

11 সঁাতার কাটা মানুেষর মেতা প্রভু তঁার বাহু প্রসািরত কের
েলােক েযসব িজিনস িনেয় গবর্ কের েসসব িজিনসেক একিত্রত করেবন|

িতিন মানুেষর ৈতরী সুন্দর সুন্দর িজিনসগুেলােক
দূের ছঁুেড় েফেল েদেবন|

12 প্রভু মানুেষর লম্বা প্রাচীর ও িনরাপদ জায়গাগুিলেক ধ্বংস কের
মািটর ধূেলায় িমিশেয় েদেবন|

26
ঈশ্বেরর প্রশংসা গীত

1 েস সমেয় িযহূদার েলাকরা এই গান গাইেব:

প্রভু আমােদর পিরত্রাণ িদন|
আমােদর একিট শিক্তশালী দুেভর্ দয্ নগর আেছ|

2ফটকগুিল েখােলা| এক নয্ায়পরায়ণ জািত প্রেবশ করেব|
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এরা ঈশ্বেরর সুিশক্ষা েমেন চেল|

3 প্রভু, েযসব েলাকরা
আপনার ওপর িনভর্ র কের এবং আপনার ওপর আস্থা রােখ
তােদর প্রকৃত শািন্ত িদন|

4 সদা সবর্দা প্রভুেক িবশ্বাস কর|
িতিন েতামােদর িচরকােলর িনরাপদ আশ্রয়|

5 িকন্তু প্রভু দািম্ভক শহরেক ধ্বংস করেবন
এবং তার অিধবাসীেদর শািস্ত েদেবন|

দািম্ভক শহরেক িতিন মািটেত ছঁুেড় েফলেবন|
েসই শহর ধূেলায় মুখ থুবেড় পড়েব|

6 তখন দীনহীন এবং িবনয়ী মানুষরা েসই ধ্বংসসূ্তেপর ওপর িদেয় েহঁেট যােব|

7 সততাই ভাল েলােকর েবঁেচ থাকার পথ|
যা িকছু সরল ও সতয্ ভাল েলাকরা তােকই অনুসরণ কের|

ঈশ্বর আপিন েসই পথেক মসৃণ করুন
যােত সহেজ তােক েমেন চলা যায়|

8 িকন্তু প্রভু আমরা আপনার িবচােরর িদেক তািকেয় রেয়িছ|
আমােদর আত্মাগুিল আপনােক এবং আপনার নামেক স্মরণ করেত চাইেছ|

9আমার আত্মা আপনার সােথ রািত্রবাস করেত চায়|
আমার আত্মা প্রিতিট নতুন িদেনর েভাের আপনার সেঙ্গ থাকেত চায়|

পৃিথবীেত আপনার িবচার যখন েনেম আসেব
তখন মানুষ েবঁেচ থাকার সিঠক পথ িশখেব|

10 দুষ্ট েলাকেদর প্রিত যিদ আপিন শুধু দয়া েদখান
তাহেল তারা েকান িকছু ভাল করেত িশখেব না|

এমনিক দুষ্ট েলাকরা ভােলা পৃিথবীেত বাস করেলও তারা খারাপ কাজ করেব|
তারা কখনও প্রভুর মহত্ব েদখেত পায় না|

11 িকন্তু প্রভু েসই সব েলাকেদর শািস্ত েদবার জনয্ প্রস্তুত েহান|
িনিশ্চত ভােবই তারা এটা েদখেত পােব|

তারা িক এটা েদখেত পােব না?
প্রভু, দুষ্টরা েদখুক েয আপনার েলাকেদর জনয্ আপনার েয ভালবাসা তা খুব দৃঢ়|
িনিশ্চত ভােব তারা লিজ্জত হেব|
আপনার শত্রুেদর জনয্ েয আগুন রাখা আেছ তা ওেদর পুিড়েয় েশষ কের েফলুক|

12 প্রভু, আমরা েয সব কাজ করার েচষ্টা কেরিছলাম েস সব কােজ আপিন সফল হেয়েছন|
তাই আমােদর শািন্ত িদন|

ঈশ্বর তঁার েলাকেদর নতুন জীবন েদেবন
13 প্রভু আপিনই আমােদর ঈশ্বর, িকন্তু অতীেত আমরা অনয্ েদবতােদর েমেন চলতাম|
আমরা িছলাম অনয্ মিনবেদর|

িকন্তু এখন আমরা েলাকেদর শুধু আপনার নামই স্মরণ করােত চাই|
14 েসই সব মৃত েদবতারা েবঁেচ ওেঠ না|
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েসই সব েপ্রতগণ মৃতুয্ েথেক আর েজেগ ওেঠ না|
আপিন তােদর ধ্বংস করার িসদ্ধান্ত িনেয়িছেলন|

এবং তােদর সম্বেন্ধ আমােদর ভাবনা উেদ্রক করবার যা িকছু তা সবই আপিন ধ্বংস কেরেছন|
15 েহ প্রভু, এই জািতেত আেরা েযাগ কর|

এেত েযাগ কর এবং সম্মািনত হও|
েদশিটর সবর্িদেকর সীমা বৃিদ্ধ কর|

16 প্রভু, েলােক যখন িবপেদ পেড়, তখন আপনােক স্মরণ কের|
আপিন যখন তােদর শািস্ত েদন, তখন তারা আপনার কােছ নীরব প্রাথর্না কের|

17 িঠক েযমন একিট গভর্ বতী মিহলা জন্ম িদেত যােচ্ছ
এবং প্রসব যন্ত্রনায় িচৎকার কের কঁােদ,
েতমিন, েহ প্রভু, আমরা আপনার সামেন এেসিছ|

18 একই ভােব, আমােদর যন্ত্রণা আেছ
এবং আমরা জন্ম িদই, িকন্তু শুধুই বাতাস|

আমরা পৃিথবীর জনয্ নতুন মানুষ ৈতরী করেত পাির না|
আমরা েদেশর জনয্ মুিক্ত আনেত পাির না|

19 িকন্তু প্রভু বেলন,
“েতামােদর েলাকরা মারা িগেয়েছ,

তেব তারা আবার েবঁেচ উঠেব|
আমার মানুষেদর মৃতেদহগুিল

মৃতুয্ েথেক েজেগ উঠেব|
মৃত মানুষরা মািটেত উেঠ দঁাড়ােব এবং সুখী হেব|

েতামােদর আচ্ছািদত িশিশরসমূহ নতুন িদেনর আেলার মেতা ঝলমল করেব|
এর অথর্ এই � নতুন সময় আসেছ

যখন পৃিথবী মৃত মানুষেদর মেধয্ নতুন প্রােণর সঞ্চার ঘটােব|”

িবচার: পুরস্কার অথবা শািস্ত
20আমার েলাকরা, েতামরা েতামােদর ঘেরর েভতের যাও|

দরজা বন্ধ কর|
ক্ষিণেকর জনয্ লুিকেয় ঘের থাক|

ততক্ষণ পযর্ন্ত লুকাও যতক্ষণ না ঈশ্বেরর েরাধ েশষ হয়|
21 পৃিথবীর েলাকেদর কুকেমর্র িবচার করেত

প্রভু েজরুশােলেমর মিন্দর েছেড় চেল যােবন|
পৃিথবী িনহত েলাকেদর রক্ত প্রকািশত করেব|

পৃিথবী আর মৃত মানুষেদর আচ্ছািদত করেব না|

27
1 েসই সময় প্রভু তঁার শত্রুেদর িবরুেদ্ধ মামলা রুজু করেবন|
িতিন িলিবয়াথন, বঁাকা সাপিটেক শািস্ত েদেবন|

ঐ পঁয্াচােনা সাপিটেক তঁার িবরাট এবং শিক্তশালী তরবাির িদেয় শািস্ত েদেবন|
এবং িতিন ঐ সামুিদ্রক ৈদতয্েক হতয্া করেবন|
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2 েস সময়, একিট মেনারম দ্রাক্ষােক্ষত থাকেব|
েসখানকার জিম ৈতরীর কাজ শুরু কর|

3 “আিম, প্রভু, েসই বাগােন িঠক সমেয় জল েদব|
িদন রািত্র পাহারা েদব, তার যত্ন েনব|
েকউ েসই বাগােনর ক্ষিত করেত পারেব না|

4আিম রুদ্ধ নই,
িকন্তু যুদ্ধ করবার জনয্ েকউ একিট কঁাটােঝােপর েবড়া ৈতরী করবার েচষ্টা করুক,

আিম তার ওপের মািড়েয় এিগেয় যাব এবং তােক পুিড়েয় েফলব|
5 তেব েকউ যিদ িনরাপত্তা ও শািন্তর জনয্ আমার কােছ আেস, তেব তােক আসেত দাও|

এবং আমার শািন্ত তােক েপেত দাও|
6 েলাকরা আমার কােছ আসেব|

েসই সব েলাকরা যােকাবেক দৃঢ়মূল বৃেক্ষর মেতা শিক্তশালী হেত সাহাযয্ করেব|
তারা উিদ্ভেদর ফুেট ওঠার মেতা ইস্রােয়েলর বৃিদ্ধেত সাহাযয্ করেব|

তখন েদশিট গােছর ফেলর মেতা ইস্রােয়েলর িশশুেত ভের যােব|”

ঈশ্বর ইস্রােয়লেক দূের েঠেল েদেবন
7 প্রভু িক ভােব তার েলাকেদর শািস্ত েদেবন? অতীেত শত্রুরা েলাকেদর আঘাত কেরিছল| প্রভু িক

একই উপােয় তােদর আঘাত করেবন? অতীেত অেনক েলাকেক হতয্া করা হেয়িছল| প্রভু িক একই ভােব
অেনক েলাকেক হতয্া করেবন?

8 ইস্রােয়লেক দূের সিরেয় িদেয় ঈশ্বর তার িবরুেদ্ধ মামলা দােয়র করেবন| িতিন তােক তঁার েঝােড়া
বাতাস িদেয় সিরেয় িদেয়িছেলন, িঠক েসই িদেনর মত যখন পূেবর বাতাস বয|

9 যােকােবর েদাষেক িক ভােব ক্ষমা করা হেব? তার পাপ দূরীভূত হওয়ার জনয্ িক ঘটেব? এইগুিল
ঘটেব: েবদীর পাথরগুিল চূণর্ হেয় ধূেলায পিরণত হেব| মূির্ত্তগুিল ও েবদীগুিল ধ্বংস করা হেব|

10 েসই সময় িবশাল শহরিট হেব পিরতয্ক্ত| এটার অবস্থা হেব মরুভূিমর মেতা| সমস্ত মানুষ ছুেট
পালােব| শহরিট হেব চারণভূিমর মত মুক্ত| েসখােন গবািদ পশুরা ঘাস খােব| তারা দ্রাক্ষা গাছ েথেক পাতা
িঁছেড় খােব| 11 দ্রাক্ষা েক্ষত শুষ্ক হেয় যােব| তার শাখাগুিল েভেঙ পড়েব| মিহলারা েসগুিলেক আগুন
জ্বালােনার কােজ বয্বহার করেব|
েলােক বুঝেত চাইেব না, তাই প্রভু, তােদর সৃষ্টিকতর্ া তােদর স্বিস্ত েদেবন না, তােদর প্রিত দয়ালুও হেবন

না|
12 েসই সময় প্রভু তার েলাকেদর অনয্েদর েথেক আলাদা করেত শুরু করেবন| ফরাৎ নদীর িকনারা

েথেক িতিন শুরু করেবন|
িতিন তঁার েলাকেদর এই নদী েথেক িমশেরর নদী পযর্ন্ত একিত্রত করেবন| 13 ইস্রােয়েলর েলাকরা এক

এক কের সংঘবদ্ধ হেব| অশূেরর হােত আমার অেনক েলাক হািরেয় েগেছ| আমার িকছু েলাক িমশের
পািলেয় েগেছ| িকন্তু েসই সমেয় েবেজ উঠেব এক দারুন তূয়র্ধ্বিন| এবং েসই সব েলাকরা েজরুশােলেম
িফের আসেব| তারা েসই পিবত্র পবর্েতর ওপর প্রভুর সামেন নতজানু হেব|

28
উত্তর ইস্রােয়েলর প্রিত হঁুিশয়াির

1 শমিরয়ার িদেক তাকাও!
ইফ্রিয়েমর মাতাল মানুষ েসই শহেরর জনয্ গির্বত,

েয শহর উবর্র উপতয্কা েবষ্টিত পাহােড়র ওপর অবিস্থত|
শমিরয়ার েলাকরা মেন কের তােদর শহর ফুেলর সুন্দর মুকুেটর মত|
িকন্তু তারা দ্রাক্ষারস পান কের মাতাল হেয় রেয়েছ|

এবং এই “সুন্দর মুকুট” আসেল একিট মৃতপ্রায় গােছর মেতা|
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2 েদখ, আমার প্রভুর একিট েলাক আেছ েয শিক্তশালী ও সাহসী|
েসই েলাকিট িশলাবৃষ্টির ঝেড়র মত েদেশর েভতের আসেব|

িতিন ঝেড়র মেতা এেদেশ আসেবন|
িতিন হেবন বানভািস েদেশ জেল ভরা খরেস্রাতা নদীর মেতা|
িতিন েসই মুকুটেক মািটেত ছঁুেড় েফেল েদেবন|

3 ইফ্রিয়েমর মাতাল মানুষরা তােদর “সুন্দর মুকুেটর” জনয্ গির্বত|
িকন্তু তােদর শহর পদদিলত হেব|

4 েসই শহর উবর্র উপতয্কা েবষ্টিত পাহােড়র ওপর অবিস্থত|
এবং েসই “ফুেলর সুন্দর মুকুট” হেব িঠক মৃতপ্রায় গােছর মেতা|

েসই শহর হেব গরেমর প্রথম ডুমুর ফেলর মেতা,
যােক েলােক একপলক েদেখই দ্রুত তুেল িনেয় েখেয় েনয়|

5 েসই সময় সবর্শিক্তমান প্রভু ই হেবন “সুন্দর মুকুট|” তঁার অবিশষ্ট েলাকেদর জনয্, িতিন হেবন
“ফুেলর আশ্চযর্য্ মুকুট|” 6 তখন প্রভু তঁার েলাকেদর িবচারকগণেক প্রজ্ঞা দান করেবন| নগরদ্বাের িতিন
শিক্ত েযাগােবন| 7 িকন্তু এখন েসই সব েনতারা পান কের ভুল কেরন| যাজক ও ভাববাদীরাও ভুলভ্রািন্ত
কেরন কারণ তঁারা অনুগ্র সুরা ও দ্রাক্ষারস পান কেরন| তঁারা েহঁাচট েখেত েখেত পেড় যােচ্ছন| এমনিক
দশর্েনর সমেয়ও ভাববাদীেদর ভুলভ্রািন্ত হয়| িবচারকরাও ভুল কেরন কারণ তারা িসদ্ধান্ত েনওয়ার সময়
পান কেরন| 8 প্রিতিট েটিবল বিমেত আচ্ছন্ন| েকাথাও এতটুকু পিরষ্কার স্থান েনই|

ঈশ্বর তঁার েলাকেদর সাহাযয্ করেত চান
9 প্রভু েলাকেদর একিট িশক্ষা েদবার েচষ্টা করেছন| প্রভু েলাকেদর তঁার িশক্ষামালা েবাঝােনার েচষ্টা

করেছন| েলােকরা েযন েছাট্ট িশশুর মত, সেবমাত্র মােয়র দুধপান করা েছেড়েছ| 10তাই প্রভু তােদর সেঙ্গ
এমন ভােব কথা বেলন েযন তারা িশশু:

“জাব্ লজাব্, জাব্ লজাব্,
কাব্ লকাব্, কাব্ লকাব্,
িজ� এর শাম্, িজ� এর শাম্|”*

11প্রভু আশ্চযর্য্ এই ভাষা বয্বহার করেবন এবং এই সব েলাকেদর সেঙ্গ কথা বলার জনয্ িতিন অনয্ানয্
ভাষাও বয্বহার করেবন|

12 অতীেত ঈশ্বর েসই সব েলাকেদর বেলিছেলন, “এখােন একিট িবশ্রামস্থল আেছ| এটা শািন্তপূণর্
জায়গা| ক্লান্ত মানুষেদর এেস িবশ্রাম িনেত দাও| এিট একিট শািন্তর িনেকতন|”
িকন্তু েলাকরা ঈশ্বেরর কথায় কণর্পাত কেরিন| 13 তাই ঈশ্বর তােদর সেঙ্গ এমন ভােব কথা বেলন েযন

তারা িশশু:

“জাব্ লজাব্, জাব্ লজাব্,
কাব্ লকাব্, কাব্ লকাব্,
িজ� এর শাম্, িজ� এর শাম্|”

* 28:10: জাব্ � শাম্ এিট সম্ভবতঃ িহব্রুেত বাচ্চােদর সেঙ্গ কথা বলবার ভাষা| এর অনুবাদ হেত পাের েয, “একিট আেদশ এখােন,
একিট আেদশ ওখােন| একিট িনয়ম এখােন, একিট িনয়ম েসখােন| একিট িশক্ষা এখােন, একিট িশক্ষা ওখােন|”
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যােত তারা চারপােশ েহঁেট েবড়ায় এবং েহঁাচট েখেয় আঘাত পােব এবং তারা ফঁােদ পেড় বন্দী হেব|

ঈশ্বেরর িবচার েথেক েকউ েরহাই পায় না
14 েজরুশােলেমর েনতারা, েতামােদর প্রভুর বাতর্ া েশানা উিচৎ | িকন্তু এখন েতামরা তঁার কথায় কান

িদচ্ছ না| 15 েতামরা বলছ, “মৃতুয্র সেঙ্গ আমােদর চুিক্ত হেয়েছ| পাতােলর সেঙ্গ আমােদর চুিক্ত হেয়েছ|
সুতরাং আমরা শািস্ত পাব না| শািস্ত আমােদর আঘাত না কেরই চেল যােব| আমরা আমােদর েকৗশল ও
িমথয্ার েপছেন লুিকেয় থাকব|”

16 এই সব কারেণই প্রভু, আমার মিনব বেলন, “িসেয়ােনর মািটেত আিম একিট পাথর, একিট িভিত্ত
প্রস্তর স্থাপন করব| এিট একিট মূলয্বান পাথর| েসই গুরুত্বপূণর্ পাথেরর ওপর সমস্ত িকছু গেড় উঠেব|
েসই পাথরিটর কােছ এেস িবশ্বস্ত েলাকরা কখেনা ভয় পােব না|”

17 “েদওয়াল সরল িকনা তা জানার জনয্ মানুষ এক ওলন দিড় বয্বহার কের| িঠক একই ভােব েকানটা
িঠক তা েদখােনার জনয্ আিম িবচার এবং ধািম্মর্কতােক বয্বহার করব|

“েতামরা শয়তান মানুষরা যারা িমথয্া এবং েকৗশেলর িপছেন লুেকােত চাও তারা শািস্ত পােব| েকান ঝড়
অথবা বনয্া আসেছ েতামােদর লুিকেয় থাকার স্থান ধ্বংস করেত| 18 মৃতুয্র সেঙ্গ েতামােদর চুিক্ত মুেছ
যােব| মৃতুয্র স্থােনর সেঙ্গ েতামােদর চুিক্ত েকান কােজই আসেব না|

“যখন েসই ভয়ঙ্কর শািস্ত আসেব তখন েতামরা তার দ্বারা পদদিলত হেব| 19 যত বার েতামােদর শািস্ত
আসেব, তত বারই েস েতামােদর িনেয় যােব| েতামােদর শািস্ত হেব ভয়ঙ্কর| েতামােদর শািস্ত খুব েভারেবলা
আসেব এবং চলেত থাকেব গভীর রাত পযর্ন্ত| বাতর্ ািট শুধুমাত্র েবাঝার পরই তা েতামােক ভেয় কঁািপেয়
তুলেব|

20 “তখন েতামরা এই গল্পিট বুঝেব: একিট মানুষ তার পেক্ষ খুবই েছাট একিট িবছানায় ঘুেমাবার েচষ্টা
কেরিছল| এবং তার একিট কম্বল িছল যা তােক আচ্ছািদত করার পেক্ষ যেথষ্ট িছল না| িবছানা এবং কম্বল
দুিটই িছল বয্বহােরর অেযাগয্| েতামােদর চুিক্তগুিলও িঠক েসরকম|”

21পরাসীম পবর্েত প্রভু েযমন যুদ্ধ কেরিছেলন িঠক েতমন ভােবই যুদ্ধ করেবন| িগিবেয়ােনর উপতয্কায়
প্রভু েযমন রুদ্ধ হেয়িছেলন িঠক েতমিন িতিন রুদ্ধ হেবন| প্রভুর যা িকছু করবার আেছ তা িতিন করেবন|
িতিন িকছু আশ্চযর্য্ কাজ করেবন| তেব িতিন তঁার কাজ েশষ করেবন| তঁার কাজ হেব একজন অপিরিচেতর
কাজ| 22 এখন েতামরা েসই সব িজিনেসর িবরুেদ্ধ লড়াই করেব না| যিদ েতামরা লড়াই কর তাহেল
েতামােদর িঘের রাখা দিড়গুিলর বঁাধন আেরা শক্ত হেয় উঠেব|
যা আিম শুেনিছ তা থাকেব অপিরবির্তত| েয সব কথা আিম শুেনিছ তা প্রভু সবর্শিক্তমান, পৃিথবীর

শাসনকতর্ ার মুখ িনঃসৃত| তাই েস সব কথার েকান পিরবতর্ ন হেব না| তঁার কিথত সমস্ত বয্াপারই ঘটেব|

প্রভু নয্াযয্ শািস্ত েদন
23 েয বাণী আিম েতামােদর েশানািচ্ছ তা মন িদেয় েশান| 24 একজন কৃষক িক সব সময় তার েক্ষেত

লাঙ্গল চালায়? না| েস িক সব সময় মািট ৈতরী কের? না| 25 কৃষক মািট ৈতরী কের| তারপর বীজ বপন
কের| িবিভন্ন পদ্ধিতেত েস িবিভন্ন বীজ বপন কের| কৃষক শুলফার বীজ ছড়ায়, তারপর েস জীেরর বীজ
মািটেত ছড়ায়| েস গেমর বীজ েবােন সািরবদ্ধ ভােব| একজন কৃষক বািলর্গাছ িবেশষ স্থােন বপন কের|
এক িবেশষ ধরেণর বীজ েস েরাপণ কের শসয্ েক্ষেতর ধাের|

26আমােদর ঈশ্বর েতামােদর িশক্ষা েদবার জনয্ এই পদ্ধিত বয্বহার করেছন| এই উদাহরণ েদখায় েয
মানুষেক শািস্ত েদবার সময় ঈশ্বর সিঠক উপােয়ই শািস্ত েদেবন| 27শুলফার বীজ মাড়বার জনয্ কৃষক িক
ধারােলা দঁাতওয়ালা পাটাতন বয্বহার কের? না! জীরা বীজ মাড়বার জনয্ িক কৃষক েকান চতুশ্চএ শকট
বয্বহার কের? না! এই শসয্গুিলর বীজ েথেক েখাসা ছাড়ােনার জনয্ একজন কৃষক একিট েছাট লািঠ
বয্বহার কের|

28 যখন েকউ রুিট ৈতরী করবার জনয্ শসয্েক ৈতরী কের েস তখন গমেক আটায চূণর্ কের| িকন্তু
েস এটা িচর কাল ধের কের না| েস হয়েতা এর ওপর িদেয় তার েঘাড়া এবং মালবাহী গািড় চািলেয় িনেয়
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েযেত পাের িকন্তু এটা সমূ্পণর্ চূণর্ হেব না| প্রভু তঁার েলাকেদর একই ভােব শািস্ত িদেয় থােকন| 29 প্রভু
সবর্শিক্তমােনর কাছ েথেক এই িশক্ষা আেস| প্রভু আশ্চযর্য্ সব উপেদশ েদন| ঈশ্বর সতয্ই প্রজ্ঞাবান|

29

েজরুশােলেমর প্রিত ঈশ্বেরর ভালবাসা
1 ঈশ্বর বলেলন, “অরীেযেলর িদেক তাকাও! অরীেযল, েসই শহর েযখােন দায়ুদ তঁাবু েফেলিছেলন|

বছেরর পর বছর তার ছুিট অবয্াহত িছল| 2 আিম অরীেযলেক শািস্ত িদেয়িছ| দুঃখ আর কান্নায় শহরটা
ভের িগেয়েছ| িকন্তু েস আমার িচর কােলর অরীেযল|

3 “অরীেযল আিম েতামার চািরিদেক ৈসনয্ েমাতােয়ন কেরিছ| আিম েতামার িবরুেদ্ধ যুেদ্ধর দুগর্সমূহ
ৈতরী কেরিছ| 4 তুিম পরািজত হেল এবং মািটেত িমেশ েগেল| এখন আিম মািটেত ভূেতর মেতা েতামার
কণ্ঠস্বর শুনেত পাই| েতামার কথাগুেলা েগাঙািনর মত ধূেলার মেধয্ েথেক আেস|”

5 েতামার শত্রুরা সংখয্ায় কু্ষদ্র ধূিলকণার মেতা প্রচুর| যারা েতামার প্রিত িনষু্ঠর তােদর সংখয্া বাতােস
েভেস যাওয়া ভূিসর মত| 6 হঠাৎ  এরকম ঘটেব: সবর্শিক্তমান প্রভু ভূিমকম্প, বজ্রপাত, ৈহ-হল্লা িদেয়
েতামােক শািস্ত েদেবন| ঝড়, তীব্র বাতাস আর আগুন সব িকছু পুিড়েয় েদেব আর ধ্বংস করেব| 7অেনক
েদশ অরীেযেলর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেব| ওটা হেব রােতর এক দুঃস্বেপ্নরই মত| ৈসনয্রা অরীেযলেক শািস্ত
েদেব| 8 িকন্তু ঐ ৈসনয্েদর কােছও েসটা স্বপ্ন হেব| তারা যা চায় তা পােব না| েযন এক কু্ষধাতর্ মানুেষর
আহােরর স্বপ্ন েদখা| যখন মানুষটা েজেগ ওেঠ তখনও েস কু্ষধাতর্ | েযন এক তৃষ্ণাতর্ মানুেষর জেলর স্বপ্ন
েদখা| যখন মানুষটা েজেগ ওেঠ তখনও েস তৃষ্ণাতর্ থােক| িসেয়ােনর িবরুেদ্ধ লড়া সমস্ত েদেশর েক্ষেত্র
এসব ঘটনা সৎিয হেব| এই সমস্ত েদশ যা চায় তারা তা িকছুেতই পােব না|

9 চমৎ কৃত ও িবহবল হও|
তুিম মদয্প হেয় উঠেব িকন্তু দ্রাক্ষারস েথেক নয়|

েদখ এবং িবহবল হও|
তুিম েহঁাচট েখেয় পেড় যােব িকন্তু সুরাপােন নয়|

10 প্রভু েতামােক ঘুম কাতুের বানােবন|
বন্ধ কের েদেবন েতামার দুেচাখ| (ভাববাদীরা হেব েতামার দুেচাখ|)
প্রভু েতামােদর মাথা েঢেক েদেবন| (ভাববাদীরা হেব েতামার মাথা|)

11আিম েতামােক বলিছ েয এসব ঘটনাগুিল ঘটেব| িকন্তু েতামরা আমােক বুঝেব না| আমার কথাগুেলা
েতামার কােছ বন্ধ ও সীলেমাহর করা বই-এর মেধয্র কথাগুেলার মত মেন হেব| তুিম বইিট এমন কাউেক
িদেত পার েয পড়েত পাের| িকন্তু তােক যিদ পড়েত বল েস বলেব, “আিম পড়েত পারব না| কারণ বইিট
বন্ধ এবং তা আিম খুলেত পারব না|” 12অথবা তুিম কাউেক বইিট িদেত পার, েয পড়েত পাের না| েসই
েলাকিটেক পড়েত বলেল েস বলেব, “আিম এই বই পড়েত পারব না| কারণ িক ভােব বইিট পড়েত হয়
তা আমার জানা েনই|”

13 আমার প্রভু বেলন, “ঐ মানুষরা আমার প্রিত ভােলাবাসার কথা জািনেয়েছ| তােদর মুখ িনঃসৃত
শব্দ আমার প্রিত সম্মান জানায| িকন্তু তােদর হৃদয় আমার েথেক অেনক দূের| আমােক েয সম্মান তারা
জানায তা তােদর মুখস্থ করা মানিবক িবিধসমূহ ছাড়া আর িকছুই নয়| 14 সুতরাং আিম আমার শিক্তশালী
ও আশ্চযর্য্জনক িক্রয়াকলাপ িদেয় েলােকেদর িবস্ময় িবহবল করা অবয্াহত রাখব| ওেদর জ্ঞানী েলাকরা
তােদর জ্ঞান হািরেয় েফলেব| ওেদর জ্ঞানী েলাকরা উপলিদ্ধ করবার ক্ষমতাও হািরেয় েফলেব|”
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15 েসই সব মানুষ প্রভুর কাছ েথেক অেনক িকছুই লুিকেয় রাখার েচষ্টা কের| তারা মেন কের েয প্রভু
িকছুেতই বুঝেত পারেবন না| তারা অন্ধকােরর মেধয্ পাপ কাজ কের| তারা িনেজেদর মেধয্ বলাবিল কের,
“আমােদর েকউ েদখেত পায় না, েকউ জানেতও পারেব না আমরা আসেল েক?”

16 েতামরা আসেল িবভ্রান্ত| েতামরা মেন কর েয মািট আর কুেমার সমান| েতামরা ভােবা েয ৈতরী
িজিনষিট, েয তােক ৈতরী কেরেছ তােক বলেত পাের, “তুিম আমােক ৈতরী করিন!” এটা আসেল একটা
পােত্রর মত েয তার সৃষ্টিকতর্ ােক বলেছ, “তুিম েবাঝ না|”

সুসময় আসেছ
17 সতয্িট হল: িকছু সময় পেরই িলবােনান উত্তর ইস্রােয়েলর সু-আবািদ কির্মল পবর্েতর মেতা উবর্র

চােষর জিম েপেয় যােব এবং কির্মল পবর্ত ঘণ অরেণয্র মেতা হেব| 18 বিধর শুনেত পােব, বই েথেক
পেড় েশানােনা কথাগুিল; অন্ধ কুয়াশা ও অন্ধকােরর মেধয্ও েদখেত পােব| 19 প্রভু গরীব মানুষেদর সুখী
করেবন| ইস্রােয়েল গরীব েলাকরা ইস্রােয়েলর েসই পিবত্র একজেনর নােম আনন্দ করেব|

20 যখন িনষু্ঠর ও উদ্ধত েলাকরা আর থাকেব না তখন এটা ঘটেব| যারা মন্দ কাজ করার জনয্ সুেযাগ
খঁুেজ েবড়ায় েসই সব েলাকেদর পতেনর পর এটা ঘটেব| 21 েসই সব েলাক েলাকেদর িবরুেদ্ধ িমেথয্
অিভেযাগ িনেয় আেস| আদালেত তারা িবচারকেদর জনয্ ফঁাদ পাতার েচষ্টা কের| তারা আইন েমেন চলা
েলাকেদর িবরুেদ্ধ িমেথয্ িবচার আনার জনয্ তােদর আইিন তেকর্ িবভ্রািন্ত সৃষ্টি কের|

22 সুতরাং, প্রভু যােকােবর পিরবােরর সেঙ্গ কথা বলেবন| (এই েসই প্রভু িযিন অব্রাহামেক উদ্ধার
কেরিছেলন|) প্রভু বেলন, “এখন যােকাব (ইস্রােয়েলর েলাক) িবব্রত ও লিজ্জত হেব না| 23 িতিন তঁার
সকল িশশুেদর েদখেবন এবং বলেবন েয আমার নাম পিবত্র, আিম এই সব িশশুেদর িনেজর হােত ৈতরী
কেরিছ এবং তারা বলেব েয যােকােবর েসই পিবত্র জনিট (ঈশ্বর) হেলন খুব িবিশষ্ট| এই সকল িশশুরাই
ইস্রােয়েলর ঈশ্বরেক শ্রদ্ধা করেব| 24 যােদর আত্মা িবপেথ িগেয়িছল তারা বুঝেত পারেব এবং যারা নািলশ
কেরিছল তারা উিচৎ িশক্ষা পােব|”

30
িমশেরর প্রিত নয়, ইস্রােয়েলর আস্থা থাকা উিচৎ ঈশ্বেরর প্রিত

1প্রভু বলেলন, “এই িবেদ্রাহী িশশুেদর িদেক েদখ| তারা আমােক মানয্ কের না| তারা পিরকল্পনা কের|
িকন্তু তারা আমােক সাহাযয্ করেত বেল না| তারা অনয্ েদেশর সেঙ্গ চুিক্ত কের| িকন্তু আমার আত্মা ঐ
ধরেণর চুিক্ত চায় না| এই সব েলাকরা তােদর পােপর সেঙ্গ আেরা অেনক পাপ েযাগ করেছ| 2 এই সব
িশশুরা সাহােযয্র জনয্ িমশের যােচ্ছ| িকন্তু তারা কখেনা আমােক িজজ্ঞাসা কেরিন, এটা তারা িঠক কাজ
করেছ িক না| তােদর আশা িমশেরর রাজা ফেরৗণ তােদর সাহােযয্ করেব| তারা চায় িমশর তােদর রক্ষা
করুক|

3 “িকন্তু আিম বলব িমশের লুিকেয় থাকা েতামােদর পেক্ষ সহায়ক হেব না| িমশর েতামােদর রক্ষা
করেত পারেব না| 4 েতামােদর েনতারা িমশরীয় শহর েসায়েন িগেয়েছ| এবং েতামােদর রাষ্ট্রদূতরা িমশরীয়
শহর হােনেষ িগেয়েছ| 5 িকন্তু তারা আশাহত হেব| তারা এমন একটা জািতর উপর িনভর্ রশীল যারা সাহাযয্
করেত অপারগ| িমশর হেচ্ছ অকমর্ণয্| প্রেয়াজনীয় সাহাযয্ ওরা িদেত পারেব না| িমশর তােদর কােছ
শুধুমাত্র লজ্জা এবং িবহবলতা আনেব|”

িযহূদার প্রিত ঈশ্বেরর বাতর্ া
6 িযহূদার দিক্ষেণ মরু অঞ্চল েনেগেভর প্রাণীর জনয্ বাতর্ া|
েনেগভ হল একিট িবপজ্জনক স্থান| এই জায়গািট িসংহ এবং দ্রুতগামী িবষাক্ত সােপ ভির্ত্ত| িকন্তু িকছু

েলাক েনেগেভর মেধয্ িদেয় িমশের যাতায়াত কের| এই সব েলাক তােদর িজিনসপত্র গাধার িপেঠ চািপেয়
িনেয় যায়| উেটর িপেঠর ওপর তােদর ধনসম্পিত্ত বেয় িনেয় যাওয়া হয় েসই েদেশ যার ওপর েলােক



িযশাইয় 30:7 1011 িযশাইয় 30:22

িনভর্ র কের আেছ, েয েদশ তােদর সাহাযয্ করেত অপারগ| 7 এই অকমর্ণয্ েদশিট হল িমশর| িমশেরর
সাহাযয্ েকান কােজই লাগেব না| সুতরাং আিম িমশেরর নাম িদেয়িছ, “অকমর্ণয্ দানব|”

8 এখন এটােক েকান িচেহ্নর ওপর েলখ যােত সমস্ত মানুষ এটােক েদখেত পায় এবং এটা িলেখ রাখ
একটা বইেয়র মেধয্| েশেষর িদেনর জনয্ এগুিল েলখ যােত এগুিল সুদূর ভিবষয্েত সাক্ষয্স্বরূপ িচরকাল
থােক|

9 এই সব েলাক িশশুেদর মেতা| তারা তােদর িপতামাতােক মানয্ করেত চায় না| তারা িমথয্া কথা
বেল এবং ঈশ্বেরর িবিধ শুনেত অস্বীকার কের| 10 তারা ভাববাদীেদর বেল, “ভিবষয্দ্বাণী কেরা না! যা
যা আমােদর করা উিচৎ েস িবষেয় স্বপ্ন েদেখা না! আমােদর সিতয্ কথা বেলা না| সুন্দর িজিনেসর
কথা আমােদর বল এবং আমােদর মেধয্ ভাল অনুভূিতর সঞ্চার কর! আমােদর শুধু ভাল ভাল িজিনস
েদখাও! 11 েসই সব িজিনস েদখােব যা যা ঘটেব! েসগুিলেক আমােদর েথেক বরং দূের সিরেয় রাখ!
ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর কথা আমােদর েবাল না|”

িযহূদার সাহাযয্ আেস একমাত্র ঈশ্বেরর কাছ েথেক
12 ইস্রােয়েলর পিবত্র জনিট বেলন, “েতামরা প্রভুর কাছ েথেক আসা এই বাতর্ া গ্রহণ করেত অস্বীকার

কেরছ| েতামরা পীড়ন ও িমথয্ার ওপর িনভর্ র করেত চাও| 13এসব কােজর জনয্ েতামরা অপরাধী| েতামরা
আসেল ফাটল ধরা উঁচু প্রাচীেরর মেতাই| েসই প্রাচীেরর পতন হেব এবং তা েছাট েছাট টুকেরায় পিরণত
হেব| 14 েতামরা চীনামািটর বাসেনর মেতা েভেঙ্গ েছাট েছাট টুকেরায় পিরণত হেব| এই টুকেরাগুিল েকান
কােজই লাগেব না| েতামরা েসই টুকেরাগুেলােক গরম কয়লার টুকেরা েতালার কােজ অথবা জলাশয়
েথেক জল আনার কােজ বয্বহার করেত পারেব না|”

15 প্রভু, আমার গুরু, ইস্রােয়েলর পিবত্র জনিট বেলন, “েতামরা যিদ আমার কােছ িফের আেসা তেব
সুরিক্ষত হেব| েতামরা যিদ আমার ওপর আস্থা রাখ তেবই পােব আসল শিক্ত| িকন্তু েতামােদর শান্ত হেত
হেব|”
িকন্তু েতামরা তা করেত চাও না! 16 েতামরা বলেব, “না, আমােদর পািলেয় যাওয়ার জনয্ েঘাড়া চাই|”

িনশ্চয়ই েতামরা েঘাড়ায় েচেপ পািলেয় যােব| িকন্তু শত্রুরা েতামােদর েপছেন তাড়া করেব| এবং শত্রুরা
েতামােদর েঘাড়ার েথেকও দ্রুতগামী হেব| 17 একজন শত্রু েতামােদর ভয় েদখােব এবং েতামােদর এক
হাজার েলাক পািলেয় যােব| যখন পঁাচজন শত্রু েতামােদর ভয় েদখােব তখন েতামরা সবাই ওেদর কাছ
েথেক পািলেয় যােব| েতামােদর েসনােদর েয িজিনসটা শুধুমাত্র পেড় থাকেব তা হল পাহােড়র ওপর
একিট পতাকার দণ্ড|

18 প্রভু েতামােদর প্রিত তঁার করুণা েদখােত চান| িতিন অেপক্ষা করেছন| িতিন উেঠ দঁাড়ােত চান এবং
েতামােদর আরাম িদেত চান| প্রভু ঈশ্বর নয্ায়পরায়ণ এবং যারা প্রভুর কৃপার অেপক্ষায় আেছন তারা সুখী
হেব|

19 প্রভুর েলাকরা িসেয়ান পবর্েতর ওপর েজরুশােলেম বাস করেব| েতামরা এন্দনরত থাকেব না| প্রভু
েতামােদর কান্না শুনেবন এবং িতিন েতামােদর আরাম েদেবন| প্রভু েতামােদর কথা শুনেবন এবং িতিন
েতামােদর কৃপা করেবন|

20অতীেতআমার প্রভু (ঈশ্বর) েতামােদর দুঃখ ও দুদর্ শা িদেয়িছেলন � েসটা িছল েতামােদর ৈদনিন্দেনর
রুিট ও জেলর মেতা| িকন্তু ঈশ্বর েতামােদর িশক্ষাদাতা এবং িতিন েতামােদর কাছ েথেক িচরকাল লুিকেয়
থাকেবন না| েতামরা িনেজেদর েচােখই িনেজেদর িশক্ষকেক েদখেত পােব| 21 েতামরা যিদ জীবেনর
ভুলপেথ চল, (ডানিদেক অথবা বঁািদেক) িপছন েথেক এই কথাগুেলা শুনেত পােব: “এটাই সিঠক পথ|
েতামােদর এই পেথই চলেত হেব|”

22 েতামােদর েসানা এবং রূেপায় আচ্ছািদত মূির্ত্ত আেছ| েসইসব মূির্ত্তসমূহ েতামােদর পাপী কের
তুেলেছ| িকন্তু েতামরা েসই মূির্ত্তেদর েসবা করা েথেক িবরত হেব| েতামরা এইসব মূির্ত্তেদর েনাংরা
আবজর্ নার মত েফেল েদেব|
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23 েসই সময় প্রভু েতামােদর জনয্ বৃষ্টি পাঠােবন| েতামরা জিমেত বীজ বপন করেব| এবং েসই জিম
ভের উঠেব েতামােদর খাদয্দ্রেবয্| েতামােদর শসয্ সংগ্রহ খুব ভােলা হেব| েতামােদর গবািদ পশুসমূহ
বৃহৎ  পশুচারণ ভূিমগুেলােত চারণ করেব| েতামােদর চািহদামত প্রচুর ফসল হেব| 24 েতামােদর গাধা ও
গবািদপশু সমূহ (েযগুিলেক েতামরা জিম কষর্েণর জনয্ বয্বহার কর) প্রচুর পিরমােণ উৎকৃষ্টতম জাব
খােব েযগুেলা কঁাটায়ুক্ত দণ্ড ও কুড়ুল িদেয় ছড়ােনা| 25 প্রিতিট পাহাড় আর িটলায জলপূণর্ েছাট েছাট
নদী থাকেব| বহু মানুেষর হতয্া ও বহু স্তম্ভ ধ্বংেসর পর এই সব ঘটেব|

26 েসই সময় চঁােদর আেলা হেব সূেযর্র েচেয়ও উজ্জ্বল| সূেযর্র আেলা হেব এখনকার েচেয় সাতগুণ
েবশী উজ্জ্বলতর| সূেযর্র একিদেনর আেলাই হেব েগাটা সপ্তােহর সমান| এসব ঘটেব তখনই যখন প্রভু তঁার
আহত মানুষেদর পট্টি বঁাধেবন এবং মারেধােরর ফেল তােদর েয ক্ষত হেয়েছ তা সারােবন|

27 েদেখা! প্রভুর নাম বহুদূর েথেক আসেছ| তঁার েরাধ ঘন েমেঘর েধঁায়াসহ একিট আগুেনর মত|
ঈশ্বেরর মুখ েরাধ পিরপূণর্ এবং তঁার িজহবা একিট জ্বলন্ত অিগ্নর মত| 28 প্রভুর আত্মা একিট বড় নদীর
মত েবেড়ই চেলেছ যতক্ষণ না িতিন আকণ্ঠ ডুেব যান| প্রভু েদশগুিলর িবরুেদ্ধ মামলা চালােবন| ওটা িঠক
েযন িতিন তােদর ধ্বংেসর ছঁাকিনর েভতর ঝঁাকােচ্ছন| েসটা হেব েযন জািতগুিলেক িবপেথ িনেয় যাবার
জনয্ তার মুেখ লাগাম েদওয়া আেছ যা িদেয় পশুেদর িনয়ন্ত্রণ করা হয়|

29 েসই সময়, েতামরা সুেখর সঙ্গীত েগেয় উঠেব| েসই সময়টা হেব একিট ছুিটর শুরুর রােতর মত|
েতামরা প্রভুর পবর্েত হঁাটার সময় খুবই খুশী হেব| েতামরা যখন প্রভু, ইস্রােয়েলর িশলার কােছ উপাসনা
করেত যােব তখন েতামরা যাত্রা পেথ মধুর গান শুেন খুশী হেব|

30প্রভু তঁার মহান স্বর সকল মানুষেক েশানােবন| প্রভু সকল মানুষেক তঁার েরাধ েনেম আসা শিক্তশালী
হাত েদখেত বাধয্ করেবন| েসই বাহু হেব মহান অিগ্নর মেতা, যা িকনা সব িকছুেকই পুিড়েয় েফলেত পাের|
প্রভুর ক্ষমতা হেব ঝড় ও িশলাবৃষ্টির মত| 31অশূর যখন প্রভুর রব শুনেত পােব তখন েস ভীত হেব| একিট
লািঠ িদেয় প্রভু অশূরেক আঘাত করেবন| 32 প্রভু অশূরেক আঘাত করেবন এবং তার সেঙ্গ ঢাক ও বীণা
বাজােনা হেব| প্রভু তঁার মহান শিক্তশালী বাহুবেল অশূরেক পরাস্ত করেবন|

33 েতাফত্ েক* বহু িদন েথেক ৈতরী কের রাখা হেয়েছ| এিট রাজার জনয্ ৈতরী হেয়েছ| এটােক খুবই
গভীর এবং িবসৃ্তত ভােব ৈতরী করা হেয়েছ| েসখােন প্রচুর কাঠ ওআগুন রেয়েছ| গন্ধেকর জ্বলন্ত েস্রােতর
মেতা প্রভুর আত্মা েসখােন েপৗেঁছােব এবং তােক পুিড়েয় েদেব|

31
ঈশ্বেরর ক্ষমতার ওপর ইস্রােয়েলর িনভর্ র করা উিচৎ 

1 সাহােযয্র জনয্ িমশর অিভমুেখ যাওয়া েলাকেদর িদেক তাকাও| তারা েঘাড়া চায় এই মেন কের েয
েঘাড়ারা তােদর রক্ষা করেব| তারা মেন কের েয িমশেরর অেনকগুিল রথ ও অশ্বােরাহী ৈসনয্ তােদর রক্ষা
করেব| তারা মেন কের তারা খুবই িনরাপেদ আেছ| কারণ তােদর েসনাবািহনী খুবই িবশাল| েলাকেদর
ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর প্রিত আস্থা েনই| তারা প্রভুর কােছ সাহাযয্ও চায় না| 2 িকন্তু প্রভু জ্ঞানী এবং িতিন
তােদর সমসয্ায় েফলেবন| তারা প্রভুর আেদেশর পিরবতর্ ন ঘটােত পাের না| প্রভু দুষ্ট েলাকেদর (িযহূদা)
িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেবন| এবং প্রভু দুষৃ্কতকারীেদর িবরুেদ্ধও যুদ্ধ করেবন যারা তােদর সাহাযয্ কেরিছল|

3 িমশেরর েলাকরা িনছকই মানুষ, ঈশ্বর নয়| িমশেরর েঘাড়াগুিল পশুমাত্র, আত্মা নয়| প্রভু তঁার বাহুেক
কােজ লাগােবন এবং সাহাযয্কারী েদশ িমশরেক পরাস্ত করেবন| এবং (িযহূদার) েয সমস্ত েলাকরা সাহাযয্
েচেয়িছল তােদর পরাজয় হেব| তারা সবাই এক সেঙ্গ ধ্বংস হেব|

4 প্রভু আমােক বেলিছেলন, “একটা িসংহ অথবা িসংহশাবক যখন েকান পশুেক খাবার জনয্ ধের েস
তখন তার িশকােরর ওপর দঁাড়ায় ও গজর্ ন কের| তখন েকান িকছুই িসংহিটেক ভয় েদখােত পাের না| যিদ
মানুষ আেস এবং েচষ্টাও কের িসংহিট ভীত হয় না| মানুষ যেথষ্ট হল্লা জুড়েত পাের| িকন্তু িসংহ পালায়়
না|”
* 30:33: েতাফত্ িহেন্নাম উপতয্কা| েযখােন েলাকরা তােদর মূির্ত্ত “মেলক” েক সম্মান েদখােনার জনয্ তােদর িশশুেদর হতয্া করত|
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একই ভােব সবর্শিক্তমান প্রভু আসেবন িসেয়ান পবর্েত| পবর্েতর ওপর প্রভু যুদ্ধ করেবন| 5 বাসার ওপর
উড়ন্ত পািখর মত সবর্শিক্তমান প্রভু েজরুশােলেমর হেয় যুদ্ধ করেবন| প্রভু তঁােক রক্ষা করেবন| প্রভু
েজরুশােলমেক প্রিতরক্ষা করেবন এবং তােক উদ্ধার করেবন|

6 েতামরা ইস্রােয়েলর িশশুরা ঈশ্বেরর িবরুদ্ধগামী| েতামােদর উিচৎ ঈশ্বেরর কােছ িফের আসা| 7তখনই
েসানা রূেপা িদেয় েতামােদর ৈতরী করা মূির্ত্তর পূজা েলােকরা েছেড় েদেব| েতামরা সিতয্ই ঐসব মূির্ত্ত ৈতরী
করবার সময় পাপ কেরছ|

8এটা সিতয্ েয অশূর তরবািরর সাহােযয্ পরাস্ত হেব| িকন্তু তরবািরিট মানুেষর তরবাির নয়| অশূর ধ্বংস
হেব| িকন্তু েসই ধ্বংস মানুেষর তরবাির িদেয় হেব না| অশূর ঈশ্বেরর তরবাির েদেখ পালােব| িকন্তু যুবকরা
ধরা পড়েব এবং তােদর দাস বানােনা হেব| 9 তােদর িনরাপদ স্থান ধ্বংস হেব| তােদর েনতারা পরাস্ত হেয়
তােদর পতাকা তয্াগ করেব|
ঐসব কথা প্রভুই বেলেছন| প্রভুর অিগ্নস্থান (েবদী) িসেয়ােন আেছ| প্রভুর উনুন (েবদী) েজরুশােলেম

আেছ|

32
েনতােদর ভাল ও নয্ায়পরায়ণ হওয়া উিচৎ 

1আিম যা যা বিল েশান| একজন রাজার এমন ভােব শাসন করা উিচৎ যা প্রজােদর মঙ্গল সাধন কের|
েনতারা যখন েলাকেদর েনতৃত্ব েদয় তখন তােদর িনরেপক্ষ ও উিচৎ িসদ্ধান্ত েনওয়া দরকার| 2 যিদ এসব
ঘটনাগুিল ঘেট তেব রাজা েসই জায়গার মেতাই হেব েযখােন েরাদ ও বৃষ্টি েথেক আমরা িনেজেদর রক্ষা
করেত পারব| এটা হেয় উঠেব শুকেনা জিমেত জলপ্রবাহ সমূেহর মেতা| এটা হেব গরম ভূখেণ্ড িবশাল
পাথর খেণ্ডর শীতল ছায়ার মেতা| 3 েলাকরা সাহােযয্র জনয্ রাজার কােছ যােব এবং িতিন যা বলেবন
েলাকরা সিতয্ সিতয্ই তা শুনেব| 4 েয সব েলাকরা এখন িবভ্রান্ত তারা সব িকছু বুঝেত সক্ষম হেব| যারা
স্পষ্ট কথা বলেত পাের না তারা স্পষ্ট ও দ্রুত কথা বলেত পারেব| 5 দুষ্ট েলাকেদর বদানয্ বেল ডাকা হেব
না| েলাভী েলাকেদর েকউ উদার বলেব না|

6একজন দুষ্ট েলাক সবর্দাই অরুিচকর কথা বেল| এবং তার মেন পাপ কাজ করার িচন্তাই থােক| একজন
েবাকা েলাক েকবল ভুল কাজ কের| েস যখন ঈশ্বেরর সেঙ্গ কথা বেল তখেনা প্রতারণাপূণর্ কথা বেল|
একজন খল েলাক কু্ষধাতর্ েক খাবার েদয় না| ঈশ্বেরর িবষেয় অজ্ঞ েয মানুষ েস তৃষ্ণাতর্ েক জল েদয় না|
7 েসই দুষ্ট েলাকিট পাপবুিদ্ধেক অেস্ত্রর মেতা বয্বহার কের| েস গরীব মানুেষর সব িকছু আত্মসাত্ করার
পিরকল্পনা কের| এমনিক যখন গরীব েলাকিট সিতয্ কথা বলেছ েসই দুষ্ট েলাক গরীব মানুষেদর িবষেয়
িমথয্া কথা বেল|

8 িকন্তু ভােলা েনতা ভােলা কােজর পিরকল্পনা কেরন এবং েসই সব ভােলা কাজই তােক মহান েনতার
আসেন বসায|

কিঠন সময় আসেছ
9 েতামােদর মিহলােদর মেধয্ েকউ েকউ এখনও শান্ত| েতামরা িনেজেদর িনরাপদ মেন করছ| িকন্তু

েতামােদর উেঠ দঁািড়েয় আমার কথা েশানা উিচৎ | 10 মিহলারা, েতামরা িনেজেদর িনরাপদ মেন কেরা|
িকন্তু এক বছর পর েতামরা সমসয্ায় পড়েব| কারণ পেরর বছর েতামরা দ্রাক্ষাফল সংগ্রহ করেত পারেব
না| সংগ্রহ করার মেতা েকান দ্রাক্ষাফল তখন থাকেব না|

11 মিহলারা েতামরা এখন শান্ত| িকন্তু েতামােদর ভীত হওয়া উিচৎ | মিহলারা েতামরা িনেজেদর িনরাপদ
মেন করছ িকন্তু েতামােদর উিদ্বগ্ন হওয়া উিচৎ | েতামরা সুন্দর েপাশাক খুেল দুঃেখর েপাশাক পর| েতামরা
েকামের জিড়েয় রাখ েসই কাপড়| 12 েতামার দুঃেখ ভারাক্রান্ত স্তনয়ুগলেক েসই সব দুঃেখর কাপড় িদেয়
েঢেক রাখ| কঁােদা েযেহতু েতামার জিম শসয্ শূনয্| েতামার দ্রাক্ষােক্ষত যা একসময় ফসল িদত তা এখন
শূনয্| 13 আমার েলাকেদর েদেশর জনয্ কঁােদা| কঁােদা, কারণ েদেশ কঁাটাগাছ আর আগাছাই জন্মােব|
কঁােদা েসই সব শহর ও ঘরবািড়র জনয্ েযগুিল এক সময় আনেন্দ পিরপূণর্ িছল|
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14 েলাকরা রাজধানী, শহর তয্াগ করেব| প্রাসাদ ও দুগর্গুিল পিরতয্ক্ত হেব| েলাকরা ঘের বসবাস করেত
পারেব না| তারা গুহায় িগেয় বাস করেব| বুেনা গাধা ও েমষ শহের বসবাস করেব| জীবজন্তুরা েসখােন
ঘাস েখেত যােব|

15 যতিদন না ঈশ্বর ওপর েথেক আমােদর জনয্ তঁার আত্মা েপ্ররণ কেরন ততিদন এটা চলেত থাকেব|
িকন্তু ভিবষয্েত এই মরুভূিম উত্তর ইস্রােয়েলর সুউবর্র আবািদ এলাকা কির্মেল পিরণত হেব| 16 েসখােন
নয্ায়িবচার িবরাজ করেব| এবং কির্মল হেব সবুজ বনভূিমর মত| সুিবচার েসখােন িবরাজ করেব| 17 এই
ধাির্মকতা িচর কােলর জনয্ শািন্ত ও িনরাপত্তা এেন েদেব| 18আমার েলাকরা এই সুন্দর শািন্তপূণর্ জায়গায়
বাস করেব| আমার েলাকরা িনরাপদ তঁাবুেত বাস করেব| তারা শান্ত ও শািন্তপূণর্ জায়গায় বাস করেব|

19 িকন্তু এই সকল ঘটনা ঘটার আেগ জঙ্গলটার পতন ঘটােত হেব| শহরিটেক পরাস্ত করেত হেব| 20এই
সব েলাকেদর মেধয্ েকউ েকউ প্রিতিটজল প্রবােহর ধাের ফসল বুনেব| েতামােদর গাধা এবং গবািদ পশুরা
এর চাির িদেক ঘুের েবড়ােব ও স্বাধীন ভােব খাদয্গ্রহণ করেব| েতামরা খুব সুখী হেব|

33
পাপই শুধু আেরা পােপর কারণ হয়

1 েদখ! েতামরা যারা েতামােদর কাছ েথেক কখনও িকছু চুির কেরিন, তােদর সেঙ্গ ঝগড়া কেরা আর
তােদর িজিনষ চুির কেরা| েতামরা েসই সব েলােকর িবপেক্ষ যােব, যারা কখেনা েতামােদর িবপেক্ষ যায়িন|
তাই যখন েতামরা চুির করা বন্ধ করেব অনয্ েলাকরা তখন েতামােদর কাছ েথেক চুির করেব| েতামরা
যখন অেনয্র িবপেক্ষ যাওয়া বন্ধ করেব তখন অনয্ েলাকরা েতামােদর িবপেক্ষ যাওয়া শুরু করেব| তখন
েলাকরা বলেব,

2 “প্রভু আমােদর প্রিত সদয় েহান|
আমরা আপনার সাহােযয্র জনয্ অেপক্ষা করিছ|

প্রিতিদন সকােল আমােদর শিক্ত িদন|
আমরা িবপেদ পড়েল আমােদর রক্ষা করুন|

3আপনার শিক্তশালী রব েলাকেদর ভয়চিকত কের এবং তারা আপনার কাছ েথেক দূের পালােত চায়|
আপনার মহত্ব েদশগুিলেক পািলেয় েযেত বাধয্ করেব|”

4 যুেদ্ধ েতামরা িজিনসপত্র চুির করেব| েসই সব িজিনস েতামােদর কাছ েথেক িনেয় েনওয়া হেব|
অেনক অেনক েলাক আসেব| তারা েতামােদর ধনসম্পদ িনেয় যােব| এটা অেনকটা েসই সমেয়র মেতা
হেব যখন পতঙ্গরা এেস শসয্ েক্ষেতর সব ফসল েখেয় েনয়|

5 প্রভু খুবই মহান| িতিন খুব উচ্চস্থােন বসবাস কেরন| প্রভু িসেয়ানেক সাধুতা এবং ধািম্মর্কতায পূণর্
করেবন|

6 েজরুশােলম তুিম খুব ধনী| েজরুশােলেমর েলাক, েতামরা ঈশ্বেরর জ্ঞান ও িবচক্ষণতা দ্বারা পিরপূণর্|
েতামরা পিরত্রাণপ্রাপ্ত| েতামরা প্রভুেক শ্রদ্ধা কর এবং এটাই েতামােদর ধনী কেরেছ| সুতরাং েতামরা জান
েয েতামরা েসিট করা অবয্াহত রাখেব|

7 িকন্তু েশান! বাতর্ াবাহকরা বাইের কঁাদেছ| েয সব বাতর্ াবাহকরা শািন্ত আনেছ তারাই খুব কঁাদেছ| 8 রাস্তা
ধ্বংস হেয় িগেয়েছ| পথ িদেয় েকউ হঁাটেছ না| মানুষ তােদর ৈতির চুিক্ত ভঙ্গ কেরেছ| েলাকরা সাক্ষয্, প্রমাণ
েকান িকছুই িবশ্বাস করেত চাইেছ না| েকউ কাউেক শ্রদ্ধা করেছ না| 9 েদশ রুগ্ন ও মৃতপ্রায়| িলবােনান মারা
যােচ্ছ| শােরাণ উপতয্কা শুষ্ক ও শূনয্| একদা বাশন ও কির্মেল সুন্দর গাছ জন্মাত, িকন্তু এখন শুকেনা ও
শূনয্|

10প্রভু বেলন, “আিম এখন উেঠ দঁাড়াব এবংআমার মহত্ব েদখাব| এখনআিম মানুেষর কােছ গুরুত্বপূণর্
হেয় উঠব| 11 েতামরা অপ্রেয়াজনীয় কাজ কেরছ| েসই সব কাজ হল খড় এবং খড়কুেটার মেতা| েসই
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সেবর েকান মূলয্ েনই| েতামােদর আত্মা আগুেনর মত হেব এবং তা েতামােদর েপাড়ােব| 12 েলাকেদর
েপাড়ােনা হেব যতক্ষণ না তােদর হাড় চুেন পিরণত হয়| েলাকরা কঁাটা ও বুেনা আগাছার মত দ্রুত পুেড়
যােব|

13 “েতামরা দূর েদেশর েলাক আমার কেমর্র কথা েশান, েতামরা েয সব েলাকরা আমার কােছ আেছা
তারা আমার ক্ষমতা সম্পেকর্ জান|”

14 িসেয়ােনর পাপীরা ভীত| যারা ভুল কাজ কেরিছল তারা ভেয় কঁাপেছ| তারা বলেছ, “এই ধ্বংসাত্মক
আগুেনর মেধয্ আমােদর েকউ িক বঁাচােত পারেব? এই অনন্ত আগুেনর কােছ েক বাস করেত পাের?”

15 ভােলা সৎ মানুষরা অেনয্র টাকায় েলাভ েদয় না| তাই তারা ঐ আগুেনর মেধয্ও বসবাস করেত
পারেব| েয সব েলাকরা ঘুষ েনয় না, যারা অনয্ েলাকেক খুন করার পিরকল্পনার কথা শুনেত চায় না, যারা
খারাপ কােজর পিরকল্পনায় অংশগ্রহণ কের না| 16 তারাও উচ্চস্থােন িনরাপেদ বাস করেব| উঁচু েকল্লার
দ্বারা তারা সুরিক্ষত থাকেব| এই সব েলাকেদর কােছ সব সময় জল ও খাবার থাকেব|

17 েতামােদর েচাখ রাজােক তঁার েসৗন্দেযর্য্ েদখেত পােব| েতামরা অেনক দূেরর েসই ভূখণ্ডিট েদখেত
পােব| 18-19 েতামরা েতামােদর অতীেতর সমসয্ার কথা ভাবেব| েতামরা ভাবেব, “েকাথায় েগল েসই
িবেদশীরা যারা কথা বলেল তােদর কথা বুঝতাম না? েকাথায় েসই িভনেদশী কমীর্ ও কর আদায়কারীর
দল? েকাথায় েগল েসই চররা যারা আমােদর প্রিতরক্ষা দুগর্গুিলর গণনা করত? তারা সবাই চেল িগেয়েছ|”

ঈশ্বর েজরুশােলমেক রক্ষা করেবন
20 িসেয়ােনর িদেক তাকাও| এই শহরিট আমােদর ধমীর্য় ছুিটর িদেনর জনয্| েজরুশােলেমর িদেক

তাকাও যা একিট সুন্দর িবশ্রােমর জায়গা| েজরুশােলম একটা তঁাবুর মেতা যােক কখনও সরােনা যােব
না| েয েপেরকগুিল তােক িনির্দষ্ট জায়গায় ধের েরেখেছ তােদর কখনও উপেড় েফলা যােব না| তার
দিড়গুিল কখেনা িঁছেড় যােব না| 21-23 কারণ প্রভু সবর্শিক্তমান েসখােন রেয়েছন| এই েদশ েছাট ও বড়
নদী েবষ্টিত জায়গা| িকন্তু এই নদীগুিলেত শত্রুর েনৗকা বা শিক্তশালী জাহাজ থাকেব না| েতামরা যারা এই
েনৗেকাগুেলােত কাজ করছ, তারা এই দিড়গুিল িনেয় কাজ করা বন্ধ কের িদেত পােরা| েতামরা মাস্তুলেক
যেথষ্ট শিক্তশালী করেত পােরা না| েতামরা েতামােদর পাল খুলেত পারেব না|কারণ প্রভুআমােদর িবচারক|
প্রভু আমােদর িবিধ প্রেণতা| প্রভুই আমােদর রাজা| িতিন আমােদর রক্ষা কেরন| তাই িতিন আমােদর যেথষ্ট
সম্পদ েদেবন| এমনিক পঙু্গ েলাকরা যুদ্ধ েথেক প্রচুর সম্পদ লাভ করেব| 24 েসখােন বাস করা েকানও
েলাকই বলেব না েয “আিম রুগ্ন|” পাপমুক্ত েলাকরাই েসখােন বাস করেব|

34
ঈশ্বর তঁার শত্রুেদর শািস্ত েদেবন

1সমস্ত জািতসমূহ, আমার কথা েশান! খুব কােছ এেস েতামােদর এই কথা েশানা উিচৎ | পৃিথবীর এবং
পৃিথবীর সব েলাক এই সব কথা েশান| 2 প্রভু সমস্ত জািত এবং তােদর ৈসনয্েদর প্রিত রুদ্ধ| িতিন তােদর
সকলেক ধ্বংস করেবন| িতিন তােদর হতয্া করােবন| 3 তােদর েদহগুিল বাইের ছঁুেড় েফেল েদওয়া হেব|
তােদর শরীর েথেক দুগর্ন্ধ েবেরােব| তােদর রক্ত পাহাড় েথেক গিড়েয় পড়েব| 4 পাকােনা কাগেজর মত
আকাশ গুিটেয় বন্ধ হেয় যােব| নক্ষত্ররা মারা যােব এবং দ্রাক্ষা গােছর পাতা বা ডুমুর পাতার মেতা তােদর
পতন হেব| আকােশর সব নক্ষত্র নষ্ট হেয় যােব| 5 প্রভু বলেলন, “এসব ঘটেব যখন আকােশ আমার
তরবাির রক্ত দ্বারা পিরতৃপ্ত হেব|”
েদখ! প্রভুর তরবাির ইেদামেক েকেট িদ্বখিণ্ডত করেব| প্রভু এইসব েলােকেদর ওপর তঁার িবচার জাির

কেরেছন এবং তােদর অবশয্ই মৃতুয্ হেব| 6 কারণ প্রভু মেন কেরন ইেদাম ও ইেদােমর শহর বসরার
ধ্বংেসর সময় এেসেছ| 7 সুতরাং েমষ, গবািদ পশু ও শিক্তশালী ষঁাড়েদর ধ্বংস করা হেব| তােদর রেক্ত
েদশ পূণর্ হেব| তােদর চির্বেত ভূিম আচ্ছািদত হেব|

8 এই সব িজিনসগুিল ঘটেব কারণ প্রভু শািস্তর সময় িনধর্ারণ কেরেছন| েয সব েলাক িসেয়ােনর
িবরুেদ্ধ অনয্ায় কেরেছ তােদর শািস্ত েদবার জনয্ প্রভু একিট বছর েবেছ িনেয়েছন| 9 ইেদােমর নদীসমূহ
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গরম আলকাতারার মেতা হেব| ইেদােমর মািট হেব েপাড়া গন্ধেকর মেতা| 10 সারা িদনরাত জ্বলেব আগুন|
েকউ েসই আগুন েনভােত পারেব না| ইেদাম েথেক েধঁায়া েবর হেতই থাকেব| এই েদশ িচর কােলর জনয্
ধ্বংস হেয় যােব| েলাকরা আর কখেনা ঐ েদেশর মধয্ িদেয় যাতায়াত করেত পারেব না| 11পািখ এবং কু্ষদ্র
প্রাণীরা এই েদশেক দখল কের েনেব| েপঁচা ও দঁাড়কাকরা েসখােন বসবাস করেব| িবশৃঙ্খলার িফেত এবং
িবভ্রািন্তর পাথর িদেয় েসই েদশেক মাপা হেব| 12 ওখানকার েনতারা এবং সম্ভ্রান্ত েলাকরা শাসন করবার
মত িকছু পােব না| তারা সবাই গত হেয় থাকেব|

13 সমস্ত সুন্দর বািড়গুিলেত কঁাটা ও বনয্ েঝাপঝাড় জন্মােব| বনয্ কুকুর ও েপঁচা েস সকল বািড়েত
বসবাস করেব| বনয্ জন্তুরা েসখােন বাস করেব| বড় পািখরা ওখােন গিজেয় ওঠা ঘােসর মেধয্ বাস করেব|
14 বনয্ িবড়ালরা বনয্ কুকুেরর সেঙ্গ এক সােথ বাস করেব| বনয্ ছাগল তােদর বনু্ধেদর ডাকেব| িনশাচর
পশুরা েসখােন খঁুেজ পােব িবশ্রামস্থল| 15 েসখােন সাপরা বাসা বঁাধেব| তারা েসখােন িডম পাড়েব| তারা
ছায়ায়আশ্রয় েনেব এবং েসখােন িডম েফাটােব| িকন্তু বাজপাখীরাও েসখােন এেকর পর এক এেস জুটেব|

16 প্রভুর বইিটর মেধয্ খঁুেজ েদখ এবং পড়| একটা িজিনষও বাদ যােব না| েসখােন েলখা আেছ েয
ঐ সকল প্রাণীেদর একজনও িনিশ্চহ্ন হেব না| একজনও সঙ্গীহীন হেব না| ঈশ্বর এই আেদশ িদেয়েছন
এবং ঈশ্বেরর আত্মা তােদর একিত্রত কেরেছ| 17 ঈশ্বর িসদ্ধান্ত িনেয়েছন তােদর সম্বেন্ধ িতিন িক করেবন|
তারপর ঈশ্বর তােদর জনয্ একটা জায়গা িনবর্াচন করেবন| ঈশ্বর একিট গিণ্ড েকেট তােদর জায়গা েদিখেয়
েদেবন| সুতরাং প্রাণীরা েসই জায়গােক িচরকােলর জনয্ দখল কের েনেব| েসখােন তারা বসবাস করেব
বছেরর পর বছর|

35
ঈশ্বর তঁার েলাকেদর আরাম েদেবন

1 শুষ্ক মরুভূিম খুিশ হেয় উঠেব| মরুভূিম আনিন্দত হেব এবং েবেড় উঠেব ফুেলর মেতা| 2 মরুভূিম
পিরপূণর্ হেব ফুেলর বাগােন এবং িনেজর খুশীর কথা প্রকাশ করেব| মেন হেব েযন মরুভূিম আনেন্দ
নাচেছ| মরুভূিম উত্তর ইস্রােয়েলর পাইন গােছর জনয্ িবখয্াত িলবােনােনর বনাঞ্চেলর মেতাই সুন্দর হেয়
উঠেব| মরুভূিম মেনারম হেয় উঠেব কির্মল পাহাড় ও শােরাণ উপতয্কার মেতা| এটা ঘটেব কারণ সব
েলাক প্রভুর অপার মিহমা েদখেত পােব| আমােদর ঈশ্বেরর েসৗন্দযর্ মানুষ েদখেত পােব|

3 দুবর্ল বাহুেক শক্ত কর| দুবর্ল হঁাটুেক শক্ত কর| 4 েলাকরা ভীত ও িবভ্রান্ত| েসই সব েলাকেদর বল,
“শক্ত হও! ভীত হেয়া না!” েদখ, েতামােদর ঈশ্বর আসেবন এবং েতামােদর শত্রুেদর শািস্ত েদেবন|
িতিন আসেবন এবং েতামােদর পুরসৃ্কত করেবন| প্রভু আসেবন এবং েতামােদর রক্ষা করেবন| 5তখন অন্ধ
মানুষরা েচােখ েদখেত পারেব| তােদর েচাখ খুেল যােব| তখন বিধররা শুনেত পােব| তােদর কান খুেল
যােব| 6 পঙু্গ মানুষরা হিরেণর মেতা েনেচ উঠেব এবং যারা এখন কথা বলেত পাের না তারা েগেয় উঠেব
সুেখর সঙ্গীত| বসেন্তর জল যখন মরুভূিমেত প্রবািহত হেব তখনই এসব ঘটেব| বসন্ত েনেম আসেব শুষ্ক
জিমেত| 7এখন েলাকরা মরীিচকােক েদখেছ জেলর মেতা িকন্তু েসই সময় আসেব প্রকৃত জলপ্রবাহ| শুষ্ক
জিমেত কুেয়া থাকেব| মািটর তলা েথেক জল িনঃসৃত হেব| এক সময় েযখােন বনয্ জন্তুরা রাজত্ব করত
েসখােন লম্বা জলজ উিদ্ভদ জন্মােব|

8 েসই সময় েসখােন একটা রাস্তা হেব| এই দীঘর্ সড়কেক “পিবত্র সড়ক” নােম অিভিহত করা হেব|
পাপী মানুষেদর েসই পথ িদেয় হঁাটেত অনুমিত েদওয়া হেব না| েয সব িনেবর্াধ েলাকরা ঈশ্বেরর কথা িবশ্বাস
কের না তারা েসই রাস্তা িদেয় হঁাটেত পারেব না| একমাত্র ভােলা েলাকরাই েসই পেথ হঁাটার েযাগয্ হেব|
9 েসই রাস্তায় েকান িবপদ থাকেব না| মানুষেক আঘাত করার জনয্ েসই রাস্তায় েকান িসংহ থাকেব না|
েসই রাস্তায় েকান ভয়ঙ্কর জন্তু থাকেব না| ঈশ্বর দ্বারা েয সব েলাকরা রক্ষা েপেয়েছ তারাই ঐ পথ িদেয়
হঁাটেব|

10 ঈশ্বর তঁার েলাকেদর মুক্ত করেবন| েসই সব েলাক তঁার কােছ িফের আসেব| েসই েলাকরা যখন
িসেয়ােন আসেব তখন তারা খুিশ হেব| মানুষগুিল িচর কােলর মেতা সুখী হেব| তােদর সুখ হেব তােদর
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মাথার রাজমুকুেটর মেতা| আনন্দ ও খুশীেত তারা পিরপূণর্ হেয় উঠেব| দুঃখ ও যন্ত্রণা তােদর কাছ েথেক
দূের, অেনক দূের চেল যােব|

36
অশূরেদর িযহূদা আক্রমণ

1 িযহূদার রাজা িহিষ্কেয়র 14 বছেরর রাজত্বকােল অশূেরর রাজা সেন্হরীব িযহূদার দুেভর্ দয্ নগরগুিলেত
যুদ্ধ করেত িগেয়িছেলন| সেন্হরীব েসই শহরগুিলেক পরাস্ত কেরন| 2 সেন্হরীব িবশাল েসনাদল সহ তঁার
েসনাপিতেক েজরুশােলেমর রাজা িহিষ্কেয়র িবরুেদ্ধ পািঠেয়িছেলন| েসনাপিত ও তার েসনাদল লাখীশ
তয্াগ কের েজরুশােলেম যায়| তারা েধাপার মােঠ যাওয়ার পেথ েয উচ্চতর পুষ্কিরনীিট আেছ তার জেলর
নেলর কােছ েথেমিছল|

3 েজরুশােলম েথেক েসনাপিতর সেঙ্গ কথা বলেত িতনজন মানুষ যায়| এরা িছেলন িহিল্কেয়র পুত্র
ইিলয়াকীম, আসেফর পুত্র েযায়াহ ও িশব্ন| ইিলয়াকীম িছেলন প্রাসােদর পিরচালক| েযায়াহ িছেলন
নথীরক্ষক এবং িশব্ন িছেলন রাজপিরবােরর সিচব|

4 েসনাপিত তােদর বলল, “অশূেরর মহান রাজা যা বেলন তা িহিষ্কয়েক িগেয় বল| কথাটা হল:

“ �েতামরা কােদর কাছ েথেক সাহাযয্ পাবার আশা কর? 5 আিম বিল, েতামরা যিদ ক্ষমতা ও
সুপরামেশর্র সাহােযয্ যুদ্ধ করার ওপর আস্থাশীল হও � েসটা তখন হেব অপ্রেয়াজনীয়| ওসব িকছুই
নয়, িনছকই বুিল মাত্র| এখন আিম জানেত চাই েয কার ওপর েতামরা এত িনভর্ র করছ েয আমার
িবরুেদ্ধ িবেদ্রাহ করেত চাও? 6 েতামরা িক মেন কর িমশর েতামােদর সাহাযয্ করেব? িমশর ভাঙা
লািঠর মেতা| েতামরা যিদ সমথর্েনর জনয্ েসই লািঠর ওপর ভর দাও, তেব এটা েতামােদর আঘাত
করেব এবং েতামােদর হােতর মেধয্ গেতর্ র সৃষ্টি করেব| িমশেরর রাজা ফেরৗেণর ওপর সাহােযয্র
িবষেয় েকউই আস্থা রাখেত পাের না|

7 “ �িকন্তু েতামরা হয়েতা বলেত পােরা, “আমরা আমােদর প্রভু ঈশ্বেরর ওপর সাহােযয্র বয্াপাের
আস্থাশীল|” িকন্তু আিম জািন েযখােন েলাকরা প্রভুর উপাসনা করত েসই সব েবদী এবং পিবত্র
স্থানগুিলেক িহিষ্কয় ধ্বংস কেরেছ এবং িহিষ্কয় িযহূদা ও েজরুশােলেমর েলাকেদর বলেছ, “েতামােদর
শুধুমাত্র েজরুশােলেমর এই েবদীিটেত উপাসনা করা উিচৎ |”

8 “ �যিদ েতামরা এখনও যুদ্ধ করেত চাও তেব আমার মিনব অশূরেদর সম্রাট েতামােদর সেঙ্গ
চুিক্তবদ্ধ হেবন| আিম প্রিতশ্রুিত করিছ েতামরা যিদ েঘাড়ায় চড়ার জনয্ যেথষ্ট মানুষ েজাগাড় করেত
পার তেব আিম েতামােদর যুেদ্ধর জনয্ 2000 েঘাড়া েদব| 9 িকন্তু তবুও েতামরা আমার মিনেবর
িনথস্তেরর েকান েসনানায়কেকও পরাস্ত করেত পারেব না| তবু েকন েতামরা িমশেরর রথসমূহ ও
অশ্বােরাহী েসনাবািহনীর ওপর িনভর্ র কর?

10 “ �এখন েতামরা িক মেন কর আিম প্রভুর সাহাযয্ ছাড়াই এই েদশ ধ্বংস করেত এেসিছ? প্রভু
আমােক বেলেছন, “এই েদশিট আক্রমণ কর এবং এটােক ধ্বংস কর|” � ”

11 তখন ইিলয়াকীম, িশব্ন ও েযায়াহ েসনাপিতেক বেলন, “অনুগ্রহ কের আমােদর সেঙ্গ অরামীয়
ভাষায় কথা বলুন| আমরা এই ভাষা বুিঝ| িযহূদার ভাষায় আমােদর সেঙ্গ কথা বলেবন না, কারণ শহেরর
েদওয়ােলর ওপর েয েলাকরা বেস আেছ তারা আপনার কথা শুনেত পােব এবং বুঝেত পারেব|”

12 িকন্তু েসনাপিত বলল, “আমার প্রভু শুধুমাত্র েতামােদর ও েতামােদর মিনেবর সেঙ্গ কথা বলেত
পাঠান িন| আমার মিনব প্রাচীের বেস থাকা েলাকেদর সেঙ্গও কথা বলেত িনেদর্ শ িদেয়েছন| ঐসব
েলাকেদর জনয্ যেথষ্ট খাদয্ ও জল থাকেব না| েতামােদর মেতা, ওেদরও িনেজেদর বজর্ য্ পদাথর্ ও
িনেজেদর প্রস্রাব েখেত হেব|”

13 তখন েসনাপিত ইহুদী ভাষায় েজাের েচঁিচেয় উঠল, 14 “মহান রাজা, অশূেরর রাজার বাতর্ া েশান:



িযশাইয় 36:15 1018 িযশাইয় 37:7

“ �িহিষ্কয়েক েতামােদর ঠকাবার সুেযাগ িদও না| আমার ক্ষমতা েথেক েস েতামােদর বঁাচােত পারেব
না| 15 িহিষ্কেয়র কথা িবশ্বাস কর না| েস বলেব, “প্রভুর প্রিতআস্থাশীল হও! প্রভুআমােদর রক্ষা করেবন|
প্রভু অশূরেদর রাজােক এই শহরেক পরাস্ত করেত েদেবন না| এসব কথা িবশ্বাস করেব না|”

16“ �েতামরা িহিষ্কেয়র ওসব কথা শুেনা না|অশূর রাজার কথা েশান|অশূর রাজা বেলন, “আমােদর
চুিক্ত করা উিচৎ | েতামরা শহেরর বাইের আমার কােছ এেসা| তখন সব মানুষই ঘের েফরার জনয্ মুক্ত
হেব| প্রেতয্ক মানুষ তার বাগান েথেক দ্রাক্ষা খাওয়ার িবষেয় মুক্ত হেব| এবং প্রেতয্ক মানুষই তার ডুমুর
গাছ েথেক ডুমুর েখেত পারেব| প্রেতয্ক মানুষ তার িনেজর কুেয়া েথেক জল পান করেত পারেব|
17 যত িদন পযর্ন্ত আিম না আসব এবং েতামােদর প্রেতয্কেক েতামােদর িনেজেদর েদেশর মেতা একিট
েদেশ িনেয় েযেত পারব, তত িদন পযর্ন্ত েতামরা এটা করেত পারেব| েসই নতুন েদেশ েতামরা ভাল
শসয্ ও নতুন দ্রাক্ষারস, রুিট ও দ্রাক্ষার বাগান পােব|”

18 “ �িহিষ্কয়েক েতামােদর প্রতারণা করেত িদও না| েস বেল, “প্রভু আমােদর রক্ষা করেব|” িকন্তু
আিম েতামােদর িজজ্ঞাসা কির, অনয্ েদশ সমূেহর েকান েদবতা িক অশূরেদর রাজার হাত েথেক তােদর
েদশসমূহ রক্ষা করেত সক্ষম হেয়েছ? না! 19 হমােতর ও অপর্েদর েদবতারা েকাথায়? তারা পরাস্ত!
সফবর্িযেমর েদবতারা েকাথায়? তারা পরািজত হেয়েছ| তারা িক শমিরয়ােক আমার ক্ষমতা েথেক রক্ষা
কেরিছল? না! 20 অনয্ েদশসমূেহর েকান েদবতা িক আমার হাত েথেক তােদর েদশ রক্ষা কেরেছ?
না! প্রভু িক েজরুশােলমেক আমার হাত েথেক রক্ষা করেত পােরন? না!� ”

21 িকন্তু েজরুশােলেমর েলাকরা নীরব হেয় থাকল েযেহতু রাজা িহিষ্কয় িনেদর্ শ িদেয়েছন েসেহতু তারা
েসনাপিতেক িকছুই বলল না| কারণ রাজার আেদশ িছল, “তােক িকছু েবােলা না|”

22তারপর প্রাসােদর পিরচালক ইিলয়াকীম (িহিল্কেয়র পুত্র), রাজপিরবােরর সিচব িশবন এবং নথীরক্ষক
েযায়াহ (আসেফর পুত্র) িহিষ্কেয়র কােছ েগেলন| তঁারা িনেজেদর দুঃখ প্রকাশ করবার জনয্ তঁােদর
জামাকাপড় িঁছেড় েফলেলন| তঁারা িহিষ্কয়েক অশূেরর যাবতীয় বক্তবয্ েশানােলন|

37
িহিষ্কয় ঈশ্বেরর কােছ সাহাযয্প্রাথীর্

1 রাজা িহিষ্কয় ঐসব ঘটনার কথা শুেনিছেলন| তারপর িতিন তঁার দুঃখ েদখােনার জনয্ িনেজর েপাশাক
িঁছেড় েফলেলন| তারপর িহিষ্কয় দুঃেখর িবেশষ েপাশাক পরেলন এবং প্রভুর মিন্দের েগেলন|

2 িহিষ্কয় প্রাসােদর পিরচালক ইিলয়াকীম, রাজপিরবােরর সিচব িশব্ন ও যাজকেদর মেধয্ প্রবীণেদর
আেমােসর পুত্র ভাববাদী িযশাইয়র কােছ পাঠােলন| তঁারা দুঃখ প্রদশর্েনর জনয্ িবেশষ েপাশাক পেরিছল|
3 এঁরা িযশাইয়েক বলেলন, “রাজা িহিষ্কয় তােদর আেদশ িদেয়েছন েয আজ দুঃখ ও কষ্ট েভােগর িবেশষ
িদন| আজেকর িদনিট হেব খুব দুঃেখর| আজেকর িদনটা হেব েসই িদনটার মেতা যখন েকান িশশুর
জন্মােনার সময় হেয় যােব অথচ মােয়র শরীর েথেক েবিরেয়আসার মেতা বলশালী না হওয়ায় েস েবেরােত
পারেব না| 4 েসনাপিতর মিনব, অশূরেদর রাজা তােক জীবন্ত ঈশ্বরেক িবদ্রূপ করেত পািঠেয়েছ| েতামােদর
প্রভু ঈশ্বর হয়েতা ঐসব িবষয়গুিল শুনেতও পােরন| প্রভু হয়েতা প্রমাণও করেবন েয শত্রুরা ভুল করেছ|
সুতরাং েয সব েলাকরা েবঁেচ আেছ তােদর জনয্ প্রাথর্না কর|”

5 রাজা িহিষ্কেয়র আিধকািরকরা িযশাইয়র কােছ উপিস্থত হন| 6 িযশাইয় তােদর বলেলন, “েতামরা
েতামােদর মিনব িহিষ্কয়েক জানাও: প্রভু বেলন, �েসনাপিতর কথা শুেন ভীত হেত হেব না! অশূর রােজর
“নাবালকরা” আমার নােম েযসব কুৎসা কেরেছ েসগুিল িবশ্বাস করেব না| 7 েদেখা আিম অশূেরর িবরুেদ্ধ
একিট আত্মা পাঠাব| অশূেরর রাজা তার েদেশর িবপদ সম্পির্কত একিট সতকর্ বাতর্ া পােব| সুতরাং েস তার
েদেশ িফের যােব| েসই সময় আিম তােক তার েদেশই তরবািরর আঘােত হতয্া করব|� ”

অশূর েসনার েজরুশােলম তয্াগ
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8 রাজা অশূর একিট খবর েপল| 9 েসই খবের বলা িছল, “কূশেদেশর রাজা িতহর্ কঃ েতামার সেঙ্গ যুদ্ধ
করেত আসেছ|” সুতরাং অশূররাজ লাখীশ তয্াগ কের িলব্না চেল েগেলন| েসনাপিত এই বাতর্ া েপেয়
িলব্নােত যুদ্ধরত অশূররােজর কােছ চেল েগেলন|
েস িহিষ্কেয়র কােছ দূত পাঠাল| দূতেক বলল, 10 “তুিম িযহূদা রাজ িহিষ্কয়েক এই কথাগুিল বল:

�েতামরা েয ঈশ্বেরর ওপর আস্থাশীল তার দ্বারা েবাকা হেয়া না| একথা বল না েয, “ঈশ্বর
েজরুশােলমেক অশূররােজর কােছ পরািজত হেত েদেব না|” 11 েতামরা শুেনছ অশূেরর রাজা অনয্ানয্
েদেশর িক অবস্থা কেরেছ| েস তােদর সমূ্পণর্ ধ্বংস কেরেছ| তাহেল েতামরা িক েরহাই পােব? না!
12 তােদর েসই েদবতারা িক তােদর রক্ষা কেরিছল? না! আমার পূবর্পুরুষরাই তােদর সকলেক
ধ্বংস কেরেছ| তারা েগাষণ, হারণ, েরত্ সফ এবং তলঃসর িনবাসী এদেনর েলাকেদর ধ্বংস কেরেছ|
13 হমােতর রাজা েকাথায়? অপর্েদর রাজা েকাথায়? সফবর্িযম নগেরর রাজা েকাথায়? েকাথায় েহনা
ও ইব্বার রাজা? তারা সকেলই িবনাশপ্রাপ্ত! তারা সকেলই ধ্বংস হেয়েছ|� ”

ঈশ্বেরর কােছ িহিষ্কেয়র িমনিত
14 িহিষ্কয় বাতর্ াবাহেকর হাত েথেক িচিঠগুেলা িনেয় পড়েলন| তারপর িতিন প্রভুর মিন্দের েগেলন|

তারপর িতিন িচিঠগুেলা খুেল প্রভুর সামেন রাখেলন| 15 িহিষ্কয় প্রভুর কােছ প্রাথর্না শুরু করেলন| বলেলন:
16 “সবর্শিক্তমান প্রভু, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর, আপিন করূব দূতেদর ওপের রাজার মত বেস রেয়েছন| আপিন,
একমাত্র আপিনই পৃিথবীর সব রােজয্র শাসক| আপিনই পৃিথবী ও স্বেগর্র সৃষ্টিকতর্ া| 17 প্রভু অনুগ্রহ কের
আমার কথা শুনুন| প্রভু, েচাখ েমেল বাতর্ ািটর িদেক তাকান| জীবন্ত ঈশ্বর, আপনােক অপমান করবার জনয্
সেন্হরীব েযসব কথা িলেখেছন েসগুিল দয়া কের শুনুন| 18 এটাই সতয্, প্রভু| অশূেরর রাজা েসই সব
েদশগুিলেক িবনাশ কেরেছ| 19 েসই সব েদেশর মূির্ত্তেদরও অশূররাজ পুিড়েয়েছ| িকন্তু তারা সিতয্কােরর
েদবতা িছল না| তারা িছল েকবল মানুেষর ৈতির কাঠ ও পাথেরর মূির্ত্ত| েসই কারেণই অশূররাজ তােদর
ধ্বংস করেত েপেরিছল| 20 িকন্তুআপিনই প্রভুআমােদর ঈশ্বর! সুতরাং অশূররােজর কবল েথেকআমােদর
রক্ষা করুন| তাহেল অনয্ানয্ সমস্ত েদশগুিলও জানেত পারেব েয আপিনই প্রভু, আপিনই একমাত্র ঈশ্বর|”

িহিষ্কয়েক ঈশ্বেরর উত্তর
21 তখন আেমােসর পুত্র িযশাইয় িহিষ্কেয়র এই বাতর্ া পাঠােলন| বাতর্ ািটেত িতিন বলেলন, “প্রভু

ইস্রােয়েলর ঈশ্বর বেলেছন, �েতামরা অশূেরর রাজা সেন্হরীেবর বাতর্ ার িবষেয় আমার কােছ েয প্রাথর্না
কেরিছেল আিম তা শুেনিছ|�

22 “এটা হল সেন্হরীেবর িবষেয় প্রভুর বাতর্ া:

�অশূেরর রাজা, িসেয়ােনর কুমারী কনয্া (েজরুশােলম) েতামােক গুরুত্বপূণর্ বেল মেন কের না|
েতামার জনয্ েস হােস|

েজরুশােলম কনয্া, েতামােক িনেয় েস মজা কের|
23 িকন্তু তুিম কােক অপমান ও িবদ্রূপ কেরছ?

কার িবরুেদ্ধ তুিম কথা বেলছ?
তুিম ইস্রােয়েলর পিবত্রতমরই িবেরাধী িছেল|

তুিম এমন হাবভাব করেল েযন তুিম ঈশ্বেরর েচেয় অেনক ভােলা|
24 তুিম েতামার আিধকািরকেদর প্রভু, আমার ঈশ্বরেক িবদ্রূপ করেত পািঠেয়িছেল|

তুিম বেলিছেল, “আিম খুব ক্ষমতাসম্পন্ন|
আমার বহু যুদ্ধযান আেছ|
আমার শিক্ত িদেয়ই আিম িলবােনানেক পরাস্ত কেরিছলাম|

আিম িলবােনােনর সেব্বর্াচচ পবর্েত আেরাহণ কেরিছলাম|
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আিম িলবােনােনর মহান গাছগুিলেক েকেট েফেল িদেয়িছলাম|
আিম উচ্চতম পবর্তগুিলেত এবং অরেণয্র গভীরতম অংেশ এেসিছলাম|

25আিম কূপসমূহ খনন কেরিছলাম এবং নতুন জায়গা েথেক জলপান কেরিছলাম|
আিম আমার হােতর তালু িদেয় িমশেরর নদীেক শূনয্ কের িদেয়িছলাম

এবং ঐ েদেশর ওপর েহঁেট িগেয়িছলাম|”

26 �আিম যা বেলিছলাম তুিম িক তা েশানিন?
আিম (ঈশ্বর) অেনকিদন আেগ পিরকল্পনা কেরিছলাম|

আিম প্রাচীনকােলই পিরকল্পনা কেরিছলাম|
এবং এখন আিম তা ঘটাব|

আিম েতামােদর শিক্তশালী শহরগুিলেক েভেঙ েফলেত
এবং েসগুিলেক পাথেরর সূ্তেপ পিরণত করেত িদেয়িছলাম|

27 এই শহরগুিলর েলাকগুেলার েকান ক্ষমতা িছল না|
তারা িছল ভীত ও িবভ্রান্ত|

তােদর অবস্থা এমন হেয়িছল েযন
এখুিন ওেদর প্রায় ঘােসর মত েকেট েফলা হেব|

বািড়র ফাটেল গিজেয় ওঠা ঘাস েযমন বড় হবার আেগ মের যায়,
েতমিনই শহরবাসীেদর অবস্থা িছল|

28আিম েতামােদর যুেদ্ধর িবষয় সব জািন|
আিম েতামােদর িবশ্রােমর িবষেয়ও জািন|
যখন েতামরা যুেদ্ধ যাও তাও আিম জািন|
আিম জািন কখন েতামরা যুদ্ধ েথেক িফের আস|

কখন েতামরা আমার ওপর েরেগ িগেয়িছেল তাও আিম জািন|
29 হঁয্া, েতামরা আমার ওপর েরেগ িছেল|

আিম েতামােদর গির্বত িবদ্রূপ শুেনিছ|
তাই আিম েতামােদর নােক লাগাম েদব|

এবং মুেখ লাগাব ধাতব লাগাম|
তারপর েতামরা েয পথ িদেয় এেসছ

েসই পথ িদেয়ই েতামােদর েফরাব|� ”

িহিষ্কয়েদর প্রিত প্রভুর বাতর্ া
30 তখন প্রভু িহিষ্কয়েক বলেলন, “আিম েতামােক একিট িচহ্ন েদখাব| েসই িচহ্ন প্রমাণ করেব েয এই

কথাগুিল সিতয্| েতামরা বীজ বপন করেত সক্ষম িছেল না, অতএব এই বছর েতামরা গত বছেরর শসয্
েথেক আপিনই জমােনা শসয্ খােব| িকন্তু িতন বছেরই তুিম েতামার িনেজর েকান বীজ েথেকই খাবার
মেতা ফসল পােব| তুিমই েসই বীজগুিল লাগােব এবং যেথষ্ট পিরমােণ খাদয্শসয্ পােব| তুিম দ্রাক্ষাগাছ
েরাপণ করেব এবং তার ফল খােব|

31 “িযহূদা পিরবােরর সদসয্রা যারা পািলেয় িগেয়িছল এবং যারা জীিবত রেয়েছ তারা আবার বাড়েত
থাকেব| তারা হেব েসই সব গােছেদর মত যােদর িশকড় মািটর অেনক গভীের থােকআর ফল থােক মািটর
ওপের| 32কারণ এখনও েকউ েকউ েবঁেচ থাকেব| তারা েজরুশােলেমর বাইের চেল যােব| িসেয়ান পবর্ত
েথেক জীিবতরা আসেত থাকেব|” সবর্শিক্তমান প্রভুর গভীর ভােলাবাসা এইসব ঘটােব|

33 তাই প্রভু অশূেরর রাজার িবষেয় একথা বেলন:

“েস এই শহের আসেব না|
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েস এই শহেরর িদেক তীর ছঁুড়েব না|
েস এই শহের তার বমর্ আনেব না|

এই শহরেক আক্রমণ করেত েস িঢিব বানােব না|
34 েস তার আসার পেথ িফের যােব|

েস এই শহের িফের আসেব না|
প্রভু এই সব বেলন!

35আিম এই শহরিটেক িনরাপত্তা ও সুরক্ষা েদব|
আিম আমার িনেজর জনয্ এবং েসবক দায়ুেদর জনয্ এসব করব|”

36 েসই রােত প্রভুর দূত অশূেরর িশিবের িগেয় 185,000 েলাকেক হতয্া করেলন| সকােল উেঠ
েলােকরা েদখল েয চািরিদেক শবেদহ ছড়ােনা| 37তাই অশূররাজ সেন্হরীব নীনবীেত িফের িগেয় েসখােনই
বসবাস করা শুরু করল|

38 এক িদন সেন্হরীব তার েদবতা িনেষ্রােকর মিন্দের িগেয় তার উপাসনা করিছল| েসই সময় তার দুই
পুত্র অদ্রেম্মলক ও শেরৎসর তােক তরবািরর আঘােত হতয্া করল| তারপর তারা অরারট েদেশ পালাল|
আর সেন্হরীব পুত্র এসর-হেদ্দান অশূেরর নতুন রাজা হল|

38
িহিষ্কেয়র অসুস্থতা

1 েসই সময় িহিষ্কয় অসুস্থ হেয় মৃতপ্রায় হেয় পেড়িছেলন| আেমােসর ভাববাদী িযশাইয় তঁােক েদখেত
যান| িযশাইয় রাজােক বলেলন, “প্রভু আমােক এই কথাগুিল আপনােক বলেত বেলেছন: �তুিম শীঘ্র মারা
যােব| সুতরাং তুিম েতামার পিরবার পিরজনেক জািনেয় যাও েতামার মৃতুয্ হেল তােদর িক করা উিচৎ |
তুিম আর সুস্থ হেয় উঠেব না|� ”

2 িহিষ্কয় উপাসনা গৃেহর িদেক মুখ কের প্রাথর্না শুরু করেলন| িতিন বলেলন, 3 “প্রভু স্মরণ কের েদখুন
আিম সবর্ান্তঃকরেণ আপনার প্রকৃত েসবা কেরিছ| আপিন েযসব িজিনসেক ভাল বেলেছন আিম েকবল
েস সবই কেরিছ|” তারপর িহিষ্কয় কান্নায় েভেঙ পড়েলন|

4 িযশাইয় প্রভুর কাছ েথেক এই বাতর্ া েপেলন: 5 “িহিষ্কেয়র কােছ িগেয় তােক বল েয প্রভু, েতামার
পূবর্পুরুষ দায়ুদেদর ঈশ্বর বেলেছন, �আিম েতামার প্রাথর্না শুেনিছ| আিম েতামার েচােখর জল েদেখিছ,
তাই আিম েতামার আয়ু আেরা 15 বছর বািড়েয় েদব| 6আিম েতামােক এবং এই শহরেক অশূর রােজর
হাত েথেক রক্ষা করব|� ”

7 প্রভু যা যা করেবন বেলিছেলন তার জনয্ এই েসই প্রভুর সেঙ্কত িচহ্ন: 8 “েতামার সময় িনণর্ায়ক
েসৗরঘিড় আহেসর িঁসিড়র িদেক তাকাও| দশ পা িপিছেয় আসার জনয্ আিম িঁসিড়েত ছায়া ৈতরী করিছ|
সূেযর্র ছায়া দশ ধাপ িফের যােব েযখােন আেগ েসিট িছল|” েসই সময় িযশাইয় িহিষ্কয়েক বলেলন, “তুিম
ডুমুর ফল েথঁেতা কের েতামার ক্ষত ঘােয়র ওপর রাখ| তারপর তুিম সুস্থ হেয় উঠেব|”

9 িহিষ্কয় সুস্থ হওয়ার পর িচিঠ েলেখন| িচিঠিট হল:

10আিম মেন মেন বেলিছলাম বৃদ্ধ হবার জনয্ বঁাচব|
তেব েসই সময়টা িছল আমার মৃতুয্পথযাত্রী েলাকেদর মেতা পাতােলর ফটেক যাওয়ার সময়|
এখন আমার সমস্ত সময় আিম েসখােনই অিতবািহত করব|

11 সুতরাং আিম বেলিছলাম: “জীিবতেদর েদেশ আিম আর কখনও প্রভু ইযােক েদখেত পােবা না|
আিম আর কখনও পৃিথবীেত েলাকেদর জীিবত েদখেত পাব না|

12আমার জীবনেক তছনছ কের আমার কাছ েথেক সিরেয় েনওয়া হেয়েছ|
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তঁাতী েযমন তঁাত েথেক কাপেড়র টুকেরা েকেট েনয় েতমন কের আিম আমার জীবনেক েকেট েছাট
কেরিছ|

এক িদেনই আপিন আমায় েশষ কের িদেয়েছন|
13 সারা রাত ধের আিম িসংেহর মত িচৎকার কের েকঁেদিছলাম|

িকন্তু িসংেহর হাড় খাবার মত আমার সব আশা-আকাঙ্খা েভেঙ চুরমার হেয় িগেয়িছল|
মাত্র এক িদেন আপিন আমার জীবেনর পিরসমািপ্ত ঘিটেয়িছেলন|
14আিম একিট ঘুঘুর মেতা েকঁেদিছলাম,

আমার েচাখগুিল ক্লান্ত হেয়িছল,
িকন্তু তবুও আিম স্বেগর্র িদেক তািকেয় িছলাম|

আমার প্রভু, “মাত্র একিদেনর মেধয্ আপিন আমার জীবেনর পিরসমািপ্ত এেনেছন|
আিম খুবই সংকেটর মেধয্ রেয়িছ|

আমােক সাহােযয্র প্রিতশ্রুিত িদন|”
15আিম িক বলেত পাির?

আমার প্রভু আমােক বেলিছেলন িক িক ঘটেব
এবং িতিনই েস বয্িক্ত িযিন েস সব ঘটােবন!

এইসব সমসয্া বরাবরই আমার আত্মায রেয়েছ|
তাই েগাটা জীবন ধেরই আিম এখন নম্র হব|

16 প্রভু আমার এই কিঠন সময়েক আমার আত্মার পুনরুজ্জীবেনর জনয্ বয্বহার করুন|
আমার আত্মােক শক্ত ও স্বাস্থয্বান করেত সহায়তা দান করুন|
আমােক সুস্থ হেত সাহাযয্ করুন|
আমােক পুনরায় বঁাচেত সাহাযয্ করুন|

17 েদখ আমার সমসয্া চেল েগেছ|
এখন আমার শািন্ত আেছ|

আপিন আমােক খুব ভালবােসন|
আপিন আমােক কবের পচেত েদনিন|

আপিন আমার সব পাপেক ক্ষমা কের িদেয়েছন|
দূের েফেল িদেয়েছন|

18 মৃত েলাকরা আপনার প্রশংসার গান গায় না|
পাতােল েলাকরা আপনার প্রশংসা কের না|

মৃত েলাকরা সাহােযয্র জনয্ আপনার উপর িবশ্বাস রােখ না|
তারা মািটর েভতের একটা গেতর্ চেল যায়|
আর, কখনও কথা বলেত পাের না|

19 েলাকরা যারা আজ আমার মত েবঁেচ আেছ,
তারাই আপনার প্রশংসা কের|
একজন িপতার তার সন্তানেদর বলা উিচৎ েয আপনার প্রিত আস্থা রাখা যায়|

20 তাই আিম বিল: “প্রভু আমােক রক্ষা কেরেছন|
তাই আমরা প্রভুর মিন্দের জীবনভর গান েগেয় এবং গান বািজেয় যাব|”

21 * িকন্তু িহিষ্কয় িযশাইয়েক িজেজ্ঞস করেলন, “প্রভুর কাছ েথেক এমন িক সেঙ্কত েপেয়েছন েয তার
েথেক প্রমািণত হয় আিম আবার ভােলা হেয় উঠব?”

22 † িক েসই সেঙ্কত যার েথেক েবাঝা যােব েয আিম আবার প্রভুর মিন্দের েযেত সক্ষম হব?
* 38:21: এই পদিট িহব্রু মূল পােঠর েশেষ েদওয়া হেয়েছ| † 38:22: এই পদিট িহব্রু মূল পােঠর েশেষ েদওয়া হেয়েছ|
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39
বািবেলর বাতর্ াবাহকরা

1ঐ সময়, বলদেনর পুত্র মেরাদক-বলদন বািবেলর রাজা িছেলন| িতিন িহিষ্কেয়র কােছ িচিঠ ও উপহার
পাঠান| কারণ িতিন শুেনিছেলন িহিষ্কয় অসুস্থ থাকার পর সুস্থ হেয় উঠেছন| 2 এই ঘটনা িহিষ্কয়েক খুবই
খুশী কের| তাই িতিন মেরাদক-বলদেনর দূতেদর তঁার েকাষাগােরর সব মূলয্বান িজিনস েদখােলন| িহিষ্কয়
তঁােদর েদখােলন েসানা, রূেপা, মশলা ও মূলয্বান গন্ধ দ্রবয্| িতিন তঁার অস্ত্রাগারও তঁােদর েদখােলন| তঁার
যা িকছু িছল সবই েদখােলন| তঁার প্রাসােদ ও রােজয্ েয সব িজিনষ িছল িতিন সব তঁােদর েদখােলন|

3 তখন ভাববাদী িযশাইয় িহিষ্কেয়র কােছ িগেয় িজজ্ঞাসা করেলন, “ঐসব েলাকরা িক বলল? তারা
েকাথা েথেক আপনার কােছ এল?”
িহিষ্কয় বেলন, “সুদূর বািবল েথেক ওরা আমােক েদখেত এেসেছ|”
4 তখনই িযশাইয় জানেত চাইেলন “আপনার গৃেহ তারা িক িক েদখল?”
িহিষ্কয় বলেলন, “তারা আমার প্রাসােদর সব িকছুই েদেখেছ| আিম তােদর সব সম্পদই েদিখেয়িছ|”
5 তখন িযশাইয় িহিষ্কয়েক বলেলন: “সবর্শিক্তমান প্রভুর বাণী শুনুন| 6 �আপনার ও আপনার

পূবর্পুরুষেদর সব সম্পদই যা সংগৃহীত হেয়িছল এবং দীঘর্কাল ধের রিক্ষত িছল তা েসই িদন বািবেল
চেল যােব| িকছুই থাকেব না!� সবর্শিক্তমান প্রভু এসব বেলেছন| 7 আর আপনার িনেজর েছেলেদরও
বািবেল িনেয় যাওয়া হেব| তারা বািবেলর রাজার প্রাসােদর কমর্চারী হেব| িকন্তু তারা হেব নপুংসক|”

8 তখন িহিষ্কয় িযশাইয়েক বলেলন, “প্রভুর এই বাতর্ ািট খুব ভােলা|” (িহিষ্কয় এটা বেলিছেলন কারণ
িতিন েভেবিছেলন “আিম যতক্ষণ রাজা থাকব ততক্ষণ প্রকৃত শািন্ত ও িনরাপত্তা থাকেব|”)

40
ইস্রােয়েলর শািস্ত েশষ হেব

1 েতামােদর ঈশ্বর বেলন,
“স্বিস্ত, আমার েলাকরা স্বিস্তেত থােকা!
2 েজরুশােলেমর প্রিত দয়ালু হেয় কথা বল|

েজরুশােলমেক বল, �েতামার েসবা করার সময় েশষ|
েতামার পােপর মূলয্ তুিম িদেয়ছ|� ”

েজরুশােলম যত পাপ কেরেছ তার িদ্বগুণ শািস্ত প্রভু তােক িদেয়েছন|

3 েশান একজন মানুষ িচৎকার করেছ!
“মরুর মেধয্ও প্রভুর জনয্ পথ প্রস্তুত কর!

মরুস্তের আমােদর ঈশ্বেরর জনয্ পথ ৈতির কর!
4 প্রেতয্ক উপতয্কা পূণর্ কর|

প্রেতয্ক পাহাড় পবর্তেক কর সমতল|
আঁকা-বঁাকা রাস্তােক েসাজা কর|

অসমান জিমেক মসৃণ কর|
5 তখনই প্রভুর মিহমা বুঝেত পারেব|

সবাই এক সেঙ্গ েদখেত পােব প্রভুর মিহমা|
হঁয্া, প্রভু িনেজই বেলেছন এসব কথা!”

6 একিট কণ্ঠস্বর বলল, “কথা বল!”
তখন েলােক বলল, “আমােদর িক বলা উিচৎ ?”

ঐ কণ্ঠস্বর বলল, “মানুষ িচর কাল বঁােচ না, তারা আসেল ঘােসর মেতা|
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তঁােদর ধািম্মর্কতা বুেনা ফুেলর মেতা|
7 প্রভুর কাছ েথেক আসা একিট শিক্তশালী বাতাস

ঘােসর ওপর িদেয় বেয় যায়|
ঘাস মের যায়, বুেনা ফুল ঝের পেড়|

8 হঁয্া সমস্ত েলাক ঘােসর মেতা|
ঘাস মের, বুেনা ফুল ঝের পেড়|
িকন্তু আমােদর ঈশ্বেরর বাকয্ িচর কাল েথেক যায়|”

পিরত্রাণ: ঈশ্বেরর সুসমাচার
9 িসেয়ােনর প্রিত সুসমাচােরর বাতর্ াবাহক,

পবর্েতর ওপর েথেক িচৎকার কের সুসমাচার েঘাষণা কের দাও|
েজরুশােলেমর প্রিত সুসমাচােরর বাতর্ াবাহক,

ভয় েপও না, েচঁিচেয় কথা বল!
িযহূদায় সমস্ত শহের এই খবর েঘাষণা কের দাও:

“েদখ, এখােন েতামােদর ঈশ্বর আেছন|
10 প্রভু, আমার সদাপ্রভু ক্ষমতাসহ িফের আসেছন|

সব মানুষেকই শাসন করেত িতিন তঁার ক্ষমতা বয্বহার করেবন|
েদখ, তঁার পুরস্কার তঁার সেঙ্গ রেয়েছ

এবং তঁার মজুির তঁার সামেন রেয়েছ|
11 েমষপালক েয ভােব তার েমষেদর েনতৃত্ব েদয় প্রভুও েতমিন তঁার েলােকেদর েনতৃত্ব েদেবন|

িনেজর বাহু িদেয় প্রভু একিত্রত করেবন েমষেদর|
িতিন েমষশাবকেদর েকােল তুেল রাখেবন|

তােদর মােয়রা প্রভুর িপছন িপছন হঁাটেব|

িবেশ্বর সৃষ্টিকতর্ া ঈশ্বর; িতিন শাসন কেরন
12 িনেজর হােত েক সমুদ্র েমেপেছন?

আকাশ মাপেত েক তঁার হাত বয্বহার কেরেছন?
পৃিথবীর ধূিলকণা মাপেত েক তঁার পাত্র বয্বহার কেরেছন?

েক দঁািড়পাল্লায় পাহাড় পবর্ত ওজন কেরেছন?
প্রভু এসব কেরেছন!

13 প্রভুর আত্মার িক করা উিচৎ েকউ কখনও বেলিন|
েয সব কাজ প্রভু কেরেছন তা িকভােব করেত হেব তা েকান বয্িক্ত প্রভুেক পরামশর্ েদয়িন|

14 প্রভু িক কারও কােছ সাহাযয্ েচেয়েছন?
েকান বয্িক্ত িক প্রভুেক নয্ায়পরায়ণ হেত িশিখেয়েছ?

েকউ িক কখনও প্রভুেক জ্ঞান দান কেরেছ?
েকউ িক কখনও প্রভুেক জ্ঞানী কের তুেলেছ?
না! এই সব প্রভু িনেজই জানেতন|

15 েদখ, পৃিথবীর সব েদশই একিট বালিতেত েছাট এক েফঁাটা জেলর মত|
প্রভু যিদ তঁার দূরবতীর্ েদশগুিলেক এেন ওজন মাপার যেন্ত্র চাপান

তােদর অবস্থা হেব ধূিলকণার মত|
16 িলবােনােনর সব গাছও প্রভুর জনয্ জ্বালােনার পেক্ষ যেথষ্ট নয়|

উৎসেগর্র জনয্ বধ হেত িলবােনােনর সব পশুও যেথষ্ট নয়|
17 ঈশ্বেরর তুলনায়, পৃিথবীর সমস্ত জািতগুিল িকছুই নয়|

ঈশ্বেরর সেঙ্গ তুলনা কর, পৃিথবীর সব েদশই মূলয্হীন|
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ঈশ্বর িকেসর মত তা েলাকরা ধারণা করেত পাের না
18 ঈশ্বেরর সেঙ্গ কােরা িক তুলনা করেত পার!

না| তুিম িক ঈশ্বেরর ছিব আঁকেত পার? না|
19কাঠ অথবা ধাতু িদেয় েকউ েকউ মূির্ত্ত বানায়|

আর েসই মূির্ত্তেকই তারা েদবতা বেল মেন কের|
একজন শ্রিমক মূির্ত্ত বানায়|

অনয্ শ্রিমকরা েসানা-রূপা িদেয় মূির্ত্তর জনয্ অলঙ্কার বানায়|
20আসল অংেশর জনয্ তারা েবেছ েনয় িবেশষ কাঠ,

কারণ িবেশষ ধরেণর কােঠর পচন ধের না|
তারপর তারা দক্ষ কাঠিমস্ত্রীর েখঁাজ কের|

তারপর ছুেতার িমস্ত্রী একিট “মূির্ত্ত” ৈতরী কের েযটা পেড় যােব না|
21 তুিম িনশ্চয়ই আসল সতয্টা জােনা, জােনা না িক?

েতামােক িনশ্চয়ই অেনক বছর আেগ েকউ বেলেছ!
তুিম িনশ্চয়ই বুঝেত পারছ েক পৃিথবীটা ৈতির কেরেছ!

22 প্রভুই সিতয্কােরর ঈশ্বর!
িতিন পৃিথবীর বৃেত্তর ওপর বেস থােকন|

তঁার তুলনায় মানুষ ঘাস ফিড়ং-এর মেতা|
বস্ত্রখেণ্ডর মেতা িতিন আকাশেক েমেল ধেরন|
আকােশর তলায় বসার জনয্ িতিন তােক তঁাবুর মত িবিছেয় ধেরন|

23 িতিন শাসকেদর গুরুত্বহীন কেরন,
িতিন পৃিথবীর িবচারকেদর কেরন সমূ্পণর্ মূলয্হীন|

24 েসই সব শাসকরা চারা গােছর মেতা, তােদর মািটেত েরাপন করা হয়,
িকন্তু িশকড় গাড়ার আেগই

ঈশ্বর েসই সব চারা “গাছেদর” ওপর িদেয় বেয় যান
এবং েসই সব চারা গাছ মের শুকেনা হেয় যায়|
বাতাস তােদর খড়কুেটার মেতা উিড়েয় িনেয় যায়|

25 পিবত্র ঈশ্বর বেলন: “আমার সেঙ্গ কারও তুলনা করেত পারেব িক?
না! েকউ আমার সমান নয়|”

26আকােশর িদেক তাকাও|
তারাগুিল ৈতরী কেরেছ েক?
আকােশর “েসনােদর” সৃষ্টিকতর্ া েক?
েক সব তারােদর নাম জােন?

সিতয্কােরর ঈশ্বর প্রচণ্ড শিক্তশালী ও ক্ষমতাবান,
তাই েকান তারা হািরেয় যায় না|

27 যােকােবর েলাকরা, এসবই সতয্!
ইস্রােয়ল, েতামারও এই সব িবশ্বাস করা উিচৎ !

তবু েকন েতামরা বলছ, “আমরা েকমন ভােব জীবনযাপন করিছ তা প্রভু েদখেত পােবন না
এবং আমােদর শািস্ত িদেত পারেবন না?”

28 েতামরা িনশ্চয়ই শুেনেছা
এবং জােনা েয প্রভু ঈশ্বর অতয্ন্ত জ্ঞানী|
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িতিন যা জােনন মানুষ তা িশখেত পাের না|
প্রভু কখনও ক্লান্ত হন না এবং তঁার িবশ্রােমর প্রেয়াজন েনই|

প্রভু পৃিথবীর সমস্ত প্রতয্ন্ত অঞ্চল সৃষ্টি কেরেছন|
িতিন িচর কাল েবঁেচ থাকেবন|

29 প্রভু দুবর্লেক সবল হেত সাহাযয্ কেরন|
ক্ষমতাহীনেদর ক্ষমতাবান কেরন|

30 যুবকরাও ক্লান্ত হেয় পেড় এবং তােদর িবশ্রােমর প্রেয়াজন হয়|
তারাও মািটেত েহঁাচট েখেয় পেড় যায়|

31 িকন্তু প্রভুেত িবশ্বাসী েলাকরা ঈগল পািখর নতুন ডানা গজােনার মেতা আবার শিক্তশালী হেয় ওেঠ|
এই সব েলাকরা শত েদৗড়েলও দুবর্ল হয় না,
ক্লান্ত হেয় পেড় না|

41
প্রভু সনাতন সৃষ্টিকতর্ া

1 প্রভু বেলন,
“দূরবতীর্ েদশগুিল শান্ত হও, আমার কােছ এেসা|
জািতগুিল পুনরায় শিক্তমান হেয় উঠুক|

আমার কােছ এেস কথা বল|
আমরা এক সেঙ্গ বেস িঠক কের েনব

েক িঠক েকই বা েবিঠক|
2আমােক এইসব প্রশ্নগুিলর উত্তর দাও: পূবর্ েথেক আসা েলাকিটেক েক জািগেয়িছল?

িতিন েযখােনই যান, নয্ায় তঁার সেঙ্গ আেছ|
িতিন তঁার তরবাির িদেয় জািতগুিলেক পরাস্ত কেরন|

তারা ধূেলা বািলেত পিরণত হয়|
িতিন তার ধনুেকর সাহাযয্ রাজােদর পরািজত কেরন|

তারা বাতােস উেড় যাওয়া খড়কুেটার মেতা পািলেয় যায়|
3 িতিন েসনােদর ধাওয়া কেরন, িকন্তু কখনও আঘাত পান না|

েযখােন িতিন কখনও যানিন েস সব স্থােন যােবন|
4 এসব ঘটনার কারণ েক?

েক এই সব কেরেছন|
েক প্রথম েথেকই সব মানুষেক ডাক িদেয়িছল?

আিম প্রভু, এসব কেরিছলাম|
আিম প্রভু, আিমই প্রথম, আিমই েশষ|

5 েতামরা, দূরবতীর্ স্থােনর েলাকরা তাকাও|
ভীত হও!

েতামরা পৃিথবীর দূরবতীর্ স্থােনর েলােকরা
ভেয় কঁােপা|

এখােন এেস আমার কথা েশান
এবং তারা এেসিছল|

6 “শ্রিমেকরা এেক অনয্েক সাহাযয্ কের| শিক্তশালী হেত এেক অনয্েক উৎসাহ েদয়| 7 একজন কমীর্
মূির্ত্ত বানােনার জনয্ কাঠ কােট| েস স্বণর্কারেদর উৎসািহত কের| অনয্ শ্রিমক হাতুিড় িদেয় ধাতুেক মসৃণ
কের েতােল| তারপর েসই কমীর্িট অনয্ কমীর্েক ভারী ধাতব েখােপর মেধয্ ধাতুিট েঢেল তােক িপিটেয়
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িবিভন্ন রকেমর িজিনস ৈতির করার জনয্ উৎসািহত কের| ঐ েশষ শ্রিমকিট ধাতব কােজর সম্বেন্ধ বেল:
�এইিট ভােলা| এিট খুেল আসেব না|� তারপর েস মূির্ত্তিটেক েপেরক িদেয় েকান একিট িভিত্তর ওপর এমন
ভােব বিসেয় েদয় যােত েসটা নড়েত বা পড়েত না পাের!”

একমাত্র প্রভুই আমােদর রক্ষা করেত পােরন
8 প্রভু বেলন, “ইস্রােয়ল, তুিম আমার দাস|

যােকাব, েতামােক আিম েবেছ িনেয়িছ|
তুিম অব্রাহােমর পিরবার েথেক এেসছ েয আমােক ভালবাসত|

9 তুিম বহু দূেরর েদেশ িছেল,
িকন্তু আিম েতামার কােছ েপৗেঁছ যাই|

আিম েতামােক দূরস্থান েথেক েডেকিছলাম|
আিম েতামােক বেলিছলাম েয তুিম আমার েসবক|

আিম েতামােক েবেছ িনেয়িছ
এবং আিম েতামােক বািতল কিরিন|

10 িচিন্তত হেয়া না, আিম েতামার সেঙ্গ আিছ|
ভীত হেব না, আিম েতামার ঈশ্বর|

আিম েতামােক শিক্তশালী করব|
েতামােক সাহাযয্ করব|

েতামােক আমার ভাল দিক্ষণ হস্ত িদেয় সমথর্ন েদব|
11 েদেখা, িকছু েলাক েতামার ওপর রুদ্ধ|

িকন্তু তারা লিজ্জত হেব|
যারা েতামার সেঙ্গ তকর্ কের তারা েহের যােব এবং অদৃশয্ হেব|
12 যারা েতামার িবরুদ্ধাচরণ কের

তােদর তুিম খঁুজেব িকন্তু েদখেত পােব না|
েয সব েলাক েতামার িবরুেদ্ধ যুদ্ধ কেরিছল

তারা সকেলই পুেরাপুির ভােব অদৃশয্ হেয় যােব|
13আিম প্রভু েতামার ঈশ্বর,

েতামার ডান হাত ধের আিম আিছ|
এবং আিম েতামােক বিল: ভীত হেব না!

আিম েতামােক সাহাযয্ করব|
14 মূলয্বান িযহূদা ভীত হেব না!
আমার িপ্রয় ইস্রােয়েলর েলাকরা ভয়চিকত হেব না!

আিম সিতয্ই েতামােদর সাহাযয্ করব|”

প্রভু িনেজই ঐসব বেলন|

ইস্রােয়েলর পিবত্রতম (ঈশ্বর)
িযিন রক্ষাকতর্ া িতিনই এই সব বেলেছন:

15 “েদখ, আিম েতামােক একটা নতুন শসয্ মাড়া যেন্ত্রর মেতা বািনেয়িছ|
েসই যেন্ত্রর অেনকগুেলা ধারােলা ছুির আেছ|

কৃষকরা এই সব বয্বহার কের েখাসা ভাঙার কােজ, যােত তারা শসয্ েথেক আলাদা হেত পাের|
তুিম পবর্তগুিলেক ঐ শসয্ মাড়ার মেতা েভেঙ েফলেব|

16 তুিম তােদর বাতােস ছঁুেড় েফলেব|
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বাতাস তােদর বেয় িনেয় দূের চেল যােব এবং িবিক্ষপ্ত করেব|
তখন তুিম খুশী হেব এবং প্রভুর মেধয্ িস্থত হেয় আনন্দ করেব|

ইস্রােয়েলর পিবত্রতম ঈশ্বেরর জনয্ তুিম গির্বত হেব|”

17 “দিরদ্র ও অভাবী েলাকরা জেলর জনয্ েখঁাজ করেব|
িকন্তু তারা খঁুেজ পােব না|
তারা তৃষ্ণাতর্ , তােদর িজহবা শুষ্ক|

আিম, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর, তােদর প্রাথর্নার জবাব েদব|
আিম তােদর তয্াগ করব না, মরেত েদব না|

18আিম শুকেনা পাহােড়র ওপর িদেয় নদীেক প্রবািহত করাব|
উপতয্কায় উপতয্কায় বইেয় েদব জলভরা নদী|

মরুেক কের তুলব জেল ভরা হ্রদ|
জলপ্রবাহ বেয় যােব শুকেনা ভূিমেত|

19 মরুভূিমেত গাছ জন্মােব|
েসখােন থাকেব এরস, বাবলা, জলপাই, তাশূর, েদবদারু ও পাইন গাছ|

20 েলাকরা এই িজিনসগুিল েদখেব
এবং তারা জানেত পারেব প্রভুই এই কমর্ কেরেছন|

মানুষ এই সব েদখেত পােব,
তারা বুঝেত শুরু করেব েয
ইস্রােয়েলর পিবত্রতম (ঈশ্বর) এগুিল সৃষ্টি কেরেছন|”

মূির্ত্তেক প্রভুর প্রতয্াখান
21 যােকােবর রাজা প্রভু বেলন, “এস| আমােক েতামার যুিক্ত বল| আমােক েতামরা প্রমাণ েদখাও এবং

আমরা িঠককের েদব েকানটা সিঠক| 22 েতামােদর মূির্ত্তেদর এেসআমােদর বলা উিচৎ িক ঘেটেছ| শুরুেত
িক িক ঘেটিছল? ভিবষয্েত িক ঘটেব? বলুক আমােদর! আমরা তােদর কাছ েথেক শুনব| তখন আমরা
জানেত পারব পের িক ঘটেব| 23পের িক িক ঘটেব তা েতামরা আমােদর জানাও| তারপরআমরা েতামােদর
সিতয্কােরর েদবতা বেল িবশ্বাস করব| িকছু কর! ভাল না হয় মন্দ িকছু একটা কের েদখাও! তখন আমরা
েমেন েনব তুিম জীবন্ত এবং েতামােকই আমরা েমেন চলব|

24 “েদেখা| েতামরা মূির্ত্তরা আসেল িকছুই নও| েতামরা িকছুই করেত পারেব না! েয েকান অকমর্ণয্
েলাকই েতামার পূজা করেত চাইেব|”

প্রভু প্রমাণ করেবন িতিনই একমাত্র ঈশ্বর
25 “আিম উত্তর িদেক একিট েলাকেক জাগালাম|

েস পূবর্িদক েথেক, েযখােন সূেযর্াদয় হয়, েসখান েথেক আসেছ|
েস আমার নাম জপ কের|

েয মানুষ ঘট ৈতরী কের েস িভেজ মািটর ওপর িদেয় হঁােট|
িঠক একই রকম ভােব এই িবেশষ েলাকিট রাজােদর পদদিলত কের|

26 “েক আমােদর এই সব ঘটার আেগই বেলিছল?
তােকই আমােদর ঈশ্বর বলা উিচৎ |

েতামােদর মেধয্ েকান মূির্ত্ত িক এইসব বেলিছল?
না! েসই সব মূির্ত্তেদর েকউই িকছু বলেত পাের িন|

েসই সব মূির্ত্তরা েকান কথাই বলেত পাের িন|
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তারা েতামােদর েকান কথা শুনেতও পায় িন|
27আিম প্রভু, সবর্প্রথম িসেয়ানেক এই সব ঘটনার কথা বিল|

আিম েজরুশােলেম এই বাতর্ া িনেয় একজন বাতর্ াবাহক পািঠেয়িছলাম:
�েদখ েতামােদর েলাকরা িফের আসেছ|� ”

28আিম ঐসব মূির্ত্তেদর েদেখিছলাম|
তারা েকউই েকান িকছু বলার মত
যেথষ্ট জ্ঞানী নয়|

আিম তােদর প্রশ্ন কেরিছলাম
িকন্তু তারা েকান উত্তর িদেত পােরিন|

29 এই সব েদবতারা আসেল িকছু নয়|
তারা িকছুই করেত পাের না|
েসই সব মূির্ত্তগুিল আসেল এেকবাের মূলয্হীন|

42
প্রভুর িবেশষ দাস

1 “আিম আমার দােসর িদেক তাকাই!
আিম তােক সমথর্ন কির|
েস হেচ্ছ েসই জন, যােক আিম েবেছ িনেয়িছলাম|
আিম তােক িনেয় সন্তুষ্ট|

তার ওপর আিম আমার আত্মা েরেখিছ|
েস নয্ায়সঙ্গত ভােব জািতসমূেহর িবচার করেব|

2 পেথ-ঘােট েস িচৎকার করেব না|
েস তীব্র িচৎকার করেব না অথবা তার গলা েলাকেদর মেধয্ েশানা যােব এমন করেব না|

3 েস ভদ্র হেব, জলাশেয়র ধাের গিজেয় ওঠা আগাছা েস কখনও ভাঙেব না|
দুবর্ল আগুনেকও েস কখনও িনিভেয় েদেব না|
েস নয্ায় ভােব িবচার করেব এবং সতয্েক েবর করেব|

4 পৃিথবীেত নয্ায় িবচার না আনা পযর্ন্ত েস দুবর্ল হেব না,
অথবা িনেষ্পিষত হেব না|

দূরবতীর্ স্থােনর েলাকরা তার িশক্ষামালায়় আস্থাবান হেব|”

প্রভু শাসক, প্রভুই িবেশ্বর সৃষ্টিকতর্ া
5 প্রভু প্রকৃত ঈশ্বর, িতিনই এই সব বেলেছন| প্রভু আকাশ বািনেয়েছন| িতিন আকাশেক সারা িবেশ্বর

ওপর ছিড়েয় িদেয়েছন| িতিন পৃিথবীর সব িকছুর সৃষ্টিকতর্ া| িতিন পৃিথবীর প্রিতিট মানুষেক শ্বাস-প্রশ্বাস িদেয়
বঁািচেয় েরেখেছন| পৃিথবীর ওপর যারা েহঁেট েবড়ায় তােদর প্রেতয্ক েলাকেক িতিন একিট আত্মা েদন|

6 “আিম েতামােদর প্রভু, সিঠক কাজ করেত েতামােদর েডেকিছলাম|
আিম েতামােদর হাত ধেরিছ|

আিম েতামােদর রক্ষা কেরিছ এবং েতামােদর মাধয্েম আিম েলাকেদর সেঙ্গ একিট চুিক্ত কেরিছ|
তুিম সমস্ত জািতগুিলর জনয্ একিট আেলাস্বরূপ হেব|
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7 তুিম অন্ধ েলােকর েচাখ খুেল েদেব এবং তারা সব িকছু েদখেত পােব|
বহুেলাক কেয়দখানায বন্দী; তুিম তােদর মুক্ত কের েদেব|
বহুেলাক বাস কের অন্ধকাের, েজেলর েথেক বাইের আসবার জনয্ তােদর তুিম েনতৃত্ব েদেব|

8 “আিমই প্রভু|
আমার নাম িযেহাবা|

আমার মিহমা আিম অপরেক েদব না|
েয মিহমা আমার পাওয়া উিচৎ েসই প্রশংসা মূির্ত্তেদর আিম িনেত েদব না|

9শুরুেতই আিম বেলিছলাম, িকছু একটা ঘটেব|
এবং ঐসব িজিনস ঘেটিছল|

এবং এখন অনয্ িকছু ঘটার আেগই,
েতামােদর আিম ভিবষয্েত িক ঘটেব েস সম্বেন্ধ জানাব|”

ঈশ্বেরর প্রশংসা গীত
10 প্রভুর উেদ্দেশয্ গাও নতুন গান|

েতামরা দূর েদেশর েলাকরা,
েতামরা দূর েদেশর নািবকরা,
েতামরা সমুেদ্রর প্রাণীরা,
েতামরা দূরবতীর্ জায়গার েলাকরা প্রভুর প্রশংসা কর!

11 মরুভূিম ও শহর, পূবর্ ইস্রােয়েলর েকদেরর গ্রামগুিল
প্রভুর প্রশংসা কর|

েশলাবাসীরা আনন্দগীত গাও!
পবর্তশৃঙ্গ েথেক েতামরা েগেয় ওঠ|

12 তারা প্রভুেক মিহমািম্বত করুক|
দূর েদেশর েলাকরা প্রভুর প্রশংসা করুক|

13 প্রভু বলবান ৈসেনয্র মত চেল যােবন!
িতিন হেবন যুদ্ধ করেত প্রস্তুত মানুেষর মত|

িতিন প্রচণ্ড উেত্তিজত হেয় উঠেবন|
িতিন কঁাদেবন, উচ্চস্বের িচৎকার করেবন এবং তার শত্রুেদর পরািজত করেবন|

ঈশ্বর প্রচণ্ড ৈধযর্য্য্শীল
14 “দীঘর্িদন ধের আিম িকছুই বিলিন|

আিম িনেজেক সংযত কের েরেখিছলাম, বিলিন েকান িকছুই|
িকন্তু এখন আিম প্রসব করেত যােচ্ছ এমন এক মিহলার মেতা িচৎকার কের কঁাদব|

আিম েজাের েজাের সশেব্দ প্রশ্বাস েনব|
15আিম পাহাড়-পবর্ত ধ্বংস করব|

আিম েসখােন জন্মােনা সমস্ত গাছপালােক শুিকেয় েদব|
আিম নদীেক পিরণত করব শুকেনা জিমেত|

আিম জলাশয়েক শুিকেয় েদব|
16 তারপর আিম অন্ধেদর েনতৃত্ব েদব এক অজানা পেথ

েয সব স্থােন তারা কখনও যায়িন|
অন্ধেদর িনেয় যাব েসই সব স্থােন|

তােদর জনয্ অন্ধকারেক আেলাময় কের েদব|
রুক্ষ জিমেক মসৃণ কের তুলব|

আিম যা প্রিতশ্রুিত িদেয়িছলাম তা সবই করব
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এবং আমার েলাকেদর েছেড় যাব না!
17 িকন্তু েকউ েকউ আমােক েমেন চলা বন্ধ কেরেছ|

ঐসব েলাকেদর েসানায় বঁাধােনা মূির্ত্ত আেছ|
তারা ঐসব মূির্ত্তেদর বেল, �েতামরাই আমােদর েদবতা|�

েয েলাকরা তােদর মূির্ত্তগুিলেত আস্থা রােখ, তারা মুখ িফিরেয় েনেব এবং লজ্জা পােব|

ঈশ্বেরর কথা শুনেত নারাজ ইস্রােয়ল
18 “েতামরা, বিধর েলাকরা আমার কথা েতামােদর েশানা উিচৎ |

অন্ধ েলাকরা, েতামােদর আমােক েদখা এবং আমার িদেক তাকােনা উিচৎ |”
19 সারা পৃিথবীেত আমার েসবক (ইস্রােয়েলর েলাকজন) সব েচেয় অন্ধ|

েয বাতর্ াবাহকেক আিম পৃিথবীেত পািঠেয়িছ েসই সবেচেয় বিধর|
েয েলাকিটর সেঙ্গ আিম বেন্দাবস্ত কেরিছলাম, প্রভুর দাস েস-ই সবেচেয় েবশী অন্ধ|
20আমার দাস অেনক মহান িজিনষ েদেখেছ,

িকন্তু েস েসসেবর প্রিত মেনােযাগ েদয় না|
েস কােন শুনেত পায়

িকন্তু েস মানেত চায় না|”
21 প্রভু চান তঁার েসবকরা ভাল েহাক্|

প্রভু চান তঁার আশ্চযর্য্জনক িশক্ষামালােক তারা শ্রদ্ধা করুক|
22 িকন্তু েলাকগুিলেক েদেখা|

অনয্ েলাকরা তােদর পরািজত কেরেছ এবং তােদর িজিনস চুির কের িনেয়েছ|
প্রিতিট যুবক ভীত|

তারা েজেল বন্দী|
েলাকরা তােদর সব টাকা িছিনেয় িনেয়েছ|

তােদর রক্ষা করার েকউ েনই|
অনয্রা তােদর টাকা িনেয় িনেয়েছ|

“এই টাকা িফিরেয় িদেয় যাও,” একথা বলার মেতাও েকউ েনই|

23 েতামােদর েকউ িক ঈশ্বেরর বাকয্ শুেনিছেল? না! িকন্তু েতামােদর উিচৎ কাছ েথেক তঁার কথা
েশানা, এবং যা ঘেটেছ েস সম্পেকর্ মেনােযাগ েদওয়া| 24 যােকাব ও ইস্রােয়ল েথেক েলাকেদর ধনসম্পদ
িনেত েক িদেয়িছল? প্রভুই তােদর এসব কাজ করার অনুমিত িদেয়িছেলন| আমরা প্রভুর িবরুেদ্ধ পাপ
কাজ কেরিছলাম| তাই প্রভু আমােদর ধনসম্পদ িনেয় িনেত েলাকেদর অনুমিত িদেয়িছেলন| ইস্রােয়েলর
েলাকরা প্রভুর িবিধর প্রিত মেনােযাগ েদয় িন| প্রভু েয ভােব েচেয় িছেলন েস ভােব ইস্রােয়েলর েলাকরা
জীবনযাপন কেরিন| 25তাই প্রভু তােদর ওপর রুদ্ধ হন| িতিন তােদর িবরুেদ্ধ শিক্তশালী যুদ্ধ ঘিটেয়িছেলন|
এমন হেয়িছল িঠক েযন ইস্রােয়েলর েলাকরা আগুন িদেয় েঘরা িছল| িকন্তু তারা িক ঘটিছল তা জানত না|
ঘটনাটা িছল তােদর পুেড় যাওয়ার মেতাই| িকন্তু যা ঘটিছল তারা তা েবাঝার েচষ্টা কেরিন|

43
ঈশ্বর সব সময় তার েলাকেদর সেঙ্গ আেছন

1 আিম যােকাব, প্রভু, েতামার সৃষ্টিকতর্ া! ইস্রােয়ল, প্রভুই েতামার সৃষ্টিকতর্ া| এখন প্রভু বেলন, “ভীত
হেয়া না| আিম েতামােক রক্ষা কেরিছ| আিম েতামার নাম ধের েডেকিছ| তুিম আমারই| 2 তুিম যখনই
সমসয্ায় পড়েব আিম েতামার পােশ থাকব| নদী পার হেতও েতামার কষ্ট হেব না| আগুেনর মেধয্ িদেয়
হঁাটার সময়ও তুিম দ3 হেব না; অিগ্নিশখা েতামােক আঘাত করেব না| 3 কারণ আিম, প্রভু েতামার ঈশ্বর|
আিম ইস্রােয়েলর পিবত্রতম েতামার রক্ষাকতর্ া| আিম েতামার জনয্ মূলয্ িদেত িমশরেক িদেয়িছলাম| আিম
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েতামােক আমার করেত কূশ ও সবা িদেয়িছলাম| 4 তুিম আমার কােছ খুবই গুরুত্বপূণর্ তাই আিম েতামােক
সম্মান কির| আিম েতামােক ভালবািস এবং আিম সব েদশসমূহ এবং জািতগুিল েতামােক েদব যােত তুিম
বঁাচেত পার|”

5 “সুতরাং ভীত হেব না! আিম েতামার সেঙ্গ আিছ| আিম একিত্রত করব েতামােদর িশশুেদর এবং
িফিরেয়ও েদব| আিম তােদর প্রাচ্য় ও পাশ্চাতয্ েথেক এেন েদব| 6উত্তরেকআিম বলব: আমার েলাকেদর
আমােক িদেয় দাও| দিক্ষণেক বলব: আমার েলাকেদর বন্দী কের েরেখা না| দূরবতীর্ স্থান েথেক আমার
পুত্রকনয্ােদর আমার কােছ েফরৎ িদেয় দাও| 7 আমার সব েলাকেদর যােদর কােছ আমার নাম আেছ,
আমার কােছ িফিরেয় দাও| আিম ঐসব েলাকেদর িনেজর জনয্ই সৃষ্টি কেরিছলাম| আিম তােদর সৃষ্টিকতর্ া,
তারা আমারই|”

8 ঈশ্বর বেলন, “েচাখ থাকা সেত্ত্বও যারা অন্ধ তােদর বাইের েবর কর| কান থাকা সেত্ত্বও যারা বিধর
তােদর বাইের েবর কর|* 9প্রেতয্ক মানুেষর ও প্রেতয্ক েদেশর একিত্রত হওয়া উিচৎ | হেত পাের, তােদর
কােরা মূির্ত্ত বলেত েচেয়িছল প্রথেম িক ঘেটিছল| তােদর উিচৎ তােদর সাক্ষীেদর িনেয় আসা| সাক্ষীেদর
উিচৎ সতয্ কথা বলা| এটা েদখােব েয তারা সিঠক|”

10প্রভু বেলন, “েতামরা েলাকরা আমার সাক্ষী| েতামরা হেচ্ছা েসই দাস, যােদরআিম েবেছ িনেয়িছলাম|
আিম েতামােদর েবেছ িনেয়িছলাম যােত েতামরা আমােক জানেত পার এবং আমােক িবশ্বাস করেত পার|
আিম েতামােদর েবেছ িছলাম যােত েতামরা উপলিদ্ধ করেত পার েয �আিম হলাম ঈশ্বর|�আিম সিতয্কােরর
ঈশ্বর| আমার আেগ েকান েদবতা িছল না এবং আমার পের েকান েদবতা থাকেব না|” 11 আিম িনেজই
হলাম প্রভু| অনয্ েকান পিরত্রাতা েনই, আিমই একমাত্র পিরত্রাতা| 12আিমই একমাত্র ঈশ্বর েয েতামােদর
সেঙ্গ কথা বেলিছলাম| আিম েতামােদর রক্ষা কেরিছলাম| এসব কথা আিম েতামােদর বেলিছ| এমন নয় েয
েতামােদর সেঙ্গ েকউ িছল েয একজন অপিরিচত েলাক| েতামরা আমার সাক্ষী এবং আিম ঈশ্বর|” (প্রভু
িনেজই এই সব কথা বেলেছন|) 13 “আিম সব সময়ই ঈশ্বর| যখন আিম িকছু কির তখন আমার কােজর
েকউই পিরবতর্ ন ঘটােত পারেব না| এমন িকআমার ক্ষমতা েথেক েকউ েকান েলাকেক রক্ষা করেত পারেব
না|”

14 প্রভু, ইস্রােয়েলর পিবত্রতম, েতামােদর ত্রাণকত্তর্ া বেলন, “আিম বািবেল েতামােদর জনয্ েসনা
পাঠাব| সমস্ত তালাবন্ধ ফটক আিম েভেঙ্গ েফলব এবং কল্দীয়েদর গানগুিল িবলােপ পযর্বিসত হেব|
15আিমই েতামােদর প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর| আিম ইস্রােয়েলর সৃষ্টিকতর্ া| আিম েতামােদর রাজা|”

ঈশ্বর আবার তঁার েলাকেদর বঁাচােবন
16 প্রভু সমুেদ্রর মেধয্ িদেয় সড়ক বানােবন| িনেজর েলাকেদর জনয্ এমনিক জেলর মেধয্ িদেয়

িতিন রাস্তা গেড় েদেবন| এবং প্রভু বেলন, 17 “যারা যুদ্ধযান, েঘাড়সওয়ার ও েসনাবেল বলীযান হেয়
আমার িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেব তারা পরািজত হেব| তারা আর কখনও উঠেত পারেব না| তােদর িবনাশ ঘটেব|
েমামবািতর িশখা েযমন কের িনিভেয় েদওয়া হয় েসই ভােব তােদর থামােনা হেব| 18 তাই শুরুেত েযসব
ঘটনা ঘেটিছল তা আর মেন েকােরা না| যা বহুকাল আেগ ঘেট েগেছ তা আর স্মরণ েকােরা না| 19 েকন না
এখন আিম নতুন িকছু করব| এখন েতামরা নতুন গােছর মেতা েবেড় উঠেব| েতামরা িনিশ্চত ভােবই জান
এটা সতয্| সিতয্ই আিম মরুভূিমেত রাস্তা বানাব| শুষ্ক জিমেত সিতয্ই আিম নদী ৈতরী করব| 20 মরুভূিমেত
জল েজাগােনার পর বনয্ জন্তুরা, েযমন িশয়াল এবং উটপাখী আমােক সম্মান জানােব| আমার েবেছ
েনওয়া েলােকেদর জনয্, আমার িনেজর েলাকেদর জনয্ আিম জেলর বয্বস্থা করব| 21এই েলাকেদর েতা
আিমই সৃষ্টিকতর্ া এবং এরা আমার প্রশংসা কের গান গাইেব|

22 “যােকাব, তুিম আমার কােছ প্রাথর্না করিন| েকন? কারণ েতামরা ইস্রােয়েলর েলাকরা আমার িবষেয়
ক্লান্ত হেয় পেড়ছ| 23 েতামরা েতামােদর েমষেক আমার জনয্ উৎসগর্ করেত আন িন| েতামরা আমােক
সম্মান জানাও িন| েতামরা আমার জনয্ বিল দাও িন| আমার উেদ্দেশয্ বিল েদবার জনয্ আিম েতামােদর
বাধয্ কিরিন| আিম েতামােদর ধূপ জ্বালােত বাধয্ কিরিন| 24 তাই েতামরা আমােক সম্মান জানাবার জনয্

* 43:8: েচাখ � কর সম্ভবতঃ এিট ইস্রােয়েলর েসই েলাকেদর েবাঝায় যারা প্রভুর বাকয্ িবশ্বাস করত না|
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সামগ্রী এয করেত অথর্ বয্য করিন| েহামবিলর চির্ব িদেয় েতামরা আমােক সন্তুষ্ট করিন| িকন্তু েতামরা
েতামােদর পাপসমূহ িদেয় আমােক ভারাক্রান্ত কেরিছেল| েতামােদর কুকমর্সমূহ আমােক খুব পিরশ্রান্ত
কের তুেলেছ|

25 “আিম, আিমই একমাত্র েয েতামােদর সব পাপ ধুেয় মুেছ পিরষ্কার কের িদই| িনেজেক খুিশ
করেত এইসব আিম কির! েতামােদর পােপর কথা আিম মেন রাখব না| 26 আমােক মেন কিরেয় িদও
(েতামােদর প্রশংসনীয গুেনর কথা)| আমােদর এক সেঙ্গ বেস িসদ্ধান্ত েনওয়া উিচৎ  েকানটা িঠক|
েতামােদর কৃতকেমর্র কথা আমােক বলা উিচৎ এবং প্রমাণ কর েয েতামরা িঠক| 27 েতামােদর প্রথম
িপতা পাপী| েতামােদর আইনজীিবরা আমার িবরুদ্ধাচরণ কেরেছ| 28 আিম েতামােদর পিবত্র শাসকেদর
অপিবত্র কেরিছ| আিম যােকাবেক ধ্বংেসর এবং ইস্রােয়লেক অিভশােপর শািস্ত িদেয়িছ|”

44
প্রভুই একমাত্র ঈশ্বর

1 “যােকাব তুিম আমার েসবক| আমার কথা েশান| ইস্রােয়ল, আিম েতামােক মেনানীত কেরিছ| আিম
যা বিল তা েতামরা েশান| 2আিম েতামােদর প্রভু| আিমই েতামােদর সৃষ্টি কেরিছ| েতামরা যা হেয় উেঠেছা
আিম তাই কের গেড় তুেলিছ| েতামরা যখন মাতৃ গেভর্ িছেল তখন েথেকই আিম েতামােদর সাহাযয্ কের
আসিছ| আমার দাস যােকাব ভয় েপও না| িয়শুরূণ েতামােক আিম মেনানীত কেরিছ|

3 “তৃষ্ণাতর্ েলাকেদর আিম জল েদব| শুষ্ক জিমেত আিম জল প্রবাহ বইেয় েদব| েতামােদর িশশুেদর
মেধয্ আিম আমার আত্মা েঢেল েদব, মেন হেব েযন েতামােদর সন্তানেদর ওপর িদেয় জল বেয় যােচ্ছ|
4 ঘােসর মেধয্ তারা েবেড় উঠেব| তারা জলেস্রােতর ধাের গিজেয় ওঠা বাইশী গাছেদর মেতা হেব|

5 “একজন বলেব, �আিম প্রভুর|� অনয্ একজন �যােকােবর� নাম বয্বহার করেব| অনয্ জন তার নাম
সাক্ষর করেব এবং বলেব, �আিমই প্রভুর|� অনয্ জন বয্বহার করেব �ইস্রােয়েলর নাম|� ”

6 প্রভু ইস্রােয়েলর রাজা| প্রভু সবর্শিক্তমান ইস্রােয়লেক রক্ষা করেবন| প্রভু বেলন, “আিমই একমাত্র
ঈশ্বর| অনয্ েকান েদবতা েনই| আিমই আিদ, আিমই অন্ত| 7আমার মেতা অনয্ েকান ঈশ্বর েনই| যিদ েকউ
থােকন তাহেল েসই েদবতার কথা বলা উিচৎ | েসই েদবতার উিচৎ  িছল এখােন এেস প্রমাণ করা েয
িতিনও আমারই মেতা| আিম যখন এই প্রাচীন েলাকেদর সৃষ্টি কেরিছলাম তখন িক ঘেটিছল েসই েদবতার
আমােক বলা উিচৎ | ভিবষয্েত িক ঘটেব িতিন েয তা জােনন তা প্রমাণ করার জনয্ ঐ েদবতার আমােক
েকান িনদশর্ন েদওয়া উিচৎ |

8 “ভীত হেয়া না| উিদ্বগ্ন হেয়া না! আিম সবর্দাই েতামােদর বেলিছ েয িক ঘটেব| েতামরাই আমার সাক্ষী!
অনয্ েকান ঈশ্বর েনই| আিমই একমাত্র| অনয্ েকান �িশলা� েনই| আিম জািন আিমই একমাত্র!”

মূির্ত্তসমূহ মূলয্হীন
9 েকউ েকউ মূির্ত্ত বানায়| িকন্তু তারা মূলয্হীন| েলােক েসই মূির্ত্তেক ভােলাবােস| িকন্তু েসইগুিল মূলয্হীন|

েসই েলাকগুিল মূির্ত্তগুিলর সাক্ষী হেলও তারা েদখেত পায় না| তারা িকছুই জােন না, তারা তােদর কৃতকেমর্র
জনয্ যেথষ্ট লিজ্জত হেত জােন না|

10 েক ৈতরী কেরিছল এই সব মূির্ত্তগুিলেক? েক ৈতরী কেরিছল মূলয্হীন মূির্ত্তগুিল? 11শ্রিমকরা ঐসব
েদবতােদর বািনেয়েছ| তারা সবাই মানুষ; েদবতা নয়| েসই সব েলােকরা যিদ এক সেঙ্গ বেস এই সব
িবষয়গুিল িনেয় আেলাচনা কের তাহেল তারা খুবই লিজ্জত হেব এবং ভয় পােব|

12 একজন শ্রিমক তার যন্ত্র বয্বহার কের গরম কয়লা িদেয় েলাহা গরম করার কােজ| েসই েলাকিট
হাতুিড় বয্বহার কের ধাতু েপটােনার কােজ| এবং েসই ধাতুই মূির্ত্ত হেয় উেঠেছ| এই েলাকিট তার বাহুর
শিক্ত বয্বহার কের, িকন্তু িখেদ েপেল েস তার ক্ষমতা হারায়| যিদ মানুষিট জলপান না কের তেব েস দুবর্ল
হেয় যায়|

13আর একজন শ্রিমক কােঠর ওপর সরল েরখায় দাগ টানবার জনয্ বয্বহার কেরেছ ওলন ও কম্পাস|
এই দাগগুিল েদেখ েস বুঝেত পাের েকাথায় তােক কাটেত হেব| তারপর কাঠ কাটার করাত িদেয় কাঠ
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েকেট েস মূির্ত্ত ৈতরী কের| তারপর কম্পােসর মত অনয্ একিট িবেশষ যন্ত্র ক্য়ািলপাশর্ িদেয় েস মূির্ত্তর মাপ
িঠক কের| এই ভােব শ্রিমকরা কাঠেক কের েতােল মানুেষর মেতা েদখেত| এই মানব মূির্ত্ত িকছু করেত
পাের না| শুধু ঘের বেস থােক|

14একজন েলাক এরস, তসর্া অথবা অেলান বৃক্ষ েকেট েফেল| েসই েলাকিট েকান গাছেকই বড় করেত
পাের না| গাছগুিল িনেজেদর ক্ষমতােত বনাঞ্চেল বড় হয়| েলােক যিদ েকান পাইন গাছ লাগায় তেব তা
বৃষ্টির জেল বড় হয়|

15 তারপর েলােক েসই গাছেক আগুন জ্বালােনার কােজ বয্বহার কের| েলােক গাছেক েছাট েছাট
কােঠর টুকেরায় পিরণত কের| িনেজেক গরম রাখেত ও রান্নার জনয্ েস কাঠিট বয্বহার কের| িকছু কাঠ
িদেয় েস আগুন জ্বােল এবং রুিট েসঁেক| তবুও েস ঐ একই কােঠর িকছু অংশ বয্বহার কের একিট মূির্ত্ত
বানাবার জনয্ এবং েস েসই মূির্ত্তিট পূেজা কের| ঐ েদবতািট মানুেষর বানােনা একিট মূির্ত্ত, িকন্তু মানুষ
তার সামেন নত হয়| 16অেধর্ক কাঠ েলােক আগুন জ্বালার কােজ বয্বহার কের| েলােক মাংস রান্না করেত
আগুন বয্বহার কের| তারপর েসটা খায় েপট ভরা পযর্ন্ত| েলােক িনেজেক গরম রাখেত কাঠ জ্বালায়|
েলােক বেল, “ভােলা| আিম এখন উষ্ণ| আগুন েথেক আেলা আসায আিম েদখেতও পািচ্ছ|” 17 িকন্তু
অল্প িকছু কাঠ অবিশষ্ট থােক| তাই েলােক কাঠ িদেয় মূির্ত্ত বািনেয় তােক েদবতা বেল| েস এই মূির্ত্তর
সামেন মাথা নত কের এবং তার পূজা কের| েলােক ঐ মূির্ত্তর কােছ প্রাথর্না করেত করেত বেল: “তুিমই
আমার েদবতা| আমােক রক্ষা কর!”

18 েসই েলাকরা জােন না তারা িক করেছ| তারা বুঝেতও পাের না| এটা তােদর েচাখ েঢেক রাখার মেতা
অবস্থা যােত তারা েদখেত না পায়| তােদর হৃদয় েবাঝার েচষ্টা কের না| 19 েসই সব েলাক এসব েভেবও
েদেখ না| এই সব েলাকরা েবােঝ না তাই তারা িনেজেদর িনেয়ও ভােব না| “আিম আগুেন অেধর্ক কাঠ
েপাড়ালাম| আিম গরম কয়লা রুিট ও মাংস রান্না করেত বয্বহার করলাম| েসই মাংস েখলামও| তারপর
েয কাঠ বঁাচেলা তাই িদেয় ভয়ঙ্কর িকছু বানালাম| আিম কােঠর খেণ্ডর পূজা করিছ|”

20 েসই েলাক জােন না েস িক করেছ! েস িবভ্রান্ত, তাই তার মন তােক ভুল পেথ চািলত করেছ| েস
িনেজেক রক্ষা করেত পারেব না| িনেজর ভুলও বুঝেত পারেব না| েস বলেব না, “আিম েয মূির্ত্তেক ধের
েরেখিছ েসটা ভ্রান্ত েদবতা|”

প্রভু, সিতয্কােরর ঈশ্বর ইস্রােয়লেক সাহাযয্ কেরন
21 “যােকাব, এই সব স্মরণ কেরা!

ইস্রােয়ল স্মরণ কের েদখ তুিম আমার েসবক|
েতামার সৃষ্টিকতর্ া আিম; তুিম আমার দাস|

তাই ইস্রােয়ল, তুিম আমােক ভুেল েযও না|
22 েতামার পাপ িবশাল েমেঘর মত িছল|

আিম েসই পাপ ধুেয় িদেয়িছ|
হাল্কা বাতােস েযমন েমঘ অদৃশয্ হেয় যায়

েতমিন েতামার পাপও চেল িগেয়েছ|
েতামােক আিম রক্ষা কেরিছ, উদ্ধার কেরিছ,

তাই আমার কােছ িফের এেসা!”

23 েহ স্বগর্, গান কর, কারণ প্রভু মহৎ  কাজগুিল কেরেছন|
পৃিথবী, এমনিক পৃিথবীর িনম্নস্থলও আনেন্দ িচৎকার কর!

পবর্তশৃঙ্গরা!
অরেণয্র সব গাছ গান েগেয় উঠেছ|

েকন? কারণ প্রভু যােকাবেক রক্ষা কেরেছন|
প্রভু ইস্রােয়েল তঁার মিহমা প্রদশর্ন কেরেছন|

24 েতামরা এখন যা, েস সৃষ্টি প্রভুর|
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তুিম মাতৃ-জঠের থাকার সময়ই প্রভু এই সব কেরেছন|
প্রভু বেলন, “আিম প্রভু, সব িকছু বািনেয়িছ!

আকাশেক আিম িনেজই েটেন িবিছেয়িছ!
িবশ্বেক আিম একাই ছিড়েয় িদেয়িছ|
আমােক সাহাযয্ করবার জনয্ আমার সেঙ্গ আর েকউ িছল না|”

25ভ্রান্ত ভাববাদীরা িমথয্া কথা বেল| িকন্তু প্রভু তােদর েদিখেয় েদন েয তােদর ভিবষয্ৎবাণী িমথয্া| িতিন
যাদুকরেদর হত বুিদ্ধ কের েদন| জ্ঞানী েলাকেদরও িতিন িবভ্রান্ত কের েদন| যিদও তারা ভােব তারা অেনক
িকছু জােন িকন্তু প্রভু তােদর েবাকার মেতা কের েদেবন| 26 প্রভু েলাকেদর কােছ তঁার বাতর্ া েপৗেঁছ িদেত
তঁার েসবকেদর পাঠােবন| প্রভু েসই বাতর্ ােক সতয্ করেবন! েলাকেদর িক করা উিচৎ তা জানেত িতিন
বাতর্ াবাহকেদর পাঠােবন| এবং প্রভু েদখান েয তােদর উপেদশিট ভােলা|

িযহূদােক পুনির্নমর্াণ করেত ঈশ্বর েকারসেক েবেছ েনন
েজরুশােলমেক প্রভু বেলন, “েলােক আবার েতামার মেধয্ বাস করেব!”

প্রভু িযহূদার শহরগুিলেক বলেলন, “েতামরা আবার পুনগর্িঠত হেব!”
ধ্বংস হেয় যাওয়া শহরগুিলেক িতিন বলেলন, “েতামােদর আিম আবার গেড় তুলব|”

27 প্রভু গভীর জলাশয়েক বেলন, “শুকেনা হেয় যাও!
আিম েতামার জলপ্রবাহেকও শুিকেয় েদব!”

28 প্রভু েকারসেক বেলন, “তুিম আমার েমষপালক,
আিম যা চাইব তাই করেব তুিম|
েজরুশােলমেক তুিম বলেব, �েতামােক আবার গড়া হেব|�
েজরুশােলেমর মিন্দের তুিম বলেব, �েতামার িভতেক আবার িনমর্াণ করা হেব!� ”

45
ইস্রােয়লেক মুক্ত করেত ঈশ্বর েকারসেক েবেছ িনেলন

1 তঁার মেনানীত রাজা েকারেসর িবষেয় প্রভু এই কথা বেলন,

“আিম েকারেসর ডান হাত ধরেবা|
রাজােদর কাছ েথেক ক্ষমতা িছিনেয় িনেত, আিম তােক সাহাযয্ করব|
েকারসেক নগরদ্বার আটকােব না|
আিম ফটকগুেলা খুেল েদব এবং েকারস প্রেবশ করেব|”

2 েকারস েতামার েসনারা যাত্রা করেব এবং আিম যাব েতামার সমু্মেখ|
আিম পবর্তেক সমতল কের েদব|

েব্রােঞ্জর নগরদ্বার েভেঙ্গ েদব|
দ্বােরর েলৗহ-দণ্ড েকেট েদব|

3 েয সম্পদ অন্ধকাের রিক্ষত িছল তা আিম েতামােক েদব|
আিম েতামােক সব গুপ্তধন িদেয় েদব|

আিম এসব করব যােত তুিম বুঝেত পার, আিমই প্রভু|
আিমই ইস্রােয়েলর ঈশ্বর এবং আিম েতামােক নাম ধের ডাকিছ|

4আিম আমার দাস যােকােবর জনয্ এই সব কির|
আিম এই সব কির আমার িনবর্ািচত েলাক, ইস্রােয়েলর েলাকেদর জনয্|

েকারস নাম ধের ডাকিছ েতামােক, তুিম জােনা না আমােক,
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তবু আিম েতামােক নাম ধের ডাকিছ|
5আিমই প্রভু, আিমই একমাত্র ঈশ্বর|

আর েকান ঈশ্বর েনই|
আিম েতামােক কাপড় পরাব|

িকন্তু এখনও তুিম আমােক জানেত পারেল না!
6আিম এই সব কির, যােত েলােক জানেব েয আিমই একমাত্র ঈশ্বর|
পূবর্ েথেক পিশ্চম, সব েলাকরা জানেব েয আিমই প্রভু|

আর েকান ঈশ্বর েনই|
7আিম আেলার সৃষ্টিকতর্ া, সৃষ্টিকতর্ া অন্ধকােররও|

আিম শািন্ত সৃষ্টি কির, আিম সংকটসমূহ ৈতরী কির|
আিমই প্রভু, আিম এই সব িকছু কির|

8 “আকােশর েমঘগুেলা বৃষ্টির মত
পৃিথবীর বুেক সুিবচার বষর্ন করুক|

পৃিথবী উনু্মক্ত েহাক্
এবং মুিক্ত েবেড় উঠুক|

এবং তার সেঙ্গ ধাির্মকতা বৃিদ্ধ পাক|
আিম প্রভু, তােক ৈতরী কেরিছ|”

ঈশ্বর িনেজর সৃষ্টিেক িনয়ন্ত্রণ কেরন
9 “এই েলাকগুিলেক েদেখা! তারা তােদর সৃষ্টিকতর্ ার সেঙ্গ তকর্ করেছ| আমার সেঙ্গ তােদর তকর্ লক্ষয্

কর| তারা ভাঙা মািটর পােত্রর এক একিট টুকেরার মত| একজন েলাক নরম িভেজ মািট িদেয় পাত্র ৈতরী
কের এবং কাদা মািট িজজ্ঞাসা কের না, �মানুষ তুিম িক করেছা?� েয িজিনষিট ৈতরী হেচ্ছ, েসিটর, েয
েলাকিট ৈতরী করেছ তােক প্রশ্ন করবার এবং বলার ক্ষমতা থােক না, “আমার েকন একিট হাতল েনই?
10একজন িপতা তার িশশুেদর জীবন েদন| িশশুরা িজজ্ঞাসা করেত পাের না, �েকন তুিম আমােক জীবন
িদেয়েছা|� িশশুরা তার মােক প্রশ্ন করেত পাের না, �েকন তুিম আমােক জন্ম িদেয়েছা?� ”

11 প্রভু ঈশ্বর ইস্রােয়েলর পিবত্রতম| িতিন ইস্রােয়েলর সৃষ্টিকতর্ া| িতিন বেলন,

“েতামরা িক আমােক আমার সন্তানেদর কথা িজজ্ঞাসা করছ,
অথবা আিম িনেজ হােত যা ৈতরী কেরিছ তা িনেয় িক করেত হেব তা েতামরা আমায় আেদশ িদচ্ছ?

12 তাই েদেখা! আিম পৃিথবীেক বািনেয়িছ|
পৃিথবীর বািসন্দা সব মানুেষর সৃষ্টিকারী আিম|

িনেজর হাত িদেয় আকাশ বািনেয়িছ|
এবং আিম আকােশর সমস্ত ৈসনয্সমূহেক* আেদশ কির|

13আিম েকারসেক তার ক্ষমতা িদেয়িছ, তাই েস ভাল কাজ করেব|
আিম তার কাজ সহজ কের েদব|

েকারস আবার আমার শহর গেড় তুলেব
এবং আমার েলাকেদর মুক্ত করেব|

েস আমার েলাকেদর আমার কােছ িবক্রী করেব না|
এই সব কােজর জনয্ আমােক কাউেক েকান মূলয্ িদেত হেব না|

েলাকরা মুক্ত হেব এবং আমােক কাউেক উৎ েকাচ িদেত হেব না|
* 45:12: আকােশর � ৈসনয্সমূহ এই নােমর অথর্ কখনও েদবদূতগণ আবার কখনও তারকাগণ|
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প্রভু সবর্শিক্তমান এই সব িকছু বেলেছন|”

14 প্রভু বেলন, “িমশর ও কূশ েদশ ধনী েদশ|
িকন্তু ইস্রােয়ল তুিম এই সব সম্পদ েপেয় যােব|

সবায়ীয়র লম্বা েলাকগুিল হেব েতামার অিধকারভুক্ত|
তারা গলায় িশকল ঝুিলেয় েতামার িপছু িপছু হঁাটেব|

তারা েতামার সামেন মাথা নত কের প্রাথর্না করেব|”
ইস্রােয়ল, ঈশ্বর েতামার সেঙ্গ আেছন এবং আর েকান ঈশ্বর েনই|

15 ঈশ্বর তুিমই ঈশ্বর, তুিমই ইস্রােয়েলর পিরত্রাতা!
েলােক েতামােক েদখেত পায় না|

16 বহু েলাক মূির্ত্তসমূহ ৈতরী কের|
িকন্তু তারা হতাশ হেয়,
লিজ্জত হেয় চেল যােব বহু দূের|

17 িকন্তু ইস্রােয়লেক প্রভু রক্ষা করেবন|
পিরত্রাণ চলেব িচরকাল,
কখনই, আর কখনই ইস্রােয়ল লিজ্জত হেব না|

18 প্রভুই ঈশ্বর|
িতিনই আকাশ ও পৃিথবী সৃষ্টি কেরেছন|
প্রভু পৃিথবীেক তার জায়গায় ধের েরেখেছন|

পৃিথবীেক ৈতির করার সময় িতিন তা খািল রাখেত চানিন|
পৃিথবীেত প্রােণর সঞ্চার কেরেছন িতিন!
“আিমই প্রভু, অনয্ েকান ঈশ্বর েনই|

19আিম েগাপেন িকছু বিল িন|
আিম েখালাখুিল কথা বেলিছ|

আিম আমার কথাগুিল পৃিথবীর অন্ধকার স্থােন লুিকেয় রািখ িন|
আিম যােকােবর েলাকেদর পিরতয্ক্ত জায়গায় আমার েখঁাজ করেত বিলিন|

আিমই প্রভু, আিম সিতয্ কথা বিল,
আমার মুখ িনঃসৃত সব সিতয্|”

প্রভু প্রমাণ কেরন েয িতিনই একমাত্র ঈশ্বর
20“েতামরা অনয্ানয্ জািত েথেক পািলেয় এেসছ| তাই একিত্রত হেয়আমার সামেন এস| (এই মানুষগুিল

ভ্রান্ত েদবতার মূির্ত্ত বহন কেরিছল| এই সব েলাকরা অসার েদবতােদর কােছ প্রাথর্না কের| িকন্তু তারা জােন
না তারা িক করেছ| 21এেদর আমার কােছ আসেত বল| তারা তােদর মামলা উপিস্থত করুক এবং উপেদশ
িনক|)

“অেনক িদন আেগ েয ঘটনা ঘেটিছল েস সম্পেকর্ েতামােদর েক বেলিছল? অেনক অেনক িদন আেগ
েথেক েক েতামােদর এই সব িজিনসগুিলর কথা বেল আসেছ? আিম, এক ও অিদ্বতীয় ঈশ্বর েসই সব
বেল িছলাম| আিমই একমাত্র ঈশ্বর| এখােন িক আমার মেতা অনয্ েকান ঈশ্বর আেছ? অনয্ েকান উৎকৃষ্ট
ঈশ্বর আেছ িক? অনয্ েকান নয্ায়পরায়ণ ঈশ্বর আেছ িক েয তার েলাকেদর রক্ষা করেত পাের? না! অনয্
েকান ঈশ্বর েনই| 22 দূরবতীর্ এলাকার েলাকরা েতামরা মূির্ত্তর অনুসরণ বন্ধ কর| িনেজেদর রক্ষা করেত
েতামােদর উিচৎ আমােক অনুসরণ করা| আিমই ঈশ্বর| অনয্ েকান ঈশ্বর েনই| আিমই একমাত্র ঈশ্বর|

23 “আিম আমার িনজ ক্ষমতাবেল এই শপথ করিছ এবং যখন আিম প্রিতশ্রুিত কির তখন তা সিতয্
হেবই| আিম যা প্রিতশ্রুিত কেরিছ তা ঘটেবই এবং আমার প্রিতশ্রুিত প্রেতয্ক েলাকআমার সামেন মাথা নত
করেব| প্রেতয্ক েলাক প্রিতশ্রুিতবদ্ধ হেব েয তারা আমােক অনুসরণ করেব| 24 েলােক বলেব, �একমাত্র
প্রভুর কাছ েথেকই ক্ষমতা ও ধাির্মকতা এেসেছ|� ”



িযশাইয় 45:25 1038 িযশাইয় 47:1

25 েস বলেব, “শুধুমাত্র ঈশ্বেরই িবচার এবং শিক্ত খঁুেজ পাওয়া যায়|” েকউ েকউ প্রভুর ওপর রুদ্ধ|
িকন্তু তারা তঁার কােছ আসেব এবং তখন এই সব রুদ্ধ েলাকরা লিজ্জত হেব| প্রভু ইস্রােয়েলর েলাকেদর
ভাল কাজ করেত সাহাযয্ করেবন এবং তারা তােদর ঈশ্বেরর জনয্ খুব গির্বত হেব|

46
মূির্ত্তর েদবতারা অপদাথর্

1 বািবেলর েবল ও নেবার মূির্ত্ত আমার সামেন মাথা নত করেব| এইসব ভ্রান্ত েদবতারা শুধু মাত্র মূির্ত্ত|
“েলাকরা এই মূির্ত্তগুিল পশুর িপেঠ চাপায়-এই মূির্ত্তগুিলআসেল ভারী েবাঝা, বইেত হয় েকবল| মূির্ত্তরা

িকছু করেত না পারেলও মানুষেক ক্লান্ত কের েতােল| 2ঐসব মূির্ত্তেদর মাথা নত হেব| তােদর সকেলরই
পতন হেব| তারা েকউ পালােত পারেব না| বন্দীেদর মত তােদর দূের বেয় িনেয় যাওয়া হেব|

3 “যােকােবর পিরবার েশান! ইস্রােয়েলর েয সব েলাক এখনও েবঁেচ আেছা েশান! আিম েতামােদর
বেয় িনেয় যািচ্ছ| েতামরা যখন মােয়র গেভর্ িছেল তখন েথেকই আিম েতামােদর বইিছ| 4 েতামরা যখন
ভূিমষ্ট হেল তখন েথেক বইিছ এবং বৃদ্ধ অবস্থােতও আিম েতামােদর বইেবা| েতামােদর চুল যখন ধূসর
রেঙর হেয় যােব তখনও আিম বইেবা| এখনও বইিছ আিম| কারণ আিম েতামােদর সৃষ্টিকতর্ া| আিম
েতামােদর বেয় িনেয় যােবা| রক্ষাও করব|

5 “কারও সেঙ্গ িক আমার তুলনা করেত পার? না! েকান বয্িক্ত আমার সমান নয়! তুিম িক েকানও
েলাক খঁুেজ পােব েয হেব আমার সদৃশ? 6 েকান েকান েলাক তােদর থিল েথেক েসানা েবর কের| এবং
তারা তােদর রূেপা দঁািড়পাল্লায় মােপ| েসই সব েলাকরা মূির্ত্ত বানােত িশল্পীেক পয়সা েদয়| তারপর তারা
এই মূির্ত্তগুিলর সামেন মাথা নত কের এবং তােদর কােছ প্রাথর্না কের| 7 েলাকরা মূির্ত্তেক িনেজর কঁােধ
তুেল েনয় এবং তােক বহন কের| ঐ মূির্ত্তিট অপ্রেয়াজনীয় � েলাকেকই বহন করেত হয়| যখন েলােক
মূির্ত্তিটেক মািটেত প্রিতষ্ঠা কের, েস েসখােন দঁািড়েয় থােক এবং েস নড়াচড়া করেত পাের না| যিদ েলাকরা
মূির্ত্তর প্রিত িচৎকার কের, েসিট উত্তর েদেব না| এটা েলাকেক তােদর িবপদ েথেক মুক্ত করেত পাের না|

8 “েতামরা পাপ কেরেছা| েতামােদর এই সব িনেয় ভাবা উিচৎ | পুরােনা িদেনর কথা েভেব শক্ত হও|
9অেনক কালআেগ যা ঘেটিছল তা স্মরণ কর| স্মরণ করআিমই েসই ঈশ্বর| অনয্ েকান ঈশ্বর েনই| আমার
মত েকউ েনই|

10 “েশেষ িক হেব শুরুেতই আিম েতামােদর বেল িদেয়িছ| অেনকিদন আেগ, আিম যা বেলিছ তা িকন্তু
সব এখনও ঘেটিন| আমার যা পিরকল্পনা তা িকন্তু ঘটেবই| আিম যা করেত চাই তাই িকন্তু কির| 11আিম
পূবর্িদক েথেক একজন েলাকেক ডাকিছ| েসই েলাকিট ঈগেলর মেতা হেব| েস দূেরর েকান েদশ েথেক
আসেব এবং আিম যা করার িসদ্ধান্ত েনব েসগুিলই করেব| আিম েতামােদর বলিছ, আিম িকন্তু এসব
করেবাই| আিম তােক বািনেয়িছ এবং আিমই তােক িনেয় আসব!

12 “েতামােদর েকউ েকউ মেন কের েতামােদর প্রচণ্ড ক্ষমতা আেছ| িকন্তু েতামরা ভাল কাজ কর না|
আমার কথা েশান! 13আিম ভাল কাজ করব| খুব শীঘ্রই আিম আমার েলাকেদর রক্ষা করব| আিম িসেয়ান
ও আমার আশ্চযর্য্জনক ইস্রােয়েলর জনয্ পিরত্রাণ আনব|”

47
বািবেলর প্রিত ঈশ্বেরর বাতর্ া

1 “পেড় যাও আবজর্ নায় এবং েসখােনই বেস পড়!
কল্দীয়েদর (বািবেলর অপর নাম) কুমারী কনয্া|

কনয্া বেস পড় মািটেত|
তুিম এখন আর শাসক নও!

েলাকরা েতামােক েকামলা ক্ষীণকায়া যুবতী মিহলা বেল মেন করেব না|
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2 এখন েতামােক কিঠন পিরশ্রম করেত হেব|
যঁাতাকেল খাদয্শসয্ েথেক েতামােক আটা বানােত হেব|

েতামার আবরণ সিরেয় দাও, খুেল েফল েতামার েশৗিখন েপাশাক|
েতামােক েতামার েদশ ছাড়েত হেব|

েতামার পা েদখেত না পাওয়া পযর্ন্ত
তুিম েতামার ঘাঘরা েতাল এবং নদী পার হেয় যাও|

3 পুরুেষরা েতামার েগাপন অঙ্গ েদখেব,
েতামােক বয্বহার করেব েযৗনকেমর্|

বােজ কাজ করার জনয্ মূলয্ িদেত বাধয্ করেব েতামােক,
েকউ েতামােক সাহাযয্ করেত আসেব না|

4 “আমার েলাকরা বেল, �ঈশ্বর আমােদর রক্ষা কেরন|
তঁার নাম হল: প্রভু সবর্শিক্তমান, ইস্রােয়েলর পিবত্রতম|� ”

5 “তাই বািবল, েযখােনই বেস থােকা, শান্ত হও|
কল্দীয়েদর কনয্া, অন্ধকাের আশ্রয় নাও| েকন?

কারণ েতামােক আর �রাজয্গুিলর রাণী� বেল ডাকা হেব না|

6 “আিম আমার েলাকেদর ওপর রুদ্ধ িছলাম|
ঐ েলাকরা আমার সম্পিত্ত, িকন্তু আিম তােদর ওপর রুদ্ধ িছলাম,

তাই আিম তােদর অসম্মান কেরিছ|
আিম তােদর েতামার হােত তুেল িদেয়িছলাম|

তুিম তােদর শািস্ত িদেয়ছ|
িকন্তু তুিম তােদর ক্ষমা প্রদশর্ন কেরািন- বৃদ্ধেকও তুিম কিঠন পিরশ্রম করেত বাধয্ কেরছ|

7 তুিম বলেল, �আিম িচর কাল থাকব|
িচর কাল আিমই থাকব মহারাণী|�

েসই সব েলােকর ওপর তুিম েয অপকমর্ কেরছ, তাও তুিম লক্ষয্ করিন|
িক ঘটেব েস সম্পেকর্ ও ভাবিন|

8 তাই, এখন, েহ িবলাসলািলত রমণী আমার কথা েশান!
তুিম িনেজেক িনরাপদ েভেব িনেজর সেঙ্গ কথা বেল চেলছ|

�আিমই একমাত্র গুরুত্বপূণর্ মিহলা| আর েকউই আমার মেতা গুরুত্বপূণর্ নয়|
আিম কখনও িবধবা হব না| আমার সবর্দা েছেল েমেয় থাকেব|�

9 এই দুিট ঘটনা েতামার জীবেন ঘটেব|
প্রথমতঃ তুিম েতামার েছেলেমেয়েদর হারােব, তুিম হারােব েতামার স্বামীেকও|

হঁয্া, এসবই েতামার জীবেন সিতয্ সিতয্ই ঘটেব|
েতামার যাদুিবদয্া, েতামার কলােকৗশল েতামােক রক্ষা করেত পারেব না|

10 তুিম বােজ কাজ কেরও িনেজেক িনরাপদ মেন কর|
তুিম িনেজ িনেজ মেন কর, �আমার অপকমর্ েকউ েদখেত পায় না|�

তুিম মেন কর েতামার িবচক্ষণতা ও জ্ঞান েতামােক বঁাচােব|
তুিম মেন মেন ভাব, �আিমই অননয্া| েকউ আমার মেতা গুরুত্বপূণর্ নয়|�

11 “িকন্তু িবপদ েতামার কােছ আসেব|



িযশাইয় 47:12 1040 িযশাইয় 48:5

তুিম জান না কখন এটা ঘটেব, িকন্তু িবপযর্য় আসেছ|
এই সঙ্কট বন্ধ করেত তুিম িকছুই করেত পারেব না|

তুিম এত তাড়াতািড় ধ্বংস হেব েয তুিম বুঝেতও পারেব না িক ঘটল|
12 তুিম সারাজীবন কেঠার পিরশ্রম কের

যাদুিবদয্া আর ছলাকলা িশখেল|
তাই ছলাকলা আর যাদুিবদয্া শুরু কর|

হয়েতা এই েকৗশল েতামােক সাহাযয্ করেব|
তুিম হয়েতা কাউেক ভয়চিকত করেত পারেব|

13 েতামার অেনক উপেদষ্টা রেয়েছ|
তােদর অেনক উপেদেশ তুিম িক ক্লান্ত?

েতামার েজয্ািতিষরা যারা নক্ষত্র েদেখ
তারা আসুক এবং েতামােক সাহাযয্ করুক|
প্রিত মােস তারা েতামােক বলুক েতামার িক ঘটেব|

14 “িকন্তু েসই েলাকরা িনেজেদর বঁাচােতই সক্ষম হেব না|
খেড়র মেতা তারা পুড়েব|
তারা এত দ্রুত পুেড় যােব েয রুিট বানােনার জনয্ েকান কয়লা পেড় থাকেব না|
েপাড়ােনার জনয্ েকান আগুন পেড় থাকেব না|

15 েয সব বয্াপােরর জনয্ তুিম এত কিঠন পিরশ্রম করেল তার প্রিতিট িবষেয় এিট ঘটেব|
েয সব েলাকেদর সেঙ্গ তুিম েতামার েযৗবনকাল েথেক বয্বসা কেরছ,

তারাও েতামােদর তয্াগ কের যােব|
প্রেতয্েকই চেল যােব তার িনেজর পথ ধের এবং েতামােক রক্ষা করার জনয্ েকউ থাকেব না|”

48
ঈশ্বর তঁার পৃিথবী শাসন কেরন

1 প্রভু বেলন, “যােকােবর পিরবার আমার কথা েশান!
েতামরা িনেজেদর �ইস্রােয়ল� বল|

েতামরা এেসেছা িযহূদার পিরবার েথেক|
প্রিতশ্রুিত করার জনয্ েতামরা প্রভুর নাম কেরা, েতামরা ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর প্রশংসা কর|

িকন্তু এসব করার সময়ও েতামরা সৎ ও আন্তিরক নও|”

2 হঁয্া, তারা পিবত্র শহেরর নাগিরক|
তারা ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর ওপর িনভর্ র কের|

সবর্শিক্তমান প্রভু হল তঁার নাম|

3 “িক ঘটেব বহুিদন আেগ
আিম তা বেল িদেয়িছ|
এবং তারপর হঠাৎ ই আিম তা ঘিটেয়িছ|

4আিম েসটা কেরিছলাম কারণ আিম জািন েতামরা একেরাখা েজদী|
আিম যা বেলিছলাম তার েকান িকছুেকই েতামরা িবশ্বাস করিন|
েতামরা িছেল বড় একেরাখা েলাহার মত যােক বঁাকােনা যায় না, একেরাখা িছেল েব্রােঞ্জর মেতা|

5 তাই বহুিদন আেগ আিম বেলিছলাম িক িক ঘটেব|
েকান িকছু ঘটার অেনকিদন আেগই আিম েতামােদর েসই সব িজিনসগুিল ঘটার কথা বেলিছলাম|
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আিম এটা কেরিছলাম যােত েতামরা বলেত না পার,
�আমরা েয সব েদবতােদর ৈতরী কেরিছ তারা এসব কেরেছ|�
আিম এগুিল কেরিছ, যােত েতামরা বলেত না পােরা �আমােদর প্রিতমা, আমােদর মূির্ত্ত এই সব
ঘিটেয়েছন|� ”

তঁােদর শুদ্ধ করবার জনয্ ঈশ্বর ইস্রােয়লেক শািস্ত েদন
6 “িক ঘেটেছ েতামরা েদেখেছা, শুেনেছাও|

তাই এই খবরগুিল েতামােদর অনয্েদরও বলা উিচৎ |
এখন েতামােদর আিম নতুন িজিনেসর কথা জানাব| যা

েতামরা এখনও েশান িন|
7 এই সব ঘটনা আেগ কখনও ঘেটিন, এই সব ঘটনা এখনই ঘেট যােচ্ছ|

আজেকর আেগ এসব কথা েতামরা েশান িন|
েতামরা তাই বলেত পারেব না েয আমরা এই সব ইিতমেধয্ই েজেনিছ|
8 তবুও েতামরা আমার কথা েশানিন!

েতামরা েকান িকছুই েশেখািন!
আিম যা বেলিছ েতামরা তা শুনেত অস্বীকার কেরছ|

আিম জািন শুরু েথেকই েতামরা আমার িবরুদ্ধাচরণ করেব|
জন্মাবার সময় েথেকই েতামরা আমার িবরুেদ্ধ িবেদ্রাহ কেরছ|

9 “িকন্তু আিম ৈধযর্য্শীল থাকব|
আিম এটা িনেজর জনয্ই করব|

রুদ্ধ না হওয়া এবং েতামােদর ধ্বংস না করার জনয্
েলােক আমার প্রশংসা করেব|

10 “েদেখা, আিম েতামােদর িবশুদ্ধ করব|
েলােক রূেপােক খঁািট কের তুলেত আগুেনর বয্বহার কের|
িকন্তু আিম যন্ত্রণা িদেয় েতামােদর খঁািট কের তুলব|

11আিম িনেজর জনয্ এইসব করব, িনেজর জনয্!
কারণ আিম আমার নােমর অসম্মান হেত িদেত পাির না|
আিম অনয্ আর েকান িকছুেকই আমার প্রশংসা ও মিহমা িনেত েদব না!

12 “যােকাব আিম েতামােক আমার েলাক বেল েডেকিছ|
তাই আমার কথা েশান!

আিমই আিদ!
আিমই অন্ত!

13আিম িনেজর হােত পৃিথবীর সৃষ্টি কেরিছ,
আমার ডান হাত সৃষ্টি কেরেছ আকাশ|

ডাকেলই তারা এক সেঙ্গ
আমার সামেন চেল আসেব|

14 “েতামরা সবাই এেসা এখােন, আমার কথা েশান!
েকােনা মূির্ত্ত িক বেলেছ েয এগুেলা ঘটেব? না!”

প্রভু যােক ভােলাবােসন, পছন্দ কেরন
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বািবল ও কল্দীয়েদর প্রিত যা চাইেব তাই করেবন|

15 প্রভু বেলন, “আিম বেলিছ তােক আিম ডাকব|
আিম তােক বেয় আনব!
আিম তােক সফল কের তুলব!

16 এখােন এস এবং আমার কথা েশান!
বািবেলর জািত িহেসেব উৎথােনর সময় আিম েসখােন িছলাম|
এবং প্রথম েথেকই আিম স্পষ্ট কথা বেলিছ,

যােত েলােকরা বুঝেত পাের আিম িক বেলিছ|”

তখন িযশাইয় বলেলন, “এখন প্রভু, আমার সদাপ্রভু আমােক পািঠেয়েছন| তঁার আত্মা েতামােদর এই
সব কথা বলেব|” 17 প্রভু, পিরত্রাতা, ইস্রােয়েলর পিবত্র একজন বেলন,

“আিমই প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর|
আিম েতামােদর েসই সব িজিনষ েশখাই যা সহায়ক|
েতামােদর েয পেথ যাওয়া উিচৎ েসই পেথর আিম েনতৃত্ব েদব|

18 েতামরা যিদ আমােক েমেন চলেত
তাহেল েতামােদর জীবেন ভরা নদীর মেতা শািন্ত আসেব|
সমুেদ্রর তরেঙ্গর মেতা ভাল িজিনস

েতামােদর কােছ আসেব বার বার|
19 েতামরা যিদ আমােক মানেত,

েতামােদর অেনক িশশু সন্তান থাকত, তারা অসংখয্ বালু কণার মেতা|
েতামরা যিদ আমােক মানেত, েতামরা ধ্বংস হেত পারেত না|

েতামরা আমার সেঙ্গ চািলেয় েযেত পারেত|”

20আমার েলাকরা বািবল তয্াগ কেরা!
আমার েলাকরা কল্দীয়েদর কাছ েথেক পালাও|

আনেন্দর সেঙ্গ েলাকেদর এই সংবাদ দাও|
পৃিথবীর দূর দূর স্থােন এই বাতর্ া েপৗেঁছ দাও!

েলাকেক বেলা, “প্রভু তঁার ভৃতয্ যােকাবেক উদ্ধার কেরেছন!
21 প্রভু তঁার েলাকেদর মরুভূিমর ওপর িদেয় িনেয় েগেলন িকন্তু তারা কখনও তৃষ্ণাতর্ হয়িন|

েকন? কারণ প্রভু তঁার েলাকেদর জনয্ পাথর েথেক জলপ্রবােহর সৃষ্টি কেরিছেলন|
িতিন পাথরিট ভাঙেলন

এবং জল প্রবািহত হেত লাগল!”

22 প্রভু আরও বেলেছন,
“শয়তান েলাকেদর জনয্ েকাথাও শািন্ত থাকেব না!”

49
ঈশ্বর তঁার িবেশষ েসবকেক ডাকেছন

1 দূরবতীর্ স্থােনর সব েলাকরা আমার কথা েশান|
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পৃিথবীবাসী সবাই আমার কথা েশান!
আিম জন্মাবার আেগই প্রভু আমােক তঁার েসবা করেত আমন্ত্রণ জািনেয়িছেলন|

আিম মাতৃজঠের থাকার সমেয়ই প্রভু আমার নাম ধের ডাক েদন|
2 প্রভু আমােক তঁার কথা বলেত বয্বহার কেরন!
িতিন আমার মুখেক ধারােলা তরবািরর মেতা ৈতরী কেরেছন|

িতিন আমােক িনেজর হােত লুিকেয় েরেখ আমােক রক্ষাও কেরেছন|
প্রভু আমােক একিট ধারােলা তীেরর মেতা বয্বহার করেলও,

িতিন আমােক তঁার তীেরর থিলেত লুিকেয় রােখন|

3 প্রভু আমােক বলেলন, “ইস্রােয়ল তুিম আমার ভৃতয্!
েতামার জনয্ আিম যা কির তার জনয্ আিম সম্মািনত হব|”

4আিম বললাম, “আিম কেঠার পিরশ্রম কেরিছ|
আিম িনেজেক ক্ষয় কেরিছ, িকন্তু েকান প্রেয়াজনীয় কাজ কির িন|

আিম আমার সমস্ত শিক্ত বয্য কেরিছ|
িকন্তু আিম সিতয্কােরর িকছুই করেত পািরিন|

তাই প্রভুেকই িঠক করেত হেব|
িতিন আমােক িনেয় িক করেবন|

ঈশ্বরই আমার পুরস্কােরর বয্াপাের িসদ্ধান্ত েনেবন|
5 প্রভু আমােক আমার মাতৃগেভর্ সৃষ্টি কেরেছন,

যােত আিম তঁার দাস হেত পাির
এবং যােকাব ও ইস্রােয়লেক পথ প্রদশর্ন কের তঁার কােছ িফিরেয় আনেত পাির|

প্রভু আমােক সম্মান েদেবন|
ঈশ্বেরর কাছ েথেক আিম আমার শিক্ত পাব|”

6 প্রভু আমােক বেলন, “তুিম আমার খুবই গুরুত্বপূণর্ দাস|
ইস্রােয়েলর েলাকরা এখন বন্দী|
িকন্তু তােদর আমার কােছ আনা হেব|

যােকােবর পিরবারেগাষ্ঠী আমার কােছই িফের আসেব|
িকন্তু েতামার অনয্ কাজ আেছ, এর েথেক েবিশ গুরুত্বপূণর্ েসই কাজ!

আিম েতামােক সমস্ত জািতর আেলা িহেসেব ৈতির করব|
িবশ্ববাসীেক রক্ষা করেত তুিমই হেব আমার পথ|”

7 প্রভু, ইস্রােয়েলর পিবত্র একজন, ইস্রােয়েলর পিরত্রাতা বেলন, “আমার দাস ঘৃিণত|
েস শাসকেদর েসবা কের|
েলােক তােক ঘৃণা কের|
িকন্তু রাজারা তােক েদখেব এবং তােক সম্মান জানােনার জনয্ উেঠ দঁাড়ােব|

মহান েনতারা তার সামেন মাথা নত করেব|”

এই সব ঘটেব কারণ প্রভু, ইস্রােয়েলর পিবত্রতম এই সব চান| এবং প্রভুেক িবশ্বাস করা েযেত পাের|
িতিনই েস জন িযিন েতামােক েবেছ িনেয়িছেলন|
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পিরত্রােণর িদন
8 প্রভু বেলন,
“একটা িবেশষ সময় আসেব, যখন আিম আমার দয়া েদখাব|

তখন আিম েতামােদর প্রাথর্নার জবাব েদব|
িবেশষ িদন আসেব যখন আিম েতামােদর রক্ষা করব|

আিম েতামােদর সাহাযয্ করব, আিম েতামােদর িনরাপত্তা েদব|
েলােকর সেঙ্গ আমার েয চুিক্ত আেছ তার প্রমাণ হেব েতামরা|

েয েদশ এখন ধ্বংসপ্রাপ্ত,
েসই েদশেক েতামরা তার িনেজর জিম িফিরেয় েদেব|

9 েতামরা কেয়দীেদর বলেব:
�কারাগার েথেক েবিরেয় এেসা|�

অন্ধকাের থাকা েলাকেদর েতামরা বলেব,
�েবিরেয় এেসা অন্ধকার জগত েথেক!�

ভ্রমণ করেত করেত েলােক খােব|
িনস্ফলা পাহােড়ও তারা খাবার পােব|

10 েলােক কু্ষধাতর্ হেব না, েলাকরা তৃষ্ণাতর্ হেব না|
তােদর তপ্ত সূযর্ ও বাতাস কষ্ট েদেব না|

েকন? কারণ ঈশ্বর তােদর আরাম েদেবন|
ঈশ্বর তােদর েনতৃত্ব েদেবন|
জলপ্রবাহগুিলর কােছ িতিন তােদর েনতৃত্ব েদেবন|

11আিম আমার েলাকেদর জনয্ সড়ক বানাব|
পাহাড়গুিলেক করা হেব সমতল এবং নীচু
রাস্তাগুিলেক করা হেব উঁচু|

12 “েদখ! দূর দূর স্থান েথেক আমার কােছ েলােক চেল আসেছ|
উত্তর ও পিশ্চম েথেক েলাকরা আসেছ|
িমশেরর সীনীম েদশ েথেক েলাক আসেছ|”

13 স্বগর্ ও পৃিথবী সুখী হও!
পাহাড় েচঁিচেয় ওঠ আনেন্দ!

েকন? কারণ প্রভু তঁার েলাকেদর আরাম েদেবন|
প্রভু গরীব েলাকেদর প্রিত সদয় হেবন|

14 িকন্তু িসেয়ান এখন বেল, “প্রভু আমােক তয্াগ কেরেছন|
আমার প্রভু আমােক ভুেল িগেয়েছন|”

15 িকন্তু আিম বিল,
“েকান মিহলা িক িনেজর িশশুেক ভুলেত পাের? না!

তার শরীর েথেক ভূিমষ্ট হওয়া িশশুেক ভুলেত পাের েকান নারী?
না! েকান নারী তার িশশুেক ভুলেত পাের না|

আিমও েতামােদর ভুেল েযেত পাির না|
16 এই েদেখা, আিম িনজ হােত েতামােদর নাম েখাদাই কের েরেখিছ!

েতামােদর কথা সব সময়ই ভািব|
17 েতামােদর িশশুরা িফের আসেব, েলাকরা েতামােদর পরািজত করেব

িকন্তু তারা েতামােদর একাকী েফেল যােব|”
18 তাকাও! িনেজেদর চািরিদেক তাকাও!
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েতামােদর সব েছেলেমেয়রা একিত্রত হেয় েতামােদর কােছ আসেব|
প্রভু বেলন,
“িনেজর জীবেন েতামােদর কােছ এই প্রিতশ্রুিত করিছ:

েতামােদর েছেলেমেয়রা হেব রেত্নর মেতা, েযটা েতামরা গলায় েবঁেধ রাখেব|
েতামােদর েছেলেমেয়রা একজন বধূর গলার মূলয্বান হােরর মেতা হেব|

19 “এখন েতামরা পরািজত ও েতামরা ধ্বংস হেয়েছা|
েতামােদর েদশ ধ্বংস হেয়েছ|

িকন্তু িকছু কাল পের, েতামােদর েদেশ েতামরা অেনক েবশী েলাক পােব
এবং েয সমস্ত েলাক েতামােদর ধ্বংস কেরিছল তারা অেনক দূের সের যােব|

20 েতামরা হািরেয় যাওয়া িশশুর েশােক দুঃিখত িছেল|
েসই িশশুরাই িকন্তু েতামােদর বলেব,

�এই জায়গা বড্ড েছাট!
আমােদর বসবােসর জনয্ বড় জায়গা দাও!�

21 তারপর েতামরা িনেজরাই বলেব,
�েক আমােদর এইসব িশশুেদর িদেয়েছ?

আিম িবিচ্ছন্ন িছলাম, িনজর্ েন িছলাম|
পরাস্ত হেয় িনেজেদর েলাক েথেক দূের িছলাম|
তাই এই িশশুেদর েক িদেলন?
েদেখা, আিম একা পেড়িছলাম|

েকাথা েথেক এই িশশুরা এেসিছল?� ”

22আমার প্রভু, সদাপ্রভু বেলন,
“েদখ, আমার হাত জািতেদর ওপর েঢউ তুলেব|

আিম সব মানুষেক েদখােত পতাকা তুলব|
তখন তারা েতামােদর িশশুেদর িনেয় আসেব!

তারা েতামােদর িশশুেদর কঁােধ কের আনেব,
বাহু িদেয় িশশুেদর ধের রাখেব|

23 তােদর সম্রাটরা িশক্ষক হেবন|
রাজকুমারীরা তােদর যত্ন করেব|

েসই সব রাজা ও রাজকুমারীরা েতামােদর সামেন শ্রদ্ধায মাথা নত করেব|
তারা েতামােদর পােয়র পাতার ধূিলেত চুম্বন করেব|

তখন েতামরা বুঝেব েয আিমই প্রভু|
তারপর েতামরা জানেব, আমার ওপর আস্থাশীল হওয়া েকান েলাকই হতাশ হেব না|”

24 যখন েকান বলবান েসনা যুদ্ধ জয় কের প্রচুর সম্পদ িনেয় আেস,
তখন েতামরা তা িছিনেয় িনেত পােরা না|

যখন েকান শিক্তশালী েসনা েকান বন্দীেক পাহারা েদয়,
তখন বন্দীিট পািলেয় েযেত পাের না|

25 িকন্তু প্রভু বেলন,
“বন্দী পািলেয় যােব|

েকউ একজন বন্দীেদর শিক্তশালী েসনার কাছ েথেক দূের িনেয় যােব|
িক কের ঘটেব এইসব? আিম েতামােদর হেয় যুদ্ধ কের েদেবা|

আিমই েতামােদর িশশুেদর বঁাচােবা|
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26 “েতামােদর যারা দািবেয় েরেখিছল
আিম তােদর িনেজেদর মাংস েখেত বাধয্ করব|
দ্রাক্ষারস পান কের মাতাল হবার মত তারা তােদর িনেজেদর রক্ত েখেয় মাতাল হেব|

তখন সবাই েজেন যােব েয প্রভু েতামােদর পিরত্রাতা|
প্রেতয্কিট েলাক েজেন যােব েয যােকােবর শিক্তশালী �একজন� েতামােদর রক্ষা কেরিছেলন|”

50
িনেজেদর পােপর জনয্ শািস্ত েপেয়েছ ইস্রােয়ল

1 প্রভু বেলন,
“ইস্রােয়লবাসীরা, েতামরা বল েয আিম েতামােদর মা, েজরুশােলেমর সেঙ্গ িববাহ-িবেচ্ছদ কেরিছ|

িকন্তু েকাথায় েসই প্রমাণপত্র, যা সর্ম্পং িছন্ন হবার কথা প্রমাণ কের?
আমার েছেলরা, আিম িক কােরা কােছ অথর্ ঋণ কেরিছলাম?

ঋণ েশাধ করবার জনয্ আিম িক েতামােদর িবিক্র কেরিছ?
না! েতামরা িনেজেদর খারাপ কােজর জনয্ িবিক্র হেয়িছেল|

েতামােদর খারাপ কােজর জনয্ েতামােদর মা (েজরুশােলম) অেনক দূের চেল েগেছ|
2আিম ঘের এেস েদিখ েকউ েনই|

আিম বার বার ডাকলাম, িকন্তু েকউ উত্তর িদল না|
েতামরা িক মেন কর,

আিম েতামােদর রক্ষা করেত পারব না?
আমার সব সমসয্া েথেকই উদ্ধার করার ক্ষমতা আেছ|

েদখ! আিম যিদ িনেদর্ শ িদই সমুদ্র শুিকেয় যাও, সমুদ্র তখনই শুিকেয় যােব|
জল না েপেয় মের যােব মাছ, মাছেদর শরীর পেচ যােব|
3আিম েশােকর কােলা কাপেড়র মেতা আকাশেক অন্ধকার কের িদেত পাির|

আকাশেক অন্ধকারময় কের িদেত পাির|”

ঈশ্বেরর দাস সিতয্ই ঈশ্বেরর ওপর িনভর্ রশীল
4আমার প্রভু আমােক িশক্ষা েদবার ক্ষমতা িদেয়েছন| তাই আিম এখন এই দুঃখী েলাকেদর িশক্ষা িদই|

প্রিতিদন সকােল িতিন িশক্ষেকর মেতা আমােক দশর্ন িদেয় িশক্ষা েদন| 5 আমার প্রভু সদাপ্রভু আমােক
িশক্ষা গ্রহেণ সাহাযয্ কেরন| আিম তার িবরুদ্ধাচরণ কির না| তঁােক অনাসরণ করা আিম বন্ধ করব না|
6 আিম েলাকেদর আমােক আঘাত করেত েদব| আিম তােদর আমার দািড় েথেক চুল তুেল িনেত েদব|
যখন তারা আমার নােম বােজ কথা বলেব, আমার গােয় থুতু েফলেব তখনও আিম িনেজর মুখ লুেকাব
না| 7 প্রভু আমার সদাপ্রভু আমােক সাহাযয্ করেবন| তাই তােদর বােজ কথা আমােক আঘাত করেব না|
আিম শিক্তশালী হব| আিম জািন আিম হতাশ হব না|

8 প্রভু আমার সেঙ্গ আেছন| িতিনই েদখােবন আিম িনেদর্ াষ| তাই েকউ আমােক েদাষী সাবয্স্ত করেত
পারেব না| েকউ যিদ আমােক ভুল প্রমাণ করেত চায় তেব তােক আমার সামেন এেস যুিক্ত েদখােত হেব|
9 তািকেয় েদেখা, আমার প্রভু সদাপ্রভু আমােক সাহাযয্ করেছন| তাই আমােক েকউ পাপী সাবয্স্ত করেত
পারেব না| তােদর পুরােনা মূলয্হীন কাপেড়র মেতা অবস্থা হেব| েপাকামাকড় তােদর খােব|

10 ঈশ্বেরর প্রিত যারা শ্রদ্ধাশীল তারা প্রভুর দােসর কথা শুনেব| িক হেব তা না েজেনই প্রভুর দাস প্রভুর
প্রিত অগাধ িবশ্বাস িনেয় েবঁেচ থােক| েস সিতয্ সিতয্ প্রভুর নােমর ওপর আস্থা রােখ এবং েস তার ঈশ্বেরর
ওপর িনভর্ র কের|
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11 “েদখ, েতামরা েতামােদর িনেজেদর মত কের বঁাচেত চাও| েতামরা েতামােদর িনেজেদর আগুেন
আেলা জ্বালাও| তাই িনেজর পেথই থােকা| িকন্তু েতামরা শািস্ত পােব| েতামরা েতামােদর আগুেনর
আেলােত পােড় যােব| আিমই েসটা ঘােবা|”

51
ইস্রােয়েলর অব্রাহােমর মত হওয়া উিচৎ 

1 “েতামােদর মেধয্ যারা ভােলা জীবনযাপন করেত এবং ভােলা কাজ করেত েচষ্টা কর, যারা প্রভুর
কােছ সাহােযয্র জনয্ যাও, তারা আমার কথা েশান| েয পাথরটা েকেট েতামরা হেয়িছেল, েসই পাথর,
েতামােদর িপতা অব্রাহােমর কথা িচন্তা কর| 2 অব্রাহামই েতামােদর িপতা, তঁার িদেক তাকােনা উিচৎ |
েতামােদর জন্মদাত্রী মাতা সারার িদেক তাকাও| অব্রাহামেক যখন আিম েডেকিছলাম তখন েস একা িছল|
তখন আিম তােক আশীবর্াদ কেরিছলাম এবং েস একিট মহান পিরবার শুরু কেরিছল| ওর কাছ েথেক বহু
েলাক এেসেছ|”

3একই ভােব, প্রভু িসেয়ােনর ওপরও কৃপা করেবন| িসেয়ান ও তার েলাকেদর িতিনআরাম েদেবন| িতিন
িসেয়ােনর জনয্ মহান কাজ করেবন| প্রভু মরুভূিমর পিরবতর্ ন করেবন| মরুভূিম এদেনর বাগােনর মেতা
সুন্দর হেয় উঠেব| িসেয়ােনর জিম িছল পিরতয্ক্ত িকন্তু তা প্রভুর বাগােনর মত হেয় উঠেব| েসখানকার
েলাকরা সুখী, খুব সুখী হেব| তারা তােদর আনেন্দর বিহঃপ্রকাশ ঘটােব| তারা ধনয্বাদ ও জয়সূচক গান
গাইেব|

4 “আমার েলাকরা, আমার কথা েশান!
আমার িবিধ আমার কাছ েথেক যােব|
আমার িবচার হেব আেলার মত েযগুেলা েলাকেদর েদখােব িক ভােব বঁাচেত হয়|

5 শীঘ্রই আিম আমার নয্ায় প্রকাশ করব, শীঘ্রই আিম েতামােদর রক্ষা করেবা|
আিম আমার ক্ষমতা বয্বহার করব এবং সব জািতগুিলেক িবচার করব|

দূরবতীর্ এলাকার েলাকরা আমার প্রতীক্ষায় আেছ|
আমার ক্ষমতা তােদর রক্ষা করেব, এই ভরসায তারা অেপক্ষায় আেছ|

6 স্বেগর্র িদেক েচাখ েমেলা!
চািরিদেক েচাখ েমেল পৃিথবীেক েদেখা!

েধঁায়ার েমেঘর মত আকাশ অদৃশয্ হেয় যােব|
পুরােনা কাপেড়র মত পৃিথবী মূলয্হীন হেয় যােব|

পৃিথবীেত প্রেতয্েক মারা যােব,
িকন্তু আমার পিরত্রাণ িচর কােলর জনয্ েথেক যােব|
আমার ধাির্মকতা কখনও েশষ হেব না|

7 েতামরা যারা ধাির্মকতা েবাঝ তােদর আমার কথা শুনেত হেব|
েলাকরা, যােদর হৃদেয় আমার িবিধ রাখা আেছ, আমার কথা তােদর শুনেত হেব|

যারা েতামােদর িবেরাধীতা কের েসই খারাপ েলাকেদর েতামরা ভয় েপেয়া না|
অিভশাপ েপেয় ভয় েপেয়া না|

8 েকন? কারণ তােদর দশা হেব পুরােনা কাপেড়র মেতা|
তােদর েপাকামাকড় েখেয় েনেব|

তােদর পশেমর মেতা দশা হেব, কৃিম তােদর েখেয় েনেব|
িকন্তু আমার ধাির্মকতা িচর কােলর জনয্ েথেক যােব|
িচর কাল থাকেব পিরত্রাণ, িচরকাল কের যাব পিরত্রাণ|”

ঈশ্বেরর আপন ক্ষমতা তঁার েলাকেদর রক্ষা করেব
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9 প্রভুর বাহু (শিক্ত) েজেগ ওেঠা| েজেগ ওেঠা!
শক্ত হও!

বহুিদন আেগকার মত, প্রাচীন কােলর মেতা েতামার শিক্ত বয্বহার কর|
তুিম হেচ্ছা েসই শিক্ত েয রহবেক পরািজত কেরিছল| তুিম েসই প্রকাণ্ড জলচরেক পরাস্ত কেরিছেল|

10 সমুদ্র শুিকেয় যাবার কারণ হেয়িছেল তুিম!
তুিম গভীর জলাশেয় জল শুিকেয় িদেয়িছেল!
সমুেদ্রর অতেল পথ গেড় উেঠিছল েতামার জনয্ই!
েতামার েলাকরা িনরাপেদ সমুদ্র পারাপার কেরিছল|

11 প্রভু িনেজর েলাকেদর রক্ষা করেবন,
তারা আনেন্দর সােথ িসেয়ােন িফের যােব|

তারা খুব, খুব সুখী হেব|
তােদর সুখ হেব িচরকালীন রাজমুকুেটর মত|

তারা আনেন্দ গান গাইেত থাকেব|
সব দুঃখ চেল যােব অেনক দূের|

12 প্রভু বেলন, “আিমই েস-ই েয েতামােদর আরাম েদয়|
তবুও েতামরা েকন েলােকর ভেয় ভীত হেয় ওঠ?
তারা েতা শুধু মাত্র মানুষ যােদর জন্ম মৃতুয্ আেছ|
তারা েতা েকবলই মানুষ � ঘােসর মেতাই মের তারা|”

13 প্রভু হেলন েতামােদর সৃষ্টিকতর্ া|
িনেজর ক্ষমতায় িতিন পৃিথবী সৃষ্টি কেরেছন|

িনেজর ক্ষমতােতই িতিন আকােশর সৃষ্টি কেরেছন|
িকন্তু েতামরা প্রভু ও তঁার ক্ষমতার কথা ভুেল িগেয়ছ|

তাই েতামরা েসই রুদ্ধ েলাকেদর ভয় পাও|
তােদর পিরকল্পনা হল েতামােদর িবনাশ করা,

িকন্তু তারা এখন েকাথায় রেয়েছ?

14কেয়েদর িভতের েযসব েলাক িছল তারা মুক্ত হেব|
তারা মরেব না, তেব কারাগাের পচেব|
তােদর জনয্ থাকেব যেথষ্ট খাবার|

15 “আিম প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর|
আিম সমুেদ্র নাড়া িদই এবং েঢউ ৈতরী কির|”

(প্রভু সবর্শিক্তমান তঁার নাম|)

16 “আমার দাসগণ, েয কথা আিম েতামােদর বলেত চাই, েসই কথাগুেলা আিম েতামােদর েদব| আিম
েতামােদর আমার িনেজর হাত িদেয় আড়াল করেবা এবং েতামােদর িনরাপত্তা েদব| আিম স্বেগর্র পিরিধ
বাড়ােত এবং পৃিথবীর িভত বানােত েতামােদর বয্বহার করব| �েতামরা আমারই েলাক� ” একথা িসেয়ানেক
বলবার জনয্ আিম েতামােদর বয্বহার করব|
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ইস্রােয়লেক ঈশ্বর শািস্ত িদেলন
17জােগা! জােগা!

েজরুশােলম উেঠ দঁাড়াও!
প্রভু েতামার ওপর প্রচণ্ড রুদ্ধ িছেলন|

তাই েতামরা শািস্ত েপেয়িছেল|
এক েপয়ালা িবষ েতামােদর পান করেত হেয়িছল এবং েতামরা পান কেরিছেল|

েতামােদর েস রকমই শািস্ত িছল|

18 েজরুশােলেমর েলাক জন অেনক| িকন্তু তারা েকউ তার েনতা হেত পােরিন| েজরুশােলম
েয সন্তানেদর পালন কেরেছ তােদর মেধয্ েকউই তােক েনতৃত্ব েদবার জনয্ েনতা হেয় ওেঠিন|
19 েজরুশােলেমর সমসয্া এেসিছল দুভােব| খােদয্র বণ্ট্ন এবং চুির, দুির্ভক্ষ এবং যুদ্ধ|
েকউ েতামােদর কেষ্টর িদেন সাহাযয্ করেত আেসিন| েকউ েতামােদর ক্ষমা েদখায়িন| 20 েতামােদর

েলাকরা দুবর্ল হেয় িগেয়িছল| তারা মািটেত পেড় িগেয় েসখােনই শুেয় পেড়| তারা পেথর আনােচ-কানােচ
পেড়িছল| তােদর দশা হেয়িছল জােল পড়া হিরেণর মেতা| যতিদন পযর্ন্ত তারা প্রভুর শািস্ত আর িনেত
পারিছল না ততিদন তারা িছল প্রভুর রুদ্ধ শািস্তর কবেল| তারা তঁার কাছ েথেকআর িতরস্কার িনেত পারিছল
না|

21 দিরদ্র েজরুশােলমবাসী, এই কথাটা েশান| েতামরা দ্রাক্ষারস পান না করেলও েতামরা মাতালেদর
মেতা দুবর্ল|

22 েতামােদর ঈশ্বর ও প্রভু, তঁার েলাকেদর জনয্ লড়াই কেরন| িতিন েতামােদর বেলন, “েদখ, আিম
েতামােদর েদশ েথেক �িবেষর পানপাত্র� েবর কের িনেয় যািচ্ছ| আমার েরাধর পানপাত্র েথেক েতামােদর
আর পান করেত হেব না| 23 এখন আিম আমার েরাধ বয্বহার করব যারা েতামােদর আঘাত কেরিছল,
তােদর ওপর| আঘাত করব তােদর ওপর যারা েতামােদর হতয্া করার েচষ্টা কেরিছল| তারা েতামােদর
বেলিছল, �আমােদর সামেন মাথা নত কর এবং আমরা েতামােদর মাথার ওপর িদেয় েহঁেট যাব|� তারা
েতামােদর মাথা নত করেত বাধয্ কেরিছল| তারপর তারা েতামােদর িপেঠর ওপর িদেয় ময়লার মেতা েহঁেট
িগেয়িছল| েতামরা তােদর পােয় হঁাটা পেথর মেতা িছেল|”

52
ইস্রােয়ল রক্ষা পােব

1 েজেগ ওেঠা! েজেগ ওেঠা!
েতামােদর চমৎ  কার েপাশাকগুিল পর!

িনেজেদর শিক্ত পিরধান কেরা|
পিবত্র েজরুশােলম উেঠ দঁাড়াও!
েসই সব অশুিচ েলাক এবং যােদর সুন্নৎ হয় িন, তারা আর েতামার কােছ আসেব না|

2আবজর্ না েঝেড় েফল! েতামরা সুন্দর েপাশাক পর!
িসেয়ােনর কনয্া েজরুশােলম তুিম বন্দী িছেল|

েতামার গলায় বঁাধা িশকল েথেক িনেজেক মুক্ত কর|
3 প্রভু বেলন,

“েতামরা টাকার জনয্ িবিক্র হওিন|
তাই েতামােদর মুক্ত করেতও টাকার প্রেয়াজন হেব না|”

4প্রভু, আমার সদাপ্রভু বেলন, “আমার েলাকরা প্রথেম িমশের িগেয়িছল| তারা েসখােন িগেয় ক্রীতদাস
হেয় যায়| পের অশূর তােদর ক্রীতদাস কের রােখ| 5প্রভু বেলন, এখন েদেখা িক ঘেট! অনয্ জািত আমার
েলাকেদর ক্রীতদাস কের িনেয় িগেয়িছল| আমার েলাকেদর েনবার জনয্ এই জািত েকান মূলয্ েদয়িন|
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এই জািত আমার েলাকেদর ওপর শাসন কের এবং তা িনেয় বড়াই কের| তারা সব সময় আমােক অপমান
কের|”

6 প্রভু বেলন, “আমার েলাকরা আমার নাম জানেব| েসই িদন তারা উপলিদ্ধ করেব েয আিমই েস েয
তােদর সেঙ্গ কথা বলিছ| েস হল আিম!”

7 এটা একটা খুবই চমৎ  কার বয্াপার েয পাহাড় েথেক বাতর্ াবাহক সুসংবাদ িনেয় এেসেছ| বাতর্ াবাহেকর
েঘাষণািটও চমৎ  কার, “েসখােন শািন্ত িবরাজকরেছ| রক্ষা পািচ্ছআমরা| েতামােদর ঈশ্বরআমােদর রাজা!”

8 নগেরর দ্বাররক্ষীরা িচৎকার করেছ|
তারা একিত্রত হেয় পুনরায় আনেন্দ েমেতেছ!

েকন? কারণ তারা সকেলই িসেয়ােন প্রভুর প্রতয্াবতর্ ন েদেখেছন|

9 েজরুশােলম েতামার ধ্বংস হেয় যাওয়া বািড়েত আবার সুখ আসেব|
েতামরা সবাই একসেঙ্গ আনিন্দত হেব|

েকন? কারণ প্রভু আবার েজরুশােলেমর প্রিত উদার হেবন| প্রভু তঁার েলাকেদর উদ্ধার করেবন|
10 প্রেতয্ক জািতর ওপর প্রভু তঁার পিবত্র ক্ষমতা েদখােবন|

প্রেতয্ক জািত দূের েথেকও েদখেত পােব ঈশ্বর তঁার েলাকেদর রক্ষা করেছন|

11 েতামােদর বািবল তয্াগ করা উিচৎ !
উিচৎ ঐ স্থান তয্াগ করা!

যাজকরা েতামরা েতামােদর উপাসনার দ্রবয্সামগ্রী িনেয় এেসা|
িনেজেদর িবশুদ্ধ কের েতাল|
অশুদ্ধ িজিনস স্পশর্ করেব না|

12 েতামরা বািবল তয্াগ করেব|
তেব তাড়াহুেড়া কের বািবল তয্াগ করার জনয্ ওরা েতামােদর বাধয্ করেব না|
েতামােদর পািলেয় েযেত েকউ বাধয্ করেব না|

েতামরা েহঁেট েহঁেট চেল যােব এবং প্রভুও েতামার সেঙ্গ হঁাটেবন|
প্রভু েতামােদর সামেন থাকেবন এবং ইস্রােয়েলর ঈশ্বর েতামােদর িপছেন থাকেবন|*

ঈশ্বেরর দুদর্ শাগ্রস্ত দাস
13 “আমার দাসেক েদেখা| েস জ্ঞান অজর্ ন ও িশক্ষাদােন খুবই সফল হেব| েস খুবই গুরুত্বপূণর্ হেব|

ভিবষয্েত েলােক তােক প্রচুর শ্রদ্ধা ও সম্মান জানােব| 14 িকন্তু আমার দাসেক েদেখ অেনেকর খুব
মেনাকষ্ট হেব| েস এত বােজ ভােব আঘাতপ্রাপ্ত হেয়িছল েয অেনেকরই তােক মানুষ বেল িচনেত কষ্ট
হেব| 15 এমনিক অেনক েলাক িবহবল হেয় যােব এবং একটা কথাও বলেত পারেব না| রাজারা তােক
েদেখ িবহবল হেয় িগেয় একিট কথাও বলেত পারেবন না| তারা আমার দােসর গল্প েশােনিন, িকন্তু িক
ঘেটিছল তা েদেখিছল| েসই গল্প তারা শুনেত না েপেলও বুঝেত পারেব িক ঘেটিছল|”

53
1 েক সিতয্ই িবশ্বাস কেরিছল, আমােদর েঘাষণার কথা? েক সিতয্ সিতয্ই গ্রহণ কেরিছল প্রভুর শািস্ত?
2 েস প্রভুর সামেন, েছাট গােছর মেত বড় হেত লাগল| েস িছল শুকেনা জিমেত গােছর িশকেড়র বড়

হওয়ার মেতা| তােক েদখেত িবেশষ িকছু লাগত না| তার েকান িবেশষ মিহমা িছল না| যিদ আমরা তার
* 52:12: প্রভু � থাকেবন এর অথর্ ঈশ্বর েতামােদর রক্ষা করেবন|
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িদেক তাকাতাম তেব তােক ভােলা লাগার মত িবেশষ িকছুই েচােখ পড়ত না| 3 েলােক তােক ঘৃণা কেরিছল,
তার বনু্ধরা তােক তয্াগ কেরিছল| তার প্রচুর দুঃখ িছল| অসুস্থতার িবষেয় তার অিভজ্ঞতা িছল| েলাকরা
তার কাছ েথেক লুিকেয় থাকত| আমরা তােক ঘৃণা করতাম| আমরা তার কথা িচন্তাও কিরিন|

4 িকন্তু েস আমােদর অসুখগুেলােক বেয় েবিড়েয-িছল| েস আমােদর যন্ত্রণা েভাগ কেরিছল| এবং
আমরা মেন কেরিছলাম ঈশ্বর তােক শািস্ত িদেচ্ছন| তার েকান কৃতকেমর্র জনয্ ঈশ্বর তােক শািস্ত িদেচ্ছন
বেল আমরা মেন কেরিছলাম|

5 িকন্তুআমােদরই ভুল কােজর জনয্ তােকআহত হেত হেয়িছল|আমােদর পােপর জনয্ েস ক্ষত-িবক্ষত
হেয়িছল| আমােদর কািঙ্খত শািস্ত েস েপেয়িছল| তার আঘােতর জনয্ আমােদর আঘাত েসের উেঠিছল|
6 আমরা সবাই হািরেয় যাওয়া েমেষর মত ঘুের েবিড়েযিছলাম| আমরা সবাই আমােদর িনেজেদর পেথ
িগেয়িছলাম যখন প্রভু আমােদর সব শািস্ত তােক িদেয় েভাগ করািচ্ছেলন|

7 তার সেঙ্গ িনষু্ঠর বয্বহার করা হেয়িছল এবং েস আত্মসমপর্ণ কেরিছল| েস কখনও প্রিতবাদ কেরিন|
েমষেক েযমন হতয্ার জনয্ িনেয় যাওয়া হেল েস নািলশ কের না েতমিন েসও চুপচাপ িছল| েমষ েযমন
তার পশম কাটার সময় েকান শব্দ কের না, েসও েতমিন তার মুখ েখােল িন| 8 মানুষ শিক্ত প্রেয়াগ কের
তােক িনেয়িছল এবং তার প্রিত নয্াযয্ িবচার কেরিন| তঁার ভিবষয্ৎ পিরবার সম্পেকর্ েকউ িকছু বেলিন|
কারণ েস জীিবতেদর েদশ েথেক িবিচ্ছন্ন হেয়িছল| আমার েলাকেদর পােপর জনয্ েস শািস্ত েপেয়িছল|
9 তার মৃতুয্ হেয়িছল এবং ধনীেদর সেঙ্গ তােক সমািহত করা হেয়িছল| তােক দুষ্ট েলাকেদর সেঙ্গ সমািহত
করা হেয়িছল যিদও েস েকান িহংস্র কাজ কেরিন| েস কখনও কাউেক প্রতারণা কেরিন|

10 প্রভু তােক েমের িপেষ েফলার িসদ্ধান্ত েনন| যিদ েস েদাষেমাচেনর বিল িহেসেব িনেজেক উৎসগর্
কের, েস তার সন্তােনর মুখ েদখেব এবং দীঘর্ িদন বঁাচেব| ঈশ্বেরর অিভপ্রায় তার হােত সফল হেব| 11তার
আত্মা বহু কষ্ট েপেলও েস অেনক ভােলা িজিনস ঘটা েদখেত পােব| েস েযসব িজিনস িশেখেছ তা িনেয়
সন্তুষ্ট হেব|
আমার ভােলা দাসিট অেনক মানুষেক ধাির্মক করেব| েস তােদর অপরােধর দরুণ শািস্ত েভাগ করেব|

12 এই কারেণ আিম তােক অেনক েলােকর মেধয্ পুরসৃ্কত করব| েয সব েলাকরা শিক্তশালী তােদর সেঙ্গ
সমস্ত িজিনেস তার অংশ থাকেব| আিম এটা তার জনয্ করব কারণ েস েলােকর জনয্ িনেজর জীবন
উৎসগর্ কের মারা িগেয়িছল| তােক একজন অপরাধী িহেসেব গণয্ করা হত| িকন্তু সতয্টা হল েস অেনক
েলােকর পাপ বহন কের িছল| এবং এখন েস পাপী েলাকেদর সপেক্ষ কথা বলেছ|

54
ঈশ্বর তঁার েলাকেদর ঘের িফিরেয় আনেলন

1 মিহলারা সুখী হও!
েতামােদর েকান সন্তান েনই

িকন্তু েতামােদর সুখী হওয়া উিচৎ |

প্রভু বেলন,
“েয মিহলা একা আেছ

েস িববািহত মিহলার েচেয়ও েবশী সন্তান পােব|”

2 েতামােদর তঁাবু বড় কর|
দরজা বড় কের খুেল রােখা|
িনেজেদর ঘর বড় করবার কাজ বন্ধ েরেখা না|

েতামােদর তঁাবু শক্ত কর|
3 েকন? কারণ েতামােদর দ্রুত বৃিদ্ধ হেব|



িযশাইয় 54:4 1052 িযশাইয় 54:11

েতামােদর িশশুরা অনয্ানয্ জািতেদর েথেকও মানুষ পােব|
েতামােদর িশশুরা ধ্বংসপ্রাপ্ত শহেরও বসবাস করেব|

4 ভীত হেয়া না!
েতামরা হতাশ হেব না|

েতামার িবরুেদ্ধ েলােক বােজ কথা বলেব না|
েতামরা কখনও িবব্রত হেব না|

যখন েছাট িছেল েতামরা লজ্জা েপেত|
িকন্তু এখন েতামরা েসই লজ্জা ভুেল যােব|

স্বামী হািরেয় েতামরা েয লজ্জা েপেয়িছেল
েসই লজ্জার কথা েতামরা আর স্মরণ করেব না|

5 েকন? কারণ েতামার স্বামী েসই একজন (ঈশ্বর) িযিন েতামােক সৃষ্টি কেরেছন|
তঁার নাম সবর্শিক্তমান প্রভু|

িতিন ইস্রােয়েলর পিরত্রাতা, িতিন ইস্রােয়েলর পিবত্রতম|
তােকই েগাটা পৃিথবীর ঈশ্বর বেল ডাকা হেব|

6 েতামরা িছেল স্বামী পিরতয্ক্তা মিহলার মত!
েতামরা মেন প্রােণ খুব দুঃখী থাকেলও

প্রভু েতামােদর তঁার মানুষ হবার ডাক েদন|
েতামরা িছেল স্বামী পিরতয্ক্তা যুবতী স্ত্রীেদর মেতা|

িকন্তু ঈশ্বর েতামােদর ডাক িদেয়েছন|
7 ঈশ্বর বেলন, “আিম েতামােদর অল্প সময়র জনয্ তয্াগ কেরিছলাম|

আিম েতামােদর িনেজর আসেন আবার একিত্রত করব|
আিম েতামােদর মহৎ  উদারতা েদখােবা|

8আিম রুদ্ধ হেয়িছলাম, তাই অল্প কােলর জনয্ আিম েতামােদর কাছ েথেক আমােক লুিকেয় েরেখিছলাম|
তেব এখন সদয় হেয় িচর কােলর জনয্ েতামােদর আরাম েদব|”

েতামােদর পিরত্রাতা প্রভু এই সব বেলেছন|

9 ঈশ্বর বেলন, “েনাহর সমেয়র কথা স্মরণ কর, আিম পৃিথবীেক বনয্া িদেয় শািস্ত িদই|
িকন্তু আিম েনাহেক প্রিতশ্রুিত িদেয়িছলাম পুনরায় বনয্া িদেয় পৃিথবীেক ধ্বংস করব না|

িঠক েস রকম েতামােদর কথা িদিচ্ছ, েতামােদর ওপর আর রুদ্ধ হব না এবং েতামােদর আর কখনও বােজ
কথা বলব না|”

10 প্রভু বেলন, “পবর্ত অদৃশয্ হেত পাের|
পাহাড় চূণর্ হেত পাের|

িকন্তু আমার দয়া েতামােদর েথেক দূের যােব না|
েতামােদর শািন্ত েদেবা

এবং এই শািন্ত কখনও েশষ হেব না|”
প্রভু েতামােদর ক্ষমা প্রদশর্ন কের এই কথাগুিল বেলিছেলন|

11 “তুিম গরীব শহর!
শত্রুরা ঝেড়র মত েতামার ওপর আছেড় পেড়িছল|
েকান বয্িক্ত েতামােদর আরাম েদয় িন|
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েতামােদর েদওয়ােল পাথর গঁাথবার জনয্
আিম একিট সুন্দর মূলয্বান অলঙ্কার িমিশ্রত হামান বয্বহার করব|

এবং িশলানয্ােসর সময় বয্বহার করব নীলকান্তমিণ পাথর|
12 প্রাচীেরর মাথায় েয পাথর থাকেব তা বানােনা হেব পান্না িদেয়|

ফটেক বয্বহার করব উজ্জ্বল রত্ন|
েতামার চাির িদেকর প্রাচীের বয্বহার করব মূলয্বান রত্ন|

13 েতামার িশশুরা ঈশ্বরেক অনুসরণ করেব এবং িতিন তােদর িশক্ষা েদেবন|
িশশুেদর জনয্ থাকেব প্রকৃত শািন্ত|

14 েতামােদর ধাির্মকতা িদেয় গড়া ও প্রিতষ্ঠা করা হেব|
িহংসা ও িবেদ্বষ েথেক তুিম থাকেব িনরুপদ্রব|

ভেয়র িকছু থাকেব না|
িকছুই েতামােক আঘাত করেত আসেব না|

15আমার েকান েসনাদল েতামােক আক্রমণ করেব না|
যিদও বা কের তেব তুিম তােদর পরাস্ত করেব|

16 “েদেখা, আিম কামারেক সৃষ্টি কেরিছ| েস আগুেন ফঁু িদেয় তােক উৎতপ্ত কের| তারপর েস আগুন
বয্বহার কের গরম েলাহার সাহােযয্ িনেজর ইেচ্ছমত যন্ত্র বানায়| িঠক েস ভােবই আিম সৃষ্টি কেরিছ
�ধ্বংসকারকেদর� িজিনস ধ্বংস করার জনয্|

17 “মানুষ েতামােক ধ্বংস করার জনয্ অস্ত্র বানােব| িকন্তু েসই অস্ত্রগুিল েতামােক পরাস্ত করেত পারেব
না| েকউ েকউ েতামার িবরুেদ্ধ কথা বলেব| তেব েয েয েলাক েতামার িবরুেদ্ধ কথা বলেছ তােদর ভুল
বেল প্রমাণ করা হেব|”
প্রভু বেলন, “প্রভুর দাসরা িক পায়? আমার কাছ েথেক আসা ভােলা িজিনস তারা পায়!”

55
সিতয্কােরর সেন্তাষজনক “খাদয্” েদন ঈশ্বর

1 “আমার তৃষ্ণাতর্ মানুেষরা এেস জল পান কেরা|
িনেজেদর অথর্ না থাকেলও িবষন্ন হেয়া না|

যতক্ষণ না কু্ষধা-তৃষ্ণা েমেট ততক্ষণ খাও
এবং পান কর|

খাদয্ ও দ্রাক্ষারেসর জনয্
েকান অথর্ লাগেব না|

2 সিতয্ খাদয্ নয় এমন িজিনেষর জনয্ েতামরা েকন অথর্ নষ্ট করেব?
েতামােদর সন্তষ্ট কের না এমন িজিনেষর জনয্ েকন কাজ করেব?

আমার খুব কােছ এেস েশান, েতামরা খুব ভােলা খাবার খােব|
েতামােদর আত্মা সন্তুষ্ট হবার মেতা খাদয্ েতামরা েভাগ করেব|

3 “আমার কােছ এেস েশান আিম িক বলিছ,
তাহেল েতামােদর আত্মা বঁাচেব|

আিম েতামােদর সেঙ্গ িচর কােলর মত একটা চুিক্ত করব|
দায়ুেদর মত েতামােদর সেঙ্গও আিম চুিক্ত করব|
দায়ুেদর কােছ আিম প্রিতশ্রুিত কেরিছ িচর কাল আিম ওেক ভালবাসব|

িচর কাল আিম তার প্রিত িবশ্বস্ত থাকব|
েতামরা এই চুিক্তর ওপর আস্থাশীল থাকেত পােরা|

4 দায়ুদেক আিম অনয্ানয্ জািতর জনয্ সাক্ষী বািনেয়িছ|
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আিম তােক প্রিতশ্রুিত িদেয়িছ বহু জািতর শাসক ও েসনাপিত বািনেয় েদব|”

5 েতামােদর অেচনা স্থােনও অেনক জািত আেছ|
েতামরা েসই সব জািতেদর ডাকেব|

তারা েতামােদর না িচনেলও
েতামােদর কােছ ছুেট যােব|

এসব ঘটেব কারণ েতামােদর প্রভু এইসব চান|
এসব ঘটেব কারণ ইস্রােয়েলর পিবত্র একজন েতামােদর সম্মান কেরন|

6 তাই েতামােদর উিচৎ েবশী েদির না কের
প্রভুর িদেক দৃষ্টি িনেক্ষপ করা|

িতিন এখন কােছ আেছন
েতামােদর উিচৎ এখনই তঁােক ডাকা|

7 দুষ্ট েলাকেদর দুষ্ট কাজ পিরতয্াগ করেত হেব|
তােদর কু-িচন্তা েছেড় িদেত হেব|

তােদর প্রভুর কােছ িফের আসেত হেব|
ঈশ্বর তােদর ওপর করুণা করেবন|

েসই েলাকেদর প্রভুর কােছ িফের আসা উিচৎ ;
কারণ আমার ঈশ্বর ক্ষমা কেরন|

েলােক ঈশ্বরেক বুঝেত পাের না
8 প্রভু বেলন, “েতামােদর িচন্তা আর আমার িচন্তা এক নয়|

েতামােদর রাস্তা আমার রাস্তার মত নয়|
9 পৃিথবীর েথেক স্বগর্ অেনক উঁচুেত|

িঠক েস রকমই েতামােদর েথেকআমার পথওঅেনক উঁচু এবং িচন্তাও অেনক উঁচুেত িবচরণ কের|”
প্রভু িনেজ িনেজই একথা বেলন|

10 “বৃষ্টি ও বরফ কণা আকাশ েথেক পেড়
এবং তা আর আকােশ িফের যায় না, যতক্ষণ না তারা মািট স্পশর্ কের মািটেক েভজায়|

তখন মািট গাছেক অঙু্কিরত কের বড় কের েতােল|
এই গাছগুিল কৃষকেদর জনয্ বীজ বানায় আর েলােক এই বীজ বয্বহার কের খাবার রুিট বানায়|

11 িঠক েস ভােবই আমার মুখ িনঃসৃত বাণী
িনেজেক বাস্তবািয়ত না কের িফের আেস না|

আিম যা করেত চাই আমার কথা তাই কের|
আিম যা করেত পাঠাই আমার কথা সফল ভােব তাই কের িফের আেস|

12 েতামরা আনেন্দর সেঙ্গ চেল যােব
এবং শািন্তেত িফের আসেব|

পাহাড়-পবর্ত েতামােদর সামেন আনেন্দ গান েগেয় উঠেত শুরু করেব|
মােঠর সব গাছ হাততািল িদেয় উঠেব|

13 েযখােন েযখােন েঝাপঝাড় িছল েসখােন েসখােন েবেড় উঠেব িবশাল িবশাল েদবদারু গাছ|
আগাছার স্থােন গিজেয় উঠেব গুলেমঁিদ গাছ|

এই সব ঘটনা প্রভুেক িবখয্াত কের তুলেব|



িযশাইয় 56:1 1055 িযশাইয় 56:12

এই সব ঘটনা প্রমাণ করেব েয প্রভু শিক্তশালী এবং এই প্রমাণ কখনই নষ্ট হেব না|”

56
সব জািতই প্রভুেক অনুসরণ করেব

1প্রভু এইগুিল বেলেছন, “সব েলােকর প্রিত নয্ায়পরায়ণ হও| সিঠক কাজ কেরা| েকন? কারণআমার
পিরত্রাণ শীঘ্র েতামােদর কােছ আসেব| েগাটা িবশ্ব েদখেব আমার ধাির্মকতা|” 2 েয এই রকম করেব েস
আনিন্দত হেব এবং একজন েলাক অবশয্ই এটােক ধের রাখেব| েয ঈশ্বেরর িবশ্রােমর িদেনর িবিধ মানেব
েস আশীবর্াদপ্রাপ্ত হেব| েয েকান কুকমর্ করেব না েসও সুখী হেব|”

3 িকছু েলাক যারা ইহুদী নয় তারা প্রভুর সেঙ্গ যুক্ত হেব| ঐ েলাকেদর বলা উিচৎ নয়, “প্রভু আমােদর
তঁার েলাক িহেসেব গ্রহণ করেবন না|” ঐ িবেশষ কতকগুিল ক্রীতদাস যােদর নপুংসক করা হেয়েছ তােদর
বলা উিচৎ নয়, “আিম একটা শুকেনা কােঠর টুকেরা মাত্র, আমার েকান সন্তােনর জন্ম েদওয়ার ক্ষমতা
েনই|”

4 এই নপুংসকেদর একথা বলা উিচৎ নয়| কারণ প্রভু বেলন, “এই নপুংসকেদর মেধয্ অেনেক আমার
িবশ্রােমর িদেনর িবিধ েমেন চেল| তারা আমার পছেন্দর কাজ কের| তারা সিতয্ই আমার চুিক্ত েমেন চেল|
5তাই তােদর জনয্ আিম মিন্দের স্মারক স্থাপন করব| তােদর নাম আমার শহের স্মরণ করা হেব| হঁয্া, আিম
এই সব নপুংসকেদর েছেলেমেয়েদর েচেয়ও ভাল িজিনস েদব| আিম তােদর এমন একিট নাম েদব যা
িচর কাল েথেক যােব| আমার েলাকেদর কাছ েথেক তােদর িবিচ্ছন্ন করা হেব না|”

6 “ইহুদী নয় এমন েকউ েকউ প্রভুর সেঙ্গ েযাগ েদেব| তারা এই সব করেব প্রভুর েসবার জনয্ এবং
তারা প্রভুর নামেক ভালবােস বেল তারা প্রভুর সেঙ্গ েযাগ েদেব তার দাস হওয়ার জনয্| তারা িবশ্রামেক
িবেশষ উপাসনার িদন িহসােব রাখেব এবং আমার চুিক্ত িবিধ েমেন চলেব| 7 প্রভু বেলন, “আিম তােদর
আমার পিবত্র পবর্েত িনেয় আসব| আমার প্রাথর্নাগৃেহ তােদর সুখী কের তুলব| তােদর ৈনেবদয্ ও উৎসেগর্
আিম খুিশ হব| েকন? কারণ আমার মিন্দরেক বলা হেব সব জািতর প্রাথর্নাগৃহ|” 8 প্রভু, আমার সদাপ্রভু
এই সব বেলেছন|
ইস্রােয়েলর েলাকেদর েদশতয্ােগ বাধয্ করা হেব, িকন্তু প্রভু তােদর আবার একিত্রত করেবন| প্রভু

বেলন, “আিম এই েলাকেদর আবার একিত্রত করব|”

তঁােক েসবা করার জনয্ ঈশ্বর সব েলাকেদর আমন্ত্রণ জানান

9অরেণয্র বনয্ পশুরা এেস খাও!
10 এই রক্ষীরা (ভাববাদী) সবাই অন্ধ|

তারা িনেজরাই জােন না েয তারা িক করেছ|
তারা েসই নীরব কুকুেরর মেতা, যারা েঘউ েঘউ করেত পাের না|

তারা মািটেত শুেয় ঘুিমেয় পেড়|
হায়! তারা ঘুেমােত ভালবােস|

11 তারা কু্ষধাতর্ কুকুেরর মেতা,
তারা কখনই সন্তুষ্ট হয় না|

েমষপালকরা জােন না তারা িক করেছ|
পথ েভালা িবভ্রান্ত েমষেদর মেতাই তােদর অবস্থা|

তারা েলাভী|
তারা িনেজরাই িনেজেদর সন্তুষ্ট করার েচষ্টা করেছ|

12 তারা এেস বলল,
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“আমরা িকছুটা দ্রাক্ষারস পান করব|
আমরা িকছুটা সুরা পান করব|
একই িজিনস করেবা আগামী কালও|
একমাত্র দ্রাক্ষারসই পান কের যাব আেরা েবশী কের|”

57
ইস্রােয়ল ঈশ্বরেক অনুসরণ কের না

1 সব ভােলা েলাকরা েশষ হেয় েগেছ িকন্তু েকউ লক্ষয্ কেরিন|
সমস্ত ভাল েলাকেদর সিরেয় েনওয়া হেয়েছ, িকন্তু েকউ জােন না েকন|

এর কারণ হল মন্দ কাজ, যার জনয্ ধাির্মক েলাকেদর সিরেয় েনওয়া হেয়েছ|

2 িকন্তু শািন্ত আসেব|
এই েলাকরা িনেজেদর মৃতুয্ শযয্ায় িবশ্রাম খঁুেজ িনেত পারেব|
ঈশ্বর েয ভােব চান তারা েসই ভােবই জীবনযাপন করেব|

3 “েতামরা, ডাইিনর বাচ্ছারা, এখােন এেসা|
এই েয বয্ািভচারীর ও গিণকােদর বাচ্ছারা!
েতামরা এখােন এেসা!

4 েতামরা পাপী ও িমেথয্বাদী িশশু|
েতামরা আমােক িনেয় মজা কর|

েতামরা আমােক মুখ েভঙাও|
আমােক েদেখ িজভ েভঙাও|

5 প্রিতিট সবুজ গােছর নীেচ
েতামরা মূির্ত্তর পূজা করেত চাও|

েতামরা িশশুেদর হতয্া কর
এবং তােদর উৎসগর্ কর পাথুের জায়গায়|

6 েতামরা নদীর মসৃণ পাথরেক পূজা করেত ভালবাস|
েতামরা তােদর পূজা করেত তােদর ওপর দ্রাক্ষারস ঢােলা|

েতামরা তােদর জনয্ পশুবিল দাও, িকন্তু েতামরা যা পােব তা হল শুধু এই পাথরগুেলা|
েতামরা িক মেন কর এেত আিম সুখী হই?
না! এইসব আমােক সুখী কের না!

7 েতামরা প্রিতিট পাহাড়
পবর্েত শযয্া েপেতছ|

েযগুিল হল
মূির্ত্তর উপাসনা েক্ষত্র|

8 েতামরা েসখােন িগেয় শযয্া গ্রহণ কের
ঐসব মূির্ত্তগুেলার পূজা কের আমার িবরুেদ্ধ পাপ কর|

েতামরা ঐ মূির্ত্তেদর ভােলাবােসা;
ওেদর উলঙ্গ েদহ েদেখ মজা পাও|

েতামরা আমার সেঙ্গ থাকেলও
এখন েতামরা আমােক তয্াগ কেরেছা ঐ মূির্ত্তগুেলার কােছ থাকার জনয্|
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আমােক স্মরণ করার জনয্ েয সব িজিনস েতামােদর সাহাযয্ করত
েসসব েতামরা লুিকেয় েরেখেছা|

েতামরা ঐসব িজিনসগুিলেক দরজার িপছেন লুিকেয় েরেখছ|
তারপর েতামরা েসই মূির্ত্তগুেলার সেঙ্গ একিট চুিক্তবদ্ধ হেয়েছা|

9 েতামােদর মূির্ত্ত েমােলেকর জনয্ েতামরা েতামােদর প্রসাধনী েতল
এবং অনয্ানয্ িজিনষ বয্বহার কর যােত েতামােদর সুন্দর েদখায়|

েতামরা েতামােদর বাতর্ াবাহকেদর দূর েদেশ পািঠেয়িছেল|
েতামরা এমনিক তােদর পাতােল পািঠেয়িছেল, এটা েতামােদর মৃতুয্র স্থল|

10 “এই সব িজিনসগুিল করেত
তুিম কেঠার পিরশ্রম কেরেছা|

িকন্তু েতামরা কখনও ক্লান্ত হওিন, েতামরা নতুন শিক্ত েপেয়েছা|
কারণ েতামরা ঐসব িজিনসগুিলেক উপেভাগ কেরিছেল|

11 েতামরা আমােক স্মরণ করিন,
েতামরা আমােক লক্ষয্ করিন|

তাহেল, কার জনয্ েতামরা িচন্তায় িছেল?
কার ভেয় ভীত িছেল?
েকন িমথয্ার আশ্রয় িনেয়িছেল?

েদখ, আিম অেনকিদন ধের শান্ত রেয়িছ
িকন্তু তুিম আমােক শ্রদ্ধা করিন|

12আিম েতামােদর বলেত পারতাম েতামােদর �ভালকাজ� ও �ধমীর্য় কাজ� এর িবষেয়|
বলেত পারতাম িকন্তু ঐসব অপ্রেয়াজনীয়|

13 যখন েতামােদর সাহােযয্র দরকার হত
তখন েতামরা মূির্ত্তর সামেন, যােদর েতামরা েতামােদর চারপােশ জেড়া কেরছ, কান্নাকািট করেত|
তােদর েতামােদর সাহাযয্ করেত দাও|

িকন্তু আিম বিল, বাতাস তােদর অেনক দূের িনেয় চেল যােব|
আকিস্মক বায়ুপ্রবােহ তারা সব চেল যােব দূের বহুদূের|

িকন্তু আমার প্রিত আস্থাশীল েলাকরা
আমার প্রিতশ্রুিত মেতা েদশ েপেয় যােব|
আমার পিবত্র পবর্ত তােদর জনয্ থাকেব|

প্রভু তঁার েলাকেদর রক্ষা করেবন
14 রাস্তা পিরষ্কার কেরা! রাস্তা পিরষ্কার কেরা!

আমার েলাকেদর রাস্তা েথেক বাধা সরাও|

15 ঈশ্বর ওপের, আেরা ওপের|
িতিন থাকেবন িচরকাল|
তঁার নাম পিবত্র|

ঈশ্বর বেলন, আিম অেনক উঁচু ও পিবত্র স্থােন বাস করেলও
যারা দুঃখীত ও িবনীত তােদর সেঙ্গও আিম থািক|

যােদর আত্মা অিনষ্টকারী তােদর আিম নতুন জীবন েদব|
যােদর মেন দুঃখ রেয়েছ আিম তােদর নতুন জীবন েদব|

16আিম িচরকাল যুদ্ধ করব না|
সব সময় আিম রুদ্ধ থাকব না|

আিম যিদ সব সময় রুদ্ধ থািক
তাহেল মানুেষর আত্মা, েয জীবন আিম তােদর িদেয়িছ েসটা আমার সামেন মের যােব|
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আিম তােদর েতা নতুন জীবন িদেয়িছ|
17 এই েলাকরা খারাপ কাজ কেরিছল বেল

আিমই রুদ্ধ হেয়িছলাম|
তাই আিম ইস্রােয়লেক শািস্ত িদেয়িছলাম

এবং ইস্রােয়ল আমােক তয্াগ কেরিছল|
েস তার ইেচ্ছ মেতা

েযখােন খুিশ চেল িগেয়িছল|
18 ইস্রােয়ল েকাথায় িগেয়িছল আিম েদেখিছ, তাই আিম ইস্রােয়লেক ক্ষমা করব|

আিম ইস্রােয়ল এবং যারা তার জনয্ িবলাপ কের তােদর েনতৃত্ব এবং আরাম েদব|
19আিম তােদর নতুন শব্দ েশখাব �শািন্ত|�

আিম আমার কােছর ও দূেরর েলােকেদর শািন্ত েদব|
আিম তােদর ক্ষমা কের েদেবা!”
প্রভু িনেজ িনেজই এই কথা বেলন|

20 িকন্তু দুষ্ট েলাকরা িঠক একিট রুদ্ধ সমুেদ্রর মেতা|
তারা শান্ত ও শািন্তিপ্রয় হেত পাের না|

তারাও সমুেদ্রর মেতা রুদ্ধ|
এবং সমুেদ্রর মেতা তারাও কাদােক আেলািড়ত কের|

21আমার ঈশ্বর বেলন,
“দুষ্ট েলাকেদর শািন্ত েনই|”

58
ঈশ্বরেক েমেন চলার কথা েলাকেদর বলেত হেব

1 যত েজাের পােরা িচৎকার কেরা! িনেজেক থািমেয়া না|
িশঙার মেতা েচঁিচেয় ওেঠা|

মানুষেক তােদর ভুল কােজর কথা বেল দাও|
যােকােবর পিরবারেক তােদর পােপর কথা জািনেয় দাও!

2 তারা আমার েখঁােজ প্রিতিদন আেস
এবং আমার পথ িশখেত চায়,

েযন তারা সিঠক পেথর জািত,
যারা তােদর ঈশ্বেরর িবিধ অনুসরণ করা বন্ধ কেরিন|

তারা আমার কােছ তােদর নয্াযয্ িবচার চায়|
তারা ঈশ্বরেক কােছ পাবার ইচ্ছা কের|

3 এখন তারা বেল, “আপনােক সম্মান জানােত, আমরা খাওয়া েছেড় িদেয়িছ| আপিন েকন আমােদর
িদেক তাকােচ্ছন না? আমরা আপনােক সম্মান জানােত আমােদর শরীরেক আঘাত করিছ| আপিন েকন
আমােদর লক্ষয্ করেছন না?”
িকন্তু প্রভু বেলন, “উপবােসর িদনগুিলেত েতামরা েতামােদর যা ইেচ্ছ তাই কেরা| এবং েতামরা

েতামােদর ভৃতয্েদর কষ্ট দাও; িনেজর শরীরেক নয়| 4 েতামরা কু্ষধাতর্ , িকন্তু খােদয্র জনয্ নয়| েতামােদর
িখেদ তকর্ আর যুদ্ধ করার জনয্, রুিটর জনয্ নয়| েতামরা েতামােদর শয়তান হাত িদেয় েলাকেক আঘাত
করার জনয্ কু্ষধাতর্ | েতামরা যখন খাওয়া বন্ধ কেরা েসটা আমার জনয্ নয়| েতামরা আমার প্রশংসার জনয্
েতামােদর কণ্ঠস্বর বয্বহার কেরা না| 5 েতামরা িক মেন কর ঐসব িবেশষ িদেন আিম চাই েতামরা উপবাস
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কের িনেজেদর শরীরেক কষ্ট দাও? েতামরা িক মেন কর, আিম েতামােদর দুঃখী েদখেত চাই? েতামরা
িক মেন কর আিম েতামােদর একিট ঘােসর মত মাথা েনায়ােত চাই? েতামরা িক মেন কর আিম েতামােদর
েশাকবস্ত্র পরােত চাই? েতামরা িক মেন কর েয আিম চাই েলাকরা ছাইেয়র ওপের বেস তােদর দুঃখ
েদখাক? খাবার না েখেয় েতামরা েতামােদর িবেশষ িদেন তাই কেরা| েতামরা িক ভােবা েয সিতয্ই প্রভু
এসব চান?

6 “আিম েতামােদর জানােবা েকান ধরেণর িবেশষ িদন আিম চাই, এটা েলাকেদর মুক্ত করার িদন| আিম
একটা িদন চাই েযিদন েতামরা েলাকেদর তােদর েবাঝার ভার েথেক মুিক্ত েদেব| আিম চাই একটা িদন, েয
িদন েতামরা েলাকেক কষ্ট মুক্ত করেব| আিম চাই একটা িদন েযিদন েতামরা মানুেষর েবাঝা নািমেয় েদেব|
7আিম চাই েতামরা েতামােদর খাদয্ ভাগ কের েনেব কু্ষধাতর্ মানুেষর সেঙ্গ| আিম চাই েতামরা গৃহহীনেদর
খঁুেজ িনেজর ঘের িনেয় এেস রােখা| েকান মানুষেক বস্ত্রহীন েদখেল তােক িনেজর েপাশাক েদেব| তারাও
েতামােদর মত, তােদর েদেখ িনেজেক লুিকেয় েরেখা না|”

8 েতামরা যিদ এই সব কেরা তেব েতামােদর আেলা েভােরর আেলার মেতা িকরণ িদেত শুরু করেব|
তখন েতামােদর সব ক্ষত িনরাময় হেব| েতামােদর “ধাির্মকতা” (ঈশ্বর) েতামােদর সামেন িদেয় হঁাটেব,
এবং প্রভুর মিহমা* েতামােদর েপছন েপছন চলেব| 9 তখন েতামরা প্রভুর সেঙ্গ কথাবাতর্ া চালােত পারেব|
প্রভু েতামােদর প্রেশ্নর জবাব েদেবন! েতামরা প্রভুর জনয্ িচৎকার করেব এবং িতিন বলেবন, “আিম এই
খােন|”
েতামােদর উিচৎ অেনয্র সমসয্া ও েবাঝা বানােনা বন্ধ করা| েতামােদর অনয্েক আঘাত কের বা

েদাষােরাপ কের কথা বলা বন্ধ করা উিচৎ | 10 কু্ষধাতর্ মানুষেদর জনয্ দুঃখী হেয় তােদর খাদয্ েদওয়া
উিচৎ | যারা সমসয্ায় পেড়েছ তােদর প্রেয়াজন মেতা েতামােদর সাহাযয্ করা উিচৎ | তাহেল অন্ধকােরর
মেধয্ েতামরা আেলার িদশা পােব এবং েতামােদর েকান দুঃখ থাকেব না| দুপুেরর সূযর্ােলােকর মেতা উজ্জল
হেব েতামরা|

11 প্রভু েতামােদর সবর্দা েনতৃত্ব েদেবন| শুকেনা জিমেতও িতিন েতামােদর আত্মােক সন্তুষ্ট করেবন|
প্রভু েতামােদর হাড়েক শিক্ত েদেবন| েতামরা যেথষ্ট জল পাওয়া বাগােনর মেতা| েতামরা হেব সবর্দা জেল
ভরা ঝণর্ার মেতা|

12 বহু বছর ধের ধ্বংস হেলও েতামরা েতামােদর শহরগুিল পুনর্গঠন করেব এবং বহু বছর ধের েথেক
যােব| েতামােদর বলা হেব “যারা েবড়া েমরামত কের” এবং “যারা রাস্তাসমূহ ও বাড়ীগুিল ৈতরী কের|”

13 ঈশ্বেরর িবশ্রােমর িবরুেদ্ধ পাপ বন্ধ করেলই এই সব ঘটেব| েতামােদর বন্ধ করেত হেব িবেশষ িদেন
িনেজেদর খুিশর জনয্ কাজকমর্| েতামােদর িবশ্রােমর িদনেক সুেখর িদন বলা উিচৎ | প্রভুর িবেশষ িদনেক
েতামােদর সম্মান জানােনা উিচৎ | অনয্ানয্ িদেন েতামরা েযসব কথা বেলা ও েযসব কাজ কেরা েসই সব
িবেশষ িদেন েতামােদর তা বন্ধ রাখা উিচৎ | 14 তখন েতামরা প্রভুেক েতামােদর প্রিত সদয় হেত বলেত
পারেব এবং িতিন েতামােদর পৃিথবী েথেক অেনক উঁচুেত িনেয় যােবন| েতামােদর িপতা যােকাবেক িতিন
যা যা িদেয়িছেলন েতামােদরও তাই েদেবন| প্রভু িনেজই এই সব বেলেছন|

59
দুষ্ট েলাকেদর তােদর জীবনয়াত্রার পিরবতর্ ন করা উিচৎ 

1 েদেখা, েতামােদর রক্ষা করার জনয্ প্রভুর ক্ষমতাই যেথষ্ট| েতামরা যখনই তঁার সাহাযয্ চাইেব তখনই
িতিন তা শুনেত পান| 2 িকন্তু েতামােদর পাপ ঈশ্বর েথেক েতামােদর িবিচ্ছন্ন কেরেছ| প্রভু েতামােদর
পাপ েদেখ েতামােদর কাছ েথেক দূের চেল যান| 3 েতামােদর হাত েনাংরা এবং রেক্ত েভজা| েতামােদর
আঙু্গলগুিল অপরাধ িদেয়আচ্ছািদত| েতামরা েতামােদর মুখ িদেয় েবিশ িমথয্া কথা বেলা| েতামােদর িজহবা
কু-কথা বেল| 4 েকউ অেনয্র নােম সিতয্ কথা বেল না| এেক অেনয্র িবরুেদ্ধ আদালেত লড়াই কের এবং
িনেজেদর মামলা িজতেত ভূেয়া তেকর্ র ওপর িনভর্ র কের| এেক অেনয্র িবরুেদ্ধ িমথয্া কথা বেল| তারা সব
* 58:8: প্রভুর মিহমা ঈশ্বেরর একিট রূপ, েযিট মানুেষর কােছ আিবভূর্ ত হেত িতিন বয্বহার কেরিছেলন| এিট িছল একিট উজ্জ্বল চকমেক
আেলার মত|
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সমসয্ায় ভরা এবং তারা শয়তািনর জন্ম েদয়| 5 তারা িবষাক্ত সােপর িডেমর মেতা শয়তািনর জন্ম েদয়|
েতামরা যিদ ঐ িডমগুিলর একিটও খাও তেব মৃতুয্ অিনবাযর্ এবং যিদ একিট িডম ভােঙা তাহেল িবষাক্ত
সাপ েবিরেয় আসেব|
িমথয্াবাদীেদর কথা মাকড়সার জােলর মেতা| 6 এই জাল কাপড় বানােনার কােজ বয্বহার করা যায় না|

েতামরা এই সব জাল িদেয় িনেজেদর আবৃত করেত পার না|
িকছু েলাক দুষ্ট কাজ কের এবং অনয্ েলাকেদর আঘাত করার জনয্ তােদর হাত বয্বহার কের| 7 তারা

তােদর পা শয়তািনর িপছেন েদৗড়বার কােজ বয্বহার কের| যারা েকান ভুল কাজ কেরিন তােদর হতয্া
করবার জনয্ তারা তাড়াহুেড়া কের| তারা শুধুই দুষ্ট িচন্তা কের| িহংস্রতা, চুির-েজাচচুির হল তােদর একমাত্র
বঁাচার পথ| 8 তারা জােন না শািন্তর পথ| তােদর মেধয্ একজনও সৎ নয়| তারা খুব অসাধু জীবনযাপন
কের| এবং যারা এই সব েলাকেদর মেতা জীবনযাপন কের তারা সারা জীবন কখনও শািন্ত পায় না|

ইস্রােয়েলর পাপ সমসয্া িনেয় আেস
9 সব সততা ও ধাির্মকতা অদৃশয্ হয়েছ|
আমােদর কাছাকািছ রেয়েছ েকবলই অন্ধকার|

তাই আমরা আেলার জনয্ অেপক্ষা কির
িকন্তু তার পিরবেতর্ আমরা অন্ধকার পাই,

আমরা আশা কির উজ্জ্বল আেলা আসেব, িকন্তু আমরা অন্ধকাের পথ চিল|
10আমরা েচাখহীন মানুেষর মেতা|

অন্ধ েলােকেদর মত আমরা েদওয়ােল ধাক্কা খাই|
আমরা রােতর মেতা েহঁাচট েখেয় পেড় যাই|

এমনিক িদবােলােকও েদখেত পাই না|
িদন দুপুের মরা মানুেষর মেতা পেড় যাই|

11আমরা সবাই খুব দুঃিখত,
ঘুঘু ও ভালু্লেকর মেতা দুঃেখর শব্দ কির|

আমরা মানুেষর নয্ায়েবােধর জনয্ অেপক্ষা করিছ|
িকন্তু এখনও পযর্ন্ত েকান নয্ায়েবােধর লক্ষণ েনই|

আমরা রক্ষা পাবার জনয্ অেপক্ষা করিছ|
িকন্তু পিরত্রাণ এখনও অেনক দূের|

12 েকন? কারণ আমরা আমােদর ঈশ্বেরর প্রিত
অেনক অেনক খারাপ কাজ কেরিছ|

আমােদর পাপ েদিখেয় িদেচ্ছ েয আমরা ভুল কেরিছ|
আমরা জািন এসব কের আমরা েদাষী হেয়িছ|

13আমরা পাপ কের
প্রভুর কাছ েথেক সের িগেয়িছ|

আমরা তঁার েথেক দূের চেল িগেয়িছ,
তঁােক তয্াগ কেরিছ|

আমােদর পাপ প্রমাণ কের েয আমরা েদাষী|
আমরা জািন েয এই সব কাজ কের আমরা েদাষ কেরিছ|

আমরা পাপ কেরিছ এবং প্রভুর িবরুদ্ধাচরণ কেরিছ| আমরা তঁার িবরুদ্ধাচরণ কের তঁােক তয্াগ কেরিছ|
আমরা ঈশ্বেরর িবরুেদ্ধ খারাপ কােজর পিরকল্পনা কেরিছ|

আমরা এই সব িজিনসগুিলর কথা েভেবিছ
এবং মেন মেন তার পিরকল্পনা কেরিছ|

14আমরা িবচারেবাধশূনয্ হেয় পেড়িছ|
নয্ায়েবাধ চেল েগেছ অেনক দূের|

সতয্ রাস্তায় েহঁাচট েখেয় পেড়েছ|
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ধাির্মকতােক শহের প্রেবশ করেত েদওয়া হেচ্ছ না|
15 সতয্ অন্তির্হত হেয়েছ|

যারা ভাল করেত চায় তােদর আক্রমণ করা হেচ্ছ|
প্রভু লক্ষয্ রাখেলও িতিন েকান নয্ায় েদখেত পােচ্ছন না|

প্রভু এই সব পছন্দ কেরন না|
16 প্রভু েদেখ অবাক হেচ্ছন েয

মানব জািতর স্বপেক্ষ বলবার জনয্ েকউ দঁাড়ােচ্ছ না|
তাই প্রভু তঁার িনেজর ক্ষমতা ও ধাির্মকতা দ্বারা িবজয়ী হেচ্ছন|

িতিন সমথর্ন পােচ্ছন, তঁার িনেজর মহেত্ত্বর দ্বারা|
17 প্রভু যুেদ্ধর জনয্ প্রস্তুত হেচ্ছন|

িতিন পেরন ধাির্মকতার বমর্,
মুিক্তর িশরস্ত্রাণ,
শািস্তর েপাশাক-সমূহ
ও তঁার দৃঢ় আগ্রহশীলতার আবরণ|

18 প্রভু িনেজর শত্রুেদর প্রিত রুদ্ধ,
অতএব িতিন তােদর উপযুক্ত শািস্ত েদেবন|
প্রভু তঁার শত্রুেদর ওপর রুদ্ধ|

তাই িতিন দূরবতীর্ এলাকার েলাকেদর শািস্ত েদেবন|
19 পিশ্চেমর েলাকরা প্রভুেক ভয় পােব এবং প্রভুর নােমর প্রিত শ্রদ্ধাশীল হেব|
পূেবর্র েলাকরা তােক ভয় পােব এবং তারা প্রভুর মিহমােক শ্রদ্ধা করেব|

প্রভু ঈশ্বেরর বাতােসর েজাের বহমান খরেস্রাতা নদীর মেতা দ্রুত আসেবন|
20 তখন িসেয়ােন একজন পিরত্রাতা আসেব|

িতিন যােকােবর েলাকেদর কােছ আসেবন যারা পাপ কাজ কেরও ঈশ্বেরর কােছ িফের এেসেছ|

21 প্রভু বেলন, “ঐসব েলাকেদর সেঙ্গ আিম একটা চুিক্ত করব| আিম প্রিতশ্রুিত করিছ েয, আমার
আত্মা ও আমার বাকয্ েযগুিল আিম েতামােদর মুেখ িদিচ্ছ েসগুেলা েতামােদর তয্াগ করেব না| েস সব
েতামােদর সন্তান ও তােদর সন্তানেদর মেধয্ও েথেক যােব| েসইসব েতামােদর মেধয্ এখন েথেক িচর কাল
েথেক যােব|”

60
ঈশ্বর আসেছন

1 “েজরুশােলম, আমার আেলা উেঠ পড়!
েতামার আেলা (ঈশ্বর) আসেছন|

েতামার উপর প্রভুর মিহমা প্রিতভাত হেব|
2অন্ধকার পৃিথবীেক েঢেক িদেয়েছ|

েলাকরা অন্ধকারাচ্ছন্ন|
িকন্তু প্রভু েতামার উপর তঁার িকরণ িবকীরণ করেবন|

তঁার মিহমা েতামার উপর েদখা যােব|
3 সব জািত েতামার আেলার কােছ আসেব|

রাজারাও েতামার উজ্জ্বল আেলার (ঈশ্বর) কােছ আসেবন|
4 েতামার চার পােশ েদেখা!

েদখ, েলাকরা েতামার চারপােশ জেড়া হেচ্ছ
এবং েতামার কােছ আসেছ|
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েতামার পুত্রেদর সেঙ্গ দূর দূরান্ত েথেক কনয্ারাও আসেছ|

5 “ভিবষয্েত এসব ঘটেব এবং েসই সময় তুিম েতামার েলাকেদর েদখেত পােব|
েতামার মুেখ সুেখর বিহঃপ্রকাশ থাকেব|

প্রথম তুিম ভীত হেলও
পের উচ্ছিসত হেয় উঠেব|

সাগর পােরর সমস্ত ধনসম্পদ েতামার সামেন রাখা হেব|
জািতসমূেহর ধনসম্পদও েতামার কােছ েপৗছঁেব|

6 িমিদয়ন ও ঐফা েথেক উেটর দল
েতামার জিম পার হেব|

িশবা েথেক দীঘর্ উেটর সাির আসেব েতামার কােছ|
তারা বেয় আনেব েসানা ও ধূপ|

তারা প্রভুর প্রশংসা কের গান গাইেব|
7 েলাকরা েকদেরর সমস্ত েমষেক একিত্রত কের েতামােক এেন েদেব|

নবােয়াত েথেক তারা েমষও আনেব|
তুিম েসগুিল আমার েবদীেত ৈনেবদয্ িহসােব েদেব|

এবং আিম তা গ্রহণ করব|
আিম আমার মিন্দর

আরও সুন্দর কের বািনেয় তুলেবা|
8 েলােকর িদেক তাকাও|

আকােশ দ্রুত পার হেয় যাওয়া েমেঘর মেতা তারা েতামার িদেক অগ্রসর হেচ্ছ|
তারা হল খুব দ্রুত বাসায় উেড় যাওয়া ঘুঘু পাখীেদর মত|

9 দূরবতীর্ এলাকায় েলাকরা আমার জনয্ অেপক্ষা করেছ|
িবশাল যাত্রীবাহী জাহাজগুিল জলযাত্রার জনয্ প্রস্তুত|

এই জাহাজগুিল েতামােদর েছেলেমেয়েদর দূরেদশ েথেক আনার প্রিতক্ষায রেয়েছ|
তারা তােদর ঈশ্বর ইস্রােয়েলর পিবত্র একজনেক শ্রদ্ধা জানােনার জনয্
েসানা এবং রূেপা িনেয় আসেব|

প্রভু েতামােদর জনয্ চমৎ  কার কাজ করেবন|
10অনয্ েদেশর েছেলেমেয়রা েতামােদর প্রাচীরগুেলা আবার গেড় তুলেব|

তােদর রাজারা েতামােদর েসবা করেব|

“আিম যখন েতামােদর উপর রুদ্ধ িছলাম, তখন আিম েতামােদর শািস্ত িদেয়িছলাম|
িকন্তু এখন েতামরা আমার স্বপেক্ষ,
এবং আিম েতামােদর জনয্ করুণাময় হব|

11 েতামার ফটক সব সময় েখালা থাকেব|
েসগুিল িদনরাত কখনই বন্ধ হেব না|

সব জািত ও রাজারা েতামােক তােদর সম্পদ েদেব|
12 েকান জািত বা েদশ যিদ েতামার েসবা না কের তেব তারা ধ্বংস হেয় যােব|
13 িলবােনােনর সব মহৎ  দ্রবয্ই তুিম পােব|

েলাকরা েতামােক পাইন, ফার ও সাইপ্রােসর মেতা মূলয্বান গাছ েদেব|
এই গাছগুিল েজরুশােলেম আমার েজরুশােলমিস্থত উপাসনাগৃহেক

আরও সুন্দর কের ৈতির করেত বয্বহৃত হেব|
এই জায়গাটা আমার িসংহাসেনর সামেন েচৗিকর মেতা হেব|

এবং আিম এই জায়গািটেক যেথষ্ট সম্মান েদব|
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14অতীেত যারা েতামােক কষ্ট িদেয়েছ
তারা এখন েতামার সামেন মাথা নত করেব|

অতীেত যারা েতামােক ঘৃণা করত
তারা এখন েতামার পােয় মাথা নত করেব|

তারা েতামােক ডাকেব, �প্রভুর নগরী,� �ইস্রােয়েলর পিবত্র একজেনর িসেয়ান|�

15 “তুিম আর কখনও পিরতয্ক্ত হেব না|
তুিম পুনরায় ঘৃণার পাত্র হেব না, তুিম কখনও শূনয্ হেব না|

আিম েতামােক িচর কােলর জনয্ মহান কের েদব|
তুিম িচর কােলর জনয্ এখন েথেকই সুখী হেব|

16জািতগুিল েতামার প্রেয়াজনীয় সব িকছুই েদেব|
তুিম হেব মাতৃদুগ্ধপায়ী িশশুর মেতা|

িকন্তু তুিম রাজার ধন �পান� করেব|
তখন তুিম বুঝেব েয িতিন আিম, প্রভু, িযিন েতামােক রক্ষা কেরন|
তুিম জানেত পারেব যােকােবর মহান ঈশ্বর েতামার পিরত্রাতা|

17 “এখন েতামার তামা রেয়েছ|
আিম েতামােক েসানা এেন েদব|

এখন েতামার েলাহা রেয়েছ|
আিম েতামােক েদব রূপা|

আিম েতামার কাঠেক তামায় পিরণত করব|
আিম েতামার পাথরেক েলাহােত পিরণত করব|

আিম েতামার শািস্তেক শািন্তেত রূপান্তিরত করব|
এখন েতামােক েলাকরা কষ্ট িদেলও

পের তারাই েতামার জনয্ ভাল ভাল কাজ করেব|
18 েতামার েদেশ আর কখনও িহংসাত্মক ঘটনার খবর থাকেব না|
েলােক আর েতামােক বা েতামার েদশেক

আক্রমণ করেব না|
তুিম েতামার প্রাচীর সমূেহর নাম েদেব �পিরত্রাণ�

এবং েতামার ফটকগুিলর নাম েদেব �প্রশংসা|�

19 “িদেনর েবলায় সূযর্ আর কখনও েতামার আেলা হেব না|
রােত্র আর কখনও চঁাদ েতামার আেলা হেব না|

কারণ প্রভুই েতামার িচর কােলর আেলা|
েতামার ঈশ্বরই েতামার েজয্ািত|

20 েতামার সূযর্ কখনও অস্তিমত হেব না|
েতামার চঁাদ আর কখনও অন্ধকার হেব না|

কারণ প্রভু িচর কােলর জনয্ েতামার আেলা হেবন
এবং েশােকর সময় েশষ হেব|

21 “েতামার সব েলাক ভাল হেব|
তারা পৃিথবীেক িচর কােলর জনয্ পােব|
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তােদর আিম সৃষ্টি কেরিছ|
তারা আমার িনেজর হােত
গেড় েতালা চমৎ  কার বৃক্ষ|

22 সব চাইেত েছাট্ট পিরবার হেব বড় পিরবারেগাষ্ঠী|
কু্ষদ্রতম পিরবার হেব শিক্তশালী জািত|

সিঠক সমেয়,
আিম প্রভু দ্রুত চেল আসব|
আিম এই সব ঘটনাগুেলা ঘটাব|”

61
প্রভুর স্বাধীনতার বাতর্ া

1 প্রভুর দাস বেলন, “প্রভু, আমার সদাপ্রভু, তঁার আত্মা আমার মেধয্ িদেয়েছন| গরীবেদর সেঙ্গ কথা
বলবার জনয্, তােদর ভগ্নহৃদেয়রক্ষেত বন্ধনী জড়াবার জনয্ এবং দুঃখীেকআরাম েদবার জনয্ প্রভুআমােক
মেনানীত কেরেছন| ঈশ্বর আমােক পািঠেয়েছন িনযর্ািততেদর ও বন্দীেদর জানােত েয, তারা মুক্ত হেচ্ছ|
2 ঈশ্বর আমােক পািঠেয়েছন তঁার উদারতা কখন েদখা যােব েস সমেয়র কথা েঘাষণা করার জনয্| দুষ্ট
েলাকেদর তােদর শািস্তর সময় েঘাষণা করবার জনয্ প্রভু আমােক পািঠেয়েছন| ঈশ্বরআমােক পািঠেয়েছন
দুঃখীেদর স্বিস্ত িদেত| 3ঈশ্বরআমােক িসেয়ােনর িবমষর্ েলাকেদর কােছ পািঠেয়েছন|আিম তােদর তা েভাগ
করার জনয্ প্রস্তুত কের তুলব| আিম তােদর মাথার ছাই দূের সিরেয় েদব| আিম তােদর রাজমুকুট েদব|
আিম তােদর দুঃখেক সিরেয় িদেয় সুেখর েতল েদব| আিম তােদর দুঃখ দূর করব এবং উপাচােরর বস্ত্র
েদব| ঈশ্বর আমােক পািঠেয়েছন এই সব েলাকেদর �ভাল বৃক্ষ� এবং �প্রভুর িবস্ময়কর চারা গাছ� িহেসেব
নাম িদেত|”

4 েসই সময় েয সব পুরােনা শহরগুিল ধ্বংস হেয়িছল তা আবার নতুন কের গেড় উঠেব| েসই শহরগুিল
প্রারিম্ভক সৃষ্টির সমেয়র মতআবার নতুন হেয় উঠেব| শহরগুিল বহুকালআেগধ্বংস হেয়িছল| িকন্তুআবার
তা নতুন কের গেড় উঠেব|

5 তখন েতামার শত্রুরা েতামার কােছ এেস েমষেদর যত্ন েনেব| েতামার শত্রুেদর িশশুরা েতামার মােঠ
ও বাগােন কাজ করেব| 6 েতামােক বলা হেব �প্রভুর যাজক|� �আমােদর ঈশ্বেরর দাস|� পৃিথবীর সব
জািতেদর ধনসম্পদ তুিম পােব এবং এর জনয্ তুিম গির্বত হেব|

7অতীেত, েলােক েতামােক লজ্জায় েফলত এবং েতামার কােছ খারাপ কথা বলত| তুিম অনয্ েলাকেদর
েচেয় অেনক েবশী লিজ্জত হেয়িছেল| তাই তুিম অনয্েদর তুলনায় েতামার ভূখেণ্ড িদ্বগুণ সুিবধা পােব| তুিম
িচর কােলর জনয্ সুখ পােব| 8 এসব েকন ঘটেব? কারণ আিম প্রভুর ধাির্মকতা ও নয্ায়েবাধেক ভালবািস|
আিম চুির করা এবং অনয্ানয্ মন্দ কাজেক ঘৃণা কির| তাই আিম েলােকেদর তােদর প্রাপয্ পুরস্কার েদব|
আিম িচর কােলর মেতা আমার েলাকেদর সেঙ্গ একিট চুিক্ত করব| 9 সব জািতর প্রিতিট েলাক আমার
েলাকেদর জানেব| যারাই তােদর েদখেব, জানেত পারেব েয প্রভুই তােদর আশীবর্াদ কেরেছন|

ঈশ্বেরর দাস মুিক্ত আেন
10 প্রভু আমােক খুব সুখী কেরেছন|

আমার সমগ্র সত্ত্বা আমার ঈশ্বের সুখী|
ঈশ্বর আমােক পিরত্রােণর বস্ত্র পিরেয়েছন|

এটা হেচ্ছ েযমন একজন িবেয়র বর িনেজেক মালা িদেয় সাজায় েসই রকম|
ঈশ্বর আমার ওপর ধাির্মকতার আবরণ বস্ত্র পিরেয়েছন|

েযন িবেয়র বধূ িববােহর চমৎ  কার েপাশাক পেরেছ|
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11 পৃিথবীই গাছেদর জন্মােনার কারণ|
েলাকরা বাগােন বীজ লাগায় এবং বাগান তােদর বড় কের েতােল|

একই রকম ভােব প্রভু ধাির্মকতা বৃিদ্ধ করেত সাহাযয্ করেবন|
প্রভু সমস্ত জািতর সামেন প্রশংসােক বৃিদ্ধ করেবন|

62
েজরুশােলম: ধািম্মর্কতায পূণর্ একিট শহর

1 “িসেয়ানেক আিম ভালবািস,
তাই আিম তার জনয্ কথা বেল যাব|

েজরুশােলমেক আিম ভালবািস, তাই আিম কথা বন্ধ করব না|
যতক্ষণ না ধাির্মকতা উজ্জ্বল আেলার মেতা িকরণ েদয়

ততক্ষণ আিম কথা বেল যাব|
অিগ্নিশখার মত পিরত্রাণ জ্বেল না ওঠা পযর্ন্ত আিম কথা বলব|

2 তখন সব জািত েতামার ধাির্মকতা েদখেত পােব|
সমস্ত রাজারা েতামােক সম্মান েদখােব|

তখন েতামার নতুন নাম হেব|
প্রভু িনেজই েসই নাম েদেবন|

3 প্রভু েতামার জনয্ গির্বত হেবন|
তুিম হেব প্রভুর হােতর সুন্দর মুকুেটর মত|

4 েতামােক আর েকউ তয্াজয্ েলাক বলেব না|
েতামার ভূিমেক েকউ �ধ্বংসস্থান� বলেব না|

তারা েতামােক বলেব, �ভােলাবাসার েলাক|�
েতামার েদশেক বলা হেব, �কেন|�

েকন? কারণ ঈশ্বর েতামােদর ভালবােসন|
েতামােদর েদশ িববািহত হেব|

5 যখন েকান যুবক েকান যুবতীেক ভালবােস
তখন েস তােক িবেয় কের এবং যুবতীিট িবেয়র পর তার স্ত্রী হয়|
একই পেথ েতামার জিম হেব েতামার িশশুেদর|

একজন েলাক তার নতুন স্ত্রীেক েপেয় খুব খুশী হয়|
একই রকম ভােব, ঈশ্বরও েতামােদর িনেয় খুব সুখী হেবন|”

6 “েজরুশােলম, েতামার প্রাচীের আিম রক্ষী েমাতােয়ন করব|
েসই রক্ষীরা নীরব থাকেব না|
তারা িদন রাত প্রাথর্না করেব|”

রক্ষীরা, েতামরা প্রভুর প্রিত প্রাথর্না অবয্াহত েরেখা|
েতামরা অবশয্ই তােক তঁার প্রিতশ্রুিতর কথা স্মরণ কিরেয় েদেব|
কখনই প্রাথর্না থামােব না|

7 যতক্ষণ না প্রভু েজরুশােলমেক েলােকর প্রশংসার শহর কের তুলেছন ততক্ষণ তুিম প্রাথর্না চালােব|
প্রভু একিট প্রিতশ্রুিত কেরেছন|

প্রভু প্রমাণ িহেসেব তঁার িনেজর ক্ষমতা প্রেয়াগ করেবন|
এবং প্রিতশ্রুিত পালেন িনেজর ক্ষমতা বয্বহার করেবন|
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8 প্রভু বেলেছন, “আিম আর কখনও েতামার খাদয্ শত্রুেদর েদেবা না|
আিম প্রিতশ্রুিত করিছ েতামার ৈতির দ্রাক্ষারস শত্রুরা আর েনেব না|

9 েয সব েলাকরা শসয্ সংগ্রহ করেব তারাই তা খােব এবং এই সব েলাকরা প্রভুর প্রশংসা করেব|
েয সব েলাকরা দ্রাক্ষা সংগ্রহ করেব তারাই দ্রাক্ষা েথেক উৎপন্ন দ্রাক্ষারস পান করেত পারেব এবং
এই সবই আমার পিবত্রস্থােন ঘটেব|”

10ফটক িদেয় এেসা!
পথটােক েলাকেদর জনয্ পিরষ্কার কেরা|

রাস্তা প্রস্তুত কেরা|
রাস্তার পাথর সিরেয় দাও|

মনুষয্জািতর জনয্ প্রতীক িহসােব ধ্বজািট ওড়াও|

11 েশান, প্রভু দূরবতীর্ েদশগুিলর েলাকেদর বেলেছন,
“িসেয়ােনর েলাকেদর বল:

েদখ, েতামােদর পিরত্রাতা আসেছন|
িতিন েতামােদর পুরস্কার আনেছন|
িতিন েসই পুরস্কার সেঙ্গ কের আনেছন|”

12 তঁার েলাকেদর বলা হেব “পিবত্র েলাক|”
“প্রভুর রক্ষা করা মানুষ|”

েজরুশােলমেক বলা হেব, “আকািঙ্খত শহর|”
“েসই শহর যা পিরতয্াগ করা হয়িন|”

63
প্রভু তঁার েলাকেদর িবচার কেরন

1 ইেদাম েথেক েক আসেছ?
িতিন আসেছন বস্রা শহর েথেক|

এবং তঁার বস্ত্র উজ্জ্বল লাল রেঙ রিঞ্জত|
তঁােক তঁার বেস্ত্র মিহমািন্বত েদখােচ্ছ|

িতিন তঁার মহান ক্ষমতাবেল মাথা উঁচু কের হঁাটেছন|
িতিন বেলন, “েতামােদর রক্ষা করার ক্ষমতা আমার আেছ
এবং আিম সতয্ কথা বলব|”

2 “েকন আপনার বস্ত্র লাল?
দ্রাক্ষাফল েথেক যারা দ্রাক্ষারস বানায় তােদর মত লাল!”

3 তঁার জবাব, “আিম দ্রাক্ষারস বানাবার জায়গায়,
েযখােন দ্রাক্ষাফল পা িদেয় চটিকেয় রস েবর করা হয়, েসখােন েহঁেটিছ|

আমােক েকউ সাহাযয্ কেরিন|
আিম রুদ্ধ িছলাম এবং দ্রাক্ষার ওপর িদেয় েহঁেট যাই|

েসই রস* আমার কাপেড়র ওপর ছলেক পেড়িছল, তাই এখন আমার বস্ত্র েনাংরা|
* 63:3: রস অথবা “শিক্তশালী পানীয়” অথবা “রক্ত|”
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4আিম েলাকেক শািস্ত িদেত একটা সময় েবেছ িনেয়িছ|
এখন আমার েলাকেদর রক্ষা করার সময় এেসেছ|

5আিম চাির িদেক তাকালাম|
িকন্তু আমােক সাহাযয্ করার মত কাউেক েদখলাম না|

আিম এটা েদেখ আশ্চযর্য্ হেয় েগলাম েয েকউ আমােক সমথর্ন করল না|
তাই আিম আমার েলাকেদর রক্ষা করেত আমার িনেজর ক্ষমতা বয্বহার কেরিছলাম|
আমার িনেজর েরাধ আমােক সমথর্ন কেরিছল|

6 যখন আিম রুদ্ধ িছলাম, তখন মানুেষর ওপর িদেয় েহঁেট িগেয়িছ|
আিম যখন রােগ উন্মৎত িছলাম আিম তােদর শািস্ত িদেয়িছ এবং তােদর রক্ত মািটেত েফেলিছ|”

প্রভু তঁার েলাকেদর প্রিত সদয় িছেলন
7আিম স্মরণ করব েয প্রভু উদার|

আিম তঁােক প্রশংসা করবার কথা স্মরণ করব|
ইস্রােয়েলর পিরবারেক প্রভু অেনক ভাল িজিনস িদেয়েছন|
প্রভু আমােদর ওপর খুব সদয়|

প্রভু আমােদর ক্ষমা প্রদশর্ন কেরেছন|
8 প্রভু বেলন, “এরা সবাই আমার েলাক|

এরা সতয্ই আমার িশশু|”
তাই প্রভু এেদর রক্ষা কেরেছন|
9 তােদর সমস্ত িবপেদ, িতিনও তােদর সােথ উিদ্বগ্ন িছেলন|

প্রভু এই সব েলাকেদর ভালবাসেতন এবং তােদর জনয্ দুঃখ েবাধ করেতন|
তাই প্রভু তােদর রক্ষা কেরন|

তাই িতিন তােদর রক্ষা করেত তঁার িবেশষ দূত পািঠেয়িছেলন|
িতিন তােদর উিঠেয় বেয় িনেয় যান

এবং িচর কােলর জনয্ তঁােদর যত্ন েনন|
10 িকন্তু মানুষ তঁার িবরুদ্ধাচরণ কের|

তারা তঁার পিবত্র আত্মােক দুঃখী কের তুেলিছল|
তাই প্রভু তােদর শত্রু হেয় িগেয়িছেলন|

প্রভু তােদর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ কেরন|

11 িকন্তু প্রভু এখনও স্মরণ কেরন বহুকাল আেগ িক ঘেটিছল|
িতিন স্মরণ কেরন েমািশ ও তঁার েলাকেদর|

প্রভু েসই একজন িযিন মানুষেক সমুেদ্রর মধয্ িদেয় িনেয় এেসেছন|
প্রভু তঁার েলাকেদর েনতৃত্ব েদবার কােজ েমষপালকেদর বয্বহার কেরেছন|

িকন্তু েমািশর মেধয্ তঁার আত্মা সঞ্চার কারী প্রভু এখন েকাথায়?
12 প্রভু তঁার ডান হাত িদেয় েমািশেক েনতৃত্ব িদেয়িছেলন|
প্রভু মানুষেক সমুেদ্রর মেধয্ িদেয় হঁাটার জনয্

জলেক দুভাগ কের েদন|
এই সব মহৎ  কাজ কের প্রভু িনেজেক

িবখয্াত কের েতােলন|
13 গভীর সমুেদ্রর মধয্ িদেয় প্রভু তঁার েলাকেদর েনতৃত্ব িদেয়িছেলন|

েঘাড়ারা েযমন কের মরুভূিম পার হয়,
েতমিন কের েলাকরা পেড় না িগেয় েহঁেটিছল|

14 মােঠ িবচরেণর সময় গরু েযমন পেড় যায় না
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েতমিন সমুেদ্রর মধয্ িদেয় যাওয়ার সময়ও েলােকরা পেড় যায়িন|
েলাকেদর িবশ্রামস্থেলর িদেক প্রভুর আত্মা িনেয় যায়|

সবর্দাই েলাকরা েসখােন িনরাপেদ িছল|
প্রভু েসই পেথই তঁার েলাকেদর েনতৃত্ব িদেয়েছন|

আপিন েনতৃত্ব িদেয় িনেজর নামেক চমৎ কৃত কের তুেলেছন|

তঁার েলাকেদর সাহাযয্ করেত ঈশ্বেরর জনয্ একিট প্রাথর্না
15 প্রভু, স্বগর্ েথেক িনেজ তািকেয় েদখুন|

এখন িক ঘেট চেলেছ?
আপিন স্বগর্িস্থত আপনার পিবত্র আবাস েথেক আমােদর েদখুন|

আমােদর প্রিত আপনার েসই গভীর েপ্রম েকাথায়?
আপনার িভতর েথেক েবর হেয় আসা শিক্তশালী কমর্কাণ্ড েকাথায়?
আমার জনয্ আপনার ক্ষমা েকাথায়?
আমার েথেক েকন আপনার উদার েপ্রম সিরেয় েরেখেছন?

16 েদখুন, আপিন আমােদর িপতা!
অব্রাহাম আমােদর জােন না|
ইস্রােয়ল (যােকাব) আমােদর স্বীকার কের না|

প্রভু, আপিন আমােদর িপতা!
আপিন আমােদর ঈশ্বর িযিন সবর্দা আমােদর রক্ষা কেরন|

17 প্রভু, েকন আপিন আমােদর আপনার কাছ েথেক দূের েঠেল িদেচ্ছন?
েকন আপিন আপনােক অনুসরণ করা আমােদর পেক্ষ কিঠন কের তুেলেছন?

প্রভু আমােদর কােছ িফের আসুন|
আমরা আপনার দাস|

আমােদর কােছ এেস আমােদর সাহাযয্ করুন|
আমােদর পিরবারসমূহ আপনার অিধকারভুক্ত|

18আপনার পিবত্র েলাকরা মাত্র িকছু সমেয়র জনয্ তােদর জায়গায় বাস করত|
তখন আমােদর শত্রুরা আপনার পিবত্র মিন্দেরর ওপর িদেয় েহঁেট িগেয়িছল|

19 বহু কাল ধের আমরা েসই েলাক িছলাম যারা আপনার দ্বারা শািসত িছলাম না|
যােদর আপনার নােম ডাকা হয়িন|

েকন আপিন আকাশ িছন্ন কের েনেম আেসন না?
তাহেল পবর্তগুিল আপনার সামেন কঁাপেব|

64
1আপিন যিদ আকাশ িঁছেড় খুেল েফেল পৃিথবীেত এেস পেড়ন

তেব সব পিরবতর্ ন হেয় যােব|
পাহাড় আপনার সামেন গেল যােব|

2জ্বলন্ত গুল্মলতার মেতা পাহাড় পুড়েব|
আগুেনর ওপর জেলর মেতা পাহাড় েসদ্ধ হেব|

তখন আপনার শত্রুরা আপনার িবষেয় জানেত পারেব|
তারা যখন আপনােক েদখেব তখন প্রেতয্ক জািতই ভয় পােব|

3 িকন্তু সিতয্ই আমরা এসব চাই না|
আপনার সামেন পাহাড় গেল যােব|

4আপনার েলাকরা সিতয্ই আপনার কথা েশােনিন|
আপনার েলাকরা কখনও আপনার কথা েশােনিন|
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েকউ কখনও আপনার মেতা একজন ঈশ্বর েদেখিন|
আপিনই একমাত্র, আর েকান ঈশ্বর েনই|

যিদ েলাকরা ৈধযর্য্ সহকাের আপনার সাহােযয্র জনয্ অেপক্ষা কের
তেবই আপিন তােদর জনয্ মহান কাজ করেবন|

5 যারা ভাল কাজ কের তােদর সেঙ্গই আপিন থােকন|
েয পেথ আপিন চান েসই পেথই তঁারা জীবনযাপন কেরন|

িকন্তু অতীেত আমরা পাপ কেরিছ
এবং তাই আপিন রুদ্ধ িছেলন|
িকন্তু এখন আমরা িক ভােব রক্ষা পােবা?

6আমরা সবাই পােপর জনয্ েনাংরা হেয় উেঠিছ|
এমন িক আমােদর ভাল কাজও অশুদ্ধ|
আমােদর ভােলা কাজগুেলা রেক্ত রিঞ্জত েপাশােকর মত|

আমরা সবাই মরা পাতার মত|
আমােদর পাপ আমােদর বাতােসর মেতা বেয় িনেয় চেলেছ|

7আমরা আপনার উপাসনা কির না|
আমরা আপনার নােম িবশ্বাস রািখ না|

আমরা আপনােক অনুসরণ করেত উৎসািহত নই|
তাই আপিন আপনার মুখ আমােদর কাছ েথেক লুিকেয় েরেখেছন|

আপিন আমােদর পােপর জনয্ আমােদর গিলেয় িদেয়েছন|
8 িকন্তু প্রভু আপিন আমােদর িপতা|

আমরা মািটর িপেণ্ডর মেতা এবং আপিন মৃত্ িশল্পী|
আপনার হাত আমােদর সৃষ্টি কেরেছ|

9 প্রভু, আমােদর ওপর েরাধ পুেষ রাখেবন না|
আমােদর পাপ িচর কাল মেন রাখেবন না|

আমােদর িদেক দয়া কের তাকান!
আমরা আপনারই েলাক|

10আপনার পিবত্র শহরগুিল পিরতয্ক্ত|
েসই শহরগুিল এখন মরুভূিমর মেতা|
িসেয়ানও একটা মরুভূিম! েজরুশােলম ধ্বংসপ্রাপ্ত!

11আমােদর পূবর্পুরুষরা আপনার পিবত্র মিন্দের আপনার উপাসনা কেরেছ|
আমােদর মিন্দর িছল চমৎ  কার িকন্তু েসই মিন্দর পুেড় িগেয়েছ| আমােদর সমস্ত মূলয্বান িবষয়
সম্পদগুিল ধ্বংস হেয় েগেছ|

12 এই সব িজিনস িক আপনােক আমােদর প্রিত আপনার ভালবাসা েদখােনা েথেক দূের রাখেব?
আপিন িক নীরবতা চািলেয় যােবন?
আপিন িক আমােদর িচর কাল শািস্ত েদেবন?

65
েলাকরা ঈশ্বর সম্পেকর্ জানেব
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1প্রভু বেলন, “যারা আমার কােছ উপেদশ িনেত আেসিন আিম তােদরও সাহাযয্ কেরিছ| আমােক যারা
েপেয়েছ তারা েকউ আমার িদেক তািকেয় িছল না| আিম একটা জািতর সেঙ্গ কথা বেলিছলাম যারা আমার
নােম নামািঙ্কত নয়| আিম বেলিছলাম, �আিম এখােন! আিম এখােন!�

2 “যারা আমার িবরুেদ্ধ িগেয়িছল এমন েলাকেদর গ্রহণ করার জনয্ আিম সারািদন প্রস্তুত হেয়
দঁািড়েয়িছলাম| তারা আমার কােছ আসুক � আিম তােদর অেপক্ষায় িছলাম| িকন্তু তারা আমার কাছ েথেক
দূের িছল| তারা অসৎ পেথ জীবনযাপন চািলেয় িগেয়িছল| তােদর হৃদয় যা করেত েচেয়িছল তারা তাই
কেরিছল| 3 তারা আমার সামেন আমােক সবর্দা রুদ্ধ কেরিছল| তারা তােদর িবেশষ বাগােন পশুবিল িদত
ও ধূেনা জ্বালাত| 4 তারা কবরস্থােন বেস থােক| তারা মৃত মানুষেদর কাছ েথেক ভাল বাতর্ া পাবার জনয্
প্রতীক্ষায় থাকত| মৃতেদর সেঙ্গও তারা বসবাস করত| তারা শুেয়ােরর মাংস েখত| তােদর ছুির ও কঁাটাচামচ
বােজ মাংস েখেয় েনাংরা হেয় িগেয়িছল| 5 িকন্তু তারা অনয্েদর বলত, �আমার কােছ আসেব না! আিম
যতক্ষণ না েতামােদর পিরষ্কার করিছ ততক্ষণ েতামারা আমােকস্পশর্ করেব না|� এরা আমার েচােখ েধঁায়ার
মত এবং এেদর আগুন সবর্দাই জ্বেল|”

ইস্রােয়লেক শািস্ত েপেতই হেব
6 “েদখ, এখােন িহসাব আেছ| েমটােত হেব| িহসাব অনুযায়ীতুিম েতামার পােপর জনয্ েদাষী| এই

িহসাব না েমটােনা পযর্ন্ত আিম শান্ত হব না এবং েতামােক শািস্ত িদেয়ই িহসাব পিরেশাধ করব|” 7 েতামার
ও েতামার িপতার পাপ সবই সমান| প্রভু বেলন, “পবর্েতর ওপর ধূপ জ্বালাবার সময় েতামােদর িপতারা
পাপ কেরেছ| তারা ঐ পবর্তগুেলার ওপর আমায় অবমাননা কেরেছ| এবং আিমই প্রথম েয তােদর শািস্ত
িদেয়িছলাম| আিম তােদর উিচৎ প্রাপয্ শািস্ত িদেয়িছলাম|”

8প্রভু বেলন, “দ্রাক্ষােত যখন নতুন সুরা থােক মানুষ তখন তা েবর কের েনয়| িকন্তু তারা দ্রাক্ষাগুিলেক
পােরাপির ধ্বংস কের না| তারা এই সব কের কারণ দ্রাক্ষা এরপেরও বয্বহার করা যায়| আিম আমার
দাসেদর প্রিত িঠং একই িজিনষ করব| তােদর আিম পােরাপুির ধ্বংস করেবা না| 9 যােকােবর (ইস্রােয়ল)
িকছু েলাকেক আিম রক্ষা করব| িযহূদার িকছু মানুষ আমার পাহাড় পােব| আমার দাসরা েসখােন বাস
করেব| আিম পছন্দ কের িঠং করব কারা ওখােন বাস করেব| 10 তখন পেলষ্টীয় সংলগ্ন শােরাণ উপতয্কা
হেব েমষেদর মাঠ| েজরুশােলেমর উত্তেরর দশ মাইল আেখার উপতয্কা হেব গরুর পােলর িবশ্রামস্থল|
এই সব হেব আমার েলাকেদর জনয্ � েযসব েলাকরা আমার েখঁাজ কের|

11 “িকন্তু েতামরা প্রভুেক তয্াগ কেরেছা, তাই েতামরা শািস্ত েভাগ করেব| েতামরা আমার পিবত্র িসেয়ান
পবর্েতর কথা ভুেল িগেয়েছা| েতামরা “ভাগয্” ও “অদৃষ্ট” মূির্ত্তগুেলােক পৈেজা করেত শুরু কেরিছেল|
েতামরা তােদর ৈনেবদয্ িদেয়িছেল| 12 িকন্তু আিম েতামােদর ভিবষয্ৎ িনণর্য কেরিছ| েতামরা তরবািরর
দ্বারা েশষ হেব| েতামরা সবাই খুন হেব| েকন? কারণ আিম েতামােদর ডাকেলও েতামরা উত্তর িদেত
অস্বীকার কেরিছেল! আিম কথা বলেলও েতামরা েশান িন| আিম েয সব কাজেক অপংমর্ বেলিছলাম
েতামরা েসগুিলই কেরেছা| আিম যা পছন্দ কির না তাই েতামরা করেব বেল িঠং কেরিছেল|”

13 তাই প্রভু, আমার সদাপ্রভু বেলন,
“যিদও আমার দাসরা খােব,

েতামরা কু্ষধাতর্ েথেক যােব|
আমার দাসরা পান করেত পারেলও

েতামরা তৃষ্ণাতর্ থাকেব|
আমার দাসরা সুখী হেলও

েতামরা দুষ্ট েলাকরা লিজ্জত হেব|
14আমার দাসরা আনেন্দ মােতাহারা হেব

িকন্তু েতামরা দুঃেখ েকঁেদ ভাসােব|
েতামােদর হৃদয় েভেঙ্গ যােব

এবং েতামরা খুবই দুঃিখত হেব|
15 েতামােদর নাম আমার দাসেদর কােছ বােজ শেব্দর মেতা েশানােব|”
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আমার প্রভু ঈশ্বর েতামােদর হতয্া করেবন|
আর তঁার দাসেদর েদেবন নতুন নাম|

16 েলােক এখন পৃিথবীর কােছ আশীবর্াদ প্রাথর্না করেছ|
িকন্তু ভিবষয্েত তারা আশীবর্াদ চাইেব আস্থাবান ঈশ্বেরর কােছ|

এখন যারা পৃিথবীর নাম িনেয় েকান প্রিতশ্রুিত কেরেছ
তারা ভিবষয্েত ঈশ্বেরর নােম প্রিতশ্রুিত করেব|

েকন? কারণ, অতীেতর সমসয্ার কথা সবাই ভুেল যােব|
তারা আমার চকু্ষর অন্তরােল আেছ|

একিট নতুন সময় আসেছ
17 “আিম নতুন পৃিথবী ও নতুন স্বগর্ ৈতরী করব|
েলাকরা অতীেতর কথা মেন রাখেব না|

েসই সব কথা তারা েমােটই িচন্তা করেব না|
18আমার েলাকরা সুখী হেব এবং এখন েথেক িচরকাল তারা আনন্দ করেব|
েকন? আিম তাই করব, েজরুশােলমেক আিম ৈতরী করব আনন্দ নগরী

এবং েসখানকার েলাকেদর আিম করব খুব সুখী|

19 “তারপর েজরুশােলেমর জনয্ আিমও সুখী হব|
আিম আমার িনেজর েলাকেদর জনয্ সুখী হব|

শহের আর েকান কান্না অথবা কান্নার শব্দ
এবং দুঃখ থাকেব না|

20 দু-চারিদেনর আয়ু িনেয় েকান িশশু জন্মােব না|
অল্প সময় েবঁেচ েথেক েকউই মরেব না|

প্রিতিট িশশু ও বৃদ্ধ বহু বহু বছর বঁাচেব| 100 বছর েবঁেচ থাকার পরও েয েকান বয্িক্তেক যুবকেদর মত
লাগেব|

একজন েলাক যিদ 100 বছর বয়স পযর্ন্ত না বঁােচ েলােক তােক অিভশপ্ত মানুষ বেল িবেবচনা
করেব|

21 “শহের েকউ যিদ বািড় বানায় েস েসই বািড়েত বসবাস করেত পারেব|
েকউ যিদ বাগােন দ্রাক্ষা চাষ কের তেব েস েসই দ্রাক্ষা ফল েখেত পারেব|

22আর কখনও এমন হেব না েয একজন বাড়ী ৈতরী করেব
আর অনয্ জন তােত বাস করেব|

আর কখনও এমন হেব না েয একজন বাগান ৈতরী করেব
আর অনয্ জন তার ফল খােব|

আমার েলাকরা গােছর মত দীঘর্ জীবন পােব|
আমার মেনানীত েলাকরা যা িকছু করেব তা উপেভাগ করেব|

23 একিট মৃত িশশুেক জন্ম েদবার জনয্
মিহলারা আর কখনও প্রসব যন্ত্রনা েভাগ করেব না|

িশশুর জন্ম িদেত িগেয় মিহলারা প্রসব যন্ত্রণায় আর ভীত হেব না|
প্রভু আমার সব েলাকেদর ও তােদর িশশুেদর আশীবর্াদ করেবন|

24 তারা চাইবার আেগই জানেত পারেব তােদর চািহদা
এবং তারা চাইবার আেগই সাহাযয্ পােব|

25 েনকেড় বাঘ এবং েমষশাবক একসেঙ্গ খােব|
িসংহ েছাট্ট বলেদর সেঙ্গ একসেঙ্গ িবচািল খােব|
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আমার পিবত্র পবর্েত সাপ থাকেলও েস কাউেক কামড়ােব না|
এমনিক কারও ভেয়রও কারণ হেব না|”
এই সব প্রভু বেলেছন|

66
ঈশ্বর সব জািতর িবচার করেবন

1 প্রভু যা বেলেছন তা হল,
“আকাশ আমার িসংহাসন|

আর পৃিথবী হল আমার পাদািন|
তাই েতামরা িক মেন কর আমার জনয্ একটা বািড় বানােত পারেব?

না, পারেব না|
েতামরা িক আমার জনয্ একিট িবশ্রামস্থল বানােত পারেব?

না! পারেব না!
2আিম িনেজই এই সব সৃষ্টি কেরিছ|

যা িকছু এখােন রেয়েছ তা সবই আমার সৃষ্টি,” প্রভু িনেজ েথেক বেলেছন এইসব কথা|
“আমােক বল, আিম েকান ধরেণর েলাকেদর জনয্ িচন্তা কির?

আিম গরীবেদর প্রিত যত্নবান|
যারা খুব দুঃখী আিম যত্ন িনই তােদর|

আর যারা আমার কথা মানয্ কের আিম তােদরও যত্ন কির|
3 েকান েকান েলাক বিলর জনয্ ষঁাড় হতয্া কের

িকন্তু তারা মানুষেকও িনযর্াতন কের|
তারা েমষবিল িদেলও

কুকুেরর ঘাড় মটেক েদয়!
তারা শসয্ ৈনেবদয্ িদেলও

শুেয়ােরর রক্তও ৈনেবদয্ েদয়|
েসই মানুষগুিল ধূপ জ্বালােলও

ভালবােস মূলয্হীন মূির্ত্তগুেলােক|
তারা িনেজেদর পেথ চলেত ভালবােস

এবং ভালবােস তােদর ভয়ঙ্কর মূির্ত্তগুিলেক|
4 তাই আিম িঠক কেরিছ ওেদর িনেজেদর েকৗশলই বয্বহার করব|

মােন আিম বলেত চাইিছ ওরা েয সব িজিনসেক ভয় পায় েসই সব িজিনস বয্বহার কেরই ওেদর
শািস্ত েদব|

আিম ওেদর েডেকিছলাম|
িকন্তু ওরা েশােন িন|

আিম কথা বেলিছলাম|
ওরা েশােন িন|

তাই আিম তােদর প্রিত একই িজিনস করব|
আিম যােক খারাপ বিল তারা েসই সব িজিনসই কেরিছল|
আমার যা অপছন্দ ওরা েসই কাজই করেত মনস্থ কেরিছল|”

5 েতামরা যারা প্রভুর আেদশ মানয্ কর
তােদর উিচৎ প্রভুর কথা েশানা|

“েতামােদর ভাইরা েতামােদর ঘৃণা কেরিছল|
েতামরা েযেহতু আমােক অনুসরণ কেরিছেল েসেহতু তারা েতামােদর িবরুদ্ধাচরণ কেরিছল|
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েতামােদর ভাইরা বেলিছল, �প্রভুেক সম্মান জানাবার সময় আমরা েতামােদর কােছ আসব|
তখন েতামােদর সেঙ্গ আমরাও সুখী হব|�
ঐ বােজ েলাকগুিল শািস্ত পােব|”

শািস্ত ও একিট নতুন জািত
6 েশান! শহর ও মিন্দর েথেক একটা েজারােলা শব্দ আসেছ| েসই শব্দ শত্রুেদর প্রভুর শািস্ত প্রদােনর|

প্রভু িনেজর শত্রুেদর প্রাপয্ শািস্ত িদেচ্ছন|
7-8 “যন্ত্রণা েভাগ করার আেগ একজন মিহলা িশশুর জন্ম িদেত পাের না| যােক জন্ম িদেচ্ছ তােক

েদখার আেগই একজন মিহলা অবশয্ই যন্ত্রণা েভাগ কের| একই ভােব েকান েলাক িক এক িদেন নতুন
পৃিথবী সৃষ্টি হেত েদেখেছ? েকান েলাক িক এক িদেন একিট নতুন জািতর সৃষ্টি হেত েদেখেছ? প্রসব
যন্ত্রণার মত ঐ েদশিটরও প্রথম যন্ত্রণা থাকেব| জন্ম যন্ত্রণার পরই েদশিট তার েছেলেমেয়েদর অথর্াৎ 
একিট নতুন জািতর জন্ম েদেব| 9 একই ভােব েকান নতুন িজিনসেক জন্মগ্রহেণর অনুমিত না িদেয় আিম
কাউেক যন্ত্রণা েদব না|”
প্রভু বেলন, “আিম প্রিতজ্ঞা করিছ, েকান নতুন িজিনষেক জন্ম েদওয়া বয্িতেরেক আিম েতামােদর

প্রসব যন্ত্রণা েদব না|” ঈশ্বর বেলন,

10 েজরুশােলম সুখী হও|
েজরুশােলমেক যারা ভালবােস তারা সুখী হও|

দুঃখ জনক ঘটনা েজরুশােলেম ঘেটেছ|
তাই েতামােদর েকউ েকউ িবষন্ন|
িকন্তু এখন েতামােদর খুিশ হওয়া উিচৎ |

11 েকন? কারণ তার স্তন েথেক দুধ েবিরেয় আসার মেতা েতামরা করুণা পােব|
েসই “দুধ” সিতয্ েতামােদর সন্তুষ্ট করেব|
েতামরা েসই দুধ পান কের তার সমৃির্দ্ধেত িনেজেদর সন্তুষ্ট করেব|

12 প্রভু বেলন, “েদেখা!
আিম েতামােদর শািন্ত েদব, শািন্ত আসেব নদীর মেতা|

পৃিথবীর সব জািতর কাছ েথেক আসেব ঐশ্বযর্|
ঐশ্বযর্ আসেব বনয্ার জেলর মেতা|

েতামরা িশশুর মেতা েসই �দুধ� পান করেব|
আিম েতামােদর েকােল তুেল েনব, হঁাটুেত বিসেয় েদাল খাওয়াব|

13 মা েযমন তার েছেলেক আরাম েদয়, আিম েতামােদর েসই ভােব আরাম েদব
এবং েতামরা েজরুশােলেম আরাম পােব|”

14 েতামরা যা েদখেব তােতই আনন্দ পােব|
েতামরা ঘােসর মত মুক্ত এবং বড় হেব|

প্রভুর দাসরা েদখেত পােব তঁার ক্ষমতা
িকন্তু শত্রুরা েদখেত পােব প্রভুর েরাধ|

15 তাকাও, প্রভু আগুন িনেয় আসেছন|
ঝেড়র মেতা প্রভুর রথ আসেছ|

প্রভু েসই সব েলােকর ওপর তঁার শািস্ত প্রদান করেবন|
যখন িতিন রুদ্ধ, তখন িতিন ওইসব েলাকেদর আগুেনর িশখা িদেয় শািস্ত েদেবন|
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16 প্রভু েলাকেদর িবচার করেবন|
তারপর িতিন েলাকেদর আগুন আর তরবাির িদেয় ধ্বংস করেবন|
বহু মানুেষরই িতিন িবনাশ ঘটােবন|

17 েসই সব েলাকরা তােদর িবেশষ বাগানগুিলেত পূেজার আেগ িনেজেদর শুদ্ধ করবার জনয্ স্নান
কের| িনেজেদর িবেশষ বাগােন তারা এেক অনয্েক অনুসরণ কের| যখন তারা তােদর মূির্ত্তর পূজা কের
তারপর প্রভু ঐসব েলাকেদর ধ্বংস করেবন| ঐসব েলাকরা শুেয়ার ও ইঁদুেরর মাংস এবং অনয্ানয্ েনাংরা
িজিনস খায়| তেব তারা সবাই একসেঙ্গ ধ্বংস হেব| প্রভু স্বয়ং একথা বেলেছন|

18 “ঐসব েলাকেদর িচন্তায় ও কােজ রেয়েছ অপকমর্| তাই আিম আসিছ ওেদর শািস্ত িদেত| আিম সব
জািতর সব মানুষেক একিত্রত করব| সব েলাকরা একসেঙ্গ এেস আমার ক্ষমতা েদখেব| আিম কাউেক
কাউেক িবেশষ িচহ্ন িদেয় রাখব এবং তােদর রক্ষা করব| 19 যারা রক্ষা েপেয়েছ তােদর কেয়ক জনেক
আিম তশীর্শ, িলিবয়া, লূদ, তূবল, গ্রীস ও অনয্ানয্ দূরবতীর্ েদশসমূেহ পাঠাব| ঐসব েলাকরা কখনও
আমার সম্বেন্ধ েশােনিন| তারা কখনও আমার মিহমা েদেখিন| তাই রক্ষা পাওয়া ওই সব েলাকরা অনয্ানয্
জািতগুিলেক আমার মিহমার কথা জানােব| 20 তারাই েতামােদর ভাইেবানেদর অনয্ানয্ সমস্ত জািত
েথেক িনেয় আসেব| তারা েতামােদর ভাইেবানেদর আনেব েজরুশােলেম, আমার পিবত্র পবর্ত িসেয়ােন|
েতামােদর ভাইেবানরা আসেব েঘাড়া, গাধা, উট, যুেদ্ধ বয্বহৃত েছাট েছাট যান প্রভৃিতেত েচেপ| প্রভুর
মিন্দের ইস্রােয়েলর মানুষরা েযমন উপহার িনেয় যায় েতমিন েতামােদর ভাই-েবানরা উপহার হেয় আসেব|
21আিম েবেছ কাউেক যাজক এবং কাউেক যাজকেদর সাহাযয্কারী বানােবা|” তা প্রভু স্বয়ং একথাগুিল
বেলেছন|

নতুন স্বগর্সমূহ এবং নতুন পৃিথবী
22 “আিম একিট নতুন পৃিথবী ৈতরী করব এবং এই নতুন পৃিথবী ও নতুন স্বগর্ থাকেব অনন্তকাল| একই

ভােব েতামােদর নাম ও েতামােদর িশশুরা আমার সেঙ্গ থাকেব সবর্ক্ষণ| 23 সব েলাকরা প্রাথর্নার িদেন
আমার উপাসনা করেত আসেব| তারা প্রিত মােসর প্রথম িদন এবং িবশ্রােমর িদন আমার উপাসনা করেত
আসেব|

24 “ঐসব েলাকরা থাকেব আমার পিবত্র শহের এবং তারা শহেরর বাইের েগেলই আমার িবরুেদ্ধ পাপ
কােজ িলপ্ত মানুষেদর মৃতেদহ েদখেত পােব| েসই েদেহ কৃিম থাকেব এবং েসই কৃিমরা কখনও মরেব না|
আগুন পুিড়েয় েদেব েদহগুিলেক এবং ঐ আগুন কখনও িনভেব না|”
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িযরিময় ভাববাদীর পুস্তক
1 এইগুিল হল িযরিময়র বাতর্ াসমূহ| িযরিময় িছেলন িহিল্কেয়র পুত্র| যাজক পিরবােরর সন্তান িযরিময়

িবনয্ামীন পিরবারেগাষ্ঠীর অঞ্চল অনােথাত্ শহের বাস করেতন| 2 িযহূদার রাজা আেমােনর পুত্র েযািশয়র
ত্রেয়াদশ বছেরর রাজত্বকােল* প্রভু প্রথম িযরিময়র সেঙ্গ কথা বেলিছেলন| 3 েযািশয়র পুত্র িসিদিকয়র
একাদশ বছেরর রাজত্বকাল পযর্ন্ত অথর্াৎ ঐ বছেরর পঞ্চম মােস বন্দীেদর েজরুশােলম েথেক িনেয়
আসার সময় পযর্ন্ত িযরিময় ঈশ্বেরর কাছ েথেক বাতর্ া েপেয়িছেলন|

ঈশ্বর িযরিময়েক ডাকেলন
4 িযরিমেয়র কােছ প্রভুর বাতর্ া েপৗছঁােলা|

5 প্রভুর বাতর্ া িছল এই রূপ:
“েতামােক আিম েতামার মাতৃগেভর্ রূপ েদবার আেগই জানতাম|

েতামার জেন্মর আেগ েথেকই
আিম েতামােক একিট িবেশষ কােজর জনয্ িনবর্াচন কের েরেখিছলাম|
আিম েতামােক জািতসমূেহর ভাববাদী িহেসেব মেনানীত কেরিছলাম|”

6 িযরিময় তখন বলেলন, “িকন্তু প্রভু সবর্শিক্তমান, আিম েতা কথাই বলেত জািন না| আিম একজন
বালক মাত্র|”

7 িকন্তু প্রভু আমােক বলেলন,

“িনেজেক বালক বল না,
েযখােন আিম েতামােক পাঠােবা েসখােনই েতামােক েযেত হেব|
আিম েতামােক যা যা বলেত বলব তুিম েকবল তাই-ই বলেব|

8কাউেক কখনও ভয় পােব না|
আিম সব সময় েতামার সেঙ্গই আিছ এবং আিমই েতামােক রক্ষা করেবা|”

এই হল প্রভুর বাতর্ া|

9 তারপর প্রভু তঁার বাহু প্রসািরত কের আমার েঠঁাট স্পশর্ কের বলেলন,

“িযরিময়, আিম আমার শব্দ েতামার েঠঁােট স্থাপন করলাম|
10আজ েথেক আিম েতামােক এই জািতগুিলর এবং রাজয্গুিলর ভার িদলাম|

তুিম তােদর উৎ পাটন করেব এবং তােদর িঁছেড় েফেল েদেব|
তুিম তােদর ধ্বংস করেব এবং ক্ষমতাচুয্ত করেব|
তুিমই সৃষ্টি করেব এবং বপণ করেব|”

* 1:2: েযািশয়র � রাজত্বকােল সময় 627 খ্রীষ্ট পূবর্াব্দ|
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দুিট দশর্ন
11 প্রভুর এই বাতর্ া আমার কােছ এল: “িযরিময়, িক েদখেত পােচ্ছা তুিম?”
আিম প্রভুেক বললাম, “বাদাম কােঠর ৈতরী একিট লািঠ েদখেত পািচ্ছ|”
12প্রভু আমােক বলেলন, “তুিম িঠকই েদেখছ এবং েতামার প্রিত আমার কথাগুেলা যােত সতয্ হয় তার

সম্বেন্ধ িনিশ্চত হবার জনয্ আিম লক্ষয্ রাখিছ|”
13আবার প্রভুর বাতর্ া আমার কােছ এেস েপৗছঁােলা: “িযরিময়, এবার তুিম িক েদখেত পােচ্ছা?”
আিম উত্তর িদলাম, “একিট ফুটন্ত গরম জলভির্ত্ত পাত্র েদখেত পািচ্ছ| পাত্রিটর উত্তর িদেকর অগ্রভাগ

উথেল পড়েছ|”

14 প্রভু আমােক বলেলন, “উত্তর িদক েথেক ভয়ানক িকছু ঘটেত চেলেছ|
এিট এই েদেশর সমস্ত েলােকর ওপর ঘটেব|

15 খুব অল্প কােলর মেধয্, আিম উত্তর িদেকর েদশগুিলর সমস্ত েলাকেদর ডাকব|”
প্রভু এই কথাগুিল বলেলন|

“ওই েদশগুিলর রাজারা এেস
েজরুশােলেমর ফটেকর কােছ িসংহাসন প্রিতষ্ঠা করেব|

তারা েজরুশােলেমর প্রাচীর আক্রমণ করেব|
তারা পাশাপািশ িযহূদার প্রিতিট শহর আক্রমণ করেব|

16 এবং আিম আমার েলাকেদর িবরুেদ্ধই রায় েঘাষণা করব|
আিম এরকম করব কারণ ওরা খারাপ মানুষ এবং ওরা আমার িবরুেদ্ধ চেল িগেয়েছ| আমােক েছেড়
িগেয়েছ|

ওরা অনয্ েদবতােদর প্রিত উৎসগর্ িনেবদন কেরেছ|
িনেজেদর হােত গড়া মূির্ত্তেক পূজা কেরেছ|

17 “সুতরাং িযরিময় ৈতরী হও|
উেঠ দঁাড়াও এবং েলাকেদর সেঙ্গ কথা বেলা|

আিম েতামােক যা যা বলেত বেলিছ তােদর তুিম তাই বলেব|
তােদর সামেন ভয় েপেয়া না|

এই েলাকেদর সম্বেন্ধ ভয় েপেয়া না,
নাহেল আিম িকন্তু ওেদর ভয় পাওয়ার জনয্ েতামােক একিট ভাল কারণ েদব|

18আর আিম আজ েথেক েতামােক
দুেভর্ দয্ এক নগরীর মেতা ৈতরী করব|
তুিম েলৗহ-স্তেম্ভর মেতা কিঠন,
িপতেলর েদওয়ােলর মেতা িনেরট|

এই িযহূদা েদেশর প্রেতয্েকর িবরুেদ্ধ
দঁাড়ােত তুিম সক্ষম হেব|
েস েযই েহাক্, রাজা অথবা েনতা,
যাজক অথবা সাধারণ মানুষ,
সবার চাইেত তুিমই হেব সবর্েশ্রষ্ঠ শিক্তধর|

19 সারা েদেশর মানুষ েতামার সেঙ্গ লড়াই করেলও,
েতামােক েকউ হারােত পারেব না|

কারণ আিম সব সময় েতামার সেঙ্গ আিছ|
আিমই েতামােক রক্ষা করব|”
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এই হল প্রভুর বাতর্ া|

2
িযহূদা িবশ্বস্ত িছল না

1 প্রভুর বাতর্ া েপৗেঁছিছল িযরিময়র কােছ| প্রভুর বাতর্ া িছল: 2 “িযরিময় যাও এবং েজরুশােলেমর
েলাকেদর সেঙ্গ কথা বল| তােদর বেলা:

“ �যখন েতামরা একিট নবীন জািত িছেল, তখন েতামরা আমার প্রিত খুব িবশ্বস্ত িছেল|
আমােক অনুসরণ করেত নতুন কেনর (েপ্রেমর) মেতা|

মরুভূিমর মােঝও েতামরা আমােক অনুসরণ কেরছ|
অনুসরণ কের িগেয়েছা মৃিত্তকার মেধয্ িদেয়- অথচ েয মৃিত্তকায় কখেনা চাষ করা হয়িন|

3 ইস্রােয়েলর েলাকরা িছল প্রভুর পিবত্র উপহার|
তারা িছল প্রথম ফল েযগুিল ঈশ্বেরর দ্বারা ফলাবার কথা িছল|

যারা তােদর ক্ষিত করেত চাইত, তারা েদাষী সাবয্স্ত হত|
এই সব দুষ্ট েলাকেদর জীবেন খারাপ ঘটনাসমূহ ঘেটিছল|� ”

এই িছল প্রভুর বাতর্ া|

4 েহ যােকােবর পিরবার, ইস্রােয়ল পিরবােরর সকল েগাষ্ঠী
প্রভুর বাতর্ া েশান|

5 প্রভু যা বলেলন তা হল,
“েতামরা িক মেন কেরা েয আিম েতামােদর পূবর্পুরুেষেদর প্রিত সুিবচার কির িন?

েসই জনয্ই িক তারা আমার কাছ েথেক দূের সের িগেয়েছ?
েতামােদর পূবর্পুরুষরা মূলয্হীন মূির্ত্তসমূেহর পূজা কেরিছল

এবং িনেজরাই মূলয্হীন হেয় পেড়িছল|
6 েতামােদর পূবর্পুরুষরা বেলিন েয,

�িতিন েকাথায় িযিন আমােদর
শুষ্ক পাথুের জিমর মধয্ িদেয়, অন্ধকার বন্ধয্া জিমর মধয্ িদেয়

এবং িবপজ্জনক রাস্তার মধয্ িদেয়
মরুভূিম পার কের এেনিছেলন?�

7 প্রভু বলেলন, “আিমই েসই
েয েতামােদর এই ভােলা উবর্র েদেশ িনেয় এেসিছলাম

যােত েতামরা এর ফল ও শসয্সমূহ েখেত পাও এবং খাদয্ েজাগােত পােরা|
েতামরা আমার মািটেক �েনাংরা� কের িদেল|

আিম েতামােদর একিট ভােলা জিম িদেয়িছলাম,
িকন্তু েতামরা তােক একিট খারাপ জায়গায় পিরণত কের িদেল|
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8 “যাজকরা প্রশ্ন কেরিন,
�েকাথায় েসই প্রভু?�

যারা িবিধিট জানত তারা আমােক জানেত চায়িন|
ইস্রােয়েলর েনতারা আমার িবরুদ্ধাচরণ কেরিছল|

ভাববাদীগণ বাল মূির্ত্তর নাম িনেয় ভাববাণী কেরিছল|
তারা মূলয্হীন মূির্ত্তগুেলার পূজা কেরিছল|

তারা মূির্ত্তর অজুহাত েদিখেয় ইস্রােয়েলর েলাকেদর পূজায বিসেয়েছ|
ইস্রােয়লবাসী েভেবিছল এই মূির্ত্তই তােদর জনয্ ফলনশীল জিম ৈতরী কেরেছ|

তারা িবশ্বাস কেরিছল,
মূির্ত্তই বুিঝ ঝড়, বৃষ্টি এেন িদেয়েছ|”

9 প্রভু বলেলন, “তাই আিম েতামােদর আবার অিভযুক্ত করিছ|
অিভযুক্ত করব েতামােদর পুত্র েপৗত্রগণেদরও|

10 যাও, সমুেদ্রর ওপাের িকত্তীয়েদর দ্বীেপ|
েকান একজনেক েকদেরর েদেশ পাঠাও|

েদখ আর েকউ কখনও এরকম কেরেছ িকনা|
েসখােন েদেখা েকউ েতামােদর মেতা এই কাজ করেছ িকনা|

11 েকানও েদশ িক তােদর পুরােনা েদবতােক ছঁুেড় েফেল
নতুন েদবতার উপাসনা কেরেছ?

িকন্তু তােদর েসই েদবতারা সিতয্কােরর েদবতা নয়|
িকন্তু আমার েলাকরা তােদর মিহমাময় ঈশ্বেরর পিরবেতর্
মূলয্হীন মূির্ত্তগুেলার পূজা শুরু কেরিছল|

12 “েহ আকাশমণ্ডল, যা সব ঘেটিছল তােত আশ্চযর্য্ হও!
প্রচণ্ড ভেয় কঁাপেত থােকা!”

এই িছল প্রভুর বাতর্ া|
13 “আমার েদেশর েলাকরা দুিট ভুল কাজ কেরেছ|

প্রথমতঃ যিদও আিম একিট জীবন্ত জেলর ঝণর্া
তবু তারা আমার কাছ েথেক দূের সের িগেয়েছ|

আিমই জেলর অিস্তত্ব| িদ্বতীয়তঃ তারা িনেজেদর জনয্ কূপ খনন কেরেছ|
তারা িভন্ন েদবতার উপর আস্থা েরেখেছ|

িকন্তু েসগুিল ভাঙ্গা কূপ|
জলাধার হেত পাের না|

14 “ইস্রােয়লবাসীরা িক দাস হেয় িগেয়েছ?
তারা িক েসই েলােকর মত হেয় েগেছ েয দাস হেয়ই জেন্মিছল?
েলাকরা েকন ইস্রােয়লীয়েদর ধনসম্পদ িনেয় িনেয়িছল?

15 িসংহ শাবকরা (শত্রুরা) ইস্রােয়েলর প্রিত গজর্ ন কের উেঠিছল|
তারা তার প্রিত হুংকার কেরেছ|

তারা ইস্রােয়ল েদশিটেক ধ্বংস কেরেছ|
এমনিক শহরগুিলেক েপাড়ােনা হেয়িছল এবং েসখােন েকান মানুষ পেড় িছল না|

16 িমশেরর দুিট শহর েনােফর এবং তফনেহেষর েলাকরাও
েতামােদর মাথােক গঁুিড়েয় িদেয়েছ|
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17 এই ক্ষিতর কারণ েতামরা িনেজরাই|
েকননা প্রভু েতামার ঈশ্বর যখন েতামােদর সিঠক পেথ িনেয় যািচ্ছেলন
তখন েতামরা িনেজরাই তঁােক তয্াগ কের দূের সের িগেয়ছ|

18 িযহূদার েলাকরা, এবার ভােবা:
ওিট িক েতামােদর িমশের েযেত সাহাযয্ কেরিছল?

ওিট িক েতামােদর সাহাযয্ কেরিছল নীল নেদর জল পান করেত?
না! েসিট িক েতামােদর অশূের েযেত সাহাযয্ কেরিছল?
ওিট িক েতামােদর সাহাযয্ কেরিছল ফরাৎ নদীর জল পান করেত? না!

19 না! েতামরা খারাপ কাজ কেরিছেল
এবং েসই জনয্ েতামােদর শািস্ত েপেত হেব|

েতামােদর িবঘ্নসমূহ আসেব
এবং েসই সংকট েতামােদর উিচৎ িশক্ষা েদেব|

েতামরা একবার েভেব েদেখা, তাহেলই বুঝেত পারেব ঈশ্বেরর কাছ েথেক দূের সের যাওয়ার পিরণাম িক
মারাত্মক|

আমােক ভয় না পাওয়া এবং সম্মান না করা িনতান্তই মুখর্ািম|”
এই িছল প্রভু সবর্শিক্তমােনর বাতর্ া|
20 “িযহূদা, অেনককাল আেগ তুিম েতামার েজায়াল েভেঙ্গিছেল|

তুিম আমােক েতামায় িনয়ন্ত্রণ করেত অস্বীকার কেরিছেল|
তুিম আমােক বেলিছেল, �আিম েতামার অনুগামী নই|�

েসই সময় েথেক, প্রিতিট পবর্েতর চূড়ায়
এবং প্রিতিট গােছর নীেচ তুিম েবশয্া বৃিত্তেত িলপ্ত িছেল|

21 িযহূদা, আিম েতামােক িবেশষ দ্রাক্ষা গাছ িহেসেব বপন কেরিছলাম|
েতামার বীেজ েতা েকান েদাষ িছল না|

তাহেল িক কের তুিম একিট িভন্ন জােতর দ্রাক্ষা কুেঞ্জ পিরণত হেল, েযিট শুধুই বােজ দ্রাক্ষা ধারণ কের?
22 তুিম যিদ বার বার সাবান িদেয় িনেজেক ধুেয় েফল,

তবুও আিম েতামার েদাষ েদখেত সক্ষম হেবা|”
এই িছল প্রভু ঈশ্বেরর বাতর্ া|
23 “িযহূদা, িক কের তুিম বলেত পারেল,

�আিম অশুিচ নই, িকন্তু তুিম িক বাল মূির্ত্তর েপছেন ছুেট েবড়াও িন?�
একবার ভােবা এই উপতয্কায়

তুিম আর িক িক কেরিছেল|
তুিম এক জায়গা েথেক আর এক জায়গায়

েদৗেড় েবড়ােনা একিট স্ত্রী-উেটর মত|
24 তুিম একিট বনয্ গদ্দর্ ভীর মেতা েয মরুভূিমেত বাস কের|

কামােবেশ েস যখন বাতােসর গন্ধ েশঁােক
তখন েক তােক থামােত পাের?

সমস্ত পুরুষ যারা তােক চায়, তােদর িনেজেদর ক্লান্ত করবার দরকার েনই
কারণ কামিক্রয়ার সময় তারা তােক সহেজই খঁুেজ পােব|

25 িযহূদা মূির্ত্তর িপছেন েছাটা বন্ধ কেরা|
ঐ েদবতােদর জনয্ িপপািসত হওয়া বন্ধ কেরা|

িকন্তু তুিম বলেল, �আিম িফরেত পারব না|
আিম ঐ েদবতােদর ভােলাবািস|
আিম ওেদরই পূজা করেত চাই|�
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26 “একজন েচার চুির করবার সময়
মানুেষর হােত ধরা পড়েল েযমন লজ্জা পায়,

েতমিন ইস্রােয়লীয়রা লিজ্জত,
ইস্রােয়েলর রাজারা, যাজকরা এবং ভাববাদীরাও লিজ্জত|

27 বস্তুত, তারা একিট কােঠর টুকেরােক বেল,
�তুিম আমার িপতা!�

তারা একিট পাথরেক বেল,
�তুিম আমােক জন্ম িদেয়ছ|�

তারা আমার িদেক তাকায় না|
তারা আমার িদেক তােদর েপছন িফিরেয়েছ|

িকন্তু িবপেদ পড়েল
এই িযহূদার েলাকরাই লিজ্জত হেয় আমােক বলেব,

�এেসা, আমােদর উদ্ধার কেরা|�
28 েদখা যাক, েতামােদর ৈতরী করা মূির্ত্তরা এেস িবপদ েথেক েতামােদর উদ্ধার করেত পাের িক না?

িযহূদা েতামােদর যত শহর, তত েদবতা|
েদিখ তারা িক ভােব েতামােদর িবপদ েথেক উদ্ধার কের|

29 “েকন আমার সেঙ্গ তকর্ করেছা?
েতামরা সবাই আমার িবরুেদ্ধ চেল িগেয়েছা|”

এই িছল প্রভুর বাতর্ া|
30 “আিম েতামােদর, িযহূদার েলাকেদর শািস্ত িদেয়িছলাম,

িকন্তু েসটা সাহাযয্ কেরিন|
েতামরা েকান িশক্ষা পাও িন|

েয সব ভাববাদীরা েতামােদর কােছ এেসিছল তােদরও তরবাির িদেয় হতয্া কেরেছা|
েতামরা িহংস্র িসংেহর মেতা ভাববাদীেদর হতয্া কেরেছা|”
31 ওেহ, এই প্রজেন্মর েলাকরা, প্রভুর বাতর্ া মন িদেয় েশান!

“আিম িক ইস্রােয়লীয়েদর কােছ মরুভূিমর মেতা শুষ্ক িছলাম?
আিম িক তােদর কােছ শুধুই অন্ধকার এবং িবপেদর পূবর্াভাস িছলাম?

আমার েলাকরা বেলেছ, �আমরা স্বাধীনভােব িনেজেদর মেতা চলেত পাির|
আমরা আর েতামার কােছ িফের আসব না প্রভু!�

তারা একথাগুেলা িক কের বলেত পারল?
32 েকান যুবতী তার গহনােক ভুলেত পাের না|

েকান কেন তার িবেয়র েপাশােকর কথা ভুেল যায় না|
িকন্তু আমার েলাকরা আমােক বহুবার ভুেল িগেয়েছ|

33 “িযহূদা, তুিম খুব ভােলা কেরই জােনা িকভােব েপ্রিমকেদর (মূির্ত্তর) েপছেন েদৗড়েত হয়|
তুিম কুকমর্ করেত িশেখ িগেয়িছেল|

34 তাই েতামার হােত িনরীহ গরীব মানুেষর রেক্তর দাগ|
সাধারণ মানুেষর ওপর অতয্াচার কেরও েতামার শািন্ত হয় িন|

তুিম তােদর েতামার বাড়ীেত চুির করেত েদখিন|
তুিম তােদর িবনা কারেণ েমের েফেলিছেল|
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35 (এত িকছুর পরও) তুিম িকন্তু বলেছা, �আিম িনেদর্ াষ|
ঈশ্বর আমার প্রিত রুদ্ধ নন|�

তাই আিমও েতামােক িমেথয্ বলার জনয্ েদাষী সাবয্স্ত করলাম|
েকননা তুিম বলেছা, �আিম েকান অনয্ায় কির িন|�

36 তুিম সহেজই িনেজর মন বদলাও|
অশূর েতামায় হতাশ কেরিছল বেল তুিম অশূরেক তয্াগ কেরিছেল|

এবং তুিম সাহােযয্র জনয্ িমশেরর িদেক ঘুেরিছেল|
িমশরও েতামােক িনরাশ করেব|

37 তাই তুিম িমশরও তয্াগ করেব|
এবার তুিম লজ্জায় মুখ লুেকােল|

তুিম েয সমস্ত েদশগুিলেক িবশ্বাস কেরিছেল তারা েকউই েতামােক েজতার জনয্ সাহাযয্ করেত পােরিন|
কারণ প্রভু েসই েদশগুিলেক বািতল কেরিছেলন|

3
1 “একজন স্বামী-স্ত্রীর মেধয্ িবেচ্ছদ ঘেট যাওয়ার পর, েসই স্ত্রী যিদ অনয্ এক পুরুেষর সেঙ্গ পুনরায় ঘর

বঁােধ,
তাহেল িক েসই স্বামী আবার তার প্রাক্তন স্ত্রীর কােছ িফের যায়?
না| িকন্তু েস যিদ ঐ মিহলািটর কােছ আবার িফের যায় তাহেল েসই েদশ অপিবত্র হেয় যােব|

িযহূদা তুিমও পিততার মেতা, তুিম এত জন েপ্রিমকেদর (মূির্ত্তর) সেঙ্গ িছেল,
তুিম িক এখন আমার কােছ িফের আসেব?”

এই িছল প্রভুর বাতর্ া|
2 “িযহূদা বৃক্ষ শূনয্ পবর্তশৃঙ্গগুেলার িদেক তাকাও|

েসখােন এমন েকান শৃঙ্গ আেছ িক েযখােন তুিম েতামার
েপ্রিমকেদর (মূির্ত্তর) সেঙ্গ েযৗনকেমর্ িলপ্ত হও িন?

েতামার সতীত্ব লিঙঘত হয়িন?
আরববাসী েযমন মরুভূিমেত অেপক্ষায় বেস থােক

েতমন তুিমও প্রেতয্কিট রাস্তায় অেপক্ষা কেরেছা|
েতামার এই সব িপ্রয় েপ্রিমকেদর জনয্|

তুিমই অসংখয্ খারাপ কাজ আর বয্িভচােরর মাধয্েম েদেশর মািটেক অপিবত্র কেরছ|
তুিম আমার সেঙ্গ িবশ্বাসঘাতকতা কেরেছা|

3 েতামার পােপর কারেণ েদশ জুেড় খরা েদখা িদেয়েছ
এবং বসন্তকালীন বৃষ্টি আেসিন|

তবুও েতামার লজ্জাহীন মুেখ পিততার কামুক দৃষ্টি|
কৃতকােযর্র জনয্ েতামার েকানও লজ্জা েনই, অনুেশাচনা েনই|

4 িকন্তু তুিম আমােক �িপতা� বেল ডাকেছা|
তুিম বলছ, �েছাটেবলা েথেকই তুিম আমার বনু্ধ|�

5 তুিম এও বেলিছেল েয,
�ঈশ্বর আমার প্রিত সব সময় রুদ্ধ হেয় থাকেবন না|
ঈশ্বেরর েরাধ িচরকাল থােক না|�

“িযহূদা, তুিম একথা বলেলও
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যত রকম শয়তািন কাজ করা সম্ভব তুিম কেরছ|”

দুই কুিটল েবান: ইস্রােয়ল এবং িযহূদা
6 িযহূদার রাজা েযািশেয়র সমেয় প্রভু আমার সেঙ্গ কথা বলেলন| প্রভু বলেলন, “িযরিময়, ইস্রােয়ল

েয সব খারাপ কাজ কেরেছ তা িক তুিম েদেখছ? তুিম িক েদেখছ েস আমার প্রিত কতটা অিবশ্বাসী
িছল? প্রেতয্কিট মূির্ত্তর সেঙ্গ েস বয্িভচাের েমেত উেঠিছল| বয্িভচােরর সাক্ষী রেয়েছ প্রিতিট পবর্তশৃঙ্গ,
প্রিতিট গােছর ছায়া| 7 আিম িনেজর মেন েভেবিছলাম, �এইবাের িনশ্চয়ই ইস্রােয়ল তার সমস্ত খারাপ
কাজ কের আমার কােছ িফের আসেব|� িকন্তু েস িফের আেসিন| 8 ইস্রােয়েলর মেতাই িবশ্বাসঘাতক তার
েবান িযহূদাও স্বচেক্ষ েদেখিছল তার িদিদর বয্িভচার| ইস্রােয়েলর এই িবশ্বাসঘাতকতার জনয্ আিম তােক
তয্াগ কেরিছলাম| ইস্রােয়েলর এই দশা েদেখ তার িবশ্বাসঘাতক েবান িযহূদা িকন্তু এতটুকু শিঙ্কত হয়িন|
আমার িবধােন িযহূদা ভীত হবার পিরবেতর্ েস িদিদর প্রদির্শত পেথই চলেত শুরু কেরিছল| েসও অবেশেষ
পিততার মেতা আচরণ শুরু করল| 9 বয্িভচািরতায িলপ্ত হেয় িযহূদাও তার েদশেক কলিঙ্কত করল| েস
কােঠর এবং পাথেরর মূির্ত্তসমূহ পূেজা কের বয্িভচার কেরিছল| 10 িযহূদা, ইস্রােয়েলর িবশ্বাসঘাতক েবান
আমার কােছ কখেনাই সবর্ান্তঃকরেণ িফের আেসিন| শুধু বারবার িফের আসার ছল কেরিছল|” এই িছল
প্রভুর বাতর্ া|

11প্রভুআমােক বলেলন, “ইস্রােয়লআমার প্রিত িবশ্বস্ত িছল না| িকন্তু িবশ্বাসঘাতকতার প্রশ্ে◌ান িযহূদার
েচেয় তার অজুহাত অেপক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট িছল| 12 িযরিময় উত্তর িদেক তািকেয় েদখ এবং এই বাতর্ া বল:

�ওেহ িবশ্বাসহীন ইস্রােয়লবাসী, েতামরা িফের এেসা|�
এই িছল প্রভুর বাতর্ া|
�আিম েতামােদর প্রিত আর কেঠার হেবা না|

আিম দয়ার সাগর|�
�আিম িচরকাল েতামােদর প্রিত রুদ্ধ থাকব না|
এই িছল প্রভুর বাতর্ া|�
13 েতামােদর পাপেক েতামােদর উপলিব্দ করা এবং স্বীকার করা উিচৎ |

েতামরা প্রভু, েতামােদর ঈশ্বেরর িবরুেদ্ধ িগেয়িছেল-
েসটাই হল েতামােদর পাপ|

েতামরা প্রিতিট গােছর নীেচ অনয্ জািতসমূেহর মূির্ত্তেদর পূেজা কেরিছেল|
েতামরা আমােক মানয্ কেরািন|
তােদর প্রিতষ্ঠা কেরিছেল প্রিতিট গােছর তলায়|� ”

এই িছল প্রভুর বাতর্ া|

14“েহ েলাকরা, েতামরা িবশ্বস্ত নও| িকন্তু িফের এেসাআমার কােছ!” এই িছল প্রভুর বাতর্ া| “আিম হলাম
েতামােদর প্রভু| এেদেশর প্রেতয্কিট শহর েথেক একজন এবং প্রেতয্কিট পিরবার েথেক দুজনেক আিম
িসেয়ােন িনেয় আসব| 15 তারপর আিম েতামােদর নতুন শাসকেগাষ্ঠী িনবর্াচন কের েদব| েসই শাসকবৃন্দ
আমার প্রিত িবশ্বস্ত থাকেব| তারা জ্ঞান এবং িবেবচনার সেঙ্গ েতামােদর েনতৃত্ব েদেব| 16 েস সময় েতামরা
সংখয্ায় বাড়েব| অেনেকই তখন েস েদেশ বাস করেব|” এই িছল প্রভুর বাতর্ া|

“েকউ েসই সময়আর বলেত পারেব না েয আমার মেন পেড় েসইসব িদেনর কথা যখনআমােদর কােছ
প্রভুর সাক্ষয্িসনু্দক িছল| এমন িক তারা আর েসই পিবত্র িসনু্দক িনেয় ভাবেবও না| তারা েসই িসনু্দকেক
মেনও রাখেত পারেব না| তারা েসটা হািরেয়ও েফলেব না| তারা আর কখনও অনয্ একিট পিবত্র িসনু্দক
ৈতরী করেব না| 17 েসই সময় এই েজরুশােলম শহর �প্রভুর িসংহাসন� িহেসেব পিরিচত হেয় উঠেব| এবং
প্রভুর নামেক সম্মান জানােত সমস্ত জািত একেত্র েজরুশােলেম এিগেয় আসেব| তারা আর তােদর উদ্ধত,
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েজদী এবং শয়তান হৃদয়েক অনুসরণ করেব না| 18 েসই িদনগুিলেত িযহূদা এবং ইস্রােয়েলর পিরবারবগর্
একসেঙ্গ িমিলত হেব| এবং তারা একসেঙ্গ উত্তর িদেকর েদশ েথেক, েয েদশ আিম অিধকােরর জনয্
তােদর পূবর্পুরুষেদর িদেয়িছলাম েস েদেশ আসেব|

19-20আিম, প্রভু মেন মেন বললাম,

“আিম েতামােদর সেঙ্গ িনেজর সন্তােনর মেতা বয্বহার করেত চাই|
আিম েতামােদর একটা মেনারম েদশ উপহার িদেত চাই,
েযটা অনয্ সকল েদেশর েচেয় েসরা|

আিম েভেবিছলাম েতামরা আমােক �িপতা� বেল ডাকেব|
আমােকই অনুসরণ করেব|

িকন্তু েতামরা একিট নারীর মেতা েয তার স্বামীর প্রিত অিবশ্বস্ত|
ইস্রােয়েলর পিরবারবগর্, েতামরা আমার প্রিত িবশ্বস্ত থাকেল না|”

এই িছল প্রভুর বাতর্ া|
21 েতামরা বন্ধয্া পাহাড়গুিল েথেক কান্না শুনেত পােব|

ইস্রােয়লীয়রা কঁাদেছ, তারা ক্ষমা প্রাথর্না করেছ|
তারা শয়তান হেয় উেঠিছল|

তারা ভুেল িগেয়িছল তােদর প্রভু ঈশ্বরেক|

22 প্রভু আরও বলেলন, “েহ ইস্রােয়লীয়রা, েতামরা আমার প্রিত িবশ্বস্ত নও|
তবু েতামরা আমার কােছ িফের এেসা
আিম েতামােদর ক্ষমা কের েদব|”

ইস্রােয়লীয়েদর বলা উিচৎ , “তুিমই প্রভু আমােদর ঈশ্বর|
আমােদর েতামার কােছই িফের আসা উিচৎ |

23 পাহােড়র উপর মূির্ত্তপূেজা
এবং উচৃ্ছঙ্খল অনুষ্ঠান কের আমরা ভুল কেরিছলাম|

ইস্রােয়েলর মুিক্ত প্রভু,
আমােদর ঈশ্বেরর কাছ েথেক অবশয্ই আেস|

24ঐ বাল মূির্ত্ত আমােদর পূবর্পুরুষেদর
সমস্ত ধনসম্পদ েখেয় েফেলেছ|

েস তঁােদর েমষ, গবািদপশু,
পুত্র ও কনয্ােদর েখেয় েফেলেছ|

25 লজ্জায় আমােদর মের েযেত ইেচ্ছ করেছ|
আমােদর লজ্জা আমােদর কম্বেলর মত েঢেক েফলুক|

আমােদর সবর্শিক্তমান প্রভুর িবরুদ্ধাচরণ কের|
আমােদর িপতৃপুরুষেদর মেতা আমরাও পাপ কেরিছ|

েছাটেবলা েথেকই আমরা আমােদর
প্রভু ঈশ্বরেক অমানয্ কের এেসিছ|”
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4
1 এই বাতর্ া প্রভুর কাছ েথেক এেলা|
“ইস্রােয়ল, যিদ তুিম িফরেত চাও

তাহেল আমার কােছ িফের এেসা|
ভ্রান্ত েদবতােদর মূির্ত্তগুেলা ছঁুেড় েফেল দাও|

আমার কাছ েথেক চুয্ত হেয় িবপথগামী হেয়া না|
2 যিদ েকবলমাত্র এগুিল কর

তাহেলই েকান প্রিতজ্ঞা করবার সময় েতামরা আমার নাম বয্বহার করেত পারেব|
প্রিতশ্রুিত গ্রহেণর সময় বলেত পারেব,

�প্রভুর িনিশ্চত অিস্তেত্বর িদবয্|�
এই কথাগুেলা েতামরা সতয্, উিচৎ 

এবং সিঠকভােব বয্বহার করেত পারেব|
তাহেল জািতসমূহ তঁার আশীবর্াদ পােব|

তারপর তারা তঁােক প্রশংসা করেত পারেব|
েতামার েদশবাসী প্রভুর কাযর্কলাপ িঘের

গবর্ অনুভব করেব|”

3 িযহূদা এবং েজরুশােলেমর মানুষেক এই কথাগুিল প্রভু বেলিছেলন:

“েতামােদর জিমগুিল চষা হয়িন|
জিমেত লাঙল দাও, িনেজেদর পিতত জিম চাষ কেরা|
বীজ েবােনা েসই জিমেত| কঁাটাবেন বীজ বপন কেরা না|

4 প্রভুর েলাক হেয় যাও!
েতামােদর হৃদয়গুেলােক পিরবতর্ ন কেরা, আত্মােক শুদ্ধ কেরা|

েহ িযহূদা ও েজরুশােলেমর মানুষ, েতামরা যিদ িনেজেদর না েশাধরাও
তাহেল আিম রুদ্ধ হেয় যােবা|

আমার েরাধ আগুেনর মেতা দ্রুত গিতেত
েতামােদর সবাইেক জ্বািলেয় পুিড়েয় ছাই কের েদেব|

েসই আগুন েনভােনার ক্ষমতা কােরা হেব না|
েতামােদর অসৎ কাযর্কলােপর জনয্ই এইগুেলা হেব|”

উত্তর িদক েথেক িবপযর্য়
5 “িযহূদার েলাকেদর এই খবর বল:

েজরুশােলম শহেরর প্রেতয্কিট বয্িক্তেক বল,
�েদেশর সবর্ত্র িশঙা বাজাও|�

েজাের িচৎকার কর:
�এস, আমরা একত্র হই
এবং প্রিতরক্ষার জনয্ দূগর্িবিশষ্ট শহরগুিলেত যাই|�

6 িসেয়ােনর িদেক িনশান পতাকা ওড়াও|
বঁাচেত চাও েতা তাড়াতািড় কেরা, অেপক্ষা েকােরা না|

যা বলিছ তাই কর কারণ আিম উত্তর িদক েথেক িবপযর্য় বেয় আনিছ|
আিম এক ভয়ঙ্কর ধ্বংস ঘটােবা|”

7 এক “িসংহ” তার গুহা েথেক েবিরেয় এেসেছ|
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েদশসমূেহর এক িবনাশকতর্ া তার যাত্রা শুরু কেরেছ|
েতামােদর েদশেক ধ্বংস করেত েস বািড় েছেড় েবিরেয় পেড়েছ|

ভয়ঙ্কর িবপযর্য় ঘিনেয় আসেছ এই েদেশর ওপর,
েকান মানুষ জীিবত থাকেব না, সব কিট শহর ধ্বংসসূ্তপ হেয় যােব|

8 সুতরাং েশােকর েপাশাক পের েতামরা িচৎকার কের কঁােদা!
কারণ প্রভু আমােদর ওপর কু্ষব্ধ হেয়েছন|

9 প্রভু বলেলন, “যখন এগুিল ঘটেব,
তখন রাজা এবং তঁার পািরষদরা তােদর সাহস হািরেয় েফলেব,

যাজকরা দারুণ ভয় েপেয় যােবন
এবং ভাববাদীরা যতপেরানািস্ত িবহবল হেবন|”

10 তখন আিম, িযরিময় বললাম, “েহ প্রভু আমার মিনব, আপিন অবশয্ই িযহূদা ও েজরুশােলেমর
েলাকেদর এই বেল প্রতারণা কেরেছন: �েতামরা শািন্ত পােব|� িকন্তু এখন তরবািরিট তােদর গলার িদেক
লক্ষয্ কের রেয়েছ|”

11 একই সেঙ্গ েসই সময় িযহূদা এবং েজরুশােলম বাসীেদর জনয্
এই বাতর্ া েপ্রিরত হেব:

“েহ আমার েলাক, অনাবৃত পবর্তশৃঙ্গ েথেক তপ্ত বাতাস বেয় আসেব|
এই ঝড় ছুেট আসেব মরুভূিম েথেক|

এ ঝড় েকান মৃদু বাতাস নয়,
যার দ্বারা কৃষকরা তােদর শসয্কণা ভূিম েথেক েঝেড় আলাদা কের েনয়|

12 এই ঝড় অেনক েবশী শিক্তশালী
এবং এটা আমার কাছ েথেকই আেস|

এখন আিম আমার িবচােরর রায় েঘাষণা করব িযহূদাবাসীেদর িবরুেদ্ধ|”
13 েদেখা| েমেঘর মেতা শত্রু নেড় উঠেছ|

তার রথসমূহেক েদখােচ্ছ েযন ভয়াবহ ঝড়|
তার েঘাড়াগুেলা ঈগলেদর চাইেতও দ্রুতগামী|

এিট আমােদর পেক্ষ খুবই ক্ষিতকারক|
আমরা িনিশ্চহ্ন হেয় যােবা|

14 েহ েজরুশােলমবাসী, কু-মতলব তয্াগ কেরা|
হৃদয় েথেক সমস্ত শয়তািন ধুেয় মুেছ পিরষ্কার কের দাও|

আত্মােক শুদ্ধ করেল তেবই েতামরা রক্ষা পােব|
15 ডান েদেশর* সম্প্রদােয়র বাতর্ াবাহেকর কথা েশান|

ইফ্রিয়েমর পবর্তমালা েথেক েকউ দুঘর্টনার খবর িনেয় আসেছ|
16 “সারা েজরুশােলমবাসীেক

েসই খবর জািনেয় দাও|
বহুদূেরর েদশ েথেক শত্রুরা িযহূদার িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেত আসেছ|
ঐ শত্রুরা িচৎকার কের িযহূদার শহরগুিলর িবরুেদ্ধ

যুেদ্ধর ধ্বিন িদেচ্ছ|
17 েজরুশােলমেক তারা সমূ্পণর্রূেপ িঘের েফেলেছ|
* 4:15: ডান েদেশর ডােনর পিরবােরর েলাকরা ইস্রােয়েলর উত্তরিদেকর সীমােন্তর কােছ থাকত| যিদ েকান শত্রু উত্তরিদক েথেক
আক্রমণ করত, তারাই সবেচেয় প্রথম আক্রান্ত হত|
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েযমন একিট মােঠ েলাকরা লক্ষয্ রােখ|
িযহূদা তুিম আমার িবরুেদ্ধ িগেয়িছেল

তাই শত্রু পক্ষ েতামার িবরুেদ্ধ যুদ্ধ েঘাষণা কেরেছ|”
এই িছল প্রভুর বাতর্ া|

18 “েতামার জীবনয়াত্রা এবং কাযর্কলাপই
এই সমসয্া সৃষ্টি কেরেছ|

েতামার শয়তািন েতামার জীবনেক খুব কেঠার কেরেছ|
এই মূহুেতর্ েতামার শয়তািনই েতামার যন্ত্রণার কারণ|

েযটা েতামার হৃদেয়র গভীের আঘাত করেছ|”

িযরিমেয়র কান্না
19 হায়! দুঃখ, যন্ত্রণা এবং িচন্তায়

আিম কঁুকেড় যািচ্ছ, হায়! িক দুিশ্চন্তা!
িক ভয়| আিম অন্তের বয্িথত|

আমার হৃদয় ধুক্ ধুক্ করেছ|
না, আিম আর চুপ কের থাকেত পারিছ না কারণ আিম শত্রু পেক্ষর িশঙা শুেনিছ|

ঐ িশঙা ধ্বিন যুেদ্ধর আহবান জানােচ্ছ|
20 িবপযর্য় িবপযর্য়েক অনুসরণ কের|

এই পুেরা েদশটাই ধ্বংস হেয় েগেছ|
হঠাৎ  ই আমার তঁাবু ধ্বংস হেয় েগল|

আমার পদর্ াগুেলা িঁছেড় েগেছ|
21 প্রভু, আর কতিদন এই যুেদ্ধর পতাকা আমােক েদখেত হেব?

কতিদন আিম আর এই যুেদ্ধর দামামা শুনব?

22 ঈশ্বর বলেলন, “আমার েলাকরা হল মূখর্|
তারা আমােক জােন না|

তারা হল িনেবর্াধ বালক|
তারা বুঝেত পারেছ না|

তােদর িবেবচনা শিক্ত েনই|
তারা শয়তািনেত পটু িকন্তু তারা জােন না িক কের ভাল িকছু করেত হয়|”

প্রলয় আসেছ
23আিম পৃিথবীর িদেক তাকালাম|

িকন্তু েদখলাম পৃিথবী শূনয্|
পৃিথবীেত িকছুই িছল না|

আিম আকােশর িদেক তাকালাম|
েদখলাম সমস্ত আেলা িনেভ িগেয়েছ|

24আিম পবর্েতর িদেক তাকালাম|
েদখলাম পবর্ত কঁাপেছ|
সমস্ত পাহাড়গুিল ভেয় কঁাপেছ|

25আিম েদখলাম িকন্তু েকান মানুষ খঁুেজ েপলাম না|
আকােশর সমস্ত পািখ মূহুেতর্ উধাও হেয় িগেয়েছ|
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26আিম ভােলা েদেশর িদেক তাকালাম এবং েদখলাম তা মরুভূিমেত পিরণত হেয়েছ|
ঐ েদেশ সমস্ত শহরগুেলা ধ্বংস হেয় িগেয়িছল| প্রভুর ভয়ঙ্কর েরাধই এই দশা|

27 প্রভু এইগুিল বলেলন:
“এই পুেরা েদশটাই ধ্বংস হেয় যােব|

িকন্তু আিম সমূ্পণর্ভােব তা ধ্বংস করব না|
28জীিবত েলাকরা আতর্ নাদ কের মৃত েলােকেদর জনয্ কঁাদেব|

আকাশ এমশঃ কােলা হেয় উঠেব|
আিম যা বলব তার নড়চড় হেব না|

আিম আমার িসদ্ধান্ত বদলােবা না|”

29 িযহূদার েলাকরা শুনেত পােব
অশ্বােরাহী ও তীরন্দাজ ৈসনয্বািহনীর হুঙ্কার
এবং ভেয় তারা েদৗেড় পালােব|

েকউ লুেকােব গুহার েভতের,
েকউ েঝাপঝােড়,
েকউ বা পাথেরর আড়ােল|

িযহূদার সমস্ত শহরগুিল জনমানবহীন হেয় যােব|
েসখােন েকউ বঁাচেব না|

30 িযহূদা তুিম ধ্বংসপ্রাপ্ত হেয়ছ|
তাহেল, এখন তুিম িক করছ?

ঐ সমস্ত েপ্রিমকেদর জনয্ তুিম েতামার সব েচেয় ভােলা েপাশাক পেরেছা,
িনেজেক অলঙ্কাের সািজেয়েছা,
েচােখ িদেয়ছ কাজল,
সুন্দর েদখাবার জনয্ িনেজেক সািজেয়েছা|

িকন্তু তােত েকান লাভ েনই
কারণ েতামার েপ্রিমকরা এখন েতামােক ঘৃণা কের|

তারাই েতামােক মারেত েচষ্টা করেছ|
31 একজন মিহলা প্রসব েবদনায় েযমন কের

েতমিন একিট কান্না আিম শুনেত পািচ্ছ|
এই কান্না একজন মিহলার তার প্রথম সন্তান প্রসব করবার কান্নার মত|

এই মিহলা হল িসেয়ান কনয্া|
েস হাত জেড়া কের প্রাথর্ণার ভিঙ্গেত বলেছ,

“ওঃ, আিম অজ্ঞান হেয় যাব!
ঘাতকরা আমােক চারিদক েথেক িঘের ধেরেছ!”

5
িযহূদাবাসীেদর শয়তািন
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1 প্রভু বলেলন, “েজরুশােলেমর রাস্তায় হঁােটা| শহেরর সাবর্জনীন প্রাঙ্গণগুিলেত খঁুেজ েদেখা| যিদ
একজনও সৎ ও ভাল মানুেষর সন্ধান পাও েয অন্তত সেতয্র েখঁাজ করেছ, যিদ এরকম একজনও মানুষ
থােক তাহেল েজরুশােলমেকআিম ক্ষমা কের েদব| 2 েলােক শুধু এই বেল প্রিতশ্রুিত েনয়: �প্রভুর অিস্তত্ব
েযমন িনিশ্চত তার িদবয্,� িকন্তু তারা আসেল তা বেল না|”

3 প্রভু, আিম জািন আপিন চান
মানুষ আপনার অনুগত থাকুক|

আপিন িযহূদাবাসীেক আঘাত করেলন|
িকন্তু তারা েকান েবদনা অনুভব কের িন|

আপিন তােদর ধ্বংস করেলন|
িকন্তু তা েথেক তারা েকান িশক্ষা েনয়িন|

তারা ভীষণ একগঁুেয়, েজদী|
খারাপ কাজ কেরিছল বেল তারা েকান রকম দুঃখপ্রকাশ পযর্ন্ত কের িন|

4 িকন্তু আিম (িযরিময়) আমােক মেন মেন বললাম,
“তারা এত দিরদ্র এবং িনেবর্াধ েয

তারা প্রভুর জীবনয়াত্রা েশেখ িন|
ঈশ্বেরর িশক্ষা িবষেয়ও তারা িকছু জােন না|

5 সুতরাং আিম িযহূদার েনতৃবৃেন্দর কােছ যাব
এবং তােদর সেঙ্গ কথা বলব|

েনতারা িনশ্চয়ই প্রভুর আচার িবিধ জানেব|
আিম িনিশ্চত েয তারা তােদর ঈশ্বেরর িবিধসমূহ জােন|”

িকন্তু েনতারা সব একত্র হল
এবং প্রভুর েসবার কাজ েথেক দূের সের েগল|

6 তারা ঈশ্বেরর িবরুেদ্ধ চেল িগেয়েছ|
তাই বন েথেক এক িসংহ এেস তােদর আক্রমণ করেব|

মরুভূিম েথেক এক েনকেড় বাঘ এেস সবাইেক েমের েফলেব|
তােদর শহেরর কােছ এক িচতা লুিকেয় আেছ|

শহেরর বাইের েকউ েবরেলই তােক টুকেরা টুকেরা কের িঁছেড় খােব|
িযহূদার েলাকরা বার বার পাপ করার ফেলই এগুিল ঘটেব|

প্রভু বার বার সতকর্ কের েকান ফল পান িন|
প্রভুর কাছ েথেক তারা বার বারই দূের েথেকেছ|

7 ঈশ্বর বলেলন, “েহ িযহূদা, আমােক একিট সিঠক কারণ েদখাও
যার জনয্ আিম েতামােদর ক্ষমা করব|
েতামার েছেলেমেয়রা আমােক তয্াগ কের মূির্ত্তর কােছ প্রিতশ্রুিত িনেয়েছ|

অথচ েতামার সন্তানেদর আিম চািহদা মেতা সব িকছুই িদেয়িছলাম|
তবু ওরা আমার প্রিত িবশ্বস্ত থােকিন|
ওরা বয্িভচািরনীেদর সেঙ্গ অেনক েবশী সময় নষ্ট কেরেছ|

8 তারা ভােলাভােব খাওয়া-দাওয়া করা েঘাড়ার মেতা, যারা কামােবেশর জনয্ ৈতরী|
ওরা েসই সমস্ত েঘাড়ার মেতা যারা প্রিতেবশীেদর স্ত্রীেক ঘের েডেক আেন|

9 তাহেল আিম িক ঐ সব কােজর জনয্ িযহূদার েলাকেদর শািস্ত েদব না?”
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এই হল প্রভুর বাতর্ া|
“হঁয্া, তুিম জােনা েয েদশ এই ভােব েবঁেচ থােক তােক আমার শািস্ত িদেত হেব|

আিম তােদর েযাগয্ শািস্তই েদব|

10 “যাও িযহূদার সমস্ত দ্রাক্ষা গাছ েকেট দাও|
(িকন্তু তােদর কখনও পুেরাপুির ধ্বংস কর না|)
েকেট দাও দ্রাক্ষা গাছগুিলর শাখাপ্রশাখা| কারণ এই শাখাপ্রশাখা প্রভুর নয়|

11 িযহূদা এবং ইস্রােয়েলর পিরবারগুিল
আমার সেঙ্গ প্রিত ভােবই িবশ্বাসঘাতকতা কেরেছ|”

এই িছল প্রভুর বাতর্ া|

12 “ঐ েদশবাসীরা প্রভুর িবরুেদ্ধ িমেথয্ প্রচার কেরেছ|
তারা বেলেছ, প্রভু আমােদর িকছুই করেত পারেব না|

আমােদর আক্রমণ করেত আসেছ
এমন েকান ৈসনয্ আমরা কখনও েদখব না|
েকানিদন অনাহাের মারাও যাব না|�

13 ভ্রান্ত ভাববাদীরা হল একিট ফঁাকা বাতাস|
ঈশ্বেরর বাকয্ তােদর মেধয্ েনই|
তােদরও কপােল দুেভর্ াগ ঘটেব|”

14 প্রভু ঈশ্বর সবর্শিক্তমান এই কথাগুিল বেলেছন:
“ওই েলাকরা বেলিছল েয আিম তােদর শািস্ত েদব না|
সুতরাং িযরিময়, আিম েতামােক েয শািস্ত েদব তা আগুেনর মেতা হেব|

ঐ েলাকগুিল হেব কােঠর মেতা|
েসই আগুন ওেদর পুিড়েয় ছারখার কের েদেব|”
15 ইস্রােয়েলর পিরবার, এই বাতর্ া হল প্রভুর,
“আিম শীঘ্রই েতামােদর আক্রমণ করবার জনয্
বহু দূর েথেক একিট প্রাচীন েদশেক িনেয় আসব|

বহু প্রাচীন েসই েদশ|
েসই েদেশর মানুেষর ভাষা

েতামরা বুঝেত পারেব না|
16 তােদর তীেরর থিলগুিল েখালা কবেরর মেতা|

তারা সবাই বলবান ৈসনয্|
17ঐ সব ৈসনয্রা েতামােদর মজুত করা

সমস্ত খাদয্ েখেয় েফলেব|
ধ্বংস করেব েতামােদর সন্তানেদর|

েতামােদর েমষ ও রাখাল বালকেদর তারা েখেয় েফলেব|
দ্রাক্ষা আর ডুমুর ফল খােব|

তারা েতামােদর সমস্ত িবশ্বস্ত
দুেভর্ দয্ শহরগুিলেক ধ্বংস করেব|”

18 এই হল প্রভুর বাতর্ া,
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“িকন্তু িযহূদা, যখন এই ভয়ঙ্কর িদনগুেলা েতামােদর জীবেন আসেব
তখন িকন্তু আিম পুেরাপুির েতামােক ধ্বংস করব না|

19 িযরিময়, েতামােক িযহূদার েলাকরা িজজ্ঞাসা করেব,
�েকন প্রভু েতামার ঈশ্বর আমােদর প্রিত এমন খারাপ বয্বহার করেলন?�

তখন তুিম (িযরিময়) তােদর উত্তর েদেব:
�েতামরা প্রভুর িদক েথেক মুখ িফিরেয় িনেয়ছ,

েতামােদর েদেশ িবেদশী মূির্ত্তসমূহ বািনেয়ছ এবং তােদর েসবা কেরছ|
সুতরাং েতামরা এখন িবেদেশ িবেদশীেদর েসবা করেব|�

20 প্রভু বেলেছন, “এই বাতর্ া জািনেয় দাও
িযহূদা এবং যােকােবর পিরবারেগাষ্ঠীেক:

21 এই হল বাতর্ া:
�েহ িনেবর্াধ মানুষ েতামােদর েকান বুিদ্ধ েনই|
েতামােদর েচাখ আেছ অথচ েদখেত পাও না!
কান আেছ িকন্তু শুনেত পাও না|�

22 িনশ্চয়ই েতামরা আমােক ভয় পাও|”
এই িছল প্রভুর বাতর্ া|
“আমার সামেন েতামােদর ভেয় িশউের উঠেত হেব|

আিমই েসই একজন েয তটভূিম িদেয় সমুদ্রেক সীমািযত কেরেছ, যােত জল তার বাইের না বইেত
পাের|

জেলর েঢউ হয়েতা বালুতেট আছেড় পড়েব িকন্তু েকান িকছুেক ধ্বংস করেত পারেব না|
েঢউ গজর্ ন কের বালুতেট আছেড় পড়েত পাের িকন্তু কখনও বালুতেটর সীমানা েপেরােত পারেব
না|

23 িকন্তু িযহূদার েলাকরা ভীষণ একগঁুেয় এবং েজদী|
তারা সবর্দা আমার িবরুেদ্ধ যাবার ছক কেষ িগেয়িছল
এবং অবেশেষ আমােক েছেড়ও িগেয়িছল|

24 িযহূদার েলাকরা কখনও বেলিন,
�প্রভু আমােদর ঈশ্বরেক ভয় পাওয়া এবং সম্মান জানােনা উিচৎ |
িতিনই আমােদর শরত্ এবং বসন্তকােল সিঠক সময় বৃষ্টি এেন িদেয়েছন|
িতিনই আমােদর ফসল েতালার সময় িনির্দষ্ট কের িদেয়েছন|�

25 িযহূদার েলাকরা, েতামরা অেনক ভুল কাজ কেরছ|
তাই সময় মেতা বৃষ্টির েদখা পােচ্ছা না|

েতামরা যেথষ্ট ফসল ফলাওিন|
েতামােদর পাপসমূহ প্রভুর কাছ েথেক ভােলা িজিনষ পাওয়া েথেক েতামােদর িবরত কেরেছ|

26আমার েদশবাসীর মেধয্ িকছু শয়তান লুিকেয় আেছ|
যারা পাখী ধরবার জনয্ খঁাচা ৈতরী কের, তারা তােদর মত|

পাখী ধরবার পিরবেতর্
তারা মানুষ ধরবার ফঁাদ পােত|

27 এই সব দুষ্ট েলাকেদর, যারা িমথয্ায় ভরা,
তােদর বাড়ীগুেলা হল পাখীেত ভরা খঁাচাসমূেহর মেতা|

তােদর িমথয্াগুিল তােদর ধনী ও শিক্তশালী কেরেছ|
28 তারা তােদর অসৎ কমর্ িদেয় েমাটা এবং স্বাস্থয্বান হেয় উেঠেছ|

অশুভ উপােয় তারা হেয় উেঠেছ স্বাস্থয্বান|
তােদর শয়তািনর েকান েশষ েনই|
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তারা অনাথ িশশুেদর বয্াপাের েকান িমনিত কের িন|
তােদর িদেক সাহােযয্র হাত বািড়েয় েদয় িন|
তারা গরীব েলাকেদর প্রিত কখনও সুিবচার কেরিন|

29ঐসব কােজর জনয্ আিম িক িযহূদার েলাকেদর শািস্ত েদব না?”
এই িছল প্রভুর বাতর্ া|
“তুিম জােনা এই ধরেণর েদশগুেলােক আিম উিচৎ শািস্ত িদেয় থািক|

আমােক তােদর েযাগয্ শািস্তই িদেত হেব|”

30 প্রভু বলেলন, “িযহূদা েদেশ একটা সাংঘািতক
এবং েরামাঞ্চকর ঘটনা ঘেট িগেয়েছ|

31 ভাববাদীরা িমেথয্ কথা বেল
এবং যাজকেদর যা করার কথা তা তারা কের না|

আমার েলাকরা, ভাববাদীরা এবং যাজকরা যা কের তাই ভােলাবােস|
িকন্তু েহ আমার েলাকসমূহ, েতামােদর যখন শািস্ত পাবার সময় আসেব

তখন েতামরা িক করেব?”

6
শত্রু িঘের ধরল েজরুশােলমেক

1 িবনয্ামীেনর েলাক, প্রােণ বঁাচেত চাইেল
েজরুশােলম শহর েছেড় চেল যাও|

তেকায় শহের যুেদ্ধর দামামা বািজেয় দাও|
সতকর্ তা সূচক পতাকা ওড়াও ৈবৎ -হেক্করম শহের|

কারণ উত্তর িদক েথেক অমঙ্গল ও ধ্বংস আসেছ|
ভয়ঙ্কর এক ধ্বংসলীলা েতামােদর জনয্ অেপক্ষা কের আেছ|
2 িসেয়ান কুমারী,

তুিম হেল সুন্দরী এবং েকামলা|
3 েমষপালকরা তােদর েমষপাল িনেয় েজরুশােলেম এেলা|

তারা েসই তৃণভূিমর চািরিদেক তঁাবু গাড়েলা|
প্রেতয্ক েমষপালক তার িনেজর

েমষপালেক েদখােশানা করেব|

4 “েজরুশােলমেক আক্রমণ করার জনয্ ৈতরী হও|
উেঠ পেড়া| আজ দুপুেরই আমরা এই শহরেক আক্রমণ করেবা|

িকন্তু ইিতমেধয্ই খািনকটা েদির হেয় িগেয়েছ|
সন্ধয্ার অন্ধকার ঘিনেয় আসেছ|

5 সুতরাং আজ রােতই এই শহেরর ওপর ঝঁািপেয় পড়ার জেনয্ প্রস্তুত হও!
েজরুশােলেমর দুেভর্ দয্ প্রাচীর েভেঙ্গ গঁুিড়েয় দাও|”

6 প্রভু সবর্শিক্তমান এই কথাগুিল বলেলন:
“েজরুশােলেমর চারপােশর সমস্ত গাছ েকেট েফেলা|
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পাথর আর মািট িদেয় এমন সূ্তপ ৈতরী কেরা
যার সাহােযয্ এ শহেরর প্রাচীর অিত সহেজই অিতক্রম করেত পারেব|

এই শহের েশাষণ ছাড়া আর িকছু েনই|
তাই এই শহরেক শািস্ত েপেত হেব|

7 একিট কুেয়া েযমনভােব জলেক তাজা রােখ,
িঠক েতমন ভােবই েজরুশােলম তার পাপপূণর্ কমর্গুিলেক তাজা কের েরেখেছ|

আিম এই শহেরর লুঠতরাজ ও িহংসার ঘটনার কথা সব সময় শুেন এেসিছ|
এেদর যন্ত্রণা আর অসুস্থতা েদেখিছ|

8 েজরুশােলম এবার সতকর্ হও|
যিদ েতামরা এখনও সাবধান না হও তাহেল আিম েতামােদর িদক েথেক মুখ িফিরেয় েনব|

েতামােদর েদশেক মরুভূিমেত পিরণত করব|
েকান মানুষই আর ওখােন বাস করেত পারেব না|”

9 সবর্শিক্তমান প্রভু আরও বলেলন:
“েয সমস্ত ইস্রােয়লীয়রা এখনও তােদর েদেশ পেড় আেছ

তােদর একিত্রত কেরা|
েয ভােব েতামরা দ্রাক্ষােক্ষেতর েশষ দ্রাক্ষাগুিলেক এক একিট কের তুেল িনেয় একিত্রত কেরা

িঠক েস ভােব তােদর একিত্রত কেরা|
েযমন ভােব দ্রাক্ষা চয়ন করবার সময় একজন শ্রিমক প্রিতিট দ্রাক্ষালতা পুঙ্খানুপুঙ্খরূেপ েদেখ

িঠক েস ভােব ইস্রােয়লীয়েদর খঁুেজ েবর কেরা|”
10আিম কােদর সেঙ্গ কথা বলব?

আিম কােদর সতকর্ করব?
কারাই বা আমার কথা শুনেব?

ইস্রােয়লীয়রা আমার সতকর্ বাণী শুনেত পােচ্ছ না
কারণ তােদর কান বন্ধ|

তারা প্রভুর কথা শুনেত অিনচু্ছক|
তারা তঁার বাতর্ া শুনেত পছন্দ কের না|

11 িকন্তু আিম (িযরিময়)
প্রভুর েরাধ বহন করেত করেত ক্লান্ত|

“েয সমস্ত িশশুরা রাস্তায় েখলা করেছ তােদর ওপর বির্ষত েহাক্ প্রভুর এই েরাধ|
যুবকেদর সমােবেশর ওপেরও বির্ষত েহাক্ এই েক্রাধ|

একিট েলাক ও তার স্ত্রী, দুজনেকই েগ্রপ্তার করা হেব|
সমস্ত প্রাচীন েলাকেদর েগ্রপ্তার করা হেব|

12 তােদর ঘর-বািড়,
জিম-জমা এমন িক তােদর স্ত্রীেদর পযর্ন্ত িবিলেয় েদওয়া েহাক্ অনয্ েলাকেদর কােছ|

আিম আমার হাত তুেল েনব এবং িযহূদার েলাকেদর শািস্ত েদব|”
এই িছল প্রভুর বাতর্ া|

13 “ইস্রােয়েলর সমস্ত েলাক অৈবধ উপােয় আেরা েবশী েবশী পয়সা চায়|
সব েচেয় িনথেথেক সব েচেয় গুরুত্বপূণর্ মানুষ, তারা সবাই ঐরকম েলাভী|
ভাববাদী েথেক যাজক প্রেতয্েক শুধু িমথয্াচার কের িগেয়েছ|

14আমার েলােকরা কিঠন আঘাত েপেয়েছ|
ভাববাদী এবং যাজকেদর উিচৎ িছল তােদর েসই আঘােতর ক্ষেত মলম লািগেয় েদওয়া|
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িকন্তু তারা এই ক্ষতেক েকান গুরুত্ব েদয়িন|
তারা এই ক্ষতিটেক একিট েছাট আচঁড় বেল গণয্ কেরেছ|

ভাববাদীরা এবং যাজকরা বেল: �সব িকছু িঠক আেছ|�
িকন্তু প্রকৃত পেক্ষ, সব িঠক েনই|

15 যাজক এবং ভাববাদীেদর তােদর কৃতকােযর্র জনয্ লিজ্জত হওয়া উিচৎ |
িকন্তু তারা িবনু্দমাত্র লিজ্জত নয়|

তারা জােন না পােপর জনয্ তােদর কতখািন িবব্রত হওয়া উিচৎ |
তাই তারা অনয্েদর সােথ একই শািস্ত পােব|
যখন অনয্েদর শািস্ত েদব, তখন তােদরও মািটেত আছেড় েফলা হেব|”

প্রভু এই কথাগুিল বলেলন|

16 পাশাপািশ প্রভু জানােলন:
“রাস্তার েমােড় দঁািড়েয় তাকাও|

িজজ্ঞাসা কেরা েকানটা পুরােনা রাস্তা আর েকানটা নতুন|
েসই রাস্তায় পা বাড়াও েয রাস্তা ভাল|

ভােলা রাস্তায় হঁাটেল িনেজর জনয্ শািন্ত খঁুেজ পােব|
িকন্তু েতামরা বেলিছেল, �আমরা ভােলা রাস্তায় হঁাটব না|�
17আিম েতামােদর ওপর নজরদাির করার জনয্ একজনেক েবেছ িনেয়িছ|

আিম তােদর বেলিছলাম, �যুেদ্ধর দামামা েশান|�
িকন্তু তারা বেলিছল, �আমরা শুনব না!�

18 সুতরাং সমস্ত েদশগুিল েশান,
এই েদশগুিলর েলাকরা েতামরা মন িদেয় েশান|

19কান েপেত েশান এই পৃিথবীর মানুষ,
আিম িযহূদার েলাকেদর জনয্ ধ্বংস আনেত যািচ্ছ|
েকন? কারণ তারা শুধু খারাপ কােজর ছক কেষ িগেয়েছ
এবং তারা আমার বাতর্ ােক অগ্রাহয্ কেরেছ|
অস্বীকার কেরেছ আমার িবিধেক|”

20 প্রভু বলেলন, “েতামরা আমার কােছ িশবা েদশ েথেক েকন ধুপ িনেয় আেসা?
েতামরা েকন একিট দূর েদশ েথেক আমার কােছ িমষ্ট গন্ধী বচ িনেয় আেসা?

েতামােদর েহামবিল আমােক সুখী কের িন|
েতামােদর এই উৎসগর্ আমােক খুিশ করেত পােরিন|”

21 তাই প্রভু যা বলেলন তা হল এইরকম:
“আিম িযহূদার েলাকেদর সামেন প্রিতবন্ধক প্রস্তর েপেত েদব|

তারা পাথর হেয় নীেচ গিড়েয় পড়েব|
িপতা এবং তার পুত্ররা েহঁাচট েখেয় পড়েব তােদর ওপর|

বনু্ধ বান্ধব এবং প্রিতেবশীরা মারা যােব|”

22 প্রভু যা বলেলন তা হল:
“উত্তর িদক েথেক ৈসনয্দল আসেছ|
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এই িবশাল েদশ উত্তেরর বহুদূর েথেক এিগেয় আসেছ|
23 ৈসনয্রা বেয় আনেছ তীরধনুক এবং বশর্া|

তারা প্রচণ্ড িনষু্ঠর|
প্রবল শিক্তশালী|

তারা েঘাড়ায় ছুেট আসেছ সমুেদ্রর মেতা গজর্ ন করেত করেত|
িসেয়ান কনয্া, ঐ েসনারা

েতামােকই আক্রমণ করেত আসেছ|”
24আমরা তােদর সম্পির্কত খবর শুেনিছ|

অসহায় েবাধ করিছ|
একজন অন্তঃসত্ত্বা মিহলার িশশুেক জন্ম েদবার সমেয়র মত

আমরা অসহায় এবং বয্থায কাতর রেয়িছ|
25 বািড়র বাইের

বা রাস্তায় েযও না|
েকন না শত্রুেদর হােত উদ্ধত তরবাির

এবং সব জায়গায় িবপদ অেপক্ষা করেছ|
26আমার েলাকরা, েশাক েপাশাকগুিল পের নাও|

সদয্ একমাত্র সন্তান হারােনা
জননীর মেতা ভগ্ন হৃদেয় িচৎকার কের কঁােদা,

কারণ আমােদর শীঘ্রই ধ্বংসকারীর মুেখামুিখ হেত হেব
েয হঠাৎ  আমােদর ওপর এেস পড়েব|

27 “িযরিময়, আিম (প্রভু)
েতামােক একজন ধাতু পরীক্ষক িহেসেব ৈতরী কেরিছ|

তুিম আমার েলাকেদর পরীক্ষা কের েদখেব|
তােদর জীবনয়াত্রা সম্পেকর্ লক্ষয্ রাখেব, তারা ভীষণ েজদী|

28 এবং প্রেতয্েকই আমার িবরুেদ্ধ চেল িগেয়েছ|
তারা েলাকেদর সম্বেন্ধ বােজ কথা বেল|

তারা হল মরেচ পড়া েলাহার মত
এবং কলিঙ্কত িপতেলর মেতা|

29 তারা হল আগুেনর মাধয্েম রূপােক খঁািট করবার েচষ্টায় রত শ্রিমকেদর মত|
হাপর খুব েজাের বাতাস সৃষ্টি করল,

তাপ বৃিদ্ধ েপল, িকন্তু আগুন েথেক েকবল িসেস েবিরেয় এেলা|
সমস্ত কাজটাই হল একটা পণ্ডশ্রম|

একই রকম ভােব, আমার েলাকেদর কাছ েথেক শয়তািন সরােনা হল না|
30 এেদর �বািতল রূেপা�
বেল অিভিহত করা হেব|

কারণ প্রভু এেদর গ্রহণ কেরন িন|”

7
মিন্দের িযরিময়র ধমর্েপােদশ

1এ হল িযরিময়র প্রিত প্রভুর বাতর্ া: 2 যাও িযরিময়, প্রভুর গৃেহর দরজায় দঁািড়েয় এই ধেমর্াপেদশ দাও:
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“ �িযহূদার েলাকরা, এই েসই প্রভুর বাতর্ া| েতামরা সবাই যারা এই ফটকগুেলার মেধয্ িদেয় প্রভুেক
উপাসনা করেত আেসা, তারা এই বাতর্ া েশান| 3 ইস্রােয়েলর েলাকেদর কােছ প্রভুই হেলন ঈশ্বর| প্রভু
সবর্শিক্তমান বলেলন: েতামরা েতামােদর জীবনয়াত্রা বদেল েফল| সৎ কাজ কেরা| যিদ েতামরা তা কেরা
তাহেল েতামােদর আিম এখােন বাস করেত েদব| 4 িমেথয্বাদীেদর িবশ্বাস কর না| তারা বেল, “এই হল
প্রভুর মিন্দর স্থান|” 5 েতামরা যিদ সিতয্ই েতামােদর জীবন ধারা বদলাও এবং ভােলা কমর্সমূহ কর এবং
েতামরা যিদ পরস্পেরর প্রিত সৎ ও পক্ষপাতহীন থােকা, আিম েতামােদর এখােন থাকেত েদব| 6 িবেদশী
বয্িক্তেদর প্রিতও সৎ েথেকা| িবধবা এবং অনাথ িশশুেদর উপকার কেরা| তােদর প্রিত সুিবচার কেরা|
িনরীহ মানুষেদর হতয্া কেরা না| আর অনয্ েকান েদবতােদর অনুসরণ েকােরা না| কারণ তারা েতামােদর
জীবন ধ্বংস কের েদেব| 7 যিদ েতামরা আমােক েমেন চেলা তাহেল আিম েতামােদর এখােন বাস করেত
েদব| আিম েতামােদর পূবর্পুরুষেদর িচরকাল বসবােসর জনয্ এই জিম িদেয়িছলাম|

8 “ �িকন্তু েতামরা মূলয্হীন িমথয্ায় েতামােদর আস্থা স্থাপন কেরা| 9 েতামরা িক খুনী অথবা েচার হেত
চাও? েতামরা িক বয্িভচােরর পাপ গােয় মাখেত চাও? েতামরা িক িমেথয্ অিভেযােগ অনয্েদর ফঁাসােত
চাও? েতামরা িক বােলর মূির্ত্ত এবং অনয্ েদবতােদর যােদর েতামরা জােনা না তােদর পূজা করেত চাও?
10 েতামরা যিদ এ সব পাপগুেলা কেরা, তাহেল িক েতামরা এই গৃেহর েভতর, েযিট আমার নােম অিভিহত
েসখােন আসেত পারেব এবং আমার সামেন এেস দঁাড়ােত পারেব? েতামরা িক মেন কেরা আমার সামেন
দঁািড়েয় েতামরা বলেব, “আমরা সুরিক্ষত|” তাই আমরা এই ধরেণর ভয়ঙ্কর কাজ করব? 11 আরাধনার
এই জায়গািট আমার নােম নামািঙ্কত| এই মিন্দর িক েতামােদর কােছ ডাকাতেদর েগাপন েড়বা ছাড়া আর
েবশী িকছু নয়? আিম েতামােদর লক্ষয্ কের যািচ্ছ|� ” এই িছল প্রভুর বাতর্ া|

12 “ �িযহূদার েলাকরা, েতামরা এখন শীেলা শহের চেল যাও| েসই স্থােন যাও েযখােন আিম আমার
প্রথম নামািঙ্কত বািড়িট ৈতরী কেরিছলাম| যাও, িগেয় েদেখ এেসা, আমার েলাকেদর, ইস্রােয়েলর
েলাকেদর মন্দ কােজর জনয্ আিম ঐ জায়গার িক অবস্থা কেরিছ| 13 এবং আিম এগুেলা করব কারণ
েতামরা এগুেলা সব করিছেল|” এই হল প্রভুর বাতর্ া| “আিম েতামােদর সেঙ্গ বাের বাের কথা বেলিছ|
িকন্তু েতামরা আমার কথা শুনেত চাও িন| আিম েতামােদর েডেকিছলাম িকন্তু েতামরা েকান উত্তর দাও
িন| 14 তাই েজরুশােলেম অবিস্থত আমার নামািঙ্কত গৃহ আিম িনেজই ধ্বংস কের েদব, িঠক শীেলা
শহেরর উপাসনালেয়র েক্ষেত্র েযমন আিম কেরিছলাম| েজরুশােলেমর েসই মিন্দরেক, েযিট আমার
নােম অিভিহত, েসিটেক েতামরা িবশ্বাস কর| আিম েসই জায়গা েতামােদর এবং েতামােদর পূবর্পুরুষেদর
িদেয়িছলাম| 15 ইফ্রিয়ম েথেক েতামােদর সব ভাইেদর েযমন ছঁুেড় েফেলিছলাম েতমিন েতামােদরওআমার
কাছ েথেক দূের ছঁুেড় েফেল েদব|�

16 “িযরিময়, কখনও তুিম িযহূদার েলােকর হেয় প্রাথর্না করেব না| ওেদর সাহােযয্র জনয্ আমার কােছ
প্রাথর্না কেরা না| আিম তাহেল ইেচ্ছ কের েতামার েসই প্রাথর্না শুনব না| 17আিম জািন তুিম লক্ষয্ রাখেছা
িযহূদার শহরগুিলেত এবং েজরুশােলেমর রাস্তায় তারা িক কের| 18 িযহূদার েলাকরা যা কেরেছ তা হল
এই রকম: েছেলেমেয়রা কাঠ জেড়া করেছ| আর িপতারা েসই কাঠ িদেয় আগুন জ্বালােচ্ছ| মিহলারা
ময়দা মাখেছ, িপঠা, রুিট বানােচ্ছ স্বেগর্র রানীেক ৈনেবদয্ উৎসগর্ করার জনয্| িযহূদার এইসব মানুষ অনয্
মূির্ত্তেদর পূজার জনয্ েপয় ৈনেবদয্ ঢালেছ| তারা এগুিল করেছ আমােক রুদ্ধ করার জনয্| 19 িকন্তু আিম
সিতয্ই েস জন নই যােক িযহূদার েলাকরা দুঃখ িদেচ্ছ|” এই হল প্রভুর বাতর্ া| “তারা প্রকৃতপেক্ষ িনেজেদরই
আঘাত করেছ এবং িনেজেদর লজ্জায় েফলেছ|”

20 তাই প্রভু বলেলন, “আিম আমার েরাধ এই জায়গার িবরুেদ্ধ েদখােবা| এখানকার প্রেতয্ক মানুষ
এবং পশুেক শািস্ত েদব| শািস্ত েদব গাছ এবং েক্ষেতর শসয্েক| আমার েরাধ হেব তপ্ত আগুেনর মেতা,
যা েনভাবার ক্ষমতা কােরা েনই|”

বিল নয়, প্রভু আেরা েবশী আজ্ঞানুবতীর্তা চান
21 ইস্রােয়েলর ঈশ্বর, প্রভু সবর্শিক্তমান বলেলন: “যাও েতামরা যতখুশী চাও েহামবিল উৎসগর্ কর|

যত খুশী ঐ উৎসগর্গুেলার মাংস খাও| 22আিমই িমশর েথেক েতামােদর পূবর্পুরুষেদর িনেয় এেসিছলাম|
আিম তােদর সেঙ্গ কথা বেলিছলাম| িকন্তু তােদর েহামবিল বা উৎসেগর্র আেদশ িদইিন| 23 আিম শুধু
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তােদর এই আেদশ িদেয়িছলাম েয, �আমােক মানয্ কেরা এবং আিমই েতামােদর ঈশ্বর হব এবং েতামরা
হেব আমার েলাক| আমার আেদশ পালন কেরা এবং েতামােদর ভােলা হেব|�

24 “িকন্তু েতামােদর পূবর্পুরুষরা আমার কথা েশােনিন| তারা আমার প্রিত এেকবােরই মেনােযাগ েদয়িন|
তারা িছল একঁগুেয, েজদী| সুতরাং তারা যা খুশী তাই কেরিছল| তারা কখনই ভাল হয়িন| তারা আরও
শয়তান হেয় সামেনর িদেক না েহঁেট িপছেনর িদেক েহঁেটিছল| 25 েতামােদর পূবর্পুরুষরা িমশর েছেড়
যাবার িদন েথেক এখন পযর্ন্ত আিম েতামােদর কােছ ভৃতয্েদর পািঠেয়িছলাম| আমার ভৃতয্রা হল ভাববাদী|
আিম তােদর বার বার েতামােদর কােছ পািঠেয়িছ| 26 িকন্তু েতামােদর পূবর্পুরুষরা আমার কথা েশােনিন|
আমার কথায় মেনােযাগ েদবার জনয্ তােদর কান পােতিন| েজেদর বেশ তারা তােদর িপতােদর েচেয়ও
আরও েবশী কের অসৎ কাজ কেরেছ|

27 “িযরিময়, তুিম িযহূদার েলাকেদর এই কথাগুিল বলেব| িকন্তু তারা েতামার কথা শুনেব না| তুিম
তােদর ডাকেল তারা উত্তর েদেব না| 28 সুতরাং েতামােক বলেতই হেব: এই েদশ প্রভু ঈশ্বেরর আেদশ
েমেন চেলিন| এই জািতর েলাকরা ঈশ্বেরর িশক্ষামালা েশােনিন| সিতয্কােরর িশক্ষা কােক বেল এরা জােন
না|

গণহতয্ার উপতয্কা
29 “িযরিময়, তুিম েতামার চুল েকেট েফল এবং তা ছঁুেড় েফেল দাও| তারপর অনাবৃত পাহােড়র

চূড়ায় ওঠ এবং আত্তর্ নাদ কের কঁােদা| কারণ, প্রভু এই প্রজেন্মর েলাকেদর প্রতয্াখয্ান কেরেছন এবং
এেদর িদক েথেক মুখ িফিরেয় িনেয়েছন| প্রচণ্ড রুদ্ধ হেয় িতিন তােদর শািস্ত েদেবন| 30 তুিম এগুেলা
কেরা কারণ আিম েদেখিছ েয িযহূদার েলাকরা শয়তািন কাজ কের চেলেছ|” এই হল প্রভুর বাতর্ া| “তারা
তােদর মূির্ত্ত প্রিতষ্ঠা কেরেছ| এবং আিম েসই সব মূির্ত্তেদর ঘৃণা কির| তারা আমার নামািঙ্কত মিন্দের এই
মূির্ত্তগুিল প্রিতষ্ঠা কেরেছ| তারা আমার গৃহ অপিবত্র কেরেছ| 31তারা েবনিহেন্নাম উপতয্কায় েতাফত নামক
সুউচ্চ স্থান িনমর্াণ কেরেছ| এই সব জায়গার েলােকরা তােদর িনেজেদর েছেলেমেয়েদর হতয্া কেরেছ|
তারা তােদর েহামবিল িহেসেব উৎসগর্ কেরেছ| িকন্তু আিম তােদর এই দুষ্ট কাজ করেত আেদশ িদইিন|
আিম এমন একটা িজিনেষর কথা কখনও ভািবইিন| 32 তাই আিম েতামােদর সতকর্ কের িদিচ্ছ| এমন িদন
আসেছ েযিদন েলােক এই জায়গােক েতাফত বা েবনিহেন্নােমর উপতয্কা বেল আর ডাকেব না| তারা এেক
গণহতয্ার উপতয্কা বেল ডাকেব| তারা এরকম একিট নামকরণ করেব কারণ তারা েতাফেত মৃতেদহ কবর
েদেব যতক্ষণ পযর্ন্ত আর েকান মৃতেদহ কবর েদওয়ার জায়গা না থােক| 33 মৃতেদহগুিল েখালা আকােশর
নীেচ পেড় থাকেব| আর েসই মৃতেদহগুিল িঁছেড় খােব আকােশর শকুন ও বেনর পশুরা| ঐ শকুন ও
পশুেদর তাড়া করার মেতা েকউ েবঁেচ থাকেব না| 34 আিম েজরুশােলেমর রাস্তা েথেক এবং িযহূদার
শহরগুিল েথেক সমস্ত সুখ এবং আনন্দ েকেড় েনব| ঐ জায়গাগুিলেত আর কখনও বর ও কেনর গলা
েশানা যােব না| েদশিট মরুভূিমেত পিরণত হেব|”

8
1 এই হল প্রভুর বাতর্ া: “েসই সময় িযহূদার রাজা এবং গুরুত্বপূণর্ কমর্চারীেদর অিস্থসমূহ, যাজকগণ ও

ভাববাদীগেণর অিস্থসমূহ এবং েজরুশােলেমর েলাকেদর অিস্থসমূহ তােদর কবরগুিলর েথেক েবর কের
আনা হেব| 2 তারপর তারা সংগ্রহ করা সমস্ত অিস্থ ছিড়েয় েদেব আকাশভরা সূযর্, চন্দ্র এবং তারােদর
নীেচ এই মািটেত| েজরুশােলেমর েলাকরা সূযর্, চন্দ্র, তারােদর ভােলাবাসেতা| তারা ওেদর েসবা করেতা,
অনুসরণ করেতা, উপেদশ চাইেতা এবং পূজা করেতা| িকন্তু েকউ েসই অিস্থ একিত্রত কের পুনরায় সমািধস্থ
করেব না| সুতরাং েসই অিস্থগুেলা পশুেদর িবষ্ঠার মেতা ছিড়েয় িছিটেয় পেড় থাকেব|

3 “আিম েজার কের িযহূদার েলাকেদর িভেটমািট ছাড়া করব| তােদর িবেদেশর মািটেত পািঠেয় েদব|
যুেদ্ধ েয সমস্ত িযহূদার মানুষ েবঁেচ িগেয়েছ তারাও মৃতুয্ কামনা করেব|” এই িছল প্রভুর বাতর্ া|

পাপ এবং শািস্ত
4 “িযরিময় এই কথাগুিল িযহূদার েলাকেদর বেল দাও: �প্রভু এই কথাগুিল বলেলন:
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“ �যিদ েকান মানুষ পেড় যায়,
েস আবার উেঠ দঁাড়ায়

এবং যিদ েকউ ভুল পেথ যায় েস আবার সিঠক পেথ িফের আেস|
িযহূদার েলাকরা ভুল পেথ িগেয়িছল|

5 িকন্তু েজরুশােলেমর ঐসব েলাকরা
েকন েসই একই ভুল পেথ চলেত লাগল?
তারা িফের এল না,

বরং তারা িনেজেদর ৈতরী িমেথয্েকই িবশ্বাস করল|
6আিম তােদর কথা মন িদেয় শুেনিছ|

িকন্তু তারা সততার সেঙ্গ কথা বেল না|
তােদর পােপর জনয্ তারা দুঃখ প্রকাশ করল না|

তারা িচন্তা করল না তারা কতখািন অসৎ |
তারা িচন্তা না কের কাজ কের|

তারা যুদ্ধেক্ষেত্র ছুেট েবড়ােনা েঘাড়ােদর মত|
7 এমন িক আকােশর পাখীরাও

কাজ করবার সিঠক সময়িট জােন|
সারস, পায়রা, েবগবান এবং গায়ক পাখীরাও জােন

নতুন বাসায় কখন উেড় েযেত হয়|
িকন্তু আমার েলাকরা জােননা প্রভু তােদর কাছ েথেক িক চান|

8 “ �েতামরা বেল চেলেছা, �েতামরা প্রভুর িশক্ষায় জ্ঞানী হেয় উেঠছ!�
িকন্তু তা সিতয্ নয়| কারণ শাস্ত্রিবদরা িমথয্া িলেখিছেলন|
9ঐ “জ্ঞানী বয্িক্তরা” প্রভুর িশক্ষামালা েমেন চলেত অস্বীকার কেরেছ|

সুতরাং তারা প্রকৃতপেক্ষ জ্ঞানী বয্িক্ত নয়|
েসই “জ্ঞানী বয্িক্তেদর” ফঁােদ েফলা হেয়িছল|

তারা িবহবল এবং লিজ্জত হেয়েছ|
10 তাই আিম তােদর স্ত্রীেদর অনয্ পুরুষেদর হােত তুেল েদব|

আিম তােদর জিমসমূহ দান কের েদব অনয্ মািলকেদর|
কু্ষদ্র েথেক গুরুত্বপূণর্ সবাই শুধু েবশী পয়সা চায়|

ভাববাদী েথেক যাজকেদর প্রেতয্েকই িমথয্া কথা বেল|
11আমার েলাকরা খুব বােজ ভােব আহত হেয়েছ|

িকন্তু ভাববাদী ও যাজকরা ক্ষতগুিলেত পট্টি েবঁেধ েদবার বদেল ওগুেলােক সামানয্ আঁচড় বেল গণয্
কেরেছ|

তারা বেল, “সব িকছু িঠকঠাক আেছ!”
আসেল িকছুই িঠক েনই!

12 মন্দ কােজর জনয্ তােদর লিজ্জত হওয়া উিচৎ |
িকন্তু তারা এতটুকু লিজ্জত নয়|

তারা তােদর পােপর বয্াপাের যেথষ্ট িবব্রত নয়|
তাই অনয্েদর মেতা তারাও শািস্ত পােব|
যখন আিম অনয্েদর শািস্ত েদব তখন তােদরও ছঁুেড় েফলব মািটেত|� ”

প্রভু এই কথাগুিল বলেলন|

13 “ �েতামােদর ফসল ঘের েতালার উৎসব আর পািলত হেব না|
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আিম েতামােদর সমস্ত ফল ও শসয্সমূহ েকেড় েনব তাই আর ফসল েতালা হেব না|”
এই িছল প্রভুর বাতর্ া|

“দ্রাক্ষা-েক্ষেত েকান দ্রাক্ষা থাকেব না| থাকেব না েকান ডুমুর গাছ|
এমন িক গােছর পাতা পযর্ন্ত শুিকেয় যােব|

আিম েতামােদর যা িদেয়িছলাম সব িকছু িনেয় েনব|� ”

14 “েকন আমরা এখােন বেস আিছ?
আশ্রেয়র জনয্ আমােদর দুগর্িবিশষ্ট শহরগুিলেত যাওয়া যাক|

যিদ আমােদর প্রভু ঈশ্বর মারেতই চান, তাহেল েসখােন মরাই আমােদর পেক্ষ ভাল|
আমরা প্রভুর িবরুেদ্ধ পাপ কেরিছ|
তাই ঈশ্বর আমােদর িবষাক্ত জল পান করেত িদেয়েছন|

15আমরা শািন্ত আশা কেরিছলাম
িকন্তু িকছুই ভােলা হল না|

আমরা আশা কেরিছলাম িতিন আমােদর ক্ষমা করেবন|
িকন্তু শুধুই িবপযর্য় আসেছ|

16 দান পিরবারেগাষ্ঠীর েদশ েথেক
শত্রুপেক্ষর েঘাড়ােদর েহ্রষা ধ্বিন আমরা শুনেত পািচ্ছ|
মািট েকঁেপ উেঠেছ তােদর পােয়র কু্ষেরর শেব্দ|

তারা এই েদেশর সব িকছু ধ্বংস করেত আসেছ|
তারা ধ্বংস করেত আসেছ এই শহর এবং শহেরর েলােকেদর|”

17 “িযহূদার েলাকরা, আিম েতামােদর আক্রমণ করার জনয্ িবষধর সাপ পাঠািচ্ছ|
িযহূদার এই সােপেদর েকউ িনয়ন্ত্রণ করেত পারেব না|
সাপরা েতামােদর েছাবল মারেব|”

এই িছল প্রভুর বাতর্ া|

18 ঈশ্বর, আিম ভীষণ দুঃিখত ও পরম েবদনায় আিছ|
19আমার েলাকেদর কথা শুনুন|

এেদেশর সবর্ত্র মানুষ সাহােযয্র জনয্ আতর্ িচৎকার করেছ|
তারা বলেছ, “প্রভু িক িসেয়ােন এখনও আেছন?

িসেয়ােনর রাজা এখনও িক েসখােন আেছন?”

িকন্তু ঈশ্বর বলেলন, “িযহূদার েলাকরা িভনেদেশর মূির্ত্তর পূজা কের এেসেছ|
েসটা আমােক প্রচণ্ড রুদ্ধ কের তুেলেছ|

েকন তারা এই কাজ কেরিছল?”
20 এবং েলাকরা বলল, “ফসল কাটার সময় েপিরেয় িগেয়েছ|

গ্রীষ্মও চেল িগেয়েছ|
তবুও আমরা রক্ষা েপলাম না|”

21আমার েলাকরা কষ্ট েপেয়েছ বেল আিমও বয্িথত|
দুঃেখ আমার কথা বন্ধ হেয় িগেয়েছ|
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22 িগিলয়েদ িনশ্চয়ই ডাক্তার এবং ওষুধ আেছ|
তাহেল আমার েলাকেদর আঘাত েকন সাের িন?

9
1 যিদ আমার মাথা ভির্ত্ত জল থাকেতা,

যিদ আমার েচাখ অশ্রু-জেলর ঝণর্া হেতা
তাহেল আিম আমার েলােকেদর ধ্বংেসর জনয্ সারা িদনরাত কঁাদতাম|

2 মরুভূিমর মােঝ আমার যিদ একটা েছাট্ট বািড় থাকেতা,
েযখােন পিথক ক্লান্ত হেয় রাত কাটায়,

তাহেল আিম আমার েলাকেদর তয্াগ করেত পারতাম|
তােদর কাছ েথেক সের েযেত পারতাম|

কারণ তারা ঈশ্বেরর প্রিত িবশ্বস্ত নয়,
তারা প্রেতয্েক ঈশ্বেরর িবরুদ্ধাচরণ কেরেছ|

3 “িজহবা হল তােদর ধনুেকর মেতা|
আর েসখান েথেক তীেরর মেতা উেড় আেস এক রািশ িমেথয্|

এই েদেশর সতয্ নয়, চািরিদেক েকবল িমেথয্রই জয়জয়কার|
এখানকার েলাকরা একটা পাপ েথেক আেরক পােপর পেথ েহঁেটেছ|

তারা আমােক জােন না|”
প্রভু এই কথাগুিল বলেলন|

4 “প্রিতেবশীেদর লক্ষয্ কর!
িনেজর ভাইেকও িবশ্বাস কেরা না|

কারণ তারা প্রেতয্েক ঠগ, প্রতারক,
প্রেতয্ক প্রিতেবশীই ওর িপছেন কথা বেল|

5 প্রেতয্েক তার প্রিতেবশীেক িমেথয্ বেল|
েকউ সিতয্ কথা বেল না|

িযহূদার েলাকরা শুধু
িমেথয্ই বলেত িশেখেছ|

যতক্ষণ না তারা খুব ক্লান্ত হেয় িফের এেলা
ততক্ষণ তারা পাপাচার চািলেয় িগেয়িছল|

6 মন্দ মন্দেকই অনুসরণ কের
এবং িমেথয্ অনুসরণ কের িমথয্ােক|
েলাকরা আমােক িচনেত অস্বীকার কেরিছল|”

প্রভু এই কথাগুিল বলেলন|

7 সুতরাং প্রভু সবর্শিক্তমান বলেলন:
“খঁািট ধাতু িক না তা েবাঝার জনয্ একজন শ্রিমক আগুেন গািলেয় েদেখ|
েযেহতু আমার আর অনয্ েকান িবকল্প েনই

তাই আিম িযহূদার েলাকেদর এই ভােবই পরীক্ষা করব|
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আমার েলাকরা পাপ কেরেছ|
8 তীক্ষ্ণ তীেরর ফলার মেতা তােদর িজহবা|

তা েথেক শুধু িমেথয্ই উচ্চািরত হয়|
প্রেতয্ক বয্িক্ত তার প্রিতেবশীর সেঙ্গ বনু্ধভােব কথা বেল,

িকন্তু েস েগাপেন তােক আঘাত করবার পিরকল্পনা কের|
9 িযহূদার েলাকেদর আিম শািস্ত েদবই|”
এই হল প্রভুর বাতর্ া|
“তুিম জােনা এই ধরেণর েলাকেক আমার শািস্ত েদওয়া উিচৎ |

তােদর েযাগয্ শািস্তই আিম েদব|”

10আিম (িযরিময়) পাহাড়েদর জনয্ আতর্ িচৎকার কের উঠেবা|
শূনয্ জিমর জনয্ েশােকর গান গাইব|
কারণ জীিবত সব িকছু সিরেয় েনওয়া হেয়েছ|

েকান মানুষ এখন েসখােন হঁােট না|
েকান গবািদ পশুর আওয়াজ েসখােন েশানা যােব না|

পশু এবং পাখীরা
দূের েকাথাও চেল িগেয়েছ|

11 “আিম (প্রভু) েজরুশােলম শহরেক জঞ্জােলর সূ্তেপ পিরণত করব|
এ হেব েশয়ালেদর েদশ|

িযহূদার সমস্ত শহরেক আিম ধ্বংস করব
যােত েসখােন েকউ বাস করেত না পাের|”

12 এই িজিনসগুিল েবাঝার মেতা েকান যেথষ্ট জ্ঞানী বয্িক্ত আেছ িক?
প্রভুর দ্বারা িশক্ষণপ্রাপ্ত এমন িকছু েলাক আেছ িক যারা প্রভুর বাতর্ া বয্াখয্া করেত পারেব?

েকন েসই েদশিট ধ্বংস হেয় েগল?
েকন তা শূনয্ মরুভূিমেত পিরণত হেয়িছল?
েসখােন েকান মানুষ েকন েযেত পাের না?

13 প্রভু প্রশ্নগুিলর উত্তর িদেয়েছন|
প্রভু বেলেছন, “এসবগুেলা ঘেটেছ কারণ িযহূদার েলাকরা আমার িশক্ষামালা অনুসরণ করা েছেড়

িদেয়িছল|
আিম তােদর িশক্ষামালা িদেয়িছলাম|

িকন্তু তারা আমার কথা শুনেত অস্বীকার কেরিছল|
তারা আমার িশক্ষামালােক অনুসরণ কেরিন|

14 একগঁুেয়, েজদী, িযহূদার েলাকরা িনেজর মেতা কের চেলিছল|
তারা বােলর মূির্ত্ত অনুসরণ কেরিছল|

মূির্ত্তেদর অনুসরণ করার িশক্ষা
তােদর িপতারাই িদেয়িছল|”

15 তাই প্রভু সবর্শিক্তমান, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর বেলন:
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“শীঘ্রই আিম িযহূদার েলাকেদর িতক্ত খাদয্ েখেত বাধয্ করব|
আিম তােদর িবষাক্ত জল পান করেত বাধয্ করব|

16অনয্ সমস্ত েদেশ আিম িযহূদার েলাকেদর ছিড়েয় েদব|
অদু্ভত েদশগুিলেত তারা বাস করেব|

তারা এবং তােদর িপতারা কখেনাই ঐ সব েদেশর কথা েশােনিন বা জােন না|
আিম েলাকেদর তরবাির হােত পাঠােবা|

তারা িযহূদার সব েলাকেদর হতয্া করেব|”

17 সবর্শিক্তমান প্রভু বেলন:
“এখন এইগুিল িনেয় ভােবা!

অেন্তয্ষ্টি িক্রয়ায় কঁাদার জনয্ ভাড়ােট মিহলােদর ডােকা (রুদািল)|
েয মিহলারা ভােলা কঁাদেত পাের তােদর পাঠাও|

18 েলাকরা বলল,
�তাড়াতািড় েসই মিহলারা আসুক
এবং তােদর আমার জনয্ কঁাদেত দাও|

তােদর কান্না েদেখ আমােদরও েচাখ েথেক ঝণর্া বেয় যােব|�

19 “িসেয়ান েথেক িচৎকার কের কান্নার শব্দ েশানা যােচ্ছ|
�আমরা সিতয্ই ধ্বংস হেয় িগেয়িছ!
আমরা সিতয্ই লিজ্জত!

আমােদর েদশ েছেড় আমােদর চেল েযেতই হেব|
কারণ ঘরবািড় সব ধ্বংসসূ্তেপ পিরণত হেয় িগেয়েছ|� ”

20 িযহূদার মিহলারা এখন প্রভুর বাতর্ া েশান|
েশান প্রভুর মুখ িনঃসৃত শব্দ|

প্রভু বলেছন, “েতামরা েতামােদর েমেয়েদর েশখাও িক কের িচৎকার কের কঁাদেত হয়|
প্রেতয্ক মিহলােকই এই েশাক সঙ্গীত গাওয়া িশখেত হেব|

21 “মৃতুয্ এেসেছ| প্রিতিট ঘেরর জানালা িদেয় মৃতুয্ েভতের এেসেছ|
মৃতুয্ আমােদর প্রাসাদগুিলেত এেসেছ|

মৃতুয্ এেসেছ রাস্তায় েখলেত থাকা আমােদর সন্তানেদর কােছ|
মৃতুয্ এেসেছ যুবকেদর প্রকাশয্ সমােবেশ|”

22 িযরিময়, এই কথা বল:
“প্রভু বেলন, �েগাবেরর মেতা মৃতেদহগুিল মােঠ ছিড়েয় িছিটেয় থাকেব|

চাষীেদর কাটা শেসয্র মেতা মািটেত পেড় থাকেব মৃতেদহ|
িকন্তু েকউ তােদর একিত্রত করেব না|� ”

23 প্রভু বেলন,
“িবজ্ঞ বয্িক্তেদর তােদর জ্ঞােনর

বড়াই করা উিচৎ নয়|
শিক্তশালী বয্িক্তেদর তােদর শিক্তর

বড়াই করা উিচৎ নয়|
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ধনী বয্িক্তেদর তােদর ধন িনেয়
বড়াই করা উিচৎ নয়|

24 িকন্তু যিদ েকউ বড়াই করেত চায়
তাহেল তােদর এগুিলর জনয্ বড়াই করেত দাও:

েয েস আমােক জানেত িশেখেছ তা িনেয় েস বড়াই করুক|
তােক বড়াই করেত দাও েয েস েবােঝ েয আিম প্রভু, আিম দয়ালু এবং নয্ায়িনষ্ঠ এবং আিমই
পৃিথবীেত ভােলা কাজ কির| ওগুিলেক আিম ভােলাবািস|”

এই হল প্রভুর বাতর্ া|

25 এই বাতর্ ািট প্রভুর কাছ েথেক এেসেছ, “সময় আসেছ যখন আিম শািস্ত েদব সমস্ত েলাকেদর যারা
শুধুমাত্র শারীিরকভােব সুন্নৎ কেরেছ| 26আিম িমসু িযহূদা, ইেদাম, অেম্মান, েমায়াব এই সমস্ত েদশগুিলর
েলাক এবং মরুভূিমেত বাস করা েলাকেদর কথা বলিছ| ঐ সব েদশগুিলর েলাকরা শরীের সিতয্কােরর
সুন্নৎ কেরিন| আর ইস্রােয়েলর পিরবারবেগর্র েলাকরা তােদর হৃদেয়র সুন্নৎ কেরিন|”

10
প্রভু এবং মূির্ত্তরা

1 ইস্রােয়লীয়রা, প্রভুর কথা েশান! 2 প্রভু যা বেলেছন তা হল:

“িভনেদশীযেদর মেতা বাস েকােরা না|
আকােশ িবেশষ িচহ্ন েদেখ ভীত হেয়া না|

অনয্ েদেশর েলােকরা এই িচহ্ন েদেখ ভীত|
িকন্তু েতামরা এসব েদেখ ভয় েপেয়া না|

3অনয্ েদেশর রীিত েকান িকছুর েযাগয্ নয়|
কারণ তােদর েদবতা িকছু নয়, শুধু মূির্ত্ত মাত্র|
তােদর মূির্ত্ত প্রিতমা েছাট্ট কােঠর ৈতরী|
শ্রিমকরা জঙ্গেল কাঠ েকেটিছল, তারপর তারা তা এেনিছল এবং তােক মূির্ত্তসমূেহর রূপ িদেয়িছল|
4 েসই মূির্ত্তেক সুন্দর কের েতালার জনয্ কােঠর মূির্ত্তেত েসানা রূেপা লািগেয়েছ|
তারপর েসই মূির্ত্তরা যােত পেড় না যায় তার জনয্

তারা হাতুিড় ও েপেরেকর সাহােযয্ তােদর মািটেত আবদ্ধ কেরেছ|
5অনয্ানয্ জািতসমূেহর মূির্ত্তগুেলা তরমুজ েক্ষেত কাকতাড়ুযার মত|

ঐ মূির্ত্তরা কথা বলেত পাের না|
তারা িনেজর পােয় হঁাটেত পাের না|

তাই েলাকরা তােদর কঁােধ কের বেয় িনেয় েবড়ায়|
সুতরাং ঐ মূির্ত্তেদর ভয় েপও না|

তারা েতামােদর েযমন সাহাযয্ করেত পারেব না,
েতমন েকান ক্ষিতও করেত পারেব না|”

6 প্রভু আপিন মহান!
আপনার মেতা আর েকউ েনই|
আপনার নাম হল মহান এবং শিক্তমান!

7 েহ ঈশ্বর, প্রেতয্েকর আপনােক সম্মান জানােনা উিচৎ |
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আপিন হেলন সমস্ত েদেশর রাজা|
আপিন তােদর সম্মান পাওয়ার েযাগয্|

জািতগুিলর মেধয্ অেনক িবজ্ঞ বয্িক্ত আেছন, িকন্তু েকউ আপনার মেতা িবজ্ঞ নয়|

8অনয্ েদেশর সমস্ত েলাকরা হল িনেবর্াধ|
তােদর িশক্ষামালা আেস মূলয্হীন কােঠর মূির্ত্তসমূহ েথেক|

তােদর েদবতারা হল শুধু মাত্র কােঠর মূির্ত্ত|
9 তারা েসই মূির্ত্ত ৈতরী করেত তশীর্েশর রূেপা

এবং ঊফেসর েসানা বয্বহার কেরেছ|
ছুেতার িমস্ত্রী এবং স্বণর্কার শ্রিমকরা তােদর েসই মূির্ত্তেদর ৈতরী কেরেছ|
তারা েসই মূির্ত্তেদর েবগুনী ও নীল রেঙর েপাশাক পিরেয়েছ|

“দক্ষ কারীগররা” ঐ “েদবতােদর” ৈতরী কেরেছ|
10 িকন্তু প্রভুই হেলন সিতয্কােরর ঈশ্বর|

িতিনই একমাত্র ঈশ্বর িযিন জীিবত|
িতিন হেলন সবর্কােলর রাজা|

ঈশ্বর রুদ্ধ হেল পৃিথবী েকঁেপ ওেঠ
এবং েসই েক্রাধ থামােনার ক্ষমতা ঐ িভেন্দশীেদর েনই|

11 প্রভু বলেলন, “এই বাতর্ া ঐ েলাকেদর জািনেয় দাও|
�ঐ ভ্রান্ত েদবতা পৃিথবী ও স্বগর্েক ৈতরী কেরিন|
তারা ধ্বংস হেব এবং তােদর স্বগর্ ও মতর্ য্ েথেক অদৃশয্ কের েফলা হেব|� ”

12 ঈশ্বর হেলন েসই একজন িযিন এই পৃিথবী ৈতরী করেত
তঁার শিক্ত বয্বহার কেরিছেলন|

ঈশ্বর তঁার জ্ঞান িদেয় এই পৃিথবীেক ৈতরী কেরেছন|
তঁার জ্ঞান ও েবাধশিক্ত িদেয় পৃিথবীর ওপের আকােশর আচ্ছাদন ৈতরী কেরেছন|

13 ঈশ্বরই উচ্চ বজ্রিনেঘর্াষ, বনয্া ও বৃষ্টির কারণ|
িতিনই পৃিথবীর সবর্ত্র েমেঘর সৃষ্টি কেরেছন|

িতিনই বৃষ্টির সেঙ্গ িবদুয্ৎ পাঠান|
িতিনই হাওয়ার সৃষ্টি কেরন|

14 মানুষ এেতা েবাকা!
িনেজর হােত ৈতরী মূির্ত্তেদর কােছই স্বণর্কার শ্রিমকরা েবাকা বেন েগল|

ঐ মূির্ত্তরা িমেথয্ ছাড়া আর িকছু নয়,
ওরা েবাধু্বিদ্ধহীন|

15ঐ মূির্ত্তরা েকান িকছুর েযাগয্ নয়|
ওেদর িনেয় েকৗতুক করা যায়|

িবচােরর সময়
ঐ মূির্ত্তেদর ধ্বংস করা হেব|

16 িকন্তু যােকােবর ঈশ্বর ঐ মূির্ত্তেদর মেতা নয়|
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ঈশ্বর সব িকছু সৃষ্টি কেরেছন|
ইস্রােয়েলর পিরবারবগর্েক িতিন তঁার িনেজর েলাক বেল িনবর্াচন কেরিছেলন|

ঈশ্বেরর নাম হল “প্রভু সবর্শিক্তমান|”

ধ্বংস আসেছ
17 েতামােদর যথাসবর্স্ব িনেয় চেল যাবার জনয্ ৈতরী হও|
িযহূদার েলাকরা েতামরা শহেরর মেধয্ বন্দী হেয় আেছা

এবং েতামােদর চািরিদেক শত্রুরা িঘের রেয়েছ|
18 প্রভু বলেলন,
“এই বার আিম িযহূদার েলাকেদর এই েদেশর বাইের েবর কের েদব|

আিম তােদর কােছ যন্ত্রণা ও অশািন্ত আনব|
তারা যােত উিচৎ িশক্ষা পায় তার জনয্ আিম এগুিল করব|”

19 হায় আিম (িযরিময়) খুব বােজভােব আঘাত েপেয়িছ|
এই আঘােত আিম আহত এবং েসের উঠেত পারব না|

তবুও আিম িনেজেক বললাম, “এটা আমার অসুখ
এবং এর মেধয্ িদেয়ই আমােক কষ্ট েপেত হেব|”

20আমার তঁাবু ধ্বংস হেয় িগেয়েছ|
তঁাবুর সমস্ত দিড় িছন্ন িভন্ন হেয় িগেয়েছ|

আমার সন্তানরা আমায় তয্াগ কের চেল িগেয়েছ|
আমার তঁাবু খািটেয় েদবার জনয্ েকান েলাক েনই|

আমােক স্থায়ী একটা আস্তানা
গেড় েদবার জনয্ও েকউ েনই|

21 েমষপালকরা েনতৃবৃন্দ হল িনেবর্াধ|
তারা প্রভুেক েখঁাজার েচষ্টা কেরিন|

তারা জ্ঞানী নয়, তাই তােদর েমেষর পাল
িবিচ্ছন্ন হেয় েগেছ এবং হািরেয় িগেয়েছ|

22 েশান! উত্তর িদেক প্রচণ্ড েশারেগাল উেঠেছ|
একিট ৈসনয্বািহনী িযহূদার শহরগুিলেক ধ্বংস কের েদেব|

িযহূদা শূনয্ এক মরুভূিমেত পিরণত হেব|
েসখােন শুধু েশয়াল চের েবড়ােব|

23 প্রভু, আিম জািন েয েলাকরা সিতয্ সিতয্ জােন না িক কের তােদর ভাগয্ িনয়ন্ত্রণ করেত হয়|
েলাকরা সিতয্ সিতয্ জােন না িক ভােব সিঠক পেথ জীবনযাপন করেত হয়|

24 প্রভু, আমােদর েশাধন করুন,
িকন্তু নয্ায়িনষ্ঠ েহান|
েরাধ আমােদর আর শািস্ত েদেবন না!

25 যিদ আপিন রুদ্ধ হন
তাহেল অনয্ েদশগুিলেক শািস্ত িদন|

তারা আপনােক েচেন না, সম্মান কের না|
তারা আপনার উপাসনাও কের না|

ওই েদশগুিল যােকােবর পিরবারেক ধ্বংস কেরিছল|
ধ্বংস কেরিছল ইস্রােয়লেক|
তারা ধ্বংস কেরিছল ইস্রােয়েলর স্বেদশেক|
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11
বেন্দাবস্ত ভঙ্গ হল

1 প্রভুর এই বাতর্ া িযরিময়র কােছ এেস েপৗছঁােলা: 2 “চুিক্তর ভাষা েশান িযরিময়| তুিম যা শুনেব তা
িযহূদার েলােকেদর বলেব| েজরুশােলম বাসীেদরও বলেব| 3 প্রভু, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর এইগুিল বলেলন:
�যারা এই চুিক্ত মানেব না তােদর অমঙ্গল হেব|� 4 েতামােদর পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গআিম েয চুিক্ত কেরিছলাম
তার সম্বেন্ধ বলিছ| িমশর েথেক যখন তােদর আিম িনেয় এেসিছলাম তখনই এই চুিক্ত কেরিছলাম| িমশেরর
প্রচুর সমসয্া িছল েলাহা গলােনা গরম িছল েসখােন| আিম ওেদর বেলিছলাম, আমােক েমেন চেলা এবং
আমার আেদশমেতা কাজ কেরা| যিদ তা কেরা তাহেল েতামরা হেব আমার েলাক| আিম হব েতামােদর
ঈশ্বর|

5 “আিম েতামােদর পূবর্পুরুষেদর কােছ েয প্রিতশ্রুিত কেরিছলাম তা বজায় রাখেত এটা কেরিছলাম|
আিম কথা িদেয়িছলাম েয, তােদর এমন উবর্র জিম েদব যা েথেক দুধ আর মধু সংগৃহীত হেব| এবং েতামরা
এখন েসই েদেশই বাস করেছা|”
আিম (িযরিময়) উত্তের জানালাম, “আেমন, প্রভু|”
6 প্রভু আমােক বলেলন, “িযরিময়, এই বাতর্ া তুিম িযহূদার শহরগুিলেত এবং েজরুশােলেমর

রাস্তাগুিলেত ধেমর্াপেদশ দ্বারা প্রচার কেরা| এই হল বাতর্ া: চুিক্তর বযান েশান এবং িবিধগুিলেক মানয্
কেরা| 7আিম েতামােদর পূবর্পুরুষেদর িমশর েথেক িনেয় আসার সময় সতকর্ বাণী িদেয়িছলাম| েসই িদন
েথেক আজ পযর্ন্ত বাের বাের আিম তােদর সতকর্ কের এেসিছ| আিম তােদর আমােক েমেন চলার কথা
বেলিছলাম| 8 িকন্তু েতামােদর পূবর্পুরুষ আমার কথা েশােনিন| তারা িছল একঁগুেয, েজদী| তারা তােদর
দুষ্ট অন্তের যা ভাবত তাই করত| চুিক্তেত বলা হেয়েছ েয যিদ তারা ঈশ্বরেক অমানয্ কের তাহেল তােদর
অমঙ্গল হেব| আিম তােদর আেদশ িদেয়িছলাম এই বেন্দাবস্ত মানেত| িকন্তু তারা তা মােনিন| তাই আিম
তােদর অমঙ্গল ঘটােবা|”

9প্রভু আমােক বলেলন, “িযরিময়, আিম জািন িযহূদা ও েজরুশােলেমর েলাকরা েগাপন ছক কেষেছ|
10 তারা তােদর পূবর্পুরুষেদর মেতা পাপ কাজ করেছ| তােদর পূবর্পুরুষরা আমার বাতর্ া শুনেত অস্বীকার
কেরিছল| তারা অনয্ েদবতার পূজা কেরিছল| আিম তােদর পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ েয চুিক্ত কেরিছলাম তা
িযহূদা ও ইস্রােয়েলর পিরবার ভঙ্গ কেরেছ|”

11 তাই প্রভু বলেলন, “আিম খুব শীঘ্রই িযহূদার েলাকেদর ভয়ঙ্কর অিনষ্ট করব| তারা পালােত পারেব
না| তারা অনুতপ্ত হেব এবং তারা আমার কােছ এেস িচৎকার কের সাহাযয্ চাইেব| িকন্তু আিম তােদর কথা
কােনই তুলব না| 12 িযহূদা ও েজরুশােলম শহেরর েলাকরা তখন সাহােযয্র প্রাথর্নায় ছুেট যােব তােদর
মূির্ত্তেদর কােছ| ঐ েলাকরা মূির্ত্তেদর সামেন ধুপধূেনা জ্বালােব| িকন্তু েসই ভয়ঙ্কর সময় যখন আসেব তখন
মূির্ত্তরা িযহূদার েলাকেদর েকান সাহাযয্ই করেত পারেব না|

13 “িযহূদার েলাকরা, েতামােদর অসংখয্ মূির্ত্ত আেছ| িযহূদার যত শহর আেছ ততগুিল সংখয্ক মূির্ত্ত
আেছ| েতামরা ঐ িবরিক্তকর মূির্ত্ত �বাল� এর জনয্ বহু েবদী ৈতরী কেরিছেল| েজরুশােলেম যতগুিল
সংখয্ক রাস্তা আেছ ততগুিল েবদী ৈতরী কেরিছেল|

14 “িযরিময় েতামায় বেলিছ িযহূদার েলাকেদর জনয্ প্রাথর্না েকােরা না| তােদর জনয্ িকছু েচেযা না|
তােদর জনয্ প্রাথর্না করেল আিম শুনব না| ওরা কষ্ট পােবই| কষ্ট েপেল তখন তারা আমার সাহােযয্র জনয্
কঁাদেব| িকন্তু আিম তােদর কথা শুনব না|

15 “আমার েপ্রিমকা (িযহূদা) আমার উপাসনা গৃেহ েকন?
তার ওখােন থাকার েকান অিধকার েনই|
েস অেনক পাপ কাজ কেরেছ|

িযহূদা তুিম িক মেন কর িবেশষ প্রিতশ্রুিতসমূহ ও পশুবিলসমূহ েতামােক ধ্বংেসর হাত েথেক বঁাচােত
পারেব?
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তুিম িক মেন কর আমােক ৈনেবদয্ উৎসগর্ কের তুিম শািস্তর হাত েথেক েরহাই পােব?”

16 প্রভু েতামােক একিট নাম িদেয়িছেলন|
িতিন েতামােক “মেনারম এক হিরত্ পণর্ িজতবৃক্ষ” বেল ডাকেতন|

িকন্তু এক প্রবল ঝেড়র সাহােযয্ প্রভু ঐ গােছ আগুন লািগেয়
তার শাখাপ্রশাখা পুিড়েয় ছাই কের েদেবন|

17 প্রভু সবর্শিক্তমান েতামােক েরাপণ কেরিছেলন
এবং িতিন বেলিছেলন েয িবপযর্য় েতামার কােছ আসেব|

কারণ ইস্রােয়ল ও িযহূদার পিরবার
অেনক ক্ষিতকর অিনষ্ট কাজ কেরেছ|

তারা বাল মূির্ত্তর উেদ্দেশয্ বিল িদেয়েছ
এবং আমােক রুদ্ধ কেরেছ|

িযরিময়র িবরুেদ্ধ চক্রান্ত
18 প্রভু আমােক েদখােলন অনােথােতর মানুষ িক ভােব আমার িবরুেদ্ধ চক্রান্ত কেরেছ| প্রভু আমােক

এইসব েদখােলন, যােত আিম জানেত পাির েয তারা আমার িবরুেদ্ধ| 19 আমার িবরুেদ্ধ েলাকেদর এই
ষড়যেন্ত্রর কথা প্রভু আমােক জানাবার আেগ আিম িছলাম একজন িনরীহ েমষশাবেকর মত, জবাই এর
অেপক্ষারত| আিম এই ষড়যেন্ত্রর কথা ঘুণাক্ষেরও েটর পাইিন| তারা আমার সম্বেন্ধ এই কথাগুিল বেলিছল:
“চেলা ঐ গাছেক এবং গােছর ফলেক আমরা ধ্বংস কের িদই| চেলা তােক হতয্া কির| তাহেল মানুষ
তােক ভুেল যােব|” 20 িকন্তু প্রভু আপিন হেলন িনরেপক্ষ িবচারক| আপিন জােনন িকভােব মানুেষর হৃদয়
ও মেনর পরীক্ষা িনেত হয়| আিম আপনােক আমার যুিক্তগুেলা সািজেয় েদব এবং আপিনই আমার হেয়
ওেদর েযাগয্ শািস্ত েদেবন|

21অনােথােতর মানুষ িযরিময়েক হতয্ার পিরকল্পনা কেরিছল| তারা িযরিময়েক বেলিছল, “প্রভুর হেয়
ভাববাণী করেল েতামােক আমরা হতয্া করব|” প্রভু েসই অনােথােতর েলাকেদর বয্াপাের একিট িসদ্ধান্ত
িনেলন| 22 প্রভু সবর্শিক্তমান বলেলন, “আিম অনােথােতর েসই েলাকগুেলােক খুব শীঘ্রই েযাগয্ শািস্ত
েদব| তােদর যুবেকরা যুেদ্ধ মারা যােব| তােদর েছেলেমেয়রা খােদয্র অভােব মারা যােব| 23 অনােথাত
শহেরর েকউ েবঁেচ থাকেব না| আিম তােদর শািস্ত েদব| আিমই ওেদর অমঙ্গল ঘটােবা|”

12
ঈশ্বেরর কােছ অিভেযাগ জানােলা িযরিময়

1 প্রভু, আিম যিদ আপনার সেঙ্গ তকর্ কির,
তাহেল আপিনই সবর্দা সিঠক, ধমর্ময|

তবুও আিম আপনার কােছ কেয়কিট ভুল-ভ্রািন্ত সম্বেন্ধ প্রশ্ন করেত চাই|
েকন দুষ্ট েলাকরাই সফলতা প্রাপ্ত?
েকন িবশ্বাসঘাতকরা শািন্তেত থােক?

2আপিনই েসই একজন িযিন দুষ্ট েলাকেদর এখােন েরেখেছন|
বৃেক্ষর মেতা, তারা এখন তােদর িশকড় মািটর অেনক গভীের িবস্তার কেরেছ, ফুেল েফঁেপ উেঠেছ
ফলমুল|

মুেখ তারা বেল েবড়ায় আপিন ওেদর খুবই কােছর এবং িপ্রয়|
িকন্তু হৃদেয় ওরা আপনার কাছ েথেক বহুদূের|

3 িকন্তু প্রভু, আপিন আমার হৃদয় জােনন|
আপিন আমােক েদেখেছন এবং আমার হৃদয় ও মেনর পরীক্ষা িনেয়েছন|
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জবাই করার আেগ েমষেদর েযমন টানেত টানেত িনেয় যাওয়া হয়, েতমন কেরই ঐ পাপী েলাকেদর
তািড়েয় িনেয় যান|

জবাইেয়র িদেন ওেদর জবাইেয়র জনয্ েবেছ িনন|
4কতিদন আর এই েদশ শুষ্ক থাকেব?

ঐ দুষ্ট েলাকেদর কারেণ এই েদেশর পশু এবং পাখীরা মারা িগেয়েছ|
িকন্তু তবুও দুষ্ট েলাকরা বেল,

“আমােদর িক দশা হেব তা েদখার জনয্
িযরিময় ততিদন পযর্ন্ত জীিবত থাকেব না|”

ঈশ্বর িযরিময়েক উত্তর িদেলন
5 “িযরিময়, তুিম যিদ েলাকেদর সেঙ্গ েদৗড় প্রিতেযািগতায় ক্লান্ত হেয় পেড়া,

তাহেল িক কের তুিম েঘাড়ােদর সেঙ্গ প্রিতেযািগতা করেব?
তুিম যিদ িনরাপদ স্থােনই হঁািপেয ওেঠা,

তাহেল িবপদ সঙু্কল জায়গায় িক করেব?
যদর্ েনর নদী তীের েবেড় ওঠা কঁাটা েঝােপ পড়েল

তুিম িক করেব?
6 েতামার িবরুেদ্ধ যারা চক্রান্ত কেরেছ

তারা হল েতামার িনেজর ভােযরা এবং েতামার িনেজর পিরবােরর েলাকরা|
েতামারই পিরবােরর েলাকরা েতামার িবরুেদ্ধ গেজর্ উেঠেছ|

ওরা েতামার সেঙ্গ বনু্ধর মেতা কথা বলেলও
ওেদর িবশ্বাস কেরা না|”

প্রভু তার েলাকেদর বািতল করেলন, িযহূদা
7 “আিম প্রভু আমার সমস্ত ঘরবািড়

এবং আমার সমস্ত সম্পিত্ত* পিরতয্াগ কেরিছ|
আিম যােক ভালবািস েসই তােক (িযহূদা) আিম তার শত্রুেদর তােক িদেয় িদেয়িছ|
8 িহংস্র িসংেহর মেতা আমার েলাকরা আমার িবরুেদ্ধ চেল িগেয়েছ|
তারা আমার িদেক তািকেয় গজর্ ন কেরিছল

তাই আিম তােদর েছেড় চেল িগেয়িছ|
9আমার েলাকরা শকুন পিরবৃত

মৃত প্রায় জন্তুর মেতা হেয় উেঠেছ|
তােদর িঘের পাক খােচ্ছ েলাভী শকুেনর দল|

বনয্ জন্তুরা এেসা,
এেসা িকছু খাবার েতামােদর জনয্ পেড় আেছ|

10 বহু েমষশাবক (েনতারা) আমার দ্রাক্ষােক্ষত নষ্ট কের িদেয়েছ|
তারা আমার েক্ষেত চারা গাছগুিলেক পােয় মািড়েয় িগেয়েছ|
তারা আমার সবুজ শেসয্ ভরা েক্ষতেক মরুভূিমেত পিরণত কেরেছ|

11আমার মাঠেক তারা মরুভূিম বািনেয় েফেলেছ|
সবুজ েক্ষত এখন সমূ্পণর্রূেপ শুকেনা|

েসখােন েকউ বাস কের না|
পুেরা েদশটাই এখন শুকেনা|

ঐ েদশেক যত্ন করবার জনয্
েকউ েসখােন পেড় েনই|

12 ৈসনয্রা ঐ মরুভূিমেত এেসিছল িজিনষপত্র লুঠ করেত|

* 12:7: ঘরবািড় � সম্পিত্ত তার অথর্ হল িযহূদার েলাকরা|
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প্রভু েসই ৈসনয্েদর বয্বহার কেরিছেলন ঐ েদশেক শািস্ত েদবার জনয্|
েদশিটর এক প্রান্ত েথেক অপর প্রান্ত পযর্ন্ত েলােকরা শািস্ত েপেয়িছল|

েকান বয্িক্ত িনরাপদ িছল না|
13 মানুষ গেমর চাষ করেব|

িকন্তু ফসল কাটার িদেন গােছ শুধু কঁাটাই খঁুেজ পােব|
যিদ তারা সমূ্পণর্রূেপ পিরশ্রান্ত হেয় যাওয়া পযর্ন্তও কাজ কের,

তবু তারা তােদর কিঠন পিরশ্রেমর মূলয্ পােব না|
তারা তােদর শসয্ েদেখ লিজ্জত হেব|

প্রভুর েরাধই এগুিল ঘটার কারণ|”

ইস্রােয়েলর প্রিতেবশীেদর প্রিত প্রভুর প্রিতশ্রুিত
14 প্রভু যা বলেলন তা হল: “ইস্রােয়েলর চারপােশর েদশগুিলেত যারা বাস কের তােদর সেঙ্গ আিম

িক করব তা আিম েতামােক বেল েদব| তারা দুষ্ট েলাক| আিম ইস্রােয়েলর েলাকেদর েয েদশ িদেয়িছলাম
তা তারা ধ্বংস কের িদেয়িছল| আিমও ঐ পাপীেদর েদশ েথেক ছঁুেড় বাইের েবর কের েদব| তােদর সেঙ্গ
িযহূদার েলাকেদরও একই অবস্থা করব| 15 েদশ েথেক তােদর তািড়েয় েদওয়ার পর আিম তােদর জনয্
সমবয্িথত হব| আিম প্রেতয্ক পিরবারেক তােদর সম্পিত্তেত এবং তােদর েদেশ আবার িফিরেয় আনব|
16 আিম চাই তারা ভাল কের িশক্ষা িনক| অতীেত তারা আমার েলােকেদর বাল মূির্ত্তর নােম প্রিতশ্রুিত
িনেত িশিখেয়িছল| এখন আিম চাই তারা তােদর নতুন িশক্ষা একই ভােব পাক| আিম চাই তারা আমার নাম
বয্বহার করেত িশখুক| আিম চাই তারা বলুক, �েযমন প্রভু আেছন|� যিদ ওরা এরকম কের তাহেল ওরা
সাফলয্ পােব এবং আিম ওেদর আমার েলাকেদর সেঙ্গ থাকেত েদব| 17 িকন্তু যিদ ঐ জািতিট আমার
বাণী না েশােন তাহেল আিম তােদর পুেরাপুির ধ্বংস কের েদব| আিম তােদর মৃত গােছর মেতা উপেড়
েফলেবা|” এিট হল প্রভুর বাতর্ া|

13
কিটবেস্ত্রর সংেকত

1 প্রভু আমােক যা বেলেছন তা হল: “িযরিময়, যাও একিট েক্ষৗম কিট বস্ত্র িকেন আেনা এবং ওিট
েতামার কিটেদেশর চারপােশ শক্ত কের জড়াও| ওিটেক িভজেত িদও না|”

2 সুতরাং আিম একিট কিট বস্ত্র িকেন আনলাম| প্রভুর কথা মেতা েকামের জিড়েয় িনলাম| 3 িদ্বতীয়বার
প্রভুর বাতর্ া আমার কােছ এেলা| 4 এই িছল বাতর্ া: “িযরিময়, িকেন আনা কিটিট পের তুিম ফরাৎ নদীর
কােছ যাও| েসখােন কিটিট একিট পাথেরর ফঁােক লুিকেয় রােখা|”

5 সুতরাং আিম প্রভুর কথা মেতা ফসু নদীর কােছ িগেয় কিটিট লুিকেয় রাখলাম| 6অেনকিদন পের প্রভু
আমােক বলেলন, “িযরিময়, এখন তুিম আবার ফরাৎ নদীর কােছ িগেয় লুেকােনা কিটিট িনেয় এেসা|”

7 তখন আিম আবার ফরােতর কােছ িগেয় পাথেরর ফঁাক েথেক কিটিট েবর করার পর েদখলাম েয
ওটা নষ্ট হেয় িগেয়েছ| আর েকান মেতই ওটা পরার মেতা অবস্থায় েনই|

8তখনআবার প্রভুর বাতর্ া আমার কােছ এেলা| 9প্রভু যা বেলিছেলন, “েযমন ঐ কিটিট নষ্ট হেয় িগেয়েছ
িঠক েতমিন আিম িযহূদা এবং েজরুশােলেমর অহঙ্কারী মানুষেদর ধ্বংস কের েদব| তােদর দপর্ চূণর্ করব|
10আিম িযহূদার সমস্ত দুষ্ট ও অহঙ্কারী েলাকেদর ধ্বংস কের েদব| তারা আমার বাতর্ াসমূহ শুনেত অস্বীকার
কেরিছল| তারা একগঁুেয়, েজদী| তারা িনেজর মেতা কের চেলেছ| তারা অনয্ েদবতােদর পূজা কেরেছ|
িযহূদার েলাকেদর অবস্থা হেব ঐ কিটর মেতা| তারা ধ্বংস হেবই| 11 একজন বয্িক্ত েযমন কের েকামের
কিট বস্ত্র জড়ায িঠক েতমন কের আিম ইস্রােয়ল এবং িযহূদার সমস্ত েলাকেক আমার েকামেরর চারপােশ
জিড়েয় িনলাম| এিট হল প্রভুর বাতর্ া| “আিম ঐ সব মানুষেদর িনেজর েলােক পিরণত করার জনয্ই এটা
কেরিছলাম| ওরা আমার িনজস্ব েলােক পিরণত হেল আিম মান সম্মান খয্ািত সব িকছু েপতাম| িকন্তু ওরা
আমার কথা শুনল না|”
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িযহূদার প্রিত সতকর্ বাণী
12 “িযরিময়, িযহূদার েলাকেদর বেলা: �প্রভু, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর যা বলেলন তা হল: চামড়ার ৈতরী

প্রেতয্কিট দ্রাক্ষারস রাখার থিল দ্রাক্ষারেস ভের থাকা উিচৎ |� ওরা েতামােক মৃদু েহেস বলেব, �আমরা িক
জািন না েয প্রিতিট চামড়ার ৈতরী দ্রাক্ষারস রাখার থিল দ্রাক্ষারেস পূণর্ থাকা উিচৎ |� 13তখন তুিম তােদর
বলেব, �প্রভু যা বেলেছন তা হল: আিম এই েদেশর সমস্ত েলাকেক অথর্াৎ দায়ুেদর িসংহাসেন উপিবষ্ট
রাজােদর, যাজকেদর, ভাববাদীেদর এবং েজরুশােলেমর সমস্ত েলাকেদর মৎততায পূণর্ করব| 14 িযহূদার
েলাকরা আমার কারেণ েহঁাচট খােব এবং পরস্পেরর ঘােড় পড়েব| িপতাপুত্র িমেলও পা জড়াজিড় করেব
আর েহঁাচট েখেয় আছেড় পড়েব|� এই হল প্রভুর বাতর্ া| �আমার সমেবদনােক আিম িযহূদার েলাকেদর
ধ্বংস করা েথেক িবরত করেত েদব না| িযহূদার েলাকেদর ধ্বংস করার েক্ষেত্র আিম িবনু্দমাত্র িবচিলত হব
না|� ”

15 মেনােযাগ িদেয় েশান|
প্রভু েতামােদর সেঙ্গ কথা বেলেছন|
েতামরা গবর্ কেরা না|

16 েতামােদর প্রভু ঈশ্বরেক সম্মান কেরা|
তঁার প্রশংসা কেরা, না হেল িতিন অন্ধকার বেয় আনেবন|

েযখােন েতামরা আেলার জনয্ অেপক্ষা করছ এবং আশা করছ,
েসই অন্ধকার পাহাড়গুিলেত েহঁাচট খাবার আেগ এবং পড়বার আেগ

প্রভুর প্রশংসা কর, নাহেল িতিন েসটােক ভয়াবহ অন্ধকাের পিরণত করেবন|
িতিন আেলািটেক গাঢ় অন্ধকাের পিরবির্তত করেবন|

17 যিদ েতামরা প্রভুর কথা না েশান,
েতামােদর অহঙ্কার আমােক ভীষণ দুঃখ েদেব|

আিম মুখ লুিকেয় িচৎকার কের কঁাদব|
আমার েচাখ িদেয় অেঝাের অশ্রু-ধারা বইেত থাকেব|
কারণ প্রভুর পালেক বন্দী কের িনেয় যাওয়া হেব|

18 রাজা এবং তঁার স্ত্রীেক বেলা,
“িসংহাসন েথেক েনেম এেসা|
েতামােদর েচাখ ধঁাধােনা রাজমুকুট মাথা েথেক খেস পড়েছ|”

19 েনেগেভর মরু শহরগুিলেত তালা লাগােনা হেয়েছ
এবং েকান বয্িক্ত তা খুলেত পারেব না|

িযহূদার সমস্ত মানুষেক িনবর্াসেন পাঠােনা হেয়েছ|
তােদর েজেলর কেয়দীেদর মেতা বেয় িনেয় যাওয়া হেয়েছ|

20 েজরুশােলম েদখ! উত্তর িদক েথেক শত্রুরা আসেছ|
েতামার েমেষর পাল* েকাথায়?

ঈশ্বর েতামােদর ঐ চমৎ  কার েমেষর পালিট িদেয়িছেলন|
েতামােদর ওটার েদখােশানা করবার কথা িছল|

21 প্রভু যখন েতামার কােছ েতামার েমেষর পােলর িহেসব িদেত বলেবন,
তখন তুিম িক বলেব?
কথা িছল তুিম েতামার েলাকেদর ঈশ্বর সম্বেন্ধ িশক্ষা েদেব|

েতামার েনতােদর তােদর েনতৃত্ব েদবার কথা িছল|

* 13:20: েমেষর পাল এখােন �পাল� শব্দিট েবাঝায় েজরুশােলেমর আেশপােশর সব শহরেক, েজরুশােলম হেচছ েমষপালক আর
িযহূদার শহরগুিল তার েমেষর পাল|
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িকন্তু তারা তােদর কাজ কেরিন|
তাই েতামােক েবশী দুঃখ যন্ত্রণা সহয্ করেত হেব|

েস যন্ত্রণা হেব একজন মিহলার প্রসব যন্ত্রণার মেতা|
22 তুিম হয়েতা িনেজেক িজেজ্ঞস করেব,

“আমার েক্ষেত্র এইসব খারাপ বয্াপারগুেলা েকন ঘটল?”
েতামার অেনক পােপর জনয্ ঐ সব ঘেটেছ|

েতামার েপাশাক িঁছেড় েফলা হেয়েছ এবং েতামার জুেতােকই িনেয় চেল েগেছ|
তারা েতামােক িবব্রত, িবরক্ত করার জনয্ই ওগুেলা কেরেছ|

23 একজন কােলা চামড়ার মানুষ কখনও তার গােয়র রক্ত পালটােত পাের না|
এবং িচতাও তার গােয়র দাগ পালটােত পাের না|

েসই রকম ভােব েজরুশােলম তুিম েকানিদন পালটােব না এবং ভাল কাজ করেত পারেব না|
তুিম সবর্দাই খারাপ কাজ করেব|

24 “আিম েতামােক েজার কের ঘর ছাড়া করেবা|
তুিম িদকিবিদক েছাটাছুিট করেব|
তুিম ভূিষর মেতা মরু ঝেড় উেড় যােব|

25 এসবই েতামােদর ভােগ্য় ঘটেব|
েতামােদর বয্াপাের আমার এটাই পিরকল্পনা|”

এই হল প্রভুর বাতর্ া|
“েকন এটা ঘটেব?

কারণ তুিম আমায় ভুেল িগেয়িছেল|
তুিম মূির্ত্তেদর িবশ্বাস কেরিছেল|

26 েজরুশােলম আিম েতামােক উলঙ্গ কের ছাড়ব|
সবাই েতামােক েদখেব|

তুিম লিজ্জত হেব|
27 েতামার ভয়াবহ কাজ আিম েদেখিছ|

আিম েতামােক একজন বয্ািভচািরণীর মত হািসমুেখ
েতামার েপ্রিমকেদর সেঙ্গ েযৗনসহবাস করেত েদেখিছ|

আিম েতামােক মােঠ-ঘােট এবং পাহাড় চূড়ায় েবশয্ার মত বয্বহার করেত েদেখিছ|
েজরুশােলম! এর জনয্ েতামার জীবেন চরম দুির্দন ঘিনেয় আসেব|

আিম অবাক হেয় ভাবিছ আর কতিদন তুিম এইসব েনাংরা পাপ কাজ কের যােব|”

14
খরা এবং ভ্রান্ত ভাববাদীরা

1 খরা সম্বেন্ধ িযরিময়র প্রিত প্রভুর বাতর্ া:

2 “িযহূদার েলাকরা মৃত বয্িক্তেদর জনয্ িচৎকার কের কঁাদেব|
িযহূদার শহরগুিলেত েলাকরা আেরা েবশী দুবর্ল হেয় পড়েব|
তারা মািটেত শুেয় পেড় থাকেব|

েজরুশােলমবাসী ঈশ্বেরর কােছ িচৎকার কের সাহাযয্ প্রাথর্না করেব|
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3 েনতারা তােদর পিরচারকেদর জল আনেত পাঠােব|
জলাধাের পিরচারকরা এেস

জল েদখেত পােব না|
শূনয্ পাত্র িনেয় িফের যােব,

তারা লজ্জায় মাথা ঢাকেব|
4 চাষীরা চরম েবদনা পােব ও লিজ্জত হেব|

েকউ ফসল েবানার জনয্ মািট কষর্ন কের িন|
এক েফঁাটা বৃষ্টির েদখা েনই

তাই লজ্জায় তারা মাথা ঢাকেব|
5 তৃেণর অভােব হিরণী তার সদয্জাত সন্তানেক

একাকী মােঠই েরেখ চেল যােব|
6 বনয্ গাধারা পাহােড় দঁািড়েয়

েশয়ােলর মেতা ঘ্রাণ েনেব|
িকন্তু তারা েকান খাবােরর সন্ধান পােব না|

কারণ মােঠ েকান সবুেজর িচহ্ন থাকেব না|”

7 “আমরা আমােদর ভুলগুেলা বুঝেত েপেরিছ|
আমরা আমােদর পােপর জনয্ কষ্ট পািচ্ছ|
েহ প্রভু, আপনার নােমর েদাহাই, আমােদর সাহাযয্ করবার জনয্ িকছু করুন|

আমরা স্বীকার করিছ আমরা পাপী,
আমরা বার বার আপনার িবরুেদ্ধ িগেয়িছ|

8 ঈশ্বর, আপিনই ইস্রােয়েলর আশা ভরসা|
এর আেগও বহুবার আপিন ইস্রােয়লেক সমসয্ার হাত েথেক বঁািচেয়েছন|

িকন্তু এখন আপিন একজন িবেদশীর মেতা বয্বহার করেছন|
আপিন েযন পিথেকর মেতা এক রািত্র থাকার জনয্ই এখােন এেসেছন|

9আপিন েযন স্তিম্ভত এক মানুষ|
আপিন েযন একজন ৈসিনক যার প্রাণ বঁাচােনার েকান ক্ষমতা েনই|

িকন্তু প্রভু, আপিন আমােদর সেঙ্গই আেছন|
আপনার নাম ধেরই আমােদর ডাকা হয় সুতরাং আমােদর সাহাযয্ না কের আপিন চেল যােবন না|”

10 িযহূদার েলাকেদর সম্বেন্ধ প্রভু যা বেলেছন তা হল: “িযহূদার েলাকরা আমােক েছেড় িদেত
ভােলাবােস| তারা আমােক তয্াগ করা েথেক িনেজেদর িনবৃত্ত কেরিন| সুতরাং এখন প্রভুও তােদর গ্রহণ
করেবন না| প্রভু এখন তােদর সব বােজ কাজ করার কথা স্মরণ করেবন| প্রভু তােদর পােপর শািস্ত
েদেবন|”

11 প্রভু আমােক বেলিছেলন, “িযরিময়, িযহূদার েলাকেদর জনয্ ভাল িকছু েচেয় আমার কােছ প্রাথর্না
েকােরা না| 12 খুব সম্প্রিত হয়েতা িযহূদার েলাকরা উপবাস করেত এবং আমার কােছ প্রাথর্না করেত শুরু
করেব| িকন্তু আিম তােদর প্রাথর্না শুনব না| এমনিক তারা যিদ আমােক েহামবিল এবং শসয্ ৈনেবদয্ িদেত
চায় তাও আিম গ্রহণ করব না| যুদ্ধ েডেক এেন িযহূদার েলাকেদর আিম ধ্বংস করব| আিম তােদর খাদয্
সিরেয় িনেয় যাব| এবং তারা দুির্ভেক্ষর সামেন পড়েব| মহামারী েডেক এেন আিম তােদর ধ্বংস করব|”

13 িকন্তুআিম প্রভুেক বেলিছলাম, “প্রভু, আমার মািলক, ভাববাদীরা েলাকেদর অনয্ িকছু বলিছল| তারা
িযহূদার েলাকেদর বলিছল, �শত্রুর তরবাির েতামােদর ক্ষিত করেব না| েতামরা অনাহাের কষ্ট পােব না|
প্রভু েতামােদর এই েদেশ শািন্ত এেন েদেব|� ”
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14তখন প্রভু আমােক বেলিছেলন, “িযরিময়, ঐ ভাববাদীরা আমার নাম িনেয় িমেথয্ ধেমর্াপেদশ প্রচার
করেছ| আিম ঐ ভাববাদীেদর পাঠাই িন| আিম তােদর আমার কথা িদেয় আেদশও িদইিন| ঐ ভাববাদীরা
িমেথয্ দশর্ন, মূলয্হীন যাদু এবং জাগরণ-স্বপ্ন প্রচার করেছ| েসটা তােদর িনজস্ব ধয্ান-ধারণা| েয ধারণা
অন্তঃসারশূনয্ েভাজবািজ ছাড়া আর িকছু নয়| 15 ঐ ভাববাদীরা, যারা আমার নাম িনেয় ধমর্-প্রচার কের
তােদর নােম আিম এ-ই বিল| আিম তােদর পাঠাই িন| ঐ ভাববাদীরা বেলিছল, �েকান শত্রু এই েদশ
আক্রমণ করেত পারেব না| এই েদেশ অনাহার বেল িকছু থাকেব না|� ঐ ভাববাদীরা অনাহাের মারা যােব
এবং শত্রুর তরবািরর আঘােত তােদর মৃতুয্ ঘটেব| 16এবং েলাকেদর, যােদর ভাববাদীরা ধেমর্াপেদশ িদত,
তােদর রাস্তায় ছঁুেড় েফেল েদওয়া হেব| অনাহাের এবং শত্রুর তরবািরেত তােদর মৃতুয্ ঘটেল েকউ তােদর
কবর িদেত এিগেয় আসেব না| েকউই আসেব না, এমন িক তােদর স্ত্রী পুত্র কনয্ারাও নয়| আিম তােদর
শািস্ত েদব|

17 “িযরিময়, িযহূদার েলাকেদর কােছ
এই বাণী উচ্চারণ কেরা:

�আমার েচাখ জেল ভের িগেয়েছ, িদন রািত্র আিম শুধুই কঁাদব|
আিম আমার অক্ষত েযানী কনয্ার জনয্ কঁাদব এবং কঁাদব আমার েলােকেদর জনয্|

কারণ েকউ তােদর আঘাত কেরেছ|
তারা গুরুতরভােব আহত|

18 যিদ আিম েসই েদশিটেত যাই
তেব আিম তরবািরর আঘােত িনহত মানুষেদর েদখেত পাব|

যিদ আিম েসই শহের যাই
তাহেল খােদয্র অভােব বহু অসুস্থ মানুষেক েদখেত পাব|

যাজক এবং ভাববাদীেদর
েকানও িভেন্দেশ িনেয় যাওয়া হেয়েছ|� ”

19 েলাকরা বলল, “প্রভু আপিন িক িযহূদােক পুেরাপুির বািতল কের িদেয়েছন?
প্রভু আপিন িক িসেয়ানেক ঘৃণা কেরন?

আপিন আমােদর এমন আঘাত কেরেছন েয আমরা আর কখনও সুস্থ হেয় উঠেত পারেবা না|
েকন আপিন এরকম করেলন?

আমরা শািন্তর আশায় বেস থাকেলও
ভাল িকছু ঘটেছ না|

আমরা েসের ওঠার অেপক্ষায় বেস রইলাম
িকন্তু শুধুই সন্ত্রাস এেলা|

20 প্রভু, আমরা জািন আমরা খারাপ েলাক|
আমরা জািন আমােদর পূবর্পুরুষরাও অেনক খারাপ কাজ কেরিছল|
হঁয্া আমরা আপনার িবরুেদ্ধ অেনক পাপ কেরিছ|

21আপনার নােমর েদাহাই, আমােদর েঠেল সিরেয় রাখেবন না|
আপনার মিহমািন্বত িসংহাসনেক অসম্মান অনাদেরর পাত্র করেবন না|

আপনার সেঙ্গ আমােদর চুিক্তর কথা স্মরণ করুন|
আপিন েসই চুিক্ত ভঙ্গ করেবন না|

22 িবেদশী মূির্ত্তেদর বৃষ্টি আনার ক্ষমতা েনই|
আকােশরও বৃষ্টি ঝরােনার শিক্ত েনই|

আপিনই আমােদর একমাত্র আশা ভরসা|
আপিনই সব িকছুর স্রষ্টা|”
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15
1 প্রভু আমােক বেলিছেলন, “এমন িক যিদ েমািশ এবং শমূেয়ল আমার কােছ িযহূদার েলাকেদর হেয়

প্রাথর্না কের তাহেলওআিম তােদর প্রিত করুণা করব না, িযরিময়| িযহূদার েলাকেদরআমার কােছ আসেত
িদও না| ওেদর চেল েযেত বেলা| 2 ওরা হয়েতা েতামােক িজেজ্ঞস করেব, �আমরা েকাথায় যাব?� তুিম
ওেদর একথা বেলা: প্রভু যা বলেলন,

“ �আিম িকছু েলাকেক মৃতুয্র জনয্ মেনানীত কেরিছ|
তারা মরেব|

আিম তরবাির িদেয় িনহত হবার জনয্ িকছু মানুষেক িনবর্াচন কেরিছ|
তারা তরবািরর আঘােতই মারা যােব|

আিম িকছু েলাকেক িনবর্াচন কেরিছ অনাহাের মৃতুয্র জনয্|
তারা অনাহােরই মারা যােব|

আিম িকছু েলাকেক বন্দী কের িবেদেশ পাঠাবার জনয্ িনবর্াচন কেরিছ,
তারা িবেদেশ কেয়দীেদর মেতা বন্দী থাকেব|

3আিম তােদর িবরুেদ্ধ চার ধরেণর ধ্বংসকারকেক পাঠাব|�
এই হল প্রভুর বাতর্ া|
�আিম তরবাির হােত শত্রুেক পাঠাব তােদর মারেত|
আিম েসই মৃতেদহগুিল েটেন িনেয় েযেত কুকুর পাঠাব|
আিম িচল, শকুন এবং বনয্ জন্তুেদর পাঠাব

তােদর মাংস খাওয়ার জনয্|
4আিম িযহূদার েলাকেদর ভয়ঙ্কর এক উদাহরণ িহেসেব

সারা িবেশ্বর সামেন খাড়া করব|
েযেহতু িযহূদার রাজা িহিষ্কেয়র পুত্র

মনঃিশ েজরুশােলেম কুকমর্ কেরিছল
তাই আিমও িযহূদার সেঙ্গ েসই একই িজিনষ করব|�

5 “েজরুশােলম শহর েকউ েতামার জনয্ দুঃখ অনুভব করেব না|
েকউ দুঃেখ েতামার জনয্ েকঁেদ উঠেব না|
এমন িক তুিম েকমন আেছা এ কথা িজজ্ঞাসা করবার দায় কােরা থাকেব না|

6 েজরুশােলম, তুিম আমায় েছেড় চেল িগেয়িছেল|”
এই হল প্রভুর বাতর্ া|
“বারবার তুিম আমােক েছেড় চেল িগেয়েছা|

তাই আিম েতামােক শািস্ত েদব এবং ধ্বংস করব|
েতামার শািস্ত িপেছােত িপেছােত আিম ক্লান্ত|

7 িযহূদার েলাকেদর আিম আমার কঁাটায়ুক্ত দণ্ড িদেয় তুেল আলাদা কের েদব|
শহেরর ফটেকর সামেন েথেকই তােদর িবিচ্ছন্ন কের েদব|

আমার েলাকরা বদলায় িন|
তাই আিম তােদর ধ্বংস করব|
আিম তােদর েছেলেমেয়েদর সিরেয় িনেয় যাব|

8অেনক স্ত্রী তােদর স্বামীেক হারােব|
সমুেদ্র যত বািল আেছ তার েথেকও েবশী সংখয্ার িবধবা েসখােন বাস করেব|

আিম দুপুের বেয় আনব এক ধ্বংসকতর্ ােক|
েসই ধ্বংসকতর্ া িযহূদার যুবকেদর মােক হতয্া করেব,
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িযহূদার েলাকেদর জনয্ আিম শুধু ভয় আর যন্ত্রণা বেয় আনেবা|
খুব শীঘ্রই আিম এিট ঘটােবা|

9 তােদর শত্রু তরবাির হােত আক্রমণ কের হতয্া করেব|
িযহূদার জীিবত সমস্ত েলাকেক তারা হতয্া করেব|

একজন মােয়র হয়ত সাত জন পুত্র থাকেব,
িকন্তু তার সব পুত্রই মারা যােব|

েসই মিহলা শুধু কঁাদেতই থাকেব যতক্ষণ পযর্ন্ত না তার িনঃশ্বাস বন্ধ হেয় যায়|
েস মানিসক ভােব সমূ্পণর্ িবপযর্স্ত হেয় পড়েব|
তার উজ্জ্বল িদনগুিল দুঃেখর অন্ধকার গ্রাস কের েনেব|”

িযরিময় পুনরায় ঈশ্বরেক অিভেযাগ জানাল
10 মা, আিম (িযরিময়) দুঃিখত

েয তুিম আমায় জন্ম িদেয়েছা|
আিমই হিচ্ছ েসই বয্িক্ত যােক

পুেরা েদশিটেক অিভযুক্ত ও সমােলাচনা করেত হেব|
আিম ধারদাতাও নই, ধারগ্রাহকও নই|

তবু আমােক প্রেতয্েক অিভশাপ িদেচ্ছ|
11 প্রভু, আিম সিতয্ই আপনােক ভাল ভােব েসবা কেরিছ|

আমার শত্রুরা যখন আমায় িবপেদ েফেলিছল তখন আিম আপনার কােছ প্রাথর্না কেরিছ|

িযরিময়েক ঈশ্বেরর উত্তর
12 “িযরিময় তুিম জােনা েয

েকউ েলাহােক চূণর্ করেত পাের না|
এমন িক িপতলেকও নয়|

আিম উত্তেরর়* েলাহার কথা বলিছ|
13 িযহূদার েলাকেদর প্রচুর ধনসম্পিত্ত আেছ|

আিম েসই সব সম্পিত্ত অনয্েদর মেধয্ িবিলেয় েদব|
ঐ েলাকেদর ঐ সব সম্পিত্ত িকনেত হেব না|

েকন? কারণ িযহূদার েলাকরা অেনক অেনক পাপ কেরেছ|
তারা িযহূদার সবর্ত্র পাপ কেরেছ|

14 িযহূদার েলাকরা, েতামােদর আিম েতামােদর শত্রুর কােছ দাস কের রাখেব|
অেচনা এক েদেশ েতামরা দাসত্ব করেব|

আিম প্রচণ্ড রুদ্ধ|
আমার েরাধ হল তপ্ত আগুেনর মেতাই
এবং েতামরা তােত পুেড় মরেব|”

15 প্রভু, আপিন আমােক বুঝেত েপেরেছন|
আমােক মেন েরেখ আমােক রক্ষা করুন|

েলাকরা আমােক আঘাত কের চেলেছ|
ওেদর েযাগয্ শািস্ত িদন|

ওেদর প্রিত আপিন েয ৈধেযর্য্র পরীক্ষা িদেচ্ছন
তােত আিম েযন ধ্বংস হেয় না যাই|

আমার সম্বেন্ধ ভাবুন|
* 15:12: উত্তর বািবেলর েয ৈসনয্রা উত্তর েথেক এেস িযহূদার েদশেক আএমণ করেব, এখােন তােদর কথা বলা হেচছ|



িযরিময় 15:16 1115 িযরিময় 15:21

আপনার জনয্ েয কষ্ট ও যন্ত্রণা আিম েভাগ করিছ েস বয্াপাের একটু ভাবুন প্রভু|
16আপনার বাতর্ া আমার কােছ েপৗেঁছিছল|

আপনার কথাগুেলা আমার কােছ এেসিছল এবং েসগুিল আিম হজম কের েফললাম|
আপনার বাতর্ া আমােক খুশী কেরিছল|

আমােক আপনার নােম ডাকেত পারবার জনয্ আিম খুশী হেয়িছলাম|
আপনার নাম হল: “প্রভু সবর্শিক্তমান|”
17আিম কখনও জনতার সেঙ্গ বিসিন|

েযেহতু তারা আমােক িনেয় হাসাহািস কেরিছল|
আিম িনেজেক িনেয় বেসিছলাম, কারণ আপনার প্রভাব আমার ওপর রেয়েছ|
আমার চারপােশ অসততার জনয্ই আপিন আমােক েক্রাধ িদেয় ভের িদেয়িছেলন|
18আিম বুঝেত পাির না েকন এখনও আিম বয্াথা েবাধ কির|

আিম বুঝেত পাির না েকন আমার ক্ষত েসের ওেঠ না|
প্রভু, আমার মেন হয় আপিন বদেল িগেয়েছন|

আপিন হেলন শুিকেয় যাওয়া ঝণর্া|
িকংবা হঠাৎ  জেলর প্রবাহ েথেম যাওয়া একিট ঝণর্া|

19 তখন প্রভু বেলিছেলন, “িযরিময়, তুিম িনেজেক বদিলেয় আমার কােছ িফের এেসা
তাহেল েতামােক শািস্ত েদব না|

তুিম যিদ িনেজেক পিরবতর্ ন কের আমার কােছ িফের আস
তাহেলই তুিম আমার েসবা করেত পারেব|

ঐসব মূলয্হীন কথা না বেল যিদ তুিম গুরুত্বপূণর্ কথা বলেত পােরা
তেবই তুিম আমার হেয় কথা বলেত পারেব|

িযহূদার েলাকেদর িনেজেদর বদেল েফেল েতামার কােছ িফের আসেত হেব িযরিময়|
িকন্তু তুিম িনেজেক তােদর মেতা কের বদিলও না|

20আিম েতামােক এমন শিক্তশালী কের তুলব
েয েলােক ভাবেব তুিম

িপতেলর েদওয়ােলর মেতা কিঠন|
িযহূদার েলােকরা েতামার সেঙ্গ যুদ্ধ করেলও

েতামােক ওরা পরািজত করেত পারেব না|
কারণ আিম েতামার সেঙ্গ আিছ|

আিম েতামােক সাহাযয্ করব|
আিমই েতামােক রক্ষা করব|”

এই হল প্রভুর বাতর্ া|
21 “আিম েতামােক ঐসব দুষ্ট েলাকেদর হাত েথেক রক্ষা করব|

ওরা েতামােক ভয় েদখােব| িকন্তু আিম েতামােক ওেদর হাত েথেক রক্ষা করেবা|”

16
প্রলেয়র িদন
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1 প্রভুর বাতর্ া আমার কােছ এেসিছল: 2 “িযরিময় তুিম িবেয় করেত পারেব না| এখােন েতামার েকান
সন্তান থাকেব না|”

3 িযহূদার েছেলেমেয়েদর সম্বেন্ধ প্রভু এগুিল বলেলন| এবং েসই সমস্ত েছেলেমেয়েদর িপতা ও মাতার
সম্বেন্ধ প্রভু যা বলেলন: 4 “ঐ েলাকগুেলার ভয়ঙ্কর মৃতুয্ আসেব| েকউ তােদর জনয্ কঁাদেব না| তােদর
জনয্ েকউ িচতা জ্বালােব না| মৃতেদহগুিল িবষ্ঠার মেতা ছিড়েয় িছিটেয় পেড় থাকেব| ওেদর মৃতুয্ ঘটেব
একজন শত্রুর তরবািরর আঘােত অথবা তারা মারা যােব অনাহাের| মৃতেদহগুিল শকুন এবং বনয্ পশুেদর
খাদয্ হেব|”

5 সুতরাং প্রভু বলেলন, “িযরিময় েকান শ্রাদ্ধ বাড়ীেত েযও না| েতামার তােদর জনয্ দুঃখ প্রকাশ করার
দরকার েনই| কারণ আিম আমার আশীবর্াদ িফিরেয় িনেয়িছ| আিম িযহূদার েলাকেদর প্রিত দয়া েদখাব না|
আিম তােদর জনয্ দুঃখও প্রকাশ করব না|” এই হল প্রভুর বাতর্ া|

6“িযহূদার সাধারণ এবং গুরুত্বপূণর্ মানুষ সকেলই মারা যােব| েকউ তােদর শবেদহ কবর েদেব না, েকউ
কঁাদেবও না| েকউ তােদর জনয্ েশাক প্রকাশ কের মাথার চুল কািমেয় েফলেব না| 7 এন্দনরত েলাকেদর
জনয্ েকউ খাবার িনেয় আসেব না| েয সমস্ত েলাকরা তােদর অিভভাবেকর মৃতুয্েত েশাক করেছ তােদর
েকান বয্িক্ত আরাম েদেব না| যারা কঁাদেব তােদর জনয্ পানীয় জেলর বয্বস্থাও েকউ কের েদেব না|

8 “িযরিময়, েকান উৎসব মুখর বািড়েত যােব না এবং েসই বািড়েত েকান িকছু েখেতও বসেব না| 9প্রভু
সবর্শিক্তমান, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর এই কথাগুিল বলেলন, �খুব শীঘ্রই আিম সমস্ত আনন্দ েকালাহেলর শব্দ
বন্ধ কের েদব| একিট িববাহ সভায় েলােকরা েয সব শব্দসমূহ কের আিম েস সব বন্ধ কের েদব| েতামার
জীবন কােলই এগুিল ঘটেব| আিম এই কাজগুিল দ্রুত করব|�

10 “িযরিময়, িযহূদার েলাকেদর তুিম এই কথাগুিল জািনেয় দাও| তারা েতামােক িজেজ্ঞস করেব,
�প্রভু েকন আমােদর সম্বেন্ধ এই ভয়ঙ্কর কথাগুিল বেলেছন? আমরা িক অনয্ায় কেরিছ? আমােদর
প্রভু ঈশ্বেরর িবরুেদ্ধ আমরা িক পাপ কেরিছ?� 11 তখন তুিম এগুিল তােদর অবশয্ই বলেব: �েতামােদর
পূবর্পুরুষরা আমােক তয্াগ কেরিছল বেলই েতামােদর জীবেন এসব ভয়ঙ্কর িজিনষ আসেব|� এই হল প্রভুর
বাতর্ া| �তারা আমােক তয্াগ কের অনয্ েদবতােদর েসবা কেরিছল| তারা অনয্ েদবতােদর পূজা কেরিছল|
েতামােদর পূবর্পুরুষরা আমার িবধানেক অস্বীকার কের আমােক তয্াগ কেরিছল| 12 িকন্তু েতামরা েয সব
পাপ কাজ কেরছ তা েতামােদর পূবর্পুরুষেদর পাপকাজ েথেক অেনক খারাপ| েতামরা একগঁুেয়, েজদী|
েতামরা আমােক অমানয্ কের যা খুশী তাই কেরেছা| 13তাই েতামােদর আিম এেদেশর বাইের ছঁুেড় েফলব|
আিম েতামােদর েজার কের িবেদেশ পাঠাব| এমন এক েদেশ পাঠাব যা েতামােদর পূবর্পুরুষেদরও অেচনা|
েসখােন েতামরা অনয্ানয্ মূির্ত্তেদর েসবা করেত পারেব| আিম েতামােদর েকান রকম সাহাযয্ করেত যাব
না|�

14 “েলাকরা প্রিতশ্রুিত কেরা এবং বেলা, �প্রভুর অিস্তত্ব েযমন িনিশ্চত, িযিন আমােদর িমশর েথেক
েবর কের এেনেছন �� েসই রকম িনিশ্চতরূেপ| িকন্তু সময় এিগেয় আসেছ|” এই হল প্রভুর বাতর্ া, “যখন
মানুষ আর ঐ কথা বলেব না| 15 েলাকরা তখন নতুন িকছু বলেব| তারা বলেব, �প্রভুর অিস্তত্ব েযমন িনিশ্চত
িযিন আমােদর উত্তেরর েদশ েথেক বার কের এেনিছেলন, েসই রকম িনিশ্চতভােব|� িতিন তােদর িনেয়
এেসিছেলন েসই সব েদেশর বাইের েথেক েযখােন তােদর িতিন পািঠেয়িছেলন...� েকন তারা একথা
বলেব? কারণ আিম ইস্রােয়লীয়েদর পূবর্পুরুেষর মািটেত িফিরেয় আনব|

16 “খুব শীঘ্রই আিম অেনক েজেলেক এেদেশ পাঠাব” এই হল প্রভুর বাতর্ া| ঐ েজেলরা িযহূদার
েলাকেদর ধরেব| তারপর আিম অেনক িশকারীেক এেদেশ পাঠাব|* তারা পাহােড়, পবর্েত, পাথেরর খঁােজ
েযখােনই িযহূদার েলাকেদর েদখেত পােব, েসখােনই তােদর িশকার করেব| 17 তারা যা কের তার সবই
আিম েদখেত পািচ্ছ| িযহূদার েলাকরা যা কেরেছ তা আমার কােছ েগাপন করা সম্ভব নয়| তােদর পাপ
আমার কােছ অজানা নয়| 18 তােদর দুষ্ট কােজর জনয্ আিম তােদর িদ্বগুণ পিরমাণ েফরৎ েদব| তােদর
প্রিতিট পােপর জনয্ আিম তােদর িদ্বগুণ শািস্ত েদব| কারণ তারা আমার েদশেক অপিবত্র কের িদেয়েছ|

* 16:16: ঐ � এেদেশ পাঠাব এর অথর্ বািবেলর শত্রু ৈসনয্|
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তারা তােদর ভয়ঙ্কর মূির্ত্তেদর িদেয় আমার েদশেক অপিবত্র কের তুেলেছ| আিম ঐ মূির্ত্তেদর ঘৃণা কির|
েসই জনয্ আিম তােদর সেঙ্গ এরকম বয্বহার করব|”

19 প্রভু, আপিন আমার শিক্ত, আপিন আমার রক্ষক|
আপিন িবপেদর সমেয় আশ্রয় েনওয়ার জনয্ এক িনরাপদ জায়গা|

পৃিথবীর সমস্ত েদশ আপনার কােছ আসেব|
তারা বলেব, “আমােদর িপতােদর েদেশ িছল মূির্ত্ত|

তারা ঐ সমস্ত অসার মূির্ত্তেদর পূজা কেরিছল|
িকন্তু ঐ মূির্ত্তরা এতটুকুও সাহাযয্ কেরিন|”

20 মানুষ িক তার িনেজর জনয্ প্রকৃত েদবতােক ৈতরী করেত পাের?
না তারা শুধু মূির্ত্ত বানােত পাের| িকন্তু ঐ সব মূির্ত্তরা প্রকৃত েদবতা নয়|

21 প্রভু বলেলন, “যারা মূির্ত্ত বানায় েসই সব েলাকেদর আিম িশক্ষা েদব|
ওেদর আিম আমার ক্ষমতা ও শিক্তর সম্বেন্ধ িশক্ষা েদব|

তাহেল তারা উপলিব্ধ করেত পারেব েয আিমই ঈশ্বর|
তারা জানেব আিমই প্রভু|”

17
হৃদেয় েলখা েদাষ

1 “িযহূদার েলাকেদর পাপ এক জায়গায় েলখা আেছ
েযখােন েসইগুেলা েমাছা যায় না|

েলাহার কলম িদেয় এবং ডগায় হীের* েদওয়া কলম িদেয়
ঐ পাপগুেলা পাথেরর ওপর েলখা হেয়েছ|
এবং ঐ সব পাথরগুিল হল তােদর হৃদয়|

ঐ সব পাপ েলখা হেয়েছ তােদর উৎসেগর্র েবদীর শৃেঙ্গ|
2 তােদর সন্তানরা মেন রােখ েসই উৎসেগর্র েবদীর কথা

যা মূির্ত্তসমূহেক উৎসগর্ করা হেয়িছল|
তারা মেন রােখ েসই কােঠর খঁুিটগুিলেক

েযগুেলা উৎসগর্ করা হেয়িছল আেশরােক|
তারা েসই সব িজিনষ মেন রােখ

পাহাড় চূড়ায় এবং গােছর নীেচ|
3 তারা মেন করেব উনু্মক্ত প্রান্তের

পবর্েতর ওপের িক হেয়িছল|
িযহূদার েলাকেদর প্রচুর ধনসম্পিত্ত|

আিম এই সব অনয্ েলাকেদর িবিলেয় েদব|
েসই েলাকরা েতামােদর েদেশ মূির্ত্তসমূেহর
সমস্ত উচ্চ স্থানগুিল ধ্বংস কের েদেব|
েতামরা েসই সমস্ত জায়গায় পূজা কেরেছা|
* 17:1: হীের আক্ষিরক অেথর্, “নীলকান্ত মিন|”
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এবং েসটা একটা পাপ|
4আিম েতামােদর েয েদশ িদেয়িছলাম তা েতামরা হারােব|

েতামােদর শত্রুেদর আিম েতামােদর েদশ িনেয় িনেত েদব এবং েতামােদর তােদর দাস হেত েদব
এমন এক েদেশ েযটা েতামরা জােনা না|

কারণ আিম ভীষণ রুদ্ধ|
আমার েরাধ হল গনগেন আগুেনর মেতা এবং েতামরা েসই আগুেনর েলিলহান িশখায় িচর িদেনর
জনয্ পুেড় ছাই হেয় যােব|”

েলােকেদর িবশ্বাস এবং ঈশ্বরেক িবশ্বাস
5 প্রভু এগুিল বলেলন,
“যারা অনয্েদর িবশ্বাস কের,

তােদর জীবেন অমঙ্গল ঘটেব|
অনয্েদর শিক্তর ওপর যারা ভরসা কের থােক

তােদর েক্ষেত্রও অমঙ্গল ঘটেব|
কারণ ঐ েলাকরা প্রভুর প্রিত িবশ্বাস হািরেয়েছ|
6ঐ সমস্ত েলাকরা হল জনমানবহীন মরুভূিমর কঁাটা েঝােপর মেতা|

তপ্ত, শুষ্ক এবং অনুবর্র মািটেতও তারা জন্মায়|
েসই সব েঝাপঝাড় জােন না

ঈশ্বর কত ভাল িজিনস িদেত পােরন|
7 িকন্তু েয বয্িক্ত প্রভুেত িবশ্বাস রাখেব, েস প্রভুর আশীবর্াদ েথেক বিঞ্চত হেব না|

কারণ প্রভু তােক েদখােবন েয তঁােক িবশ্বাস করা যায়|
8 এই বয্িক্ত জেলর ধাের েরাপণ করা গােছর মেতা শিক্তশালী হেয় উঠেব|

েয গােছর লম্বা িশকড় জেলর সন্ধান পােব, গ্রীেষ্মর সময় েসই গাছ ভীত হেব না|
েসই গােছর পাতা সবর্দা সবুজ থাকেব| খরার বছেরও েস িনিশ্চন্ত থাকেব|

ফলদান েথেক েস কখনও িবরত থাকেব না|

9 “মানুেষর মন খুবই েকৗশলপূণর্|
তার অসুস্থ অবস্থার েকান িচিকৎ সা েনই|

10 িকন্তু আিমই প্রভু
এবং আিম মানুেষর হৃদয়ও পিরষ্কার েদখেত পাই|

আিম একজন মানুেষর মনেক পরীক্ষা করেত পাির|
আিম িনধর্ারণ করেত পাির কার িক থাকা উিচৎ |
আিম একজন মানুেষর কেমর্র ফল িনধর্ারণ করেত পাির|

11কখেনা কখেনা একটা পাখী
অেনয্র িডেম তা িদেয় তােক েফাটায|

িঠক একই ভােব একজন মানুষ ঠকায়
এবং অেনয্র টাকা আত্মসাত্ কের|

েসই টাকা েস তার অেধর্ক জীবেন উিড়েয় েদয়|
জীবেনর েশষ পযর্ােয েস বুঝেত পাের েয েস কত বড় িনেবর্াধ|”

12 একদম প্রথম েথেকই আমােদর উপাসনাগৃেহ িছল
ঈশ্বেরর মিহমািন্বত িসংহাসন|
তা ভীষণ গুরুত্বপূণর্ স্থান|

13 প্রভু আপিনই ইস্রােয়েলর আশা|



িযরিময় 17:14 1119 িযরিময় 17:24

প্রভু আপিন জীবন্ত ঝণর্ার মত|
যিদ একজন মানুষ আপনার কাছ েথেক মুখ িফিরেয় েনয়,

তার জীবন হেয় যােব খুবই েছাট|

িযরিময়র তৃতীয় অিভেযাগ
14 প্রভু, আমােক সািরেয় তুলুন

এবং আিম সিতয্ সিতয্ই েসের উঠব|
আমায় রক্ষা করুন,

তাহেল আিম সিতয্ই রক্ষা পাব|
প্রভু, আিম আপনার প্রশংসা কির!
15 িযহূদার েলাকরা আমােক প্রশ্ন কেরই চেলেছ|

তারা বলেছ, “িযরিময়, প্রভুর বাতর্ ার িক হল?
আমােদর েদখেত হেব ঐ বাতর্ া সিতয্ হেব|”

16 প্রভু, আিম আপনার কাছ েথেক েদৗেড় পালাই িন
বরং আিম আপনােকই অনুসরণ কের চেলিছ|
আিম আপনারই ইেচ্ছ মেতা েমষপালক হেয়িছ|

আিম কখেনাই চাইিন ভয়ঙ্কর িদন আসুক|
প্রভু আিম যা বেলিছলাম, তা সব আপিন জােনন|
যা ঘেটেছ তার সব িকছুই আপিন িনেজর েচােখ েদেখেছন|

17 প্রভু আমােক ধ্বংস করেবন না|
আিম অশািন্তর সময়গুেলােত আপনার ওপের িনভর্ র কের থািক|

18 েলাকরা আমােক িনযর্াতন করেছ|
ওেদর লিজ্জত করুন|

িকন্তু আমােক িনরাশ করেবন না|
ঐ মানুষেদর ভয় েপেত িদন|

িকন্তু আমােক ভীত কের তুলেবন না|
প্রলেয়র েসই ভয়ঙ্কর িদনগুেলা আমার শত্রুেদর জীবেন আসুক|

তােদর চূণর্ করুন| বারবার তােদর চূণর্ করুন|

িবশ্রােমর িদনেক পিবত্র রাখা েহাক্
19প্রভু, আমােক এই কথাগুিল বলেলন: “িযরিময়, যাও েলাকেদর ফটেকর কােছ িগেয় দঁাড়াও েযটার

মেধয্ িদেয় িযহূদার রাজা েভতের েঢােক এবং বাইের যায়| েলাকেদর আমার বাতর্ া েশানাও এবং তারপর
েজরুশােলেমর প্রেতয্কিট ফটেক িগেয় একই কাজ কেরা|”

20ঐ েলাকেদর বেলা: “প্রভুর বাতর্ া েশান| েশান িযহূদার রাজা এবং িযহূদার সাধারণ মানুষ| এই ফটক
িদেয় েজরুশােলেম যাতায়াত করা প্রেতয্কিট মানুষ আমার কথা েশান! 21 প্রভু এই কথাগুিল বেলেছন:
�সতকর্ েথেকা, েতামরা িবশ্রােমর িদেন েজরুশােলেমর ফটক িদেয় েকান মালপত্র িনেয় যাতায়াত করেত
পারেব না| 22 িবশ্রােমর িদেন ঘেরর মালপত্রও িনেয় যাতায়াত করেত পারেব না| েসিদন কােজও েযেত
পারেব না| িবশ্রােমর িদন েতামরা পিবত্র িদন িহেসেব যাপন করেব| আিম েতামােদর পূবর্পুরুষেদরও এই
আেদশ িদেয়িছলাম| 23 িকন্তু তারা আমার কথা েশােনিন| েতামােদর পূবর্পুরুষরা আমােক অমানয্ কেরিছল|
েতামােদর পূবর্পুরুষরা িছল একগঁুেয় ও েজদী|আিম তােদর শািস্ত িদেয়িছলাম িকন্তু তােত েকান ফল হয়িন|
তারা আমার েকান কথা েশােনিন| 24 িকন্তু েতামরা মন িদেয় আমার কথা েশান| আমােক মানয্ কেরা| এই
হল প্রভুর বাতর্ া: িবশ্রােমর িদন েজরুশােলেমর ফটক িদেয় েকান মালপত্র বেয় এেনা না| িবশ্রােমর িদন
কাজ করা বন্ধ েরেখা এবং ঐ িদনিট পিবত্র ভােব কাটাও|
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25 “ �যিদ েতামরা আমার আেদশ মানয্ কেরা, তাহেল দায়ুেদর িসংহাসেন উপিবষ্ট রাজগণ
েজরুশােলেমর ফটক িদেয় প্রেবশ করেব| রেথ চেড়, েঘাড়ায় চেড় িবিভন্ন রাজারা আসেব| িযহূদা এবং
েজরুশােলেমর েনতারা হেব েসই রাজা এবং েজরুশােলম িচরকােলর জনয্ বসবাসকারী েলাক পােব|
26 িযহূদা শহর েথেক েলাকরা আসেব েজরুশােলেম| েজরুশােলেমর আশপােশর েছাট্ট গ্রাম েথেক,
িবনয্ামীন পিরবারেগাষ্ঠীর েদশ েথেক, পিশ্চম পাহােড়র পাদেদশ েথেক এবং েনেগভ েথেক েলাকরা
আসেব েজরুশােলেম| ওরা সবাই সেঙ্গ িনেয় আসেব ধুপধূনা, েহামবিল, শসয্ ৈনেবদয্| তারা েসই সমস্ত
উপহার এবং ৈনেবদয্ আনেব প্রভুর উপাসনা গৃেহর জনয্|

27 “ �িকন্তু যিদ েতামরা আমােক অমানয্ কেরা এবং আমার কথা না েশান তাহেল অমঙ্গল ঘিনেয়
আসেব| যিদ েতামরা িবশ্রােমর িদন েজরুশােলেমর ফটক িদেয় েবাঝা বহন কেরা এবং তােক অপিবত্র
কেরা, তাহেল আিম েজরুশােলেমর ফটকগুেলােত আগুন জ্বািলেয় েদব, েসই আগুন যা েনভােনা যায়
না| েসই আগুন েজরুশােলেমর ফটক েথেক শুরু কের সব িকছু পুিড়েয় ছাই কের েফলেব|� ”

18
কুেমার এবং কাদামািট

1 িযরিময়র কােছ প্রভুর এই বাতর্ া এেসিছল: 2 “িযরিময় যাও, কুেমােরর বািড় যাও| কুেমােরর ঘের
আিম েতামােক আমার বাতর্ া জানাব|”

3 তাই আিম কুেমােরর বািড় িগেয়িছলাম| আিম েদেখিছলাম কুেমার তার চাকায়় কাদামািট িনেয় কাজ
করেছ| 4কাদামািট িদেয় েস একিট পাত্র ৈতরী করিছল| িকন্তু েকাথাও েকান গণ্ডেগাল হিচ্ছল| তাই কুেমার
আবার কাদামািট চড়ািচ্ছল নতুন পাত্র ৈতরীর জনয্| মেনর মেতা কের হাত িদেয় েস পােত্রর আকার গড়েত
চাইিছল|

5 তখন প্রভুর বাতর্ া এেস েপৗছঁােলা আমার কােছ: 6 “ইস্রােয়েলর পিরবার, েতামরা জােনা েয আিম
(ঈশ্বর) েতামােদর সেঙ্গ এই রকমই করেত পাির| েতামরা হেল কুেমােরর হােত রাখা কাদামািট আর আিম
হলাম কুেমার| 7 হয়েতা এমন সময় আসেত পাের যখন আিম েতামােদর একিট েদশ অথবা একিট রােজয্র
সম্বেন্ধ কথা বলব| আিম হয়ত বলেত পাির েয আিম ঐ েদশিটেক গেড় তুলব| আবার এও বলেত পাির
েয আিম ঐ েদশিট ও তার রাজধানীেক ধ্বংস করব| 8 িকন্তু ঐ জািতর েলাকরা হয়েতা তােদর হৃদয় ও
মেনর পিরবতর্ ন করেত পাের| হয়েতা তারা আর পাপ কাজসমূহ করেব না| তখন আিমও মত পিরবতর্ ন
করব| তাহেল ঐ জািতর জনয্ আিম আর ধ্বংস বেয় আনব না| 9আবার েসখােন অনয্ এক সময় আসেত
পাের যখন আিম আেরকিট জািতর কথা বলেবা| আিম হয়ত বলব েয আিম ঐ জািতিটেক গেড় তুলব এবং
স্থাপন করব| 10 িকন্তু আিম যিদ েদিখ ঐ জািত খারাপ কাজ করেছ এবং আমােক অমানয্ করেছ, তাহেল
আমােকও ঐ জািতর জনয্ ভাল কাজ করবার েয পিরকল্পনা কেরিছলাম তার সম্বেন্ধ আবার িবেবচনা
করেত হেব|

11 “অতএব, িযরিময়, িযহূদা এবং েজরুশােলেমর েলাকেদর এটা বেলা, �প্রভু যা বেলেছন তা হল:
এই মূহুেতর্ আিম েতামােদর জনয্ অশািন্ত ৈতরী করিছ| আিম েতামােদর িবরুেদ্ধ পিরকল্পনা করিছ| সুতরাং
অসৎ কাজ করা বন্ধ কেরা| প্রেতয্েক ভােলা হওয়ার েচষ্টা কেরা|� 12 িকন্তু িযহূদার েলাকরা উত্তর েদেব,
�েচষ্টা কের আমােদর বদলােত চাইেল েকান লাভ হেব না| আমরা যা চাইিছ তাই কের যাব| প্রেতয্েকই তার
শয়তান হৃদয় যা চাইেছ তাই কের যােচ্ছ|� ”

13 প্রভু যা বেলেছন েশান:

“অনয্ েদশগুিলেক এই প্রশ্নগুেলা কেরা:
�ইস্রােয়ল েয খারাপ কাজগুেলা কেরেছ েসইগুেলা অনয্ েকান েলাকেক কখনও করেত শুেনছ?�
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ইস্রােয়ল হল ঈশ্বেরর িবেশষ েকউ|
ইস্রােয়ল হল ঈশ্বেরর কেনর মেতা|

14 েতামরা জােনা েয প্রস্তরখণ্ড কখনও িনেজর ইেচ্ছয় মাঠ েছেড় েযেত পাের না|
েতামরা জােনা েয িলবােনােনর পবর্ত শৃেঙ্গর বরফ কখেনাও গেল যায় না|
েতামরা জােনা েয ৈশতয্ প্রবাহ কখনও শুষ্ক হেয় যায় না|

15 িকন্তু আমার েলাকরা আমােক ভুেল
অসার মূির্ত্তেদর সামেন ৈনেবদয্ সাজােচ্ছ|

আমার েলাকরা তােদর এই কৃতকােযর্র জনয্ েহঁাচট খােচ্ছ|
তারা তােদর পূবর্পুরুষেদর ৈতরী পুরােনা পেথও েহঁাচট খােচ্ছ|

আমার েলাকরা আমােক ভােলা রাস্তায় অনুসরণ করার েচেয়
বরং িপছেনর রাস্তায় এবং খারাপ রাস্তা িদেয় হঁাটেব|

16 সুতরাং িযহূদা শূনয্ মরুভূিমেত পিরণত হেব|
েলাকরা তােদর েদেশর এই করুণ অবস্থা েদেখ প্রচণ্ড আঘাত পােব|
তারা শুধু িশস্ িদেত িদেত মাথা নাড়েব|

17আিম িযহূদার েলাকেদরও ছিড়েয় েদব|
তারা তােদর শত্রুেদর কাছ েথেক পািলেয় যােব|

আিম পূবর্িদেকর ঝেড়র মত িযহূদার েলাকেদর ছত্রভঙ্গ কের েদব|
ধ্বংস কের েদব ওেদর|

ওরা েদখেত পােব আিম ওেদর সাহাযয্ না কের
িদিবয্ ওেদর েছেড় চেল যািচ্ছ|”

িযরিময়র চতুথর্ অিভেযাগ
18 তখন িযরিময়র শত্রুরা বলল, “এেসা আমরা একেত্র িমেল িযরিময়র িবরুেদ্ধ চক্রােন্তর উপায় েবর

কির| যাজেকর েদওয়া অনুশাসেনর িশক্ষা িনশ্চয়ই হািরেয় যােব না এবং জ্ঞানীেদর উপেদশ আমােদর
সেঙ্গ আেছ| ভাববাদীেদর কথাও আমােদর সেঙ্গ এখনও আেছ| সুতরাং চেলা িযরিময়র িবরুেদ্ধ আমরা
সুয্া প্রচার চালাই| এই প্রচারই তােক েশষ কের েদেব| তার েকান কথােকই আমরা পাত্তা েদব না|”

19 প্রভু আমার কথা শুনুন!
আমার যুিক্ত শুেন িবচার করুন েক সিঠক|

20আিম েলাকেদর সেঙ্গ ভােলা বয্বহার কেরিছলাম,
িকন্তু তারা আমােক খারাপ িজিনষ প্রিতদান িদেচ্ছ|
তারা আমােক ফঁােদ েফলেত চাইেছ এবং হতয্া করেত চাইেছ|

প্রভু, ঐ েলাকেদর ভােলা করবার জনয্
এবং ওেদর ওপর রাগ করা বন্ধ করবার জনয্
আপনার কােছ কত িভক্ষা কেরিছলাম মেন করুন|

21 সুতরাং ওেদর েছেলেমেয়রা খরায় অনাহাের মরল|
শত্রুরা ওেদর পরািজত করুক|

তােদর মিহলারা সন্তান হারাক|
তারা িবধবাও হেয় যাক| িযহূদার সমস্ত পুরুষেক হতয্া করা েহাক্|

ওেদর স্ত্রীরা িবধবার জীবনযাপন করুক|
যুেদ্ধ মারা যাক িযহূদার সমস্ত যুবক|

22 ঘের ঘের কান্নার েরাল উঠুক|
যখন আপিন হঠাৎ  ওেদর িবরুেদ্ধ শত্রুর আক্রমণ ঘটােবন তখন ওরা কঁাদুক|

এই সব িকছু ঘটুক কারণ আমার শত্রুরা আমােক ফঁােদ েফলেত েচেয়িছল|
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তারা আমার জনয্ ফঁাদ েপেত েরেখিছল
তার মেধয্ পড়বার জনয্|

23 প্রভু, আমােক হতয্া করবার জনয্ ওরা েয পিরকল্পনা কেরিছল আপিন তা জােনন|
ওেদর এই অপরাধ ক্ষমা করেবন না|

ওেদর পাপেক মুেছ েদেবন না|
আমার শত্রুেদর ধ্বংস কের িদন|
যখন আপিন রুদ্ধ হেবন তখন ওেদর শািস্ত েদেবন!

19
ভাঙ্গা পাত্র

1 প্রভু আমােক বেলিছেলন, “িযরিময়, যাও কুেমােরর কাছ েথেক একটা মািটর পাত্র িকেন আেনা|
2 খত্রর্র ফষ্টেকর কােছ েবন-িহেন্নাম উপতয্কায় যাও| সেঙ্গ িকছু েনতা ও যাজকেক নাও| েসখােন তােদর
আিম যা বেলিছ তা বেলা| 3তােদর বেলা, �িযহূদার রাজা এবং েজরুশােলেমর মানুষ, প্রভুর বাতর্ া েশান! প্রভু
সবর্শিক্তমান, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর যা বেলেছন তা হল এই: আিম খুব শীঘ্রই এই স্থােন ভয়ঙ্কর িকছু ঘষ্টােবা|
প্রেতয্েক এই ঘষ্টনার কথা শুেন হতবাক হেয় যােব, ভয় পােব| 4 িযহূদার েলাকরা আমােক পিরতয্াগ
কেরেছ বেল আিম এগুেলা ঘষ্টােবা| তারা এই েদশটােক িবেদশী েদবতােদর জায়গা বািনেয় তুেলেছ|
িযহূদার েলাকরা অনয্ েদবতােদর জনয্ এই জায়গায় েহামবিল িদেয়েছ| তারা অেনক আেগ ঐ মূির্ত্তর পূজা
করত না| তােদর পূবর্পুরুষরাও ঐ নতুন মূির্ত্তর পূজা করত না| এগুিল সব অনয্ানয্ েদেশর নতুন েদবতা|
িযহূদার রাজা এই েদেশর মািট িনরীহ িশশুেদর রেক্ত িভিজেয়েছ| 5 িযহূদার রাজারা এই উচ্চ স্থানগুিল বাল
মূির্ত্তর জনয্ ৈতরী কেরেছ| েসই স্থানেক তারা িনেজেদর সন্তানেদর বাল মূির্ত্তেক েহামবিল উৎসগর্ িহেসেব
বয্বহার করত| বােলর মূির্ত্তেক েহামবিল েদওয়ার জনয্ তারা িনেজর সন্তানেদর পুিড়েয় েমেরেছ| আিম
তােদর এই সব করেত বিলিন| আিম বিলিন তােদর সন্তানেক এভােব ৈনেবদয্ িহেসেব বিল িদেত| আিম
কখেনা একথা ভাবেতও পাির না| 6 এখন মানুষ এই জায়গােক েতাফত ও িহেন্নাম উপতয্কা বেল ডােক|
িকন্তু আিম েতামােদর সাবধান কের িদিচ্ছ| এই বাতর্ ািট হল প্রভুর কাছ েথেক: িদন আসেছ, যখন মানুষ
এই জায়গােক িনধন উপতয্কা বেল সেম্বাধন করেব| 7 এই জায়গােতই আিম িযহূদা এবং েজরুশােলেমর
েলাকেদর পিরকল্পনাগুিল ধ্বংস করব| শত্রু এই েলাকেদর তাড়া করেব এবং আিম তরবািরর আঘােত
তােদর মৃতুয্ েদখব| তােদর মৃতেদহ শকুন এবং বনয্ জন্তুরা িঁছেড় খােব| 8 আিম এই শহর পােরাপুির
ধ্বংস কের েদব| েজরুশােলেমর পাশ িদেয় যাবার সময় েলাকরা িশস্ িদেত িদেত মাথা নাড়েব| যখন
তারা েদখেব এই শহর িক কের ধ্বংস হেয়িছল তখন তারা আশ্চযর্য্ হেয় যােব| 9 শত্রু তার ৈসনয্বািহনী
িনেয় এ শহর িঘের েফলেব| ৈসনয্রা েলাকেদর খােদয্র সন্ধােন শহেরর বাইের েযেত েদেব না| ফেল তারা
অনাহাের কষ্ট পােব| অনাহাের যন্ত্রণায় তারা তােদর িনেজর সন্তানেদর শরীর িঁছেড় খােব| এবং তারপর
তারা িনেজরাই এেক অেনয্র মাংস িঁছেড় খােব|� 10 িযরিময়, েলাকেদর এই কথাগুিল বেলা| এবং যখন
তারা েতামােক লক্ষয্ করেব তখন তুিম পাত্রিটেক েভেঙ্গ েফলেব| 11 েসই সময় এই কথাগুিল বেলা: �প্রভু
সবর্শিক্তমান বলেলন, এই মািটর পােত্রর মেতাই আিম িযহূদা এবং েজরুশােলমেক েভেঙ্গ গঁুিড়েয় েদব|
েযমন ঐ মািটর পাত্রিটেক আবার আেগর অবস্থায় িফিরেয় আনা যােব না| িযহূদার সম্বেন্ধও েসই একই
বয্াপার হেব| িযহূদার সমস্ত মৃত েলাকেদর েতাফেত কবর েদওয়া হেব যতক্ষণ েসখােন কবর েদওয়ার
মেতা জায়গা অবিশষ্ট থাকেব| 12আিম িযহূদার মানুষেদর অবস্থাও েতাফেতর মেতা করব|� এই হল প্রভুর
বাতর্ া| 13 �েজরুশােলেমর প্রেতয্কিট বািড় েতাফেতর মেতাই “অপিবত্র” হেয় িগেয়েছ| এমন িক রাজােদর
প্রাসাদগুিলও েতাফেতর মেতা ধ্বংস হেয় যােব| েকননা, ঐ সব বািড়র ছােদ বেস মানুষ মূির্ত্তসমূেহর পূজা
কেরেছ| তারা নক্ষত্রেদরও পূজা কেরেছ এবং তােদর সম্মান জানােত তােদর উেদ্দেশয্ েহামবিল িদেয়েছ|
তারা মূির্ত্তসমূেহর েপয় ৈনেবদয্ উৎসগর্ কেরেছ|� ”
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14 এরপর িযরিময় েতাফত েছেড় চেল েগল, েসই জায়গা েযখােন প্রভু তােক ভাববাণী করেত
পািঠেয়িছেলন| িযরিময় প্রভুর উপাসনাগৃেহ েগল এবং উপাসনাগৃেহর চত্বের উনু্মক্ত জিমেত িগেয় দঁাড়াল|
িযরিময় সমস্ত মানুষেক বলল: 15 “প্রভু সবর্শিক্তমান, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর এই কথা বলেলন: �আিম
বেলিছলাম, আিম েজরুশােলম এবং তার চারপােশর গ্রামগুিলেত অেনক দুির্বপাক আনব| খুব শীঘ্রই
ঐ ঘষ্টনা ঘষ্টােবা| কারণ ঐ েলাকরা ভীষণ েজদী| ওরা আমার কথা শুনেত অস্বীকার কেরেছ এবং আমােক
অমানয্ কেরেছ|� ”

20
িযরিময় এবং পশ্হূর

1পশ্হূর িছল এক যাজক| প্রভুর উপাসনাগৃেহর েস িছল প্রধান যাজক| পশ্হূেরর িপতার নাম িছল ইেম্মর|
পশ্হূর শুনেত েপল প্রভুর উপাসনাগৃেহর চত্বের িযরিময় ধেমর্াপেদশ প্রচার করেছ| 2 তাই েস ভাববাদী
িযরিময়েক প্রহার কেরিছল| েস িযরিময়র হাত এবং পাগুিল কােঠর গঁুিড়র মাঝখােন েবঁেধ েরেখিছল|
এটা ঘেটিছল প্রভুর মিন্দের িবনয্ামীেনর উচ্চতর ফটেক| 3 পরিদন যখন পশ্হূর িযরিময়েক েসই কােঠর
খেণ্ডর েভতর েথেক েবর কের আনল তখন িযরিময় পশ্হূরেক বেলিছল, “েতামার, পশ্হূর নামিট প্রভুর
েদওয়া নয়| এখন প্রভু েতামার নাম িদেলন সবর্িদেকর সন্ত্রাস| 4 এটা েতামার নাম, কারণ প্রভু বেলেছন,
�শীঘ্রই আিম েতামােক েতামার িনেজর কােছই একিট সন্ত্রােস পিরণত করব| তুিম েতামার সমস্ত বনু্ধ-
বান্ধেবর কােছও সন্ত্রাস িহেসেব পিরিচিত পােব| তুিম লক্ষয্ করেব শত্রুর তরবাির েতামার বনু্ধেদর হতয্া
করেছ| আিম িযহূদার সমস্ত েলাকেদর বািবেলর রাজােক িদেয় েদব| িতিন তােদর বািবেল িনেয় যােবন|
তঁার ৈসনয্রা তােদর তরবাির িদেয় েমের েফলেব| 5 ধনসম্পদ অজর্ ন করেত েজরুশােলেমর মানুষ পিরশ্রম
কেরিছল| িকন্তু আিম তােদর সমস্ত ধনসম্পদ শত্রুেদর িদেয় েদব| িযহূদার রাজােদরও প্রচুর ঐশ্চয়র্ িছল|
আিম েসই ঐশ্বযর্ও শত্রুেদর িদেয় েদব| শত্রুবািহনী েসই সব ধনসম্পদ ঐশ্বযর্ সেমত িযহূদার েলাকেদরও
বািবেল িনেয় যােব| 6 পশ্হূর, তুিম এবং েতামার পিরবারও এর েথেক মুিক্ত পােব না| েতামােক বাধয্ করা
হেব বািবেল চেল যাওয়ার জনয্| েতামার মৃতুয্ হেব বািবেল| েসখােনই েতামােক সমািহত করা হেব| তুিম
েতামার বনু্ধেদর কােছ িমথয্া ধেমর্াপেদশ প্রচার কেরিছেল| তুিম বেলেছা এটা ঘটেব না| িকন্তু েতামার
বনু্ধরাও বািবেল মারা যােব এবং েসখােনই তােদর সমািহত করা হেব|� ”

িযরিময়র পঞ্চম অিভেযাগ
7 প্রভু, আপিন েকৗশল কেরিছেলন এবং আিম প্রতািরতা* হেয়িছলাম|

আপিন আমার েচেয় শিক্তশালী তাই আপিন িজেত েগেলন|
আিম মানুেষর কােছ হাসয্কর হেয় েগলাম|

ওরা আমােক িনেয় সারািদন ধের হাসাহািস করল|
8আিম যখনই কথা বিল,

িহংসা ও ধ্বংেসর িবরুেদ্ধ েচঁচাই|
প্রভুর বাতর্ া আিম েলােকেদর জািনেয় এেসিছ|

িকন্তু েলাকরা আমােক অপমান কেরেছ,
আমােক িনেয় উপহাস কেরেছ|

9কখেনা আিম িনেজ িনেজ বেলিছ,
“আিম প্রভুেক ভুেল যাব|

প্রভুর নাম কের আর কথা বলব না|”
যখন আিম একথা বিল তখনই প্রভুর বাতর্ া আমার শরীেরর েভতের আগুেনর মেতা জ্বালায় েপাড়ায়|

হােড়র েভতর েসই জ্বালা েপাড়া এমনভােব ছিড়েয় পেড়
* 20:7: প্রতািরত িযরিময় তার প্রিত ঈশ্বেরর প্রিতশ্রুিত করত, (অধয্ায় 1:8) েয তােক তার শত্রুেদর েচেয় শিক্তশালী করা হেব| িকন্তু
এখন িযরিময় েবাধ করেছ েয েস প্রতািরত হেয়েছ কারণ তার শত্রুরা তােক জ্বালাতন করেছ|
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েয আিম আর িঠক থাকেত পাির না, ক্লান্ত হেয় পিড়|
প্রভুর বাতর্ া শরীেরর েভতের আর ধের রাখেত পাির না|

10আিম শুনেত পািচ্ছ েলাকরা আমার িবরুেদ্ধ িফসিফস কের কথা বলেছ|
সব জায়গায় একই কথা শুেন আিম ভয় পাই|
এমন িক আমার বনু্ধরাও আমার িবরুেদ্ধ কথা বলেছ|

েলাকরা আমার ভুল করবার অেপক্ষায় রেয়েছ|
তারা বলেছ,

“চেলা আমরা একটা িমেথয্ কথা বিল েয েস একটা ভীষণ খারাপ কাজ কেরেছ|
অসৎ কাজ কির|
আমরা হয়েতা িযরিময়েক প্রতারণাপূবর্ক েকৗশল করেত পারব|
তাহেল পিরেশেষ আমরা তার হাত েথেক মুিক্ত পােবা|
তারপর আমরা তােক বন্দী করব এবং প্রিতেশাধ েনব|”

11 িকন্তু প্রভু আমার সেঙ্গ আেছন|
প্রভু একজন শিক্তশালী ৈসেনয্র মত|

তাই েলাকরা যারা আমােক তাড়া করেছ
তারা েহঁাচট খােব|

তারা আমােক হারােত পারেব না|
তারা িনেজরাই েহের িগেয় হতাশ হেব|

তারা এমন অপমািনত হেব েয
েসই লজ্জা তারা কখেনা ভুলেত পারেব না|

12 সবর্শিক্তমান প্রভু তুিম সৎ েলাকেদর পরীক্ষা কেরা|
তুিম আমােদর হৃদেয়র এবং মেনর েভতর গভীরভােব েদখ|

আিম েতামার সামেন ঐ সব েলাকেদর িবরুেদ্ধ যুিক্তসমূহ এেনিছলাম
যােত হয়ত আিম েদখেত পাই েয তুিম ওেদর শািস্ত েদেব|

13 প্রভুর কােছ গান কর!
তঁার প্রশংসা কর|

প্রভু অসহায় মানুষেক ক্ষিতকর মানুেষর কবল েথেক রক্ষা কেরন|

িযরিময়র ষষ্ঠ অিভেযাগ
14অিভশাপ দাও েসই িদনিটেক েযিদন আিম জন্ম িনেয়িছলাম|

েযিদন আমার মা আমােক েপেয়িছল েসই িদনিটেক আশীবর্াদ েকােরা না|
15অিভশাপ দাও েসই মানুষিটেক েয আমার িপতােক আমার জন্ম সংবাদ িদেয়িছল|

েস বেলিছল, “েতামার একিট পুত্র সন্তান হেয়েছ|”
েস আমার িপতােক এই সংবাদ িদেয় খুশী কেরিছল|

16ঐ মানুষিটরও দশা েহাক্ েসই সব শহেরর মেতা েযগুেলা প্রভু ধ্বংস কেরেছন|
প্রভু ঐ শহরগুিলর ওপর েকান করুণা েদখান িন|

ঐ মানুষিট েযন প্রেতয্কিদন সকােল যুেদ্ধর আতর্ নাদ শুনেত পায়|
দুপুর েবলায় েস যুদ্ধনাদ শুনুক|

17কারণ েস আমােক
মাতৃগেভর্ থাকাকালীন হতয্া কেরিন|

েস যিদ আমােক হতয্া করত
তাহেল আমার কবর হত|
আমার মাতৃগভর্ এবং আিম কখনও জন্মগ্রহণই করতাম না|

18আমােক েকন আমার মাতৃগভর্ েথেক বাইের আসেত হল?
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আিম এই পৃিথবীেত যা িকছু েদেখিছ তা হল দুঃখ এবং সমসয্াসমূহ|
এবং আমার জীবন েশষ হেব দুঃেখ ও অপমােন|

21
ঈশ্বর রাজা িসিদিকেয়র অনুেরাধ বািতল কের িদেলন

1 িযরিময়র কােছ এই বাতর্ া এেসিছল যখন িযহূদার রাজা িসিদিকয় িযরিময়র কােছ দুজন েলাকেক
পািঠেয়িছল: পশ্হূর এবং যাজক সফিনয় তখন এই বাতর্ া িযরিময়র কােছ এেসিছল| পশ্হূর িছল মিল্কেয়র
পুত্র এবং সফিনয় িছল মােসেয়র পুত্র| পশ্হূর এবং সফিনয় িযরিময়র জনয্ একিট বাতর্ া বেয় এেনিছল|
2পশ্হূর ও সফিনয় িযরিময়েক বেলিছল, “আমােদর জনয্ প্রভুর কােছ প্রাথর্না কেরা| প্রভুেক িজেজ্ঞস কেরা
িক ঘটেত চেলেছ| আমরা জানেত চাই কারণ বািবেলর রাজা নবূখিদ্রত্ সর আমােদর আক্রমণ কেরেছ|
হয়েতা প্রভু আমােদর জনয্ অতীেত েযমন কেরিছেলন েতমিন চমৎ  কার ও শিক্তশালী িজিনষগুিল িতিন
করেবন| প্রভুই হয়েতা নবূখিদ্রত্ সরেক আমােদর প্রিত আক্রমণ েথেক িবরত করেবন|”

3 তখন িযরিময়, পশ্হূর এবং সফিনয়েক উত্তের বলল, “রাজা িসিদিকয়েক বেলা: 4 প্রভু ইস্রােয়েলর
ঈশ্বর যা বেলেছন তা হল: �েতামার অস্ত্র সম্ভার আেছ| এবং েসই অস্ত্র সম্ভার িদেয় তুিম বািবেলর রাজা
এবং বািবলবাসীেদর আক্রমণ েথেক িনেজেক রক্ষা কেরেছা| িকন্তু আিম েতামার সমস্ত অস্ত্র সম্ভার নষ্ট
কের েদব| ওগুেলা আর েকান কােজই লাগেব না|

“ �বািবেলর রাজার ৈসনয্রা শহর িঘের েফলেছ| শীঘ্রই আিম তােদর েজরুশােলেমর অভয্ন্তের িনেয়
আসব| 5 স্বয়ং আিম েতামােদর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করব| িযহূদার েলােকেদর, আিম আমার শিক্তশালী এই
হাত িদেয় েতামােদর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করব| আিম েতামােদর ওপর প্রচণ্ড রুদ্ধ এবং আিম কতখািন রুদ্ধ তা
েবাঝােনার জনয্ইআিম েতামােদর িবরুেদ্ধকিঠন যুদ্ধ করব| 6আিম সমস্ত েজরুশােলমবাসীেক হতয্া করব|
হতয্া করব পশুেদরও| তারা একিট ভয়ঙ্কর েরােগ মারা যােব েযিট সারা শহের ছিড়েয় যােব|� ” 7 ঐিট
ঘটবার পর, এই হল প্রভুর বাতর্ া, “ �আিম বািবেলর রাজা নবূখিদ্রত্ সেরর হােত িযহূদার রাজা িসিদিকয় ও
তার মন্ত্রী মণ্ডলীেক তুেল েদব| েজরুশােলেম যারা মহামারী, যুদ্ধ এবং অনাহােরর পরও জীিবত থাকেব
তােদরও আিম তুেল েদব নবূখিদ্রত্ সেরর হােত| রাজা নবূখিদ্রত্ সেরর েসনাবািহনী িযহূদার েলাকেক হতয্া
করেত চাইেব| তাই িযহূদা এবং েজরুশােলেমর েলাক মারা যােব তরবািরর আঘােত| নবূখিদ্রত্ সর অবশয্
েকান দয়া েদখােব না| েস ঐ েলাকেদর জনয্ েকান রকম দুঃখও অনুভব করেব না|�

8 “েজরুশােলেমর েলাকেক এটাও বেল দাও| প্রভু এই কথাগুিল বলেলন: �আিম েতামােদর জীবন
এবং মৃতুয্র মেধয্ বাছেত েদব| 9 েজরুশােলেম যারা বাস কের তারা মরেব| তারা মারা যােব তরবািরর
আঘােত, নাহেল মহামারীেত নয়েতা অনাহাের| িকন্তু েকউ যিদ েজরুশােলম েথেক েবিরেয় িগেয় বািবল
ৈসনয্েদর কােছ আত্মসমপর্ণ কের তাহেল েস েবঁেচ যােব| পুেরা শহরটাই বািবলীয় ৈসনয্ িঘের েরেখেছ|
েকউ বাইের েযেত পারেব না এবং শহেরর েভতর খাবারআনেত পারেব না| িকন্তু েকউ যিদ বাইের যায় এবং
বািবেলর ৈসেনয্র কােছ আত্মসমপর্ণ কের, েস তার জীবন রক্ষা করেব| 10আিম িঠক কেরিছ েজরুশােলম
শহরেক িবপেদ জজর্ িরত কের েদব িকন্তু েকান সাহাযয্ করব না|� ” আিম েজরুশােলম শহর বািবেলর
রাজােক িদেয় েদব| েস এই শহের আগুন লািগেয় েদেব| এই হল প্রভুর বাতর্ া|

11 “এই বাতর্ া িযহূদার রাজপিরবারেক জািনেয় দাও:
�প্রভুর বাতর্ া েশান|

12 দায়ুদ পিরবার, প্রভু এই কথাগুিল বেলেছন:
�তুিম প্রিতিদন েলাকেদর নয্ায়পরায়ণতার সেঙ্গ িবচার করেব|

অিভযুক্তেদর অপরাধীেদর হাত েথেক বঁাচােব|
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যিদ তুিম তা না কেরা তাহেল আিম রুদ্ধ হব|
আমার েরাধ হল আগুেনর মেতা|

একবার েসই েরাধর আগুন জ্বলেল েকউ
আর তা েনভােত পারেব না|

এিট ঘটেব কারণ
েতামরা পাপ কাজ কেরিছেল|�

13 “েজরুশােলম, আিম েতামার িবরুেদ্ধ|
তুিম পাহােড়র চূড়ায় বেস থােকা|
তুিম এই উপতয্কার ওপর রাণীর মত বেস থােকা|

েজরুশােলেমর েলাকরা েতামরা বলেছা,
�েকউ আমােদর আক্রমণ করেত পাের না|
েকউ আমােদর এই দূগর্সমিন্বত শহরগুিলেত প্রেবশ করেত পাের না|� ”

িকন্তু প্রভুর এই বাতর্ া েশান|

14 “তুিম েযাগয্ শািস্ত পােব|
আিম েতামার অরেণয্ আগুন লাগােবা|

েসই আগুন েতামার চািরিদেকর সব িকছু পুিড়েয় েদেব|”
িকন্তু প্রভুর এই বাতর্ া েশান|

22
শয়তান রাজােদর িবচার

1 প্রভু বলেলন: “িযরিময়, রাজপ্রাসােদ যাও| িযহূদার রাজার কােছ িগেয় এই ধেমর্াপেদশ প্রচার কেরা:
2 �িযহূদার রাজা, প্রভুর বাতর্ া েশান| তুিম দায়ুেদর িসংহাসন েথেক শাসন করছ, তাই েশান েহ রাজা, তুিম
এবং েতামার সভা পিরষদগণও েশান| েজরুশােলেমর ফটক িদেয় আসা েতামার েলাকেদরও ঈশ্বেরর
বাতর্ া শুনেত হেব| 3 প্রভু বলেলন: যা িঠক তাই কেরা| ডাকাতেক নয়, যার ডাকািত হেয়েছ তােক রক্ষা
কেরা| িবধবা মিহলােদর এবং অনাথ িশশুেদর েকান ক্ষিত কেরা না| িনরীহ েলাকেদর েমেরা না| 4 যিদ
এই িনেদর্ শগুেলা েতামরা েমেন চেলা তাহেল এগুিল ঘটেব: দায়ুেদর িসংহাসেন েয সব রাজারা অিধিষ্ঠত
রেয়েছ তারা েজরুশােলম শহেরর ফটক িদেয় আসা চািলেয় যােব| সেঙ্গ থাকেব তােদর সভা পিরষদগণ|
তারা সবাই রেথ েঘাড়ায় চেড় আসেব| 5 িকন্তু যিদ এই িনেদর্ শগুিল মানা না হয়, তাহেল প্রভু বেলেছন:
আিম, প্রভু, প্রিতশ্রুিত িদিচ্ছ রাজার প্রাসাদ ধ্বংস হেয় যােব এবং সব িকছু জঞ্জােলর সূ্তেপ পিরণত হেব|� ”

6 িযহূদার রাজার রাজপ্রাসােদর সম্বেন্ধ প্রভু যা বেলেছন তা হল:

“এই প্রাসাদ হল িগিলয়েদর অরেণয্র মেতা উচ্চ|
এই রাজপ্রাসাদ হল িলবােনােনর পবর্েতর মেতা উচ্চ,

িকন্তু এই প্রাসাদেক মরুভূিমেত পিরণত করব|
এই প্রাসাদ িনজর্ ন শহেরর মেতা একািক দঁািড়েয় থাকেব|

7আিম ধ্বংসকারীেদর এই প্রাসাদ
ধ্বংস করেত পাঠাব|

তারা প্রাসােদর সুদৃশয্ এরস কিড়কাঠগুেলা েকেট েফলেব



িযরিময় 22:8 1127 িযরিময় 22:16

এবং েসগুেলােত আগুন ধিরেয় েদেব|

8 “অেনক জািতর েলাকরা এই শহেরর পাশ িদেয় েযেত েযেত এেক অনয্েক প্রশ্ন করেব, �মহান
শহর েজরুশােলেমর ওপর প্রভু এমন একটা সাংঘািতক কাণ্ড েকন করেলন?� 9 এই হেব তােদর প্রেশ্নর
উত্তর: িযহূদার েলাকরা তােদর প্রভু ঈশ্বেরর সেঙ্গ েয চুিক্ত হেয়িছল তা তারা অমানয্ কেরিছল বেল ঈশ্বর
েজরুশােলমেক ধ্বংস কেরেছন| িযহূদার েলাকরা মূির্ত্ত পূজা কেরিছল বেল তােদর এই ভয়ানক ফল েভাগ
করেত হল|� ”

রাজা েযেহায়ােজর িবরুেদ্ধ িবধান
10 মৃত রাজােদর জনয্ না েকঁেদ

বরং েয রাজােক এই জায়গা েছেড় চেল েযেত হেব
তার জনয্ কঁােদা|

কারণ েস আর কখেনা িফের আসেব না|
আর েকান িদন েস িনেজর মাতৃভূিমেক েদখেত পােব না|

11 েযািশেয়র পুত্র শলু্লম (েযেহায়াজ) সম্বেন্ধ প্রভু যা বেলেছন তা হল, (েযািশয় মারা যাবার পর তার
পুত্র শলু্লম িযহূদার রাজা হেয়িছল|) “েযেহায়াজ েজরুশােলম েছেড় চেল িগেয়িছল| েস আর েকান িদন
েজরুশােলেম িফের আেস িন| 12 িমশেরর েলােকরা তােক েযখােন ধের িনেয় িগেয়েছ েসখােনই তার
মৃতুয্ হেব| েস আর েকানিদন এই েদশেক েদখেত পােব না|”

রাজা িযেহায়াকীেমর িবরুেদ্ধ িবধান
13 রাজা িযেহায়াকীেমর জীবেন খারাপ সময় ঘিনেয় আসেছ|

েস তার রাজপ্রাসাদ ৈতরী করেত বহু অসৎ কাজ কেরেছ|
েলাক ঠিকেয় প্রাসােদর ঘর সেমত উচ্চতা বািড়েয়েছ|
তার প্রজােদর িদেয় িবনা পািরশ্রিমেক
েস কাজ কিরেয় িনেয়েছ|

14 িযেহায়াকীম বলল,
“আিম িনেজর জনয্ একিট িবশাল প্রাসাদ ৈতরী করব|

েসই প্রাসােদর ওপেরর তলায় বড় বড় ঘর থাকেব|”
তাই েস বড় বড় জানালা ৈতরী করল|
এরস বৃেক্ষর কাঠ িদেয় ৈতরী জানালার চািরিদেক েস লাল রঙ করল|

15 িযেহায়াকীম, েতামার প্রাসােদ অসংখয্ এরস বৃেক্ষর কাঠ
েতামােক মহান রাজা কের িদেত পারেব না|

েতামার িপতা েযািশয় খাদয্ ও পানীয় েপেয় সন্তুষ্ট িছেলন|
িতিন সিঠক পেথ সিঠক কাজ কেরিছেলন|
অতএব তঁার েক্ষেত্র সব িকছুই ভােলা হেয়িছল|

16 েযািশয় গরীব দুঃখী েলাকেদর পােশ দঁািড়েয়িছল বেল
তার সেঙ্গ খারাপ েকান ঘটনা ঘেটিন|

িযেহায়াকীম, “ঈশ্বরেক জানার অথর্ িক?”
এর অথর্ সৎ ভােব জীবনযাপন করা

এবং যারা গরীব ও আত্তর্ তােদর সাহাযয্ করা|
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এই হল প্রভুর বাতর্ া:

17 িযেহায়াকীম, েতামার েচাখ দুেটা শুধু েতামার লােভর িদকটাই েদেখ|
েতামার সমস্ত ভাবনা হল লাভ িনেয় এবং িক কের আেরা েবশী িকছু পােব তাই িনেয়|

তুিম ইচ্ছা কের িনরীহ মানুষেক হতয্া কেরেছা|
েস্বচ্ছায় অেনয্র িজিনস চুির কেরেছা|

18 সুতরাং েযািশয়র পুত্র িযেহায়াকীমেক প্রভু এই কথাগুিল বলেলন:
“িযহূদার েলােকরা কখনও িযেহায়াকীেমর জনয্ কঁাদেব না|

তারা এেক অপরেক বলেব না;
�েহ আমার ভাই, আিম িযেহায়াকীেমর জনয্ খুব দুঃিখত!
েহ আমার ভিগনী, আিম িযেহায়াকীেমর জনয্ খুব দুঃিখত!�

তারা িযেহায়াকীেমর জনয্ দুঃিখত হেব না|
তারা তার সম্বেন্ধ বলেব না,

�েহ মিনব, আমরা দুঃিখত!
েহ রাজা আমরা মমর্াহত!�

19 েজরুশােলেমর েলাকরা িযেহায়াকীমেক কবর েদেব একিট মৃত গাধার সৎ কােরর ভিঙ্গেত|
তারা তার মৃতেদহ েটেন িঁহচেড় িনেয় িগেয় েজরুশােলেমর ফটেকর বাইের ছঁুেড় েফেল েদেব|

20 “িযহূদা, যাও িলবােনােনর পাহােড় উেঠ িচৎকার কের কঁােদা
যােত েতামােদর েসই কান্নার েরাল বসেনর পাহাড় েথেক েশানা যায়|

অবারীম পাহাড় েথেক েচঁিচেয় ওেঠা|
কারণ েতামার �েপ্রিমকরা� সবাই ধ্বংস হেয় যােব|

21 “িযহূদা, তুিম িনেজেক িনরাপদ মেন কেরিছেল
িকন্তু আিম েতামােক সতকর্ কেরিছলাম!

েতামায় সতকর্ কেরিছলাম
িকন্তু আমার কথা েশানিন|

েছেলমানুষ িছেল বেল তুিম ভুলপেথ জীবনযাপন কেরিছেল|
িযহূদা, তুিম েতামার েযৗবনকাল েথেক

আমােক অমানয্ কেরছ|
22 িযহূদা আিম েতামােক েয শািস্ত েদব তা আসেব ঝেড়র মেতা

এবং েসই ঝড় েতামার সমস্ত েমষপালকেদর উিড়েয় িনেয় যােব|
তুিম েভেবিছেল অনয্ানয্ জািতগুিল েতামােক সাহাযয্ করেত এিগেয় আসেব,
িকন্তু তারাও পরািজত হেব|

তখন তুিম সিতয্ সিতয্ িনরাশ হেয় পড়েব|
লিজ্জত হেব িনেজর অতীেতর কৃতকেমর্র কথা েভেব|”

23 “রাজা, তুিম পাহােড়র এেকবাের ওপের এরস বৃেক্ষর ৈতরী সুদৃশয্ প্রাসােদ বাস কেরা|
এটা অেনকটা েতামার কােছ িলবােনােন বাস করার মেতাই েযখান েথেক ঐ কাঠ আেস|

েযেহতু পাহােড়র ওপর িবশাল প্রাসােদ তুিম বাস কেরা তাই তুিম িনেজেক িনরাপদ ভাবেছা|
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িকন্তু যখন শািস্ত েতামার কােছ আসেব তখন তুিম আঘাত পােব এবং প্রসব যন্ত্রণায় কাতর মিহলার
মত আতর্ নাদ করেব|”

রাজা িযেহায়াকীেণর িবরুেদ্ধ রায়
24 প্রভু বলেলন, “আিম আিছ এটা েযমন িনিশ্চৎ ,” এই হল প্রভুর বাতর্ া, “েতমিন ভােব আিম এটা

করব| িযেহায়াকীেমর পুত্র িযেহায়াকীণ, িযহূদার রাজা, তুিম যিদ আমার ডান হােতর েমাহর করা আংিটও*
হও, আিম েতামাক ছঁুেড় েফেল েদব| 25 িযহূদারাজ কিনয়, তুিম যােদর ভেয় ভীত েসই বািবেলর রাজা
নবূখিদ্রত্ সেরর ও বািবেলর েলাকেদর হােত আিম েতামােক তুেল েদব| তারা েতামােক হতয্া করেত চায়|
26আিম েতামােক ও েতামার মােক এমন এক েদেশ পািঠেয় েদব েযটা েতামােদর কােরারই জন্মস্থান নয়|
েতামরা েসখােন মারা যােব| 27 িযেহায়াকীণ তুিম যিদ স্বেদশ কাতর হেয় যাও এবং েতামার িনেজর েদেশ
িফেরও েযেত ইচ্ছা কর, তুিম কখনও িফের যাবার অনুমিত পােব না|”

28 িযেহায়াকীণ হল এক ভাঙ্গা পােত্রর মত যােক েকান মানুষ বািতল কের েফেল িদেয়েছ|
েস এমনই এক পাত্র যােক েকউ চায় না|

িযেহায়াকীণ ও তার সন্তানেদর েকন েফেল েদওয়া হেব?
েকন তােদর অনয্ েদেশ িনিক্ষপ্ত করা হেব?

29 ভূিম, িযহূদার েদশ,
প্রভুর বাতর্ া েশান|

30 প্রভু বলেলন, “কিনয় সম্বেন্ধ এই কথাগুেলা িলেখ নাও|
�েস হেব এমনই এক মানুষ যার আর েকান সন্তান থাকেব না|

েস কখেনা জীবেন সফল হেব না|
তার েকান সন্তান কখেনা দায়ুেদর িসংহাসেন বসেত পারেব না|

তার েকান সন্তান কখেনা িযহূদার রাজত্ব করেব না|� ”

23
1 “িযহূদার েমষপালকেদর* পেক্ষ এটা খারাপ হেব| এই েমষপালকরা আমার েমষেদর আহত করেছ|

তারা চারিদক েথেক এই েমষেদর তািড়েয় আমার শেসয্র কাছ েথেক দূের িনেয় যােচ্ছ|” এই হল প্রভুর
বাতর্ া|

2 এই েমষপালকরা (েনতৃবৃন্দ) আমার েমষেদর (েলাকেদর) জনয্ দায়ী এবং প্রভু ইস্রােয়েলর ঈশ্বর
ঐ েমষপালকেদর বলেলন: “েতামরা েমষপালকরা আমার েমষেদর চতুির্দেক তািড়েয় িনেয় েগছ| এবং
েতামরা তার রক্ষণােবক্ষণ করিন| িকন্তু আিম েতামােদর েদেখ েনব| েতামােদর মন্দ কােজর জনয্ আিম
েতামােদর শািস্ত েদব|” এই হল প্রভুর বাতর্ া| 3 “আিম আমার েমষেদর অনয্ েদেশ পািঠেয় েদব| তারপর
ঐ িবেদশগুেলার েথেক আিম আমার বাকী েমষগুিলেক জেড়া করব এবং েয সমস্ত েমষরা পেড় থাকেব,
তােদরআিম একিত্রতকের তােদর স্বেদেশ িফিরেয়আনব| তারা যখন স্বেদেশ িফরেব তখন তােদর সন্তানরা
সংখয্ায় বৃিদ্ধ পােব| 4আিম তােদর রক্ষণােবক্ষেণর জনয্ নতুন েমষপালক রাখব এবং তাহেল আমার েকান
েমষই ভয় পােব নাবা হািরেয় যােব না|” এই হল প্রভুর বাতর্ া|

নয্ায়পরায়ণ নেবাদগম
5 প্রভু এই বাতর্ া বেলন,
“েসই সময় আসেছ
* 22:24: আংিট েমাহর করা আংিট| * 23:1: েমষপালক িযহূদার েলাকরা প্রভুর েমেষর পােলর মত এবং তােদর েনতারা
েমষপালক|
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যখন আিম একিট ভােলা �নেবাদগম�† উৎেতালন করব|
েস বুিদ্ধমৎত্বার সেঙ্গ শাসন করেব এবং েদেশ যা নয্াযয্ এবং িঠক তাই করেব|

েস সুষু্ঠ ভােব েদশ শাসন করেব এবং সিঠক িসদ্ধান্ত েনেব|
6 তার রাজেত্বর সময়, িযহূদা রক্ষা পােব

এবং ইস্রােয়ল িনরাপেদ থাকেব|
এই হেব তার নাম:

প্রভুই আমােদর ধাির্মকতা|”

7 “েসই সময় আসেছ,” এই হল প্রভুর বাতর্ া, “যখন েলাকরা আর প্রভুর পুরােনা প্রিতশ্রুিতর কথা
বলেব না| পুরােনা প্রিতশ্রুিত হল: �েযেহতু প্রভুর অিস্তত্ব িনিশ্চত, প্রভু িতিনই, িযিন সমস্ত ইস্রােয়লবাসীেক
িমশর েথেক িনেয় এেসিছেলন|� 8 িকন্তু েলাকরা এখন নতুন কথা বলেব| তারা বলেব, �প্রভুর অিস্তত্ব
েযমন িনিশ্চত, িতিনই হেলন েসই একজন িযিন সমস্ত ইস্রােয়েলর েলাকেদর উত্তরেদশ েথেক েবর কের
এেনিছেলন| িতিন তােদর েয সব েদেশ পািঠেয়িছেলন, েসখান েথেক উদ্ধার কের িনেয় এেসিছেলন|�
তখন েথেক ইস্রােয়লবাসী তােদর িনেজেদর েদেশ বসবাস শুরু করল|”

ভ্রান্ত ভাববাদীেদর িবরুেদ্ধ িবধান
9 ভাববাদীেদর উেদ্দেশয্ একিট বাতর্ া:
আমার হৃদয় েভেঙ্গ েগেছ|

প্রভু যা বেলেছন তােত ভেয় আমার হােড় পযর্ন্ত কঁাপুিন ধেরেছ|
প্রভুর পিবত্র বাতর্ ািটর দরুণ

আিম একজন বদ্ধ মাতােলর মত বলিছ|
10 িযহূদার মািট বয্ািভচারীেদর দ্বারা সমূ্পণর্রূেপ ভের েগেছ|

তারা নানা িবষেয় অিবশ্বস্ত|
প্রভুর অিভশােপ এই েদেশর মািট শুষ্ক হেয় যােব|

শুিকেয় যােব গােছর পাতা|
শুিকেয় যােব পশুচারেণর তৃণভূিম|

শসয্ভূিম শুিকেয় মরুভূিম হেয় যােব|
ভাববাদীরা েহাল শয়তান|

তারা তােদর প্রভাব প্রিতপিত্ত এবং ক্ষমতা ভুল ভােব বয্বহার কেরিছল|
11 “ভাববাদীরা েতা বেটই,

এমন িক যাজকরাও শয়তান|
আিম তােদর আমার মিন্দের খারাপ কাজ করেত েদেখিছ|”

এই হল প্রভুর বাতর্ া|
12 “আিম যিদ ভাববাদীেদর এবং যাজকেদর আমার বাতর্ া েদওয়া বন্ধ কির,

তাহেল তােদর িপিচ্ছল পেথ, অন্ধকােরর মেধয্ হঁাটেত হেব|
তারা ঐ অন্ধকাের পেড় যােব|

আিম তােদর ওপর দুির্বপাক আনব|
আিম শািস্ত েদব

ঐ সমস্ত ভাববাদী ও যাজকেদর|”
এই হল প্রভুর বাতর্ া|

13 “শমিরয়ার ভাববাদীেদর অনয্ায় করেত েদেখিছ|
† 23:5: নেবাদগম এর অথর্ হল দায়ুেদর পিরবার েথেক একিট নতুন রাজা|
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আিম ঐ ভাববাদীেদর বাল মূির্ত্তর নােম ভাববাণী করেত েদেখিছ|
ঐ ভাববাদীরা িমথয্া িশক্ষা িদেয় ইস্রােয়লবাসীেক প্রভুর কাছ েথেক দূের সিরেয় িনেয় িগেয়িছল|

14 এখন েদখিছ িযহূদার ভাববাদীরা
েসই সব গির্হত কাজগুিল েজরুশােলেম করেছ|

এই ভাববাদীরা পাপ ও বয্িভচার কের েবড়ােচ্ছ|
তারা িমেথয্েকই প্রশয় িদেয় এেসেছ এবং তারা ভুল িশক্ষাগুিলেক পালন কেরিছল|

অসৎ েলাকেদর তারা একটা না একটা
গির্হত কাজ করার বয্াপাের উৎসাহ িদেয় এেসেছ|

তাই িযহূদার মানুষ সেদােমর মানুেষর মেতা পাপ েথেক িবরত থােকিন|
এখন েজরুশােলম আমার কােছ ঘেমারার মেতা|”

15 সুতরাং প্রভু সবর্শিক্তমান ভাববাদীেদর সম্বেন্ধ যা বেলন তা হল এই:
“আিম ঐ ভাববাদীেদর শািস্ত েদব|

িবষাক্ত খাদয্ ও জল পান করার মেতা শািস্ত েদব|
ভাববাদীরা আিত্মক অসুেখ ভুগেত শুরু কেরিছল

এবং েসই অসুখ সারা েদেশ ছিড়েয় পেড়িছল|
তাই আিম ঐ ভাববাদীেদর শািস্ত েদব|

ঐ অসুখ ভাববাদীেদর মাধয্েম েজরুশােলেম এেসিছল|”

16 সবর্শিক্তমান প্রভু এই কথাগুিল বেলন:
“ভাববাদীরা যা বেলেছ তার িদেক েতামরা মন িদও না|
তারা েতামােদর েবাকা বানােত চাইেছ|

ঐ ভাববাদীরা স্বপ্নদশর্ন সম্বেন্ধ কথা বলেছ|
িকন্তু তারা আমার কাছ েথেক েকান স্বপ্নােদশ পায় িন|

ঐ স্বপ্নদশর্নগুেলা তােদর িনেজেদর মেনর স্বপ্নদশর্ন|
17 িকছু েলাক প্রভুর সৎয বাতর্ ােক ঘৃণা কের

তাই ভাববাদীরা ঐ েলাকেদর ভুল বাতর্ া েদয়|
তারা বেল, �েতামরা শািন্তেত িবরাজ করেব|�

িকছু মানুষ ভীষণ একগঁুেয়, েজদী|
তারা িনেজেদর ইেচ্ছ মেতা কাজ কের|

তাই েসই সুেযাগ িনেয় ভাববাদীরা ঐ েজদী েলাকেদর বলল,
�েতামােদর সেঙ্গ খারাপ েকান ঘটনা ঘটেব না!�

18 িকন্তু ঐ ভাববাদীেদর েকউই স্বগীর্য় সভায় দঁাড়ায়িন|
তােদর েকউই প্রভুেক েদেখিন
বা প্রভুর বাতর্ া েশােনিন|

19 এখন প্রভুর কাছ েথেক ঝেড়র মেতা শািস্ত আসেব|
প্রভুর েরাধ হল ঘূির্ণঝড়|

েসই ঝড় অসৎ েলােকেদর মাথার ওপর হুড়মুড় কের েভেঙ্গ পড়েব|
20 পিরকল্পনা মািফক কাজ েশষ না কের

প্রভু তার েরাধ প্রশিমত করেবন না|
েসই িদনিট যখন আসেব

তখন েতামরা পিরষ্কার ভােব এিট বুঝেত পারেব|
21আিম ঐ ভাববাদীেদর পাঠাইিন|

অথচ তারা েদৗেড় েবড়ােলা িনেজেদর ৈতরী বাতর্ া িনেয়|
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আিম তােদর সেঙ্গ কথা বিলিন|
অথচ তারা আমার নাম কের প্রচার কেরিছল তােদর ভ্রান্ত ধেমর্াপেদশ|

22 তারা যিদ আমার স্বগীর্য় সভায় দঁাড়ােতা,
তাহেল তারা আমার বাতর্ া িযহূদার েলাকেদর কােছ প্রচার করেত পারেতা|

তারা পারত মানুষেক খারাপ কাজ করার েথেক িবরত করেত|
তারা পারত মানুষেক অসৎ হওয়া েথেক িবরত করেত|”

23 “আিমই ঈশ্বর|
আিম বহুদূের নয়, খুব কােছই আিছ|”

এই হল প্রভুর বাতর্ া|
24 েকউ েগাপন জায়গায় লুিকেয় থাকেলও
আিম িকন্তু সহেজই তােক েদখেত পাই|

েকন? কারণ আিম স্বগর্ এবং মতর্ য্ সবর্ত্র িবরাজমান|”

প্রভু একথা বেলেছন: 25 “ঐ ভাববাদীরা আমার নাম িদেয় িমেথয্ ধেমর্াপেদশ প্রচার কেরেছ| তারা
বেলেছ, �আিম স্বপ্নােদশ েপেয়িছ! আিম স্বপ্নােদশ েপেয়িছ!� আিম তােদর ঐ কথাগুেলা বলেত শুেনিছ|
26আর কতিদন এভােব চলেব? ঐ ভাববাদীরা িমথয্া রচনা কের এবং েলাকেদর িমথয্া িশক্ষা েদয়| 27ঐ
ভাববাদীরা েচষ্টা করল যােত িযহূদার েলাকরা আমার নাম ভুেল যায়| তারা তােদর িমেথয্ স্বপ্নােদেশর
কথা বেল েবড়ােত লাগল| েয ভােব তােদর পূবর্পুরুষরা আমােক ভুেল িগেয়িছল, েসই ভােব তারা আমার
েলাকেদর আমােক ভুেল যাওয়ােত েচষ্টা করেছ| তােদর পূবর্পুরুষরা আমােক ভুেল ভ্রান্ত েদবতার পূজা
কেরিছল| 28 খড় আর গম েযমন এক িজিনস নয়, েতমিন ভাববাদীেদর স্বপ্নােদশ আর আমার বাতর্ াও এক
নয়| েকউ যিদ িনেজেদর েদখা স্বপ্নেক বেল েবড়ােত চায় তা েস বলুক| িকন্তু এজন েলাক যিদ আমার
বাতর্ া েশােন, তােক েস কথা সিতয্ কের বলেত হেব| 29আমার বাতর্ া হল আগুেনর মেতা|” এই হল প্রভুর
বাতর্ া| “আমার বাতর্ া হল পাথের আছেড় পড়া হাতুিড়, যা পাথরেকও গঁুিড়েয় েদয়|

30 “সুতরাং আিম ঐ কপট ভাববাদীেদর িবরুেদ্ধ|” ঐ ভাববাদীরা এেক অেনয্র কাছ েথেক আমার
বাণীসমূহ চুির কের চেলেছ| এই হল প্রভুর বাতর্ া| 31 “আিম িমথয্া ভাববাদীেদর িবরুেদ্ধ|” এই হল প্রভুর
বাতর্ া, “তােদর িনেজেদর কথাগুেলােক আমার বাতর্ া বেল তারা েলাক ঠকােচ্ছ| 32আিম ঐ কপট ভাববাদী
এবং তােদর িমেথয্ স্বপ্ন ও িমেথয্ ধেমর্াপেদশ প্রচােরর িবরুেদ্ধ|” এই হল প্রভুর বাতর্ া| “তারা তােদর িমেথয্
ছলনা ও ভ্রান্ত িশক্ষা িদেয় আমার েলাকেদর ভুল পেথ িনেয় যােচ্ছ| আিম ঐ ভাববাদীেদর েলাকেক িশক্ষা
িদেত পাঠাই িন| আিম তােদর আমার জনয্ িকছু করার িনেদর্ শ িদইিন| তারা িযহূদার েলাকেদর েকান ভােবই
সাহাযয্ করেত পারেব না|” এই হল প্রভুর বাতর্ া|

প্রভুর েশাকবাতর্ া
33 “িযহূদার েলাকরা ভাববাদী অথবা েকান যাজক হয়েতা েতামােক িজেজ্ঞস করেব, �িযরিময়, প্রভুর

েঘাষণা িক?� তুিম ওেদর উত্তের বলেব, �েতামরা হেল প্রভুর কােছ ভারী েবাঝা এবং আিম ঐ ভারী েবাঝা
ছঁুেড় েফলব|� ” এই হল প্রভুর বাতর্ া|

34 “েকান ভাববাদী, েকান যাজক অথবা েকান একজন সাধারণ েলাক হয়েতা বলেত পাের, �এই হল
প্রভুর েঘাষণা|� েয একথা বলেব েস িমেথয্বাদী এবং আিম তােক ও তার পিরবারেক শািস্ত েদব| 35 েতামরা
এেক অপরেক বলেব: �প্রভু িক উত্তর িদেলন?� অথবা �প্রভু িক বলেলন?� 36 িকন্তু েতামরা আর কখনও
এই অিভবয্িক্তিট বয্বহার করেব না: �প্রভুর েঘাষণা (ভারী েবাঝা|)� একথা খবরদার উচ্চারণ েকােরা না
কারণ প্রভুর েঘাষণা কখনও কারও েক্ষেত্র ভারী েবাঝা হয় না| িকন্তু েতামরা আমােদর ঈশ্বেরর কথায়
পিরবতর্ ন ঘিটেয়ছ| িতিন জীবন্ত ঈশ্বর, িতিন প্রভু সবর্শিক্তমান|
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37 “েতামরা যিদ ঈশ্বেরর বাতর্ া জানেত চাও তাহেল েকান ভাববাদীেক িজেজ্ঞস কেরা| �প্রভু আপনােক
িক উত্তর িদেয়েছন?� অথবা �প্রভু িক বেলেছন?� 38 িকন্তু একথা বেলা না, �প্রভুর েঘাষণা (ভারী েবাঝা)
িক িছল?� যিদ েতামরা আবার এই কথার পুনরাবৃিত্ত কেরা তাহেল প্রভু েতামােদর উেদ্দেশয্ এগুিল বলেবন:
“েতামরা আমার বাতর্ ােক ভারী েবাঝা বেল উেল্লখ করেব না|” আিম েতামােদর এই শব্দ বয্বহার করেত
বারণ করিছ| 39 িকন্তু েতামরা যিদ আমার বাতর্ ােক ভারী েবাঝা বেল উেল্লখ কেরা তাহেলআিমও েতামােদর
এবং ঐ শহরিটেক ভারী েবাঝা বেল মেন কের আমার কাছ েথেক দূের ছঁুেড় েফেল েদব| আিম েতামােদর
পূবর্পুরুষেক এই েজরুশােলম শহর িদেয়িছলাম| িকন্তু আিম েতামােদর এই শহর েথেক ছঁুেড় েফেল েদব|
40আিম েতামােদর িচর কােলর জনয্ অপদস্থ করব এবং েতামরা েকান িদন েতামােদর িবব্রত অবস্থােক
ভুলেত পারেব না|

24
ভাল ডুমুর এবং খারাপ ডুমুর

1প্রভু আমােক এই িজিনসগুিল েদিখেয় িছেলন: আিম ডুমুর ভির্ত্ত দুিট ঝুিড় েদেখিছলাম প্রভুর মিন্দেরর
সামেন রাখা আেছ| বািবেলর নবূখিদ্রত্ সর যখন িযকিনয়েক বন্দী কের িনেয় িগেয় িছেলন তখন আমার
এই স্বপ্নদশর্ন হেয়িছল| রাজা িযেহায়াকীেমর পুত্র িযকিনয় ও তার গুরুত্বপূণর্ সভাসদবৃন্দেদর েজরুশােলম
েথেক েগ্রপ্তার কের বািবেল িনেয় যাওয়া হেয়িছল| িযহূদার সমস্ত ছুেতার ও কানােদরও নবূখিদ্রত্ সর
বািবেল িনেয় এেসিছেলন| 2 একটা ঝুিড়েত িছল খুব ভাল ডুমুর| ঐ ডুমুরগুিল িছল মরশুেমর শুরুেত
পাকা ডুমুর| িকন্তু অপর ঝুিড়েত িছল পচা ডুমুর| যা এেকবােরই খাওয়ার অেযাগয্|

3 প্রভু আমােক িজজ্ঞাসা কেরিছেলন, “িযরিময়, তুিম িক েদখেত পাচ্ছ?”
আিম উত্তর িদেয়িছলাম, “আিম ডুমুর েদখেত পািচ্ছ| ভাল ডুমুরগুেলা খুবই ভাল| আর পচা ডুমুরগুেলা

এেতাই পচা েয ওগুেলা খাওয়া যােব না|”
4 তারপর আিম প্রভুর কাছ েথেক বাতর্ া েপেয়িছলাম| 5 প্রভু, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর আমােক বেলিছেলন:

“িযহূদার েলাকেদর তােদর েদশ েথেক শত্রুরা বািবেল িনেয় িগেয়িছল| েসই েলাকগুিল হেব ঐ ভাল
ডুমুরগুেলার মেতা| এেদর প্রিত আিম দয়ালু হেবা| 6আিম তােদর রক্ষা করব| আিম তােদর িযহূদায় িফিরেয়
আনব| আিম তােদর িছন্নিভন্ন না কের গেড় তুলব| আিম তােদর উদ্ধার করেবা| আিম তােদর প্রিতষ্ঠা করেবা|
যােত তারা েবেড় উঠেত পাের| 7আিম তােদর একিট হৃদয় েদব েযটা আমােক জানেত ইচ্ছা করেব| তখন
তারা জানেব েয আিমই প্রভু| তারা হেব আমার েলাক| আিম হব তােদর ঈশ্বর| আিম এটা করেবা কারণ
বািবেলর বন্দীরা সমূ্পণর্ ভােব তােদর হৃদয় আমার কােছ সমপর্ণ করেব|

8 “িকন্তু িযহূদার রাজা িসিদিকয় হেব ঐ খাওয়ার অেযাগয্ পচা ডুমুরগুিলর মেতা| িসিদিকয়র উচ্চপদস্থ
পািরষদগণ, েজরুশােলেম পেড় থাকা সমস্ত েলাক ও িমশের বসবাসকারী িযহূদার েলাকরা হেব ঐ পচা
ডুমুেরর মেতা|

9 “আিম ঐ েলাকেদর এমন একিট শািস্ত েদব েযটা পৃিথবীর সমস্ত েলাকেক িবস্ময়ািভভূত করেব|
িযহূদার ঐ সব েলােকরা হেব অনয্েদর উপহােসর সামগ্রী| আিম তােদর েযখােনই ছিড়েয় েদব েসখানকার
েলাকরা তােদর শাপ েদেব| 10 তােদর িবেরািধতা করার জনয্ আিম তরবাির, অনাহার এবং েরাগ পাঠাব|
আিম তােদর যতক্ষণ পযর্ন্ত না প্রেতয্েক মারা যায় ততক্ষণ আক্রমণ করব| তাহেল তারা এই েদশ যা আিম
তােদর এবং তােদর পূবর্পুরুষেদর িদেয়িছলাম েসখান েথেক িনিশ্চহ্ন হেয় যােব|”

25
িযরিময়র ধমর্প্রচােরর সারমমর্

1 িযহূদার েলাকেদর সম্বেন্ধ িযরিময়র কােছ এই বাতর্ া এেসিছল| িযহূদার রাজা িহসােব িযেহায়াকীেমর
রাজত্ব কােলর চতুথর্তম বছের এই বাতর্ া এেসিছল| েযািশেয়র পুত্র িযহূদা রাজ িযেহায়াকীেমর রাজত্ব কােলর
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চতুথর্ বছর িছল বািবেলর রাজা নবূখিদ্রত্ সেরর রাজত্ব কােলর প্রথম বছর| 2 এই বাতর্ া ভাববাদী িযরিময়,
িযহূদা ও েজরুশােলেমর সমস্ত মানুষেক শুিনেয়িছল:

3 িবগত 23 বছর ধের আিম বার বার েতামােদর কােছ প্রভুর বাণী িদেয় এেসিছ| আেমােনর পুত্র েযািশয়
িযহূদার রাজা হবার ত্রেয়াদশ বছর েথেক আিম একজন ভাববাদী| আমার ভাববাদী প্রািপ্তর সময় িযহূদার
রাজা িছেলন আেমােনর পুত্র েযািশয়| েসই সময় েথেক আজ পযর্ন্ত আিম েতামােদর কােছ প্রভুর বাতর্ া
প্রচার কের আসিছ| িকন্তু েতামরা েকউ তা েশানিন| 4প্রভু তার ভৃতয্েদর ও ভাববাদীেদর বার বার পাঠােনা
সেত্ত্বও, েতামরা, তারা িক বেলিছল তা েশানিন এবং তােদর িদেক মেনােযাগ দাওিন|

5এই ভাববাদীরা বেলিছল, “েতামােদর জীবনয়াত্রা বদলাও এবং খারাপ কাজ করা বন্ধ কেরা! িনেজেদর
জীবনয়াত্রা পালটােল তেব েতামরা প্রভুর েদেশ িফরেত পারেব েযটা প্রভুর দ্বারা বহু কাল আেগ েতামােদর
পূবর্পুরুষেদর েদওয়া হেয়িছল এবং িচর কােলর জনয্ এখােন থাকেত েদওয়া হেয়িছল| 6অনয্ েদবতােদর
অনুসরণ েকােরা না| মানুেষর ৈতরী মূির্ত্তগুেলার পূেজা অথবা েসবা েকােরা না| যিদ তা কেরা তাহেল আিম
রুদ্ধ হব| আর আমার েরাধ েতামােদরই ক্ষিত করেব|”

7 “িকন্তু েতামরা আমার কথা েশান িন|” এই হল প্রভুর বাতর্ া| “ঐ মূির্ত্তেদর পূজা কের েতামরা আমােক
রুদ্ধ কেরছ এবং েসটা েতামােদরই ক্ষিত কেরেছ|”

8 প্রভু সবর্শিক্তমান যা বেলন তা হল, “েতামরা আমার কথাগুেলা েশানিন| 9 তাই শীঘ্রই উত্তেরর সমস্ত
পিরবারেগাষ্ঠীেক এবং বািবেলর রাজা নবূখিদ্রত্ সরেক িযহূদার েলাকেদর িবরুেদ্ধ পাঠাব| নবূখিদ্রত্ সর
হল আমার অনুচর| আিম তােদর িযহূদার চার পােশর সমস্ত জািতর িবরুেদ্ধ আনব| আিম িযহূদা ও তার
চারপােশর সমস্ত েদশগুিলেক ধ্বংস করব এবং তােদর একিট িচরকালীন শূনয্ মরুভূিমেত পিরণত করব|
মানুষ িশস িদেত িদেত েদখেব িক ভােব েসই সব েদশধ্বংস হেব| 10ঐ েদশগুিলেতআর েকানআনন্দমুখর
ধ্বিনর উৎপিত্ত হেব না| িবেয়র সানাই েবেজ উঠেব না| শসয্দানা েপষাইেযর েকান আওয়াজ থাকেব না|
আিম রােত সমস্ত বািতগুেলার আেলা েকেড় েনব| 11 পুেরা এলাকািট ধ্বংস হেয় যােব এবং একিট শূনয্
মরুভূিমেত পিরণত হেব| আর সমস্ত মানুষ আগামী 70 বছেরর জনয্ বািবেলর রাজা নবূখিদ্রত্ সেরর দাসত্ব
করেব|

12 “িকন্তু 70 বছর পূণর্ হবার পর বািবেলর রাজােকওআিম শািস্ত েদব| শািস্ত েদব সমগ্র বািবলবাসীেক
তােদর পােপর জনয্|” এই হল প্রভুর বাতর্ া | “বািবলও শূনয্ মরুভূিমেত পিরণত হেব| 13 িযরিময়র
ভাববাণীর মাধয্েম আিম ঐ িবেদশগুিলর সম্বেন্ধ েযসব খারাপ ঘটনা ঘটেব বেল আেগ বেলিছলাম
েসইগুেলা সতয্ হেব| এই বইেয় ঐ সমস্ত সতকর্ বাণী েলখা আেছ| এবং এই বইেয় েয সমস্ত সতকর্ বাণী
েলখা আেছ েসগুেলাও প্রচার কেরা| 14 হঁয্া, বািবেলর েলাকেদর বহু জািতেদর এবং মহৎ  রাজােদর েসবা
করেত হেব| তােদর কৃতকােযর্র েযাগয্ শািস্ত আিম েদব|”

িবেশ্বর অনয্ানয্ জািতগুিলর িবচার
15 প্রভু, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর আমােক এই কথাগুিল বলেলন: “িযরিময়, আমার হাত েথেক এই েপয়ালা

ভির্ত্ত দ্রাক্ষারস নাও| এই দ্রাক্ষারস হলআমার েরাধ| আিম েতামােক অনয্ জািতেদর কােছ পাঠািচ্ছ| অনয্ানয্
েদশগুিলেক এই েপয়ালা েথেক চুমুক েদওয়াও| 16 তারা এই দ্রাক্ষারস পান করেব| তারা বিম করেব|
পাগেলর মেতা আচরণ করেব| তারা এরকম বয্বহার করেব কারণ আিম শীঘ্রই তােদর িবরুেদ্ধ তরবািরিট
পাঠাব|”

17 সুতরাং আিম প্রভুর হাত েথেক দ্রাক্ষা ভির্ত্ত েপয়ালা তুেল িনলাম| আিম েসই সমস্ত েদেশ েগলাম এবং
তােদর েসই েপয়ালার দ্রাক্ষারস পান করালাম| 18 আিম েজরুশােলম এবং িযহূদার েলাকেদর জনয্ এই
দ্রাক্ষারস েঢেল িদলাম| আিম িযহূদার রাজা এবং তার েনতােদর এই দ্রাক্ষারস পান করালাম| আিম এমন
কেরিছলাম কারণ যােত তারা মরুভূিমর মেতা শুিকেয় যায়| েজরুশােলম ও িযহূদা যােত এমন ভােব ধ্বংস
হয় যা েদেখ েলাকরা িশস িদেয় অিভশাপ িদেত পাের| এবং তাই ঘেটিছল বেল িযহূদার এখন এই দুরবস্থা|

19 িমশেরর রাজা ফেরৗণেকও আিম ঐ েপয়ালার দ্রাক্ষারস পান করালাম| রাজার সভাষদ, েনতৃবৃন্দ
এবং তার সমস্ত েলাকরা প্রভুর েরাধর েপয়ালা েথেক দ্রাক্ষারস পান করল|

20 সমস্ত আরেবর েলাক এবং ঊষ েদেশর সমস্ত রাজােকও এই দ্রাক্ষারস পান করালাম|
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আিম পেলষ্টীয় েদেশর সমস্ত রাজােদরও এর েথেক পান করালাম| এরা িছল অিস্কেলান, ঘসা, ইেক্রাণ
শহেরর এবং অেস্দাদ শহেরর েবঁেচ যাওয়া অংেশর রাজাগণ|

21 তারপর আিম ইেদাম, েমায়াব এবং অেম্মান েদেশর েলাকেদরও ঐ দ্রাক্ষারস পান করালাম|
22 েসার এবং সীেদােনর শহেরর রাজােদর ঐ েপয়ালার দ্রাক্ষারস পান করালাম|
বহু দূেরর েদশগুিলর রাজােদরও ঐ দ্রাক্ষারস পান করালাম| 23 দদান, েটমা, িছন্নগুম্ফ এবং বূষ এর

েলাকেদরও ঐ দ্রাক্ষারস পান করালাম| যারা তােদর মিন্দের চুল েকেটেছ তােদরও ঐ েপয়ালার দ্রাক্ষারস
পান করালাম| 24আরেবর সমস্ত রাজা যারা মরুভূিমেত বাস কের তােদরও পান করালাম| 25 িসম্রী, এলম
এবং মাদীয়েদর রাজােদরও ঐ েপয়ালা েথেক পান করালাম| 26আিম উত্তেরর রাজােদর কােছ, যারা কােছ
এবং দূের িছল তােদর কােছ িগেয়িছলাম| এেকর পর এক রাজােক আিম ঐ দ্রাক্ষারস পান করালাম| ঐ
দ্রাক্ষারেসর েপয়ালা েথেক প্রভুর েরাধ পান করাবার জনয্ আিম পৃিথবীর প্রেতয্কিট রােজয্ েগলাম| িকন্তু
বািবেলর* রাজা আর সমস্ত রাজয্গুিলর পের এই দ্রাক্ষারস পান করেব|

27 “িযরিময়, ঐ সমস্ত েদশগুিলেক বেলা, সবর্শিক্তমান প্রভু, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর বেলেছন, �আমার েরাধ
ভির্ত্ত ঐ দ্রাক্ষারস পান কর এবং তারপর বিম কর| তারপর শুেয় পেড়া এবং উেঠ দঁািড়ও না| কারণ এরপর
আিম েতামােদর হতয্া করার জনয্ তরবাির পাঠািচ্ছ|�

28 “েতামার হাত েথেক ঐ দ্রাক্ষারস পান করেত েয সমস্ত েলাকরা অস্বীকার করেব তােদর বলেব, �প্রভু
সবর্শিক্তমান এই কথাগুিল বেলন: প্রকৃতপেক্ষ েতামরা এই েপয়ালার দ্রাক্ষারস পান করেব! 29 আমার
নামািঙ্কত েজরুশােলম শহের আিম ইিতমেধয্ই খারাপ ঘটনাগুিল ঘটািচ্ছ| যিদ েতামরা েভেব থােকা েয
েতামরা হয়েতা শািস্ত পােব না, তাহেল ভুল ভাবেব| শািস্ত েতামরাও পােব| পৃিথবীর সমস্ত মানুষেক আিম
তরবািরর দ্বারা আক্রমণ করব|� ” এই হল প্রভুর বাতর্ া|

30 “িযরিময়, তুিম আমার বাতর্ া তােদর েদেব:
�ওপর েথেক, তঁার পিবত্র মিন্দর েথেক

প্রভু তঁার পশুচারণ ভুিমর (তঁার েলাক জন) প্রিত িচৎকার কের উঠেলন|
দ্রাক্ষারস ৈতরীর সময় শ্রিমকরা েযমন দ্রাক্ষার উপর িদেয় হঁাটেত হঁাটেত সমস্বের িচৎকার কের

েতমিন েজাের িচৎকার করেছন প্রভু|
31 পৃিথবীর সমস্ত েলােকর মেধয্ এই আওয়াজ ছিড়েয় পড়েলা|

এটা িকেসর আওয়াজ?
প্রভু সমস্ত েদেশর মানুষেদর শািস্ত িদেচ্ছন|

েলােকর িবরুেদ্ধ প্রভু তার যুিক্ত েদখােচ্ছন|
িতিন তােদর িবচার কেরেছন

এবং এখন িতিন সমস্ত অসৎ েলাকেদর একিট তরবাির িদেয় হতয্া করেছন|� ”
এই হল প্রভুর বাতর্ া|

32 প্রভু সবর্শিক্তমান যা বেলেছন তা হল:
“শীঘ্রই এক েদশ েথেক আর এক েদেশ

িবপযর্য় ছিড়েয় পড়েব|
ভয়ঙ্কর ঝেড়র মেতা েসই প্রলয়

পৃিথবীর বহু দূের দূের ছিড়েয় যােব|”

* 25:26: বািবল আক্ষিরক অেথর্, “েশষক|”
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33 মৃত েদহগুিল েদেশর এক প্রান্ত েথেক অনয্ প্রােন্ত ছিড়েয় িছিটেয় পেড় থাকেব| েকউ েশাক প্রকাশ
কের কঁাদেব না| েকউ েসই মৃতেদহগুিল একিত্রত কের সৎ কার করার বেন্দাবস্ত করেব না| মৃত েদহগুিল
পশুর িবষ্ঠার মেতা মািটেত পেড় থাকেব|

34 েমষপালকরা (েনতারা) েতামরা েমষেদর (েলাকেদর) েনতৃত্ব েদেব|
মহান েনতৃবৃন্দ এবার কঁাদেত শুরু কেরা|

েমষেদর (মানুষেদর) েনতারা যন্ত্রণায় মািটেত ছটফট কেরা|
েকন? কারণ এখন েতামােদর জবাই করার সময় এেসেছ|

আিম েতামােদর ছিড়েয় েদব, িঠক েযমন একিট মািটর পাত্র েভেঙ্গ টুকেরা টুকেরা হেয় েগেছ েতমন
কের|

35 েসখােন েমষপালকেদর লুকােনার েকান জায়গা থাকেব না|
ঐ েনতারা পালােত পারেব না|

36আিম শুনেত পািচ্ছ েমষপালকরা িচৎকার করেছ|
কান্নাকািট করেছ|

প্রভু তােদর েগাচারণ ভূিমগুিল (েদশ) ধ্বংস করেছন|
প্রভু রুদ্ধ হেয়েছন বেল এগুেলা ঘটেছ|

37 প্রভুর েরাধর জনয্
ঐ শািন্তপূণর্ েগাচারণ ভূিমগুিল একিট শূনয্ মরুভূিমর মত|

38 প্রভু হেলন গুহা েথেক েবিরেয় আসা
একিট ভয়ঙ্কর িসংেহর মত|

তঁার েরাধ েলাকরা আহত হেব|
এই েদশ মরুভূিমেত পিরণত হেব|

26
মিন্দের িযরিময়র ধমর্প্রচার

1 িযহূদার ওপর রাজা িযেহায়াকীেমর শাসেনর প্রথম বছের এই বাতর্ া প্রভুর কাছ েথেক এেসিছল|
িযেহায়াকীম িছেলন েযািশেয়র পুত্র| 2 প্রভু বেলিছেলন, “িযরিময়, প্রভুর মিন্দর চত্বের দঁাড়াও এবং যারা
এই মিন্দের উপাসনা করেত আেস েসই সমস্ত িযহূদার েলাকেদর এই বাতর্ ািট বেলা| আিম েতামােক যা
যা বেলিছ সব তােদর বেলা| আমার বাতর্ ার েকান অংশ বাদ িদও না| 3 তারা হয়েতা আমার কথা শুনেব
এবং পালন করেব| তারা হয়ত অসৎ কাজকমর্ েথেক িনেজেদর সিরেয় েনেব| যিদ তারা আমার বাতর্ া েমেন
চেল, তাহেল হয়তআিম তােদর শািস্ত েদব না| অেনক খারাপ কাজকমর্ কেরিছল বেলই আিম তােদর শািস্ত
েদবার পিরকল্পনা কেরিছলাম| 4 তুিম তােদর বলেব, �প্রভু বেলেছন: আিম আমার িশক্ষামালা েতামােদর
িদেয়িছ| েতামােদর উিচৎ আমার বাধয্ হওয়া এবং আমার িশক্ষামালা অনুসরণ করা| 5 আমার ভৃতয্রা যা
বেল তা েতামােদর শুনেত হেব| (ভাববাদীরা হল আমার ভৃতয্) আিম বারবার েতামােদর কােছ ভাববাদীেদর
পািঠেয়িছ| িকন্তু েতামরা তােদর েকান কথা েশান িন| 6আিম এই মিন্দরিটেক শীেলার মত কের করব| এবং
েলাকরা এই শহরিটেক একিট উদাহরণ িহেসেব গণয্ করেব যখন তারা অনয্ানয্ জায়গায় খারাপ ঘটনাসমূহ
ঘটােত ইেচ্ছ করেব|� ”

7 িযরিময়র এই কথাগুিল প্রভুর মিন্দের উপিস্থত যাজক, ভাববাদী এবং সমস্ত মানুষ শুেনিছল| 8 প্রভু
িযরিময়েক যা িকছু বলার আেদশ িদেয়িছেলন েস তা বলা েশষ কেরিছল| তখন যাজক, ভাববাদী এবং
সাধারণ েলাক িযরিময়েক েজার কের েচেপ ধের বেলিছল, “এই ভয়ঙ্কর কথাগুিল বলার জনয্ এবার
েতামার মৃতুয্ হেব| 9 প্রভুর নাম কের এই ধেমর্াপেদশ প্রচার করার েতামার িক কের সাহস হল? শীেলার
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মেতা এই মিন্দরও ধ্বংস হেয় যােব একথা বলার সাহস েতামার িক কের হয়? েকান সাহেস তুিম বলেল েয
েজরুশােলম জনমানবহীন এক মরুভূিমেত পিরণত হেব?” প্রভুর মিন্দেরই সবাই িযরিময়েক িঘের ধরল|

10 িযহূদার শাসকবৃন্দ শুনেলন িক িক ঘেটেছ| তাই তঁারা রাজপ্রাসােদর বাইের েবিরেয় এেস প্রভুর
মিন্দের িগেয়িছেলন| তঁারা নতুন ফটেকর প্রেবশদ্বােরর মুেখ, েযটা প্রভুর মিন্দেরর িদেক যােচ্ছ েসখােন
বসেলন| ঐ নতুন ফটকদ্বােরর পথ প্রভুর মিন্দরেকই িনেদর্ শ কের| 11 তখন যাজকবৃন্দ ভাববাদীগণ এবং
সমস্ত সাধারণ মানুষ শাসকবৃেন্দর সেঙ্গ কথা বলল| তারা বলল, “িযরিময়েক হতয্া করেতই হেব| েস
েজরুশােলম সম্বেন্ধ অমঙ্গলজনক কথাবাতর্ া বেল েবিড়েযেছ| আপনারাও েস সব শুেনেছন|”

12তখন িযরিময় িযহূদার শাসকবৃন্দ ও সাধারণ েলাকেদর সেঙ্গ কথা বেলিছল| েস বলল, “প্রভুআমােক
এই মিন্দর এবং এই শহর সম্বেন্ধ এই কথাগুিল বলবার জনয্ পািঠেয়িছেলন| আিম যা িকছু বললাম েসগুিল
আমার কথা নয়, েসগুেলা হল প্রভুর বক্তবয্| 13আপনারা িনেজেদর জীবনয়াত্রা বদেল েফলুন| ভাল কাজ
করেত শুরু করুন| আপনারা আপনােদর প্রভু ঈশ্বরেক মানয্ করুন| যিদ আপনারা তা কেরন তাহেল প্রভু
তঁার মত পিরবতর্ ন করেবন| িতিন েয অমঙ্গলজনক কথাবাতর্ া বেলিছেলন েসগুিল িতিন তাহেল বাস্তেব
রূপান্তিরত করেবন না| 14 আর আমার েক্ষেত্র বলেত পাির, আিম হলাম আপনােদর ক্ষমতার অন্তগর্ত|
যা ভাল এবং িঠক বুঝেবন তাই আমার সেঙ্গ আপনারা করেত পােরন| 15 িকন্তু যিদ আপনারা আমায়
হতয্া কেরন তাহেল একটা বয্াপাের িনিশ্চত হেয় যান, েয আপনারা একজন িনরীহ েলাকেক হতয্া করেত
চেলেছন| এই েদােষর ভাগীদার হেব এই শহর এবং এই শহেরর প্রেতয্ক বািসন্দা এবং তার জনয্ দায়ী
হেবন আপনারা| প্রভু সিতয্ই আমােক আপনােদর কােছ পািঠেয়েছন| আপনারা যা শুেনেছন তা পুেরাটাই
প্রভুর েপ্রিরত বাতর্ া|”

16 এরপর িযহূদার শাসকবৃন্দ এবং সাধারণ েলাক যাজকেদর এবং ভাববাদীেদর বলেলন: “িযরিময়
এমন িকছু কেরিন যােত ওর মৃতুয্দণ্ড প্রাপয্ হেত পাের| িযরিময় আমােদর যা যা বেলিছল তা তার িনেজর
ভাষা নয়, তা িছল প্রভু, আমােদর ঈশ্বেরর বক্তবয্|”

17তখন শীষর্স্থানীয় িকছু েনতা উেঠ দঁািড়েয় সাধারণ মানুষেদর সেঙ্গ কথা বেলিছেলন| 18 তঁারা বলেলন,
“েমােরষ্টীয় শহের মীখা নােমর ভাববাদী িছেলন| মীখা যখন ভাববাদী িছেলন, তখন িযহূদার রাজা িছেলন
িহিষ্কয়| িযহূদার েলাকেদর মীখা এই কথাগুিল বেলিছেলন: সবর্শিক্তমান প্রভু বেলেছন:

�িসেয়ান ধ্বংস হেয় যােব|
েজরুশােলম পিরণত হেব একিট পাথেরর সূ্তেপ|

মিন্দেরর চূড়া হেয় যােব একিট মািটর িটিব, েঝাপঝােড় আবৃত|� মীখা 3:12

19 “িহিষ্কয় িযহূদার রাজা িছেলন এবং িতিন মীখােক হতয্া কেরন িন| মীখােক িযহূদার সাধারণ েলাকরাও
হতয্া কের িন| েতামরা জােনা েয িহিষ্কয় প্রভুেক ভয় েপেতন এবং সম্মান করেতন এবং তঁােক খুশী করেত
চাইেতন| প্রভু বেলিছেলন, িতিন িযহূদােত অঘটন ঘটােবন| িকন্তু িহিষ্কয় প্রভুর কােছ প্রাথর্না কেরিছেলন
এবং প্রভু তঁার মত পিরবতর্ ন কেরিছেলন| প্রভু আর তারপর িযহূদার েকান অমঙ্গল ঘটান িন| আমরা যিদ
িযরিময়র েকান ক্ষিত কির তাহেল আমরা িনেজরাই িনেজেদর ওপর অশািন্ত েটেন আনব|”

20 অতীেত ঊিরয় নােম একজন প্রভুর বাতর্ া প্রচার কেরিছেলন| ঊিরয় িছেলন শমিয়েয়র পুত্র| ঊিরয়
বাস করেতন িকিরয়ৎ িযয়ারীমস্থ শহের| এই শহর এবং এই েদেশর িবরুেদ্ধ িযরিময়র মত ঊিরয় একই
বাতর্ া প্রচার কেরিছেলন| 21 রাজা িযেহায়াকীম, তঁার েসনা প্রধানরা এবং েনতারা ঊিরয়র ধেমর্াপেদশ শুেন
েরেগ িগেয়িছেলন| রাজা িযেহায়াকীম ঊিরয়েক হতয্া করেত েচেয়িছেলন| িকন্তু ঊিরয় শুনেত েপেয়িছেলন
েয রাজা িযেহায়াকীম তঁােক হতয্া করেত চাইেছ| ঊিরয় ভীত হেয় িমশের পািলেয় িগেয়িছেলন| 22 িকন্তু
রাজা িযেহায়াকীম ইল্নাথন সহ আেরা কেয়ক জনেক ঊিরয়েক ধের আনার জনয্ িমশের পািঠেয়িছেলন|
ইল্নাথন িছেলন অেক্বােরর পুত্র| 23ঊিরয়েক তারা িমশর েথেক ধের েবঁেধ এেনিছেলন| তারপর তঁারা তােক
রাজার সামেন িনেয় এেসিছেলন| রাজা িযেহায়াকীম ঊিরয়েক তরবাির িদেয় হতয্ার আেদশ িদেয়িছেলন|
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ঊিরয়েক হতয্া করার পর তঁার মৃতেদহ কবরস্থােন ছঁুেড় েফেল েদওয়া হেয়িছল| েসই কবরস্থােন শুধু গরীব
েলাকেদর মৃতেদহই কবর েদওয়া হত|

24 িযহূদায় অহীকাম নােম এক বয্িক্ত িছেলন| অহীকাম িছেলন শাফেনর পুত্র| অহীকাম িযরিময়েক
সমথর্ন জািনেয় িছেলন| িতিন িযরিময়েক যাজক এবং ভাববাদীেদর হতয্ার ষড়যন্ত্র েথেক বঁািচেয় িছেলন|

27
প্রভু নবূখিদ্রত্ সরেক শাসক বািনেয় িছেলন

1 িযহূদার রাজা িসিদিকেয়র শাসনকােল িযরিময়র কােছ প্রভুর একিট বাতর্ া এেলা| েযািশেয়র পুত্র
িসিদিকেয়র রাজত্ব কােলর চতুথর্ বছের এই বাতর্ া এেসিছল| 2 প্রভু আমােক যা বেলিছেলন তা হল এই:
“িযরিময় একিট েজায়াল ৈতরী কেরা এবং েসই েজায়ালিটেক েতামার কঁােধর ওপর স্থাপন কর| 3তারপর
ইেদাম, েমায়াব, অেম্মান, েসার এবং সীেদােনর রাজােদর কােছ খবর পািঠেয় দাও| এই সব বাতর্ াগুিল
দূতেদর মারফৎ সব রাজােদর কােছ পািঠেয় দাও, যারা িযহূদার রাজা িসিদিকয়েক েজরুশােলেম েদখেত
এেসিছল| 4 এই বাতর্ াবাহকেদর বেলা তােদর মিনবেক িগেয় বলেত প্রভু সবর্শিক্তমান ইস্রােয়েলর ঈশ্বর
বেলেছন: 5 েতামােদর মিনবেক িগেয় বেলা আিম এই পৃিথবী এবং তার মানুষেদর সৃষ্টি কেরিছ| এই পৃিথবীর
সমস্ত পশু পাখীও আমার সৃষ্টি| আিম আমার শিক্ত এবং শিক্তশালী বাহু িদেয় তা সৃষ্টি কেরিছ| আিম যােক
খুশী এই পৃিথবী িদেয় িদেত পাির| 6 এখন আিম পৃিথবীর সমস্ত েদশ বািবেলর রাজা নবূখিদ্রত্ সরেক িদেয়
িদলাম| েস হল আমার অনুচর| সমস্ত বনয্ জন্তুেদরও আিম তােক মানয্ করেত বাধয্ করেবা| 7 সবগুেলা
জািত নবূখিদ্রত্ সর তঁার পুত্র এবং তঁার েপৗত্রেদর েসবা করেব| তারপর বািবেলর পরাজয় ঘটেব| অেনক
রােষ্ট্রর মহান রাজারা িমেল বািবলেক তঁােদর দােস পিরণত করেবন|

8 “ �িকন্তু কেয়কিট েদশ হয়ত বািবেলর রাজা নবূখিদ্রত্ সেরর েসবা করেত অস্বীকার করেব| তারা তার
েজায়াল টানেত অস্বীকার করেব| যিদ তা হয় তাহেলআিম ঐ েদশগুিলেক শািস্ত েদব| তারা সইেব তরবািরর
আঘাত, অনাহার এবং মহামারীর যন্ত্রণা|� ” এই হল প্রভুর বাতর্ া| “ �যতক্ষণ না েদশগুিল ধ্বংস হয় ততক্ষণ
আিম ঐ শািস্ত বহাল রাখব| আিম নবূখিদ্রত্ সরেক িদেয় যুদ্ধ কিরেয় ঐ জািতগুিলেক ধ্বংস করােবা|
9 সুতরাং েতামরা ভাববাদীেদর কথা শুনেব না| শুনেব না সমস্ত েলাকেদর কথা যারা েভাজবািজ েদিখেয়
ভিবষয্ৎবাণী কের| যারা স্বপ্ন বয্াখয্া করেত পাের বেল দাবী কের তােদর কথা শুেনা না| যারা মৃতেদর সেঙ্গ
কথা বেল অথবা যাদু েকৗশল কের তােদর কথা শুেনা না| তারা প্রেতয্েক বলেব, “বািবেলর রাজার দাসত্ব
েতামােদর করেত হেব না|” 10 িকন্তু তারা েতামােদর িমেথয্ বলেব| তারাই েতামােদর েদশতয্াগী হবার
কারণ হেব | আিম েতামােদর েজার কের মাতৃভূিম েছেড় েযেত বাধয্ করােবা এবং েতামরা িবেদেশর
মািটেত মৃতুয্বরণ করেব|

11 “ �িকন্তু েদশগুেলার সমস্ত েলাকরা যারা বািবেলর রাজার কােছ আত্মসমপর্ন করেব, তােক েসবা
করেত রাজী হেব এবং তার েজায়ােল িনেজেদর গলা েদেব, তারা বঁাচেব| আিম েসই েলাকেদর তােদর
স্বেদেশ বাস করেত েদব এবং তােদর জিম চাষ করেত েদব|� ” এই হল প্রভুর বাতর্ া|

12 আিম িযহূদার রাজা িসিদিকেয়র কােছও এই বাতর্ া পািঠেয়িছ| আিম তােক বেলিছ, “েতামােক
েজায়ােলর নীেচ কঁাধ রাখেত হেব| েতামােক বািবেলর রাজােক েসবা করেত হেব ও তার বাধয্ হেত
হেব| যিদ তুিম বািবেলর রাজা ও েলাকেদর েসবা কেরা তাহেল জীিবত থাকেব| 13আর যিদ তুিম রািজ না
হও তাহেল তুিম ও েতামার েদেশর মানুষ মারা যােব শত্রুর তরবািরর আঘােত অথবা অনাহার ও মহামারীর
দাপেট| প্রভু উেল্লখ কেরিছেলন েয যারা বািবেলর রাজােক মানেত অস্বীকার করেব েসই েদেশ এগুিল
ঘটেব| 14 িকন্তু ভ্রান্ত ভাববাদীরা বলেত থাকেলা: �েতামরা কখনও বািবেলর রাজার দাস হেব না|�

“ঐ কপট ভাববাদীেদর িমেথয্ প্রচাের কান িদও না| 15 আিম তােদর পাঠাই িন| “তারা িমেথয্ বলেছ
এবং বলেছ েয এই বাতর্ াগুিল আমার কােছ েথেক এেসেছ| তাই, িযহূদার েলাকরা, আিম েতামােদর দূের
পািঠেয় েদব| েতামােদর মৃতুয্ ঘটেব এবং ঐ িমথুয্ক ভাববাদীেদরও মৃতুয্ ঘটেব|� ” এই হল প্রভুর বাতর্ া|
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16 তখন আিম (িযরিময়) যাজক এবং সাধারণ েলােকেদর বেলিছলাম, “প্রভু বেলেছন: ঐ কপট
ভাববাদীরা বেল েবড়ােচ্ছ, �বািবেলর েলােকরা প্রভুর মিন্দর েথেক অেনক িকছু িনেয় িগেয়েছ| ঐ
িজিনসগুিল খুব শীঘ্রই িনেয় আসা হেব|� ঐ ভাববাদীেদর কথায় েতামরা কান িদও না| কারণ তারা িমথয্া
প্রচার কের েবড়ােচ্ছ| 17ঐ ভাববাদীেদর কথা শুেনা না| বািবেলর রাজার েসবা কর তাহেল েতামরা েবঁেচ
থাকেব| েজরুশােলেমর শহর েকনধ্বংস হেব এবং েকন শূনয্ হেয় যােব? 18যিদ ঐ মানুষগুেলাই ভাববাদী
হয় এবং তারাই যিদ প্রভুর বাতর্ া েপেয় থােক তাহেল তােদরই প্রাথর্না করেত দাও| প্রভুর মিন্দেরর বাদবাকী
িজিনষগুিলর সম্বেন্ধ তারা প্রাথর্না করুক| তারা প্রাথর্না করুক েয মিন্দেরর, েজরুশােলম শহেরর এবং
প্রাসােদর িজিনষপত্র বািবেল বেয় িনেয় যাওয়া হেব না| ঐ ভাববাদীেদর প্রাথর্না করেত দাও যােত আর
েকান িজিনষ তার জনয্ বািবেল িনেয় যাওয়া না হয়|”

19 “প্রভু সবর্শিক্তমান বেলন েয, েজরুশােলেমর মিন্দের িকছু িজিনষপত্র আেছ: পেড় থাকা
িজিনষগুিলর মেধয্ আেছ স্তম্ভগুেলা, িপতেলর সমুদ্র, অস্থাবর দণ্ডসমূহ এবং অনয্ানয্ িজিনষপত্র| বািবেলর
রাজা নবূখিদ্রত্ সর ওগুিলআর িনেয় যায় িন তাই রেয় িগেয়েছ| 20 িযহূদার রাজা িযকিনয়েক যখন বািবেলর
রাজা নবূখিদ্রত্ সর বন্দী কের িনেয় িগেয়িছল তখন েস আর ঐ িজিনসগুেলা িনেয় যায় িন| িযকিনয়
িছল িযেহায়াকীেমর পুত্র, নবূখিদ্রত্ সর িযহূদা এবং েজরুশােলেমর েবশ িকছু গুরুত্বপূণর্ বয্িক্তেদরও
ধের িনেয় িগেয়িছল| 21 সবর্শিক্তমান প্রভু, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর বেলন েয প্রভুর মিন্দের, রাজপ্রাসােদ এবং
েজরুশােলেম পেড় থাকা িজিনসপত্র বািবেল িনেয় যাওয়া হেব| 22 �যতিদন না েসই িদনিট আেস েযিদন
আিম যাব এবং েসগুিল িনেয় আসব ততিদন পযর্ন্ত এই সব িজিনষগুিল বািবেল থাকেব|� ”

28

ভ্রান্ত ভাববাদী হনািনয়
1 িযহূদার রাজা িসিদিকেয়র রাজত্ব কােলর চতুথর্ বছেরর পঞ্চম মােস ভাববাদী হনািনয় আমার সেঙ্গ

কথা বেলিছেলন| হনািনয় িছেলন অসূেরর পুত্র| হনািনয় িছেলন িগিবেয়ান শহেরর বািসন্দা| প্রভুর মিন্দের
যাজকগণ ও আেরা অেনেকর উপিস্থিতেত হনািনয় আমার সেঙ্গ কথা বেলিছেলন| হনািনয় যা বেলিছেলন
তা হল: 2 “ইস্রােয়েলর ঈশ্বর, সবর্শিক্তমান প্রভু বেলেছন: �বািবেলর রাজা িযহূদার েলাকেদর কঁােধ
দাসেত্বর েয েজায়াল চািপেয়েছন তা আিম েভেঙ েদব| 3 বািবেলর রাজার দ্বারা প্রভুর মিন্দর েথেক েয
সমস্ত িজিনষ লুঠ হেয় িগেয়িছল তার প্রেতয্কিট িজিনষ আিম দুবছেরর মেধয্ তােদর জায়গায় েফরৎ িনেয়
আসব| নবূখিদ্রত্ সর বািবেল যা িকছু িনেয় িগেয়েছ আিম েসগুেলা েজরুশােলম েদেশ েফরৎ িনেয় আসব|
4 িযহূদার রাজা িযেহায়াকীণেক, েয িযেহায়াকীেমর পুত্র, তােকও এখােন িফিরেয় আনব| বািবেলর রাজা
িযহূদার েয সমস্ত মানুষেক েজার কের ধের িনেয় িগেয়িছল তােদর সবাইেক আিম আবার িযহূদায় িফিরেয়
আনব| আিম িযহূদার েলাকেদর বািবেলর রাজার দাসত্ব েথেক মুিক্ত েদব|� ”

5প্রভুর মিন্দের দঁািড়েয় যাজক ওঅনয্ানয্ েলাকেদর উপিস্থিতেত ভাববাদী িযরিময়, ভাববাদী হনািনয়েক
উত্তর িদল| 6 িযরিময় হনািনয়েক বলল, “আেমন! আিমআশা কির তুিম প্রভুর নােম েয বাতর্ া প্রচার কেরেছা
তা প্রভু সিতয্ কের তুলেবন| আিম আশা কির প্রভু সব িকছু আবার িফিরেয় আনেবন| আশা কির িতিন
িফিরেয় আনেবন উপাসনাগৃেহর লুিণ্ঠত িজিনসপত্র এবং বািবেল দাসত্ব করা িযহূদার সমস্ত েলাকেদর|

7 “িকন্তু আমােক যা বলেতই হেব তা েশান, হনািনয় েশান, েশান উপিস্থত েলাকরা| 8 হনািনয় েতামার
অেনক আেগ আরও অেনক ভাববাদী িছেলন এবং আিম ভাববাদী হেত পারতাম| তারা প্রচার কেরিছল
অেনক েদশগুিলেক যুদ্ধ, অনাহার, মহামারী গ্রাস করেব| অেনক মহৎ  রােজয্র িবরুেদ্ধও তারা এধরেণর
ভাববাণী িদেয়িছল| 9 িকন্তু েয ভাববাদীরা শািন্তর ভাববাণী প্রচার কের, েসই ভাববাণীগুিল পরীক্ষা কের
েদখেত হেব েয সিতয্ই েসগুিল প্রভুর পাঠােনা িকনা| সিতয্ হেলই েবাঝা যােব েয েসই ভাববাদী সিতয্
সিতয্ই প্রভুর দ্বারা েপ্রিরত| যিদ েকান ভাববাদীর বাণী সিঠক হয় তাহেল মানুষেক বুঝেত হেব ঐ ভাববাদী
প্রভুর দ্বারা েপ্রিরত|”
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10 িযরিময় একিট েজায়াল তার িনেজর কঁােধ চাপািচ্ছল| আর তখন েসই েজায়াল ভাববাদী হনািনয়
িযরিময়র কঁাধ েথেক সিরেয় িনেয় েভেঙ েফলল| 11 হনািনয় িচৎকার কের সবাইেক শুিনেয় বেল
উেঠিছেলন, “প্রভু বেলেছন: �এই ভােব িঠক আিম বািবেলর রাজা নবূখিদ্রত্ সেরর দাসেত্বর েজায়াল
েভেঙ েফলব| সমস্ত পৃিথবীর কঁােধ েস েয দাসেত্বর েজায়াল চািপেয়েছ আিম তা দু বছেরর মেধয্ই েভেঙ
েফলব|� ”
হনািনয়র এই কথা েশষ হওয়ার পর িযরিময় উপাসনাগৃহ তয্াগ কের চেল েগল|
12 হনািনয় িযরিময়র কঁাধ েথেক েজায়ালিট তুেল েনওয়ার পর এবং েসিট ভাঙ্গবার পর প্রভু িযরিময়র

সেঙ্গ কথা বলেলন| 13প্রভু িযরিময়েক বলেলন, “যাও হনািনয়েক িগেয় বেলা প্রভু বেলেছন: �তুিম একিট
কােঠর েজায়াল েভেঙছ| এবার আিম েলাহার েজায়াল ৈতরী করব|� 14 ইস্রােয়েলর ঈশ্বর সবর্শিক্তমান
প্রভু বলেলন, �আিম প্রেতয্কিট েদশেক েলাহার েজায়ােল বঁাধ্ব| তারপর আিম এই সব জািতগুিলেক িদেয়
বািবেলর রাজা নবূখিদ্রত্ সরেক েসবা করাব| আিম নবূখিদ্রত্ সরেক বনয্ পশুেদরও শাসন করার ক্ষমতা
েদব|� ”

15ভাববাদী িযরিময় তখন ভাববাদী হনািনয়েক বেলিছল, “েশান হনািনয়! েতামােক প্রভু পাঠান িন| িকন্তু
তুিম িযহূদার েলাকেদর িমথয্ােক িবশ্বাস করেত িশিখেয়েছা| 16 তাই প্রভু বেলেছন, �শীঘ্রই আিম েতামােক
এই পৃিথবীর বাইের সিরেয় েদব হনািনয়| েতামার এবছেরই মৃতুয্ হেব| েকন? কারণ তুিম েলাকেদর প্রভুর
িবরুেদ্ধ যাবার িশক্ষা িদেয়েছা|� ”

17 হনািনয় েসই বছেরই সপ্তম মােস মারা িগেয়িছেলন|

29
বািবেল ইহুদী বন্দীেদর উেদ্দেশয্ একিট িচিঠ

1 িযরিময় ইহুদীেদর কােছ, যারা বািবেল বন্দী িছল, একিট িচিঠ পািঠেয়িছল| একই িচিঠ েস বািবেল বাস
করা েনতােদর, যাজকেদর, ভাববাদীেদর এবং সাধারণ েলাকেদর পািঠেয়িছল| এেদর সবাইেক বািবেলর
রাজা নবূখিদ্রত্ সর েজরুশােলম েথেক ধের িনেয় িগেয়িছল| 2 (রাজা িযকিনয়, রানী মা, সভাপিরষদ,
িযহূদা এবং েজরুশােলেমর েনতৃবৃন্দেক, ছুেতার িমস্ত্রীেদর এবং কামারেদর েজরুশােলম েথেক িনবর্ািসত
িহেসেব িনেয় যাবার পর এই িচিঠ পাঠােনা হেয়িছল| এেদর সবাইেক েজরুশােলম েথেক সিরেয় িনেয়
যাওয়া হেয়িছল|) 3 িযহূদার রাজা িসিদিকয় নবূখিদ্রত্ সেরর কােছ ইিলয়াসা এবং গমিরযেক পািঠেয়িছল|
ইিলয়াসা িছল শাফেনর পুত্র এবং গমিরয িছল িহিল্কেয়র পুত্র| িযরিময় ঐ দুজনেক বািবেল েপৗিঁছেয েদওয়ার
জনয্ একিট িচিঠ িদেয়িছল| িচিঠর বক্তবয্ িছল এই:

4 ইস্রােয়েলর ঈশ্বর, প্রভু সবর্শিক্তমান এই কথাগুিল বেলন তােদর সবাইেক যােদর িতিন েজরুশােলম
েথেক বািবেল িনবর্াসেন পািঠেয়িছেলন: 5 “ওখােনই েতামরা স্স্থায়ীভােব ঘরবািড় ৈতির কের বসবাস
শুরু কেরা| চাষ আবাদ কের িনেজেদর খাদয্শসয্ িনেজরাই ফলাও| 6 িববাহ কের েতামরা সন্তানেদর
জন্ম দাও| পুত্র কনয্ােদরও িববাহ দাও| তারাও েযন সন্তান উৎ পাদন কের যােত বািবেল সংখয্ায় বৃিদ্ধ
পায়| প্রজন্মেক বাড়াও| কখনও সংখয্ালঘু হেয় েপােড়া না| 7 েয শহের আিম েতামােদর পািঠেয়িছ
েসই শহেরর উন্নিতর জনয্ ভােলা কাজ কর| শহেরর জনয্ প্রভুর কােছ প্রাথর্না কেরা| কারণ শহের যিদ
শািন্ত িবরাজ কের তাহেল েতামরাও শািন্তপূণর্ জীবনযাপন করেত পারেব|” 8 ইস্রােয়েলর ঈশ্বর প্রভু
সবর্শিক্তমান বেলেছন: “ভাববাদীেদর এবং যাদুকরেদর েতামােদর ঠকােত িদও না| তােদর স্বপ্নদশর্েনর
কথায় কান িদও না| 9 তারা িমেথয্ প্রচার কের েবড়ায়| তারা িনেজেদর বাণীেক আমার নােম চালায়|
িকন্তু আিম তােদর পাঠাই িন|” এই হল প্রভুর বাতর্ া|

10 প্রভু যা বেলেছন তা হল এই: “70 বছেরর জনয্ বািবেলর এই ক্ষমতা ও আিধপতয্ থাকেব|
তারপের আিম েতামােদর কােছ যারা বািবেল বাস করছ তােদর কােছ আসেবা এবং আমার প্রিতশ্রুিত
মেতা েতামােদর েজরুশােলেম িফিরেয় িনেয় আসব| 11আিমআমার পিরকল্পনাগুেলা িক তা জািন| তাই
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এগুেলা েতামােদর বললাম|” এই হল প্রভুর বাতর্ া| “আিম েতামােদর সুিনিশ্চত িনরাপদ ভিবষয্ৎ িদেত
চাই| েতামােদর জনয্ আমার ভাল ভাল পিরকল্পনা আেছ| েতামােদর আঘাত করবার েকান পিরকল্পনা
আমার েনই| আিম েতামােদর আশা এবং সু-ভিবষয্ৎ িদেত চাই| 12তখন েতামরা েলাকরা, আমার নােম
িমনিত করেব, আমার কােছ এেস প্রাথর্না করেব| আিম েতামােদর কথা শুনব| 13 েতামরা আমােক খঁুেজ
েবড়ােব এবং যখন েতামরা অন্তর িদেয় আমােক অেন্বষণ করেব তখনই আমােক খঁুেজ পােব| 14আিম
েতামােদর আমােক খঁুজেত েদব|” প্রভু বেলন: “আিম েতামােদর িনবর্াসন েথেক এই জায়গায় িফিরেয়
আনব| আিমই েসই জন েয েতামােদর বন্দীরূেপ পািঠেয় িছলাম| িকন্তু আিম েতামােদর সমস্ত েদশ
েথেক এবং সমস্ত জায়গা েথেক েযখােন আিম েতামােদর বন্দীরূেপ পািঠেয় িছলাম সকলেক একিত্রত
করব|” এই হল প্রভুর বাতর্ া|

15 েতামরা হয়ত বলেব, “িকন্তু প্রভু েতা আমােদর এই বািবেল ভাববাদীেদর িদেয়েছন|” 16 িকন্তু প্রভু
এইগুিল বেলেছন েতামােদর আত্মীয়েদর সম্বেন্ধ যােদর বািবেল িনেয় আসা হয়িন| আিম বলিছ দায়ুেদর
িসংহাসেন বসা বতর্ মান রাজা এবং েসই সব েলাকেদর সম্বেন্ধ যারা এখনও েজরুশােলেম পেড় আেছ|
17 সবর্শিক্তমান প্রভু বেলন: “েজরুশােলেম যারা রেয় িগেয়েছ তােদর িবরুেদ্ধ শীঘ্রই আিম তরবাির,
অনাহার ও ভয়ঙ্কর েরাগসমূহ পাঠাব| আিম তােদর েসই সমস্ত বােজ ডুমুেরর মেতা কের েদব েযগুেলা
খাওয়া যায় না েযেহতু েসগুেলা পচা| 18আিম তােদর তরবাির, অনাহার ও েরাগসমূহ িদেয় তাড়া করব|
আিম তােদর দুদর্ শাগ্রস্ত অবস্থা এমন ভয়াবহ কের তুলব েয পৃিথবীর সমস্ত েদশগুিল িবস্ময় িবহবল
এবং ভীত হেয় যােব| তারা ধ্বংস হেয় যােব| তােদর নামগুেলা অিভশাপ িহেসেব বয্বহৃত হেব| সমস্ত
জািতগুিল, েযখােন আিম তােদর পাঠাব, ওেদর অপমান করেব| 19 েজরুশােলেমর মানুষ আমার বাতর্ া
েশােনিন বেলআিম তােদর এই দুরবস্থা করব|” আিমআমার অনুচর এবং ভাববাদীেদর মারফৎ বার বার
আমার বাতর্ া পািঠেয়িছ| িকন্তু তারা েশােনিন|” এই হল প্রভুর বাতর্ া| 20 “েতামরা েলাকরা যারা িনবর্াসেন
রেয়ছ, েশান! আিমই েস জন েয েতামােদর েজরুশােলম েছেড় বািবেল েযেত বাধয্ কেরিছলাম| েসেহতু
েতামরা প্রভুর বাতর্ া েশান|”

21 েকালােয়র পুত্র আহাব এবং মােসেয়র পুত্র িসিদিকয় সম্বেন্ধ সবর্শিক্তমান প্রভু এই কথাগুিল
বেলেছন: “এই দুজন েতামােদর কােছ িমথয্া প্রচার কেরেছ| তারা বেল েবড়ােচ্ছ েয তারা আমার বাণী
প্রচার করেছ| িকন্তু তারা িমথয্া বলেছ| আিম ঐ ভাববাদীেদর বািবেলর রাজা নবূখিদ্রত্ সরেক িদেয়
েদব এবং নবূখিদ্রত্ সর ঐ দুই জন ভাববাদীেক বািবেল িনবর্ািসত সমস্ত েলাকেদর সামেন হতয্া করেব|
22 সমস্ত িনবর্ািসতেদর কােছ এই হতয্া শািস্তর উদাহরণ িহেসেব মেন থাকেব| ঐ বন্দী িযহূদার অনয্েদর
বলেব: �প্রভু েতামােদর সেঙ্গও িসিদিকয় এবং আহােবর মেতা বয্বহার করেত পােরন| বািবেলর রাজা
ওই দুজনেক আগুেন পুিড়েয় েমেরেছ|� 23 ঐ দুই ভাববাদী ইস্রােয়েলর েলাকেদর সেঙ্গ খুব খারাপ
বয্বহার কেরিছল| তারা তােদর প্রিতেবশীেদর স্ত্রীর সেঙ্গ পাপ ও বয্িভচাের েমেত উেঠিছল| তারা
িমেথয্ প্রচার কের তা আমার নােম চািলেয়িছল| আিম তােদর ওসব করেত বিলিন| আিম জািন তারা িক
কেরিছল| আিম তার একজন সাক্ষী|” এই হল প্রভুর বাতর্ া|

শমিয়েয়র প্রিত ঈশ্বেরর বাতর্ া
24শমিয়য়েকও একটা বাতর্ া দাও| শমিয়য় িনিহলামীয পিরবােরর| 25 ইস্রােয়েলর ঈশ্বর সবর্শিক্তমান প্রভু

বলেলন: “শমিয়য় তুিম েজরুশােলমবাসীেক িচিঠ পািঠেয়িছেল এবং মােসেয়র পুত্র যাজক সফিনয়েকও
িচিঠ পািঠেয়িছেল| অনয্ সমস্ত যাজকেদরও িচিঠ পািঠেয়িছেল| তুিম েতামার নােম েস সব িচিঠ
পািঠেয়িছেল, প্রভুর নােম নয়| 26শমিয়য় তুিম েতামার িচিঠেত সফিনয়েক যা িলেখিছেল তা হল: �সফিনয়,
প্রভু েতামােক িযেহায়াদার জায়গায় যাজক িহেসেব িনেয়াগ কেরেছন| তুিমই প্রভুর মিন্দেরর দািয়েত্ব
থাকেব| েকউ ভাববাদী হবার পাগলািম করেল তুিম তােক বন্দী করেব| তুিম েসই বন্দীেক কাষ্ঠদেণ্ড পা
েবঁেধ তার ঘােড় েলাহার েশকল পিরেয় েদেব| 27এখন িযরিময় ভাববাদীেদর মেতা বয্বহার করেছ| সুতরাং
েকন তুিম তােক বন্দী করেছা না? 28 িযরিময় বািবেল আমােদর কােছ এই কথাগুিল পািঠেয়েছ: বািবেল
েতামােদর দীঘর্িদেনর জনয্ বাস করেত হেব| সুতরাং েতামরা েসখােনই ঘরবািড় ৈতরী কের স্থায়ীভােব
বসবাস শুরু কেরা| চাষ-আবাদ কের িনেজরাই িনেজেদর খাদয্শসয্ উৎ পাদন কেরা|� ”
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29 ভাববাদী িযরিময়েক যাজক সফিনয় িচিঠ পেড় েশানাল| 30 তখন িযরিময়র কােছ প্রভুর বাতর্ া এেলা:
31 “িযরিময় এই কথাগুিল, বািবেল যারা িনবর্ািসত, েসই সমস্ত েলােকর কােছ পািঠেয় দাও| শমিয়য়
িনিহলামীয়িট সম্বেন্ধ প্রভু যা বেলেছন তা হল এই: শমিয়য় েতামােদর কােছ বাতর্ া প্রচার কেরেছ িকন্তু
আিম তােক পাঠাই িন| শমিয়য় েতামােদর িমথয্ােক িবশ্বাস করেত িশিখেয়িছল| 32 শীঘ্রই আিম শমিয়য়েক
শািস্ত েদব| শমিয়েয়র পিরবারেকও ধ্বংস কের েদব এবং আিম আমার েলাকেদর যা িকছু ভাল করব তার
েথেকও েস বিঞ্চত হেব|� ” এই হল প্রভুর বাতর্ া| “ �আিম শমিয়য়েক শািস্ত েদব কারণ েস েলাকেদর
প্রভুর িবরুেদ্ধ যাবার িশক্ষা িদেয়িছল|� ”

30
প্রতয্াশার প্রিতশ্রুিত

1 ঈশ্বেরর কাছ েথেক িযরিময়র কােছ এই বাতর্ া এেসিছল| 2 ইস্রােয়েলর ঈশ্বর প্রভু বলেলন, “আিম যা
বেলিছ, িযরিময়, তুিম তা একিট খাতায় িলেখ রােখা| তারপর তা িদেয় তুিম িনেজর জনয্ এই বইিট িলেখা|
3 যা বলিছ তা কর কারণ এমন িদন আসেব েযিদন আিম ইস্রােয়ল এবং িযহূদার েলাকেদর িনবর্াসন েথেক
িফিরেয় আনব|” এই হল প্রভুর বাতর্ া| “আিম তােদর পূবর্পুরুষেদর েয েদশ িদেয়িছলাম েসখােন তােদর
িফিরেয় েদব| তখন আমার েলাকরা আর এক বার েসই জিমর মািলকানা পােব|”

4 প্রভু ইস্রােয়েলর এবং িযহূদার েলাকেদর সম্বেন্ধ এই বাতর্ া উচ্চারণ কেরিছেলন| 5 প্রভু যা বেলিছেলন
তা হল:

“আমরা শুনেত পািচ্ছ ভয় েপেয় েলাকরা কঁাদেছ!
েলাকরা ভীত, েসখােন েকান শািন্ত েনই!

6 “এই প্রশ্নিট কেরা এবং তার সম্বেন্ধ ভােবা:
একজন পুরুষ িক একিট িশশুেক জন্ম িদেত পাের? িনশ্চয়ই নয়|

তাহেল েকন আিম েদখেত পািচ্ছ প্রেতয্কিট শিক্তশালী পুরুষ প্রসব েবদনায় কাতর
একজন মিহলার মেতা েপেট হাত িদেয় আেছ?

েকন প্রেতয্কিট মানুেষর মুখ মৃত বয্িক্তর মেতা পঁাশুেট বণর্ ধারণ কেরেছ?
কারণ তারা প্রেতয্েক হঠাৎ  ভীষণ ভয় েপেয়েছ|”

7 “যােকােবর জনয্ এটা একটা ভীষণ গুরুত্বপূণর্ সময়|
এই সময়টা একটা খুব বড় অশািন্তর সময়|

আর কখনও এরকম সমসয্া সঙু্কল সময় আসেব না|
িকন্তু যােকাব রক্ষা পােব|

8 “এই হল সবর্শিক্তমান প্রভুর বাতর্ া: “েসই সময় আিম ইস্রােয়ল ও িযহূদার েলাকেদর কঁােধ চাপােনা
েজায়াল সিরেয় েনব| েতামােদর দিড়র বঁাধন খুেল েদব| অনয্ জািতর েলাকরা আর কখনও আমার
েলাকেদর দাসত্ব করেত বাধয্ করেব না| 9তারা আর েকান িবেদশী রােজয্র েসবা করেব না| তারা শুধু প্রভু
তােদর ঈশ্বেরর েসবা করেব এবং তারা তােদর রাজা দায়ুেদর েসবা করেব| আিম রাজােক তােদর কােছ
পাঠাব|

10 “সুতরাং যােকাব, আমার ভৃতয্েদর ভয় েপও না!”
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“ইস্রােয়ল ভয় েপও না|
আিম েতামােক রক্ষা করব| রক্ষা করব বন্দীেদর পরবতীর্ উত্তরপুরুষেদরও|

আিম তােদর িনবর্াসন েথেক িফিরেয় আনব|
আবার যােকাব শািন্ত িফের পােব|
েলাকরা তােক আর িবরক্ত করেব না|

েসখােন আর েকান শত্রু থাকেব না
যােক আমার েলাকরা ভয় পােব|

এই হল প্রভুর বাতর্ া|
11 িযহূদা ও ইস্রােয়েলর েলাকরা আিম েতামােদর সেঙ্গ আিছ|”
এই হল প্রভুর বাতর্ া|
“আিম েতামােদর রক্ষা করেবা|
একথা সিতয্ েয আিম েতামােদর অনয্ েদেশ পািঠেয়িছলাম|

আিম ঐসব েদশগুিলেক ধ্বংস করব,
িকন্তু েতামােদর আিম ধ্বংস করব না|

খারাপ কােজর শািস্ত েতামােদর েপেতই হেব|
আিম েতামােদর নয্াযয্ভােব িশক্ষা েদব|

আিম েতামােদর শািস্ত না িনেয় েযেত েদব না|”

12 প্রভু বলেলন:
“এমন েকান আঘাত আেছ িক যা সাের না?

ইস্রােয়ল এবং িযহূদার েলােকরা, েতামােদর ক্ষত এমন েয তা সারেব না|
13 এমন েকান বয্িক্ত েনই েয েতামােদর ক্ষেতর যত্ন িনেত পাের|

তাই েতামােদর আঘাত সারেব না|
14 েতামরা বহু েদেশর সেঙ্গ বনু্ধত্ব পািতেযিছেল

িকন্তু েতামােদর িদেক তারা প্রেয়াজেনর সময় িফেরও তাকায়িন|
েতামােদর বনু্ধরা েতামােদর ভুেল িগেয়েছ|

আিম েতামােদর শত্রুর মেতা কিঠন আঘাত কেরিছলাম|
আিম েতামােদর কেঠার শািস্ত িদেয়িছলাম|

েতামরা বহু মারাত্মক পাপ কেরিছেল বেল
েতামােদর সেঙ্গ আিম ঐ বয্বহার কেরিছ|

15 ইস্রােয়ল ও িযহূদার েলাকরা েকন েতামরা েতামােদর ক্ষত িনেয় এেতা িচৎকার কেরেছা?
ক্ষেতর যন্ত্রণা েতা হেবই এবং েকউ তা সারােত পারেব না|

আিম প্রভু, েতামােদর বহু ভয়ঙ্কর
পােপর ফলস্বরূপ এই শািস্ত িদেয়িছ|

16আিম প্রভু, েতামােদর ধ্বংস কেরিছলাম|
িকন্তু এখন ওেদর ধ্বংস হবার পালা|

ইস্রােয়ল ও িযহূদা েতামােদর শত্রুরা এবার বন্দী হেব|
ওরা েতামােদর িজিনস চুির কেরিছল|

এবার অনয্রা ওেদর িজিনসপত্র চুির করেব|
ওরা যুেদ্ধর সময় েতামােদর িজিনস িনেয় িগেয়িছল|

এবার যুেদ্ধর সময় ওেদর িজিনস অনয্রা িনেয় যােব|
17আিম েতামােদর আবার স্বাস্থয্বান কের তুলব|

আিম েতামােদর ক্ষত সািরেয় েদব|” এই হল প্রভুর বাতর্ া|
“েকন? কারণ েলাকরা েতামােদর জািতচূয্ত বেল উেল্লখ কেরেছ|
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ওরা বেলিছল, �িসেয়ানেক েদখােশানা করবার েকউ েনই|� ”

18 প্রভু বেলেছন:
“যােকাব পিরবারেগাষ্ঠীর েলাকরা বতর্ মােন িনবর্ািসত হেলও

তারা িফের আসেব
এবং আিম যােকােবর বাড়ীগুিলর ওপর করুণা েদখাব|

এখন শহরিট ধ্বংসপ্রাপ্ত গৃহগুিল দ্বারা আবৃত একিট শূনয্ পাহাড় মাত্র|
িকন্তু এই শহর আবার পুনির্নিমত হেব
এবং আবার রাজপ্রাসাদ ৈতরী হেব িনির্দষ্ট স্থােন|

19আবার শহরিট গমগম করেব েলাকেদর গােন ও প্রশংসায়|
েকউ তােদর উপহাস করেব না|

আিম িযহূদা ও ইস্রােয়েলর েলাকেদর অেনক সন্তান েদব|
আিম তােদর জনয্ েগৗরব আনব|
েকউ তােদর নীচ নজের েদখেব না|

20অেনক আেগ েযমন ইস্রােয়েলর পিরবার িছল েতমনই হেব যােকােবর পিরবার|
িযহূদা ও ইস্রােয়েলর েযমন পিরবার িছল েতমনই হেব যােকােবর পিরবার|

িযহূদা ও ইস্রােয়লেক আিম শিক্তশালী কের তুলব|
এবং যারা তােদর ক্ষিত করার েচষ্টা করেব আিম তােদর শািস্ত েদব|

21 তােদর িনেজেদর একজনই েনতৃত্ব েদেব|
েসই শাসক আমারই েলােকর েথেক আসেব|

তারা আমার কােছর েলাক হেব|
আিম তােদর েনতােক আমার কােছ আসেত বলব

এবং েস হেব আমার কােছর েলাক|
22 েতামরা হেব আমার েলাক

আর আিম হব েতামােদর ঈশ্বর|”

23 প্রভু ভীষণ রুদ্ধ িছেলন!
িতিন দুষ্ট বয্িক্তেদর শািস্ত িদেয়িছেলন|

তার শািস্ত এেসিছল
ঘূির্ণ ঝেড়র মেতা|

24 প্রভুর েরাধ প্রশিমত হেব না
যতক্ষণ না েযরকম পিরকল্পনা কেরেছন েসই ভােব শািস্ত েদন|
েশেষর িদনগুিলেত েতামরা এসব বুঝেত পারেব|

31
নতুন ইস্রােয়ল

1প্রভু এই কথাগুিল বেলিছেলন, “েস সময় আিম ইস্রােয়েলর সমস্ত পিরবারবেগর্র ঈশ্বর হব| এবং তারা
হেব আমার েলাক|”

2 প্রভু বেলেছন:
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“যারা শত্রুর তরবািরর আক্রমণ েথেক পািলেয় েবঁেচিছল তারা মরুভূিমেতই আরাম খঁুেজ পােব|
ইস্রােয়ল েসখােন িবশ্রােমর জনয্ যােব|”

3 বহুদূর েথেক প্রভু
েলাকেদর দৃষ্টিেগাচের আসেবন|

প্রভু বেলেছন, “আিম েতামােদর একিট অফুরন্ত ভালবাসা িদেয় ভালেবেস িছলাম|
েসই জনয্ আিম েতামােদর প্রিত

দয়া েদখােনা চািলেয় িগেয়িছলাম|
4 “ইস্রােয়ল, আমার কেন, েতামােক আবার নতুন কের ৈতরী করব|

তুিম আবার একিট েদশ হেব|
পুনরায় তুিম েতামার খঞ্জনীসমূহ তুেল েনেব|

খুশীর েজাযার ভাসা েলাকেদর সেঙ্গ তােল তাল িমিলেয় তুিমও েনেচ উঠেব|
5 ইস্রােয়েলর কৃষক, েতামরা আবার দ্রাক্ষা চাষ করেব|
শমিয়য়র শহেরর চারপােশর পাহাড় িঘের

েতামরা দ্রাক্ষােক্ষত ৈতরী করেব|
কৃষকরা েসই দ্রাক্ষােক্ষত েথেক উৎপন্ন হওয়া দ্রাক্ষার ফসল তুলেব

এবং ঐ দ্রাক্ষা েখেয় উপেভাগ করেব|
6 একটা িনির্দষ্ট সমেয় পাহারাদার

এই বাণী িচৎকার কের বলেব:
�চেলা, িসেয়ােন িগেয় আমােদর প্রভু,

আমােদর ঈশ্বেরর উপাসনা কির!�
এমন িক ইফ্রিয়ম পাবর্তয্ প্রেদেশ পাহারাদাররাও ঐ বাণী িচৎকার কের বলেব|”

7 প্রভু বলেলন,
“সুখী হও! যােকােবর জনয্ গান গাও!

ইস্রােয়েলর জনয্ িচৎকার কেরা| ইস্রােয়ল হল মহান রাষ্ট্র|
প্রশংসা কর এবং িচৎকার কের বেলা:

�প্রভু তঁার েলাকেদর রক্ষা কেরেছন!
ইস্রােয়েলর যারা বন্দী হেয়িছল তােদর সবাইেক প্রভু রক্ষা কেরেছন|�

8 মেন েরেখা, আিম ইস্রােয়লেক
ঐ উত্তেরর েদশ েথেক িফিরেয় িনেয় আসব|

আিম উত্তেরর বহু দূেরর জায়গা েথেক
ইস্রােয়লীয়েদর একিত্রত করব|

তােদর মেধয্ িকছু েলাক থাকেব অন্ধ ও পঙু্গ|
িকছু মিহলা থাকেব গভর্ বতী|
িকন্তু অেনক অেনক মানুষ িফের আসেব েসখােন|

9 তারা কঁাদেত কঁাদেত িফের আসেব
িকন্তু আিম তােদর সমস্ত রকম সুেযাগ সুিবধা েদব|

আিম তােদর জলপ্রবােহর পাশ িদেয় েনতৃত্ব েদব|
আিম তােদর মসৃণ রাস্তার ওপর েনতৃত্ব েদব

যােত তারা েহঁাচট না খায়|
আিম এরকম করব

েযেহতু আিম ইস্রােয়েলর িপতা
এবং ইফ্রিয়ম আমার প্রথম সন্তান|
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10 “জািতসমূহ, প্রভুর কথাগুিল েশান!
সমুেদ্রর ধাের দূর েদশগুিলেত এই বাতর্ া বল|
�ঈশ্বর ইস্রােয়েলর েলাকেদর ছিড়েয় িদেয়িছেলন,

িকন্তু িতিন তােদর একত্র কের িফিরেয় আনেবন|
এবং িতিন তার েমষপােলর (েলােকেদর) ওপর

নজর রাখেবন েমষপালেকর মেতা|”
11 প্রভু যােকাব পিরবারেক িফিরেয় আনেবন|

িতিন তঁার েলাকেদর তােদর েচেয় শিক্তশালী েলাকেদর হাত েথেক রক্ষা করেবন|
12 িসেয়ােনর িশখের উেঠ আসেব ইস্রােয়েলর মানুষ|

তারা আনেন্দ উল্লাস করেব|
তােদর মুখমণ্ডেলর ওপর আনন্দ ও সুেখর দীিপ্ত েদখা েদেব|

প্রভু েয সমস্ত ভােলা িজিনষগুিল তােদর েদেবন েস সম্বেন্ধ তারা খুশী হেব|
প্রভু তােদর শসয্সমূহ, নতুন দ্রাক্ষারস,

জলপাইেয়র েতল, েমষ এবং গরুসমূহ েদেবন|
ইস্রােয়েলর েলােকর

আর েকান সমসয্া থাকেব না|
তােদর জীবন হেয় উঠেব একিট বাগােনর মত

যােত অেনক জল আেছ|
13 যুবতীরা আনেন্দ নৃতয্ করেব|

যুবক ও বৃদ্ধরাও েসই নৃেতয্ অংশ েনেব|
আিম তােদর েশাকেক আনেন্দ পিরণত করব|

আিম ইস্রােয়েলর েলাকেদর আরাম েদব
এবং দুঃেখর বদেল তােদর আনন্দ েদব|

14আিম তােদর যাজকেদর প্রচুর খাদয্ েদব|
আমার েলাকরা, আিম তােদর েয ভােলা িজিনষগুিল েদব তােত সন্তুষ্ট হেব|”

এই হল প্রভুর বাতর্ া|

15 প্রভু বলেলন,
“রামা েথেক�

কান্না ও দুঃেখর শব্দ েশানা যােব|
রােহলা* তার সন্তানেদর জনয্ কঁাদেব|

মৃত সন্তানেদর জনয্
রােহল আরাম িনেত অস্বীকার করেব|”

16 িকন্তু প্রভু বলেলন, “কান্না থামাও|
েচােখর জল মুেছ নাও!

তুিম েতামার কৃতকােযর্র জনয্ পুরসৃ্কত হেব|
এই হল প্রভুর বাতর্ া|
“ইস্রােয়েলর েলাকরা তােদর শত্রুর েদশ েথেক িফের আসেব|
17 ইস্রােয়ল, েতামার জনয্ আশা আেছ|”
এই হল প্রভুর বাতর্ া|

“েতামার সন্তানরা তােদর স্বেদেশ িফের আসেব|
* 31:15: রােহল েস িছল যােকােবর িদ্বতীয় স্ত্রী| এখােন এিটর অথর্ সকল স্ত্রীেলাক যারা তােদর বািবেলর সেঙ্গ যুেদ্ধ িনহত স্বামী ও
সন্তানেদর জনয্ কঁাদেছ|
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18 ইফ্রিয়েমর কান্না আিম শুনেত েপেয়িছ|
ইফ্রিয়ম কঁাদেত কঁাদেত বলেছ: �প্রভু আপিন আমােক সিতয্ শািস্ত িদেয়েছন এবং আিম আমার িশক্ষা
েপেয় িগেয়িছ|

আিম িছলাম একিট বাছুেরর মেতা যােক কখনও িশক্ষা েদওয়া হয়িন|
আপিনই আমার প্রভু ঈশ্বর|

অনুগ্রহ কের আমার শািস্ত তুেল িনন|
আিম আপনার কােছ িফের আসব|

19 প্রভু আিম আপনার কাছ েথেক দূের সের িগেয়িছলাম
িকন্তু আিম আমার ভুল বুঝেত েপেরিছ|
তাই আিম আমার হৃদয় এবং আমার জীবন পিরবতর্ ন কেরিছ|

আিম আমার েবাকািমেত িনেজই ভীষণ লিজ্জত|
আমার েযৗবেনর খারাপ কাজগুেলা আজ আমােকই অস্বিস্তেত েফেল িদেচ্ছ|� ”

20 ঈশ্বর বলেলন,
“তুিম িক জােনা ইফ্রিয়ম আমার িপ্রয় পুত্র?

আিম তােক ভােলাবািস|
ভীষণ ভােলাবািস

এবং আিম তােক সতয্ স্বাচ্ছন্দয্ িদেত চাই|”
এই হল প্রভুর বাতর্ া|

21 “ইস্রােয়লবাসী, রাস্তার সংেকত িচহ্নগুিলেক স্থাপন কর|
পথ িচহ্নগুিল তুেল ধেরা েযগুিল বাড়ীর িদেক িনেদর্ শ কের|

েয রাস্তায় তুিম েহঁেট এেসছ
তা লক্ষয্ কেরা এবং মেন েরেখা|

ইস্রােয়ল, আমার কেন, ঘের িফের এেসা|
িফের এেসা েতামার িনেজর শহরগুিলেত|

22অিবশ্বস্ত কনয্া, কতিদন তুিম এভােব ঘুের েবড়ােব?
কেব তুিম ঘের িফরেব?”

“প্রভু যখন েদেশ েকান নতুন িকছু সৃষ্টি কেরন
(তখন) একজন পুরুষেক একজন মিহলা িঘের থােক|”

23 ইস্রােয়েলর ঈশ্বর প্রভু সবর্শিক্তমান বলেলন: “িযহূদার েলাকেদর জনয্ আিম আবার ভাল িকছু করব|
যােদর বন্দী কের িনেয় যাওয়া হেয়িছল তােদর আিম িফিরেয় আনব| েসই সময়, িযহূদা শহরগুিলর েলাকরা
আবার ঐ কথাগুিল বলেব: �ধাির্মক বাসস্থান ও পিবত্র পবর্ত, প্রভু েতামােদর আশীবর্াদ করুন|�

24“িযহূদার সমস্ত শহের শািন্ত িবরাজ করেব| কৃষক এবং েমষপালকরা উভেয়ই শািন্তেত বসবাস করেব|
25 যারা ক্লান্ত এবং অসুস্থ তােদর আিম িবশ্রাম ও শিক্ত েযাগাব এবং যারা দুঃিখত িছল তােদর ইচ্ছাসমূহ
পূণর্ করব|”

26একথা েশানার পর আিম (িযরিময়) েজেগ উেঠ চাির িদেক তাকালাম| আমার খুব ভাল ঘুম হেয়িছল|
27 “এই হল প্রভুর বাতর্ া| “েসই িদন আসেছ যখন আিম িযহূদা ও ইস্রােয়েলর েলাকেদর তােদর সংখয্ায়

বৃিদ্ধ েপেত সাহাযয্ করব| আিম তােদর সন্তান ও গবািদ পশুেদর সংখয্ায় েবেড় উঠেত সাহাযয্ করব
এটা হেব গাছ েপঁাতা ও তার েদখােশানা করবার মত| 28 অতীেত আিম ইস্রােয়ল ও িযহূদার ওপর নজর
েরেখিছলাম িকন্তু েসটা িছল তােদর েভেঙ্গ েফলবার জনয্| আিম তােদর ধ্বংস কেরিছলাম| আর এখন
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তােদর গেড় েতালবার জনয্ এবং তােদর শিক্তশালী করবার জনয্ তােদর ওপর নজর রাখব|” এই হল
প্রভুর বাতর্ া|

29 “েলাকরা আর কখনও বলেব না:

�িপতামাতা টক দ্রাক্ষা েখেয়িছল,
িকন্তু তােদর সন্তানরা টক স্বাদ েপেয়িছল|�

30 না, প্রেতয্ক বয্িক্ত তার িনেজর পােপর জনয্ই মারা যােব| েয বয্িক্ত টক দ্রাক্ষা খােব েস িনেজই টক
স্বাদ পােব|”

নতুন বেন্দাবস্ত
31প্রভু এই কথাগুিল বেলেছন: “সময়আসেছ যখনআিম নতুন একিট চুিক্ত করব িযহূদা ও ইস্রােয়েলর

পিরবােরর সেঙ্গ| 32আিম তােদর পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ েয চুিক্ত কেরিছলাম এটা েসরকম নয়| তােদর িমশর
েথেক বাইের িনেয় আসার সময় আিম ঐ চুিক্ত কেরিছলাম| আিম িছলাম তােদর প্রভু, িকন্তু তারা েসই চুিক্ত
েভেঙ েফেলিছল|” এই হল প্রভুর বাতর্ া|

33 “ভিবষয্েত, আিম এই বেন্দাবস্ত ইস্রােয়লীয়েদর সেঙ্গ করব|” এিট হল প্রভুর বাতর্ া| “আিম আমার
িশক্ষামালা তােদর মেন েগঁেথ েদব এবং তােদর হৃদেয় িলেখ েদব| আিম হব তােদর ঈশ্বর আর তারা হেব
আমার েলাক| 34 েলাকেদর তােদর প্রিতেবশীেদর অথবা তােদর আত্মীয়েদর প্রভুেক জানেত েশখাবার
েকান প্রেয়াজন পড়েব না| কারণ কু্ষদ্রতম েথেক সবেচেয় গুরুত্বপূণর্ পযর্ন্ত সব েলাকরা আমায় জানেব|”
আিম তােদর দুষ্ট কাজগুিল ক্ষমা কের েদব এবং তােদর পাপসমূহ মেন রাখব না| এই হল প্রভুর বাতর্ া|

প্রভু কখনও ইস্রােয়ল তয্াগ করেবন না
35 প্রভু বলেলন: “িদেনর েরৗদ্র িকরণ প্রভুর সৃষ্টি

এবং প্রভু সৃষ্টি কেরেছন চঁাদ, তারােদর ঔজ্জ্বলয্|
প্রভু সৃষ্টি কেরেছন সমুদ্রতট েযখােন েঢউ এেস আছেড় পেড়|

তঁার নাম হল সবর্শিক্তমান প্রভু|”

36 প্রভু একথাগুিল বলেলন, “ইস্রােয়েলর উত্তরপুরুষ একিট জািত হওয়া েথেক িবরত হেব|
তারা একিট জািত হওয়া েথেক িবরত হেব তখনই যিদ আিম সূযর্, চন্দ্র, তারা এবং সমুেদ্রর ওপর
েথেক আমার িনয়ন্ত্রণ হারাই|”

37 প্রভু বলেলন: “ইস্রােয়েলর উত্তরপুরুষেক আিম কখনও অস্বীকার করব না|
তােদর তখনই বািতল করব যখন তারা আকােশর পিরমাপ করেত পারেব
এবং পৃিথবীর নীেচর সমস্ত েগাপন তথয্ জানেত পারেব|

একমাত্র তখনই আিম তােদর অসৎ কমর্সমূেহর জনয্ বািতল করব|”
এই হল প্রভুর বাতর্ া|

নতুন েজরুশােলম
38এই হল প্রভুর বাতর্ া, “িদনআসেছ যখন প্রভুর জনয্ েজরুশােলম শহর পুনির্নিমত হেব| হনেনেলর দুগর্

েথেক েকােণর ফটক পযর্ন্ত শহের প্রিতিট িজিনষেক আবার গেড় েতালা হেব| 39শহেরর সীমান্তেরখা টানা
হেব প্রািন্তক ফটক েথেক েসাজাসুিজ গােরব পাহাড় পযর্ন্ত, তারপর েসই েরখা ঘুের যােব েগায়া পয়সু3|
40 উপতয্কািট, েযখােন মৃতেদহগুিল ও ছাই ইতস্ততঃ ছড়ােনা রেয়েছ, প্রভুর কােছ পিবত্র হেয় উঠেব|
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িকেদ্রাণ উপতয্কার এেকবাের নীচ পযর্ন্ত সমস্ত ছাদগুিল, অশ্বফটেকর েকাণ পযর্ন্ত সমস্ত রাস্তাগুিলও
প্রভুর কােছ পিবত্র হেয় উঠেব| েজরুশােলম শহরেক আর কখেনা ধ্বংস করা হেব না অথবা িবিচ্ছন্ন করা
হেব না|”

32

িযরিময় একিট জিম এয করল
1 িযহূদার রাজা িসিদিকেয়র রাজত্ব কােল প্রভুর বাতর্ া এল িযরিময়র কােছ| নবূখিদ্রত্ সর যখন রাজা

িহেসেব 18 বছর পূণর্ কেরেছন তখন িসিদিকয় রাজা িহেসেব 10 বছের পা িদেয়েছন| 2 েসই সময় বািবেলর
ৈসনয্রা েজরুশােলম শহেরর চারিদেক িঘের ধেরিছল এবং িযরিময় কেয়দ িহেসেব রক্ষীেদর উেঠােন িছল|
এই উেঠানিট িযহূদার রাজার প্রাসােদ িছল| 3 (িযহূদার রাজা িযরিময়েক েসখােন কারাবন্দী কের েরেখিছল
কারণ েস তার পূবর্ েথেক করা ভাববাণী পছন্দ করত না| িযরিময় বেলিছল, “প্রভু বেলেছন: �আিম শীঘ্রই
বািবেলর রাজােক েজরুশােলম িদেয় েদব| নবূখিদ্রত্ সর এই শহরেক অিধগ্রহণ করেব| 4 িযহূদার রাজা
িসিদিকয়, বািবেলর ৈসনয্েদর হাত েথেক পালােত সক্ষম হেব না| ৈসনয্রা তােক নবূখিদ্রত্ সেরর হােত তুেল
েদেব| এবং দুই রাজা মুেখামুিখ কথা বলেব| িসিদিকয় স্বচেক্ষ নবূখিদ্রত্ সরেক েদখেত পারেব| 5 বািবেলর
রাজা িসিদিকয়েক বািবেল িনেয় যােব| আিম তােক শািস্ত না েদওয়া পযর্ন্ত িসিদিকয় বািবেলই থাকেব|� এই
হল প্রভুর বাতর্ া| �েতামরা যিদ বািবেলর ৈসনয্েদর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ কর, েতামরা তােদর ওপর িজতেত সক্ষম
হেব না|� ”)

6 িযরিময় যখন বন্দী িছল তখন েস বেলিছল, “প্রভুর বাতর্ া আমার কােছ এেসিছল| এই হল েসই
বাতর্ া: 7 �িযরিময়, েতামার খুড়তুেতা ভাই, হনেমল শীঘ্রই েতামার কােছ আসেব| হনেমল হল েতামার কাকা
শলু্লেমর পুত্র| হনেমল এেস বলেব, “িযরিময়, অনােথাত শহেরর কােছআমার জিমটা তুিম িকেন নাও| তুিম
আমার িনকট আত্মীয় বেলই েতামােক এই প্রস্তাব িদিচ্ছ| জিমটা েকনার অিধকার এবং দািয়ত্ব েতামার|� ”

8 “প্রভু যা বেলিছেলন তাই ঘটল| আমার খুড়তুেতা ভাই হনেমল রক্ষীেদর উেঠােন আমার কােছ এেলা
এবং বলল, �িযরিময় তুিম আমার অনােথাত শহেরর কােছ িবনয্ামীন পিরবারেগাষ্ঠীর সীমানার অন্তভুর্ ক্ত
জিমটা িকেন নাও| এটা েতামার অিধকার ও দািয়ত্ব| তাই তুিম েতামার জনয্ জিমটা িকেন নাও|�

“সুতরাং আিম জানতাম েয প্রভুর বাতর্ া িক িছল| 9আিম হনেমেলর কাছ সুক অনােথাত শহেরর জিমটা
িকনলাম| জিমর দাম িহেসেব আিম হনেমলেক 17 েশ্কল েরৗপয্মুদ্রা িদেয়িছলাম| 10 আিম েসই জিম
িবক্রীর চুিক্তপেত্র সই কের তা যত্ন কের তুেল েরেখ িদলাম| জিম িবক্রীর সময় আিম কেয়কজনেক সাক্ষী
িহসােবও উপিস্থত েরেখিছলাম| দাম েমটােনার সময়, যখন আিম রূপািট ওজন করিছলাম তারাও উপিস্থত
িছল| 11 তারপর আিম সীলেমাহর করা একিট প্রতয্িযত নকল প্রমাণপত্র িনলাম আর একিট সীলেমাহর
িবহীন প্রিতিলিপ িনলাম| 12 এবং েসগুিল আিম বারূেকর হােত তুেল িদলাম| বারূক হল েনিরেযর পুত্র|
েনিরেয িছল মহেসেয়র পুত্র| সীলেমাহর করা প্রিতিলিপেত আমার জিম েকনার সমস্ত চুিক্ত ও শতর্ েলখা
িছল| আিম যখন বারূকেক েসই সীলেমাহর করা দিলেলর প্রিতিলিপ িদিচ্ছলাম তখন েসখােন হনেমল সহ
অনয্ানয্ সাক্ষীরাও উপিস্থত িছল| সাক্ষীরাও জিম েকনার চুিক্ত পেত্র সই কেরিছল| িযহূদার আরও অেনক
েলাক েসখােন উপিস্থত িছল|

13 তােদর প্রেতয্েকর উপিস্থিতেত আিম বারূকেক বললাম: 14 “ইস্রােয়েলর ঈশ্বর, প্রভু সবর্শিক্তমান
বেলেছন: �সীলেমাহর করা ও সীলেমাহর িবহীন দুিট প্রিতিলিপই নাও এবং দুেটােকই একিট মািটর
পােত্র রােখা| এভােব রাখেল জিম িবিক্রির দিলেলর প্রিতিলিপগুিল দীঘর্িদন িঠক থাকেব, নষ্ট হেব না|�
15 সবর্শিক্তমান প্রভু, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর বেলন, �ভিবষয্েত আমার েলাকরা আবার ইস্রােয়েল বািড়, জিম
ও দ্রাক্ষাকুঞ্জ িকনেব|� ”

16 বারূেকর হােত ঐ দিলল তুেল েদবার পর প্রভুর কােছ প্রাথর্না কের বেলিছলাম:
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17 “প্রভু ঈশ্বর আপিন আপনার িবরাট শিক্ত িদেয় সৃষ্টি কেরেছন এই আকাশ ও পৃিথবী| আপনার
পেক্ষ িকছুই করা খুব একটা শক্ত নয়| 18 প্রভু আপিন হাজার হাজার েলােকর প্রিত িবশ্বস্ত ও দয়ালু|
িকন্তু আবার আপিনই েসইজন িযিন িপতােদর পাপসমূেহর জনয্ তােদর সন্তানেদর শািস্ত িদেচ্ছন|
েহ মহান ও শিক্তশালী ঈশ্বর, আপনার নাম হল প্রভু সবর্শিক্তমান| 19 আপিন পিরকল্পনা মত মহান
কাজ কেরেছন| প্রভু, েলাকরা যা কের আপিন তা সবই েদখেত পান| সৎ মানুষেক পুরসৃ্কত করেছন
আবার অসৎ মানুষেক তার েযাগয্ শািস্ত িদেচ্ছন| 20 প্রভু আপিন িমশের শিক্তশালী অেলৗিকক ঘটনা
ঘিটেয়েছন| এমনিক আজও আপিন আপনার শিক্তর মিহমা প্রকাশ করেছন| ইস্রােয়েলও ঘিটেয়েছন
অেলৗিকক ঘটনা| েযখােন মানুষ েসখােনই আপিন আপনার অেলৗিকক শিক্তর প্রকাশ ঘিটেয়েছন|
আপিন আপনার এই েমৗিলক ক্ষমতার জনয্ই িবখয্াত| 21আপনার ক্ষমতা কল্পনাতীত| আপিন আপনার
শিক্তশালী অেলৗিকক ক্ষমতা ও িবস্ময়কর ভয়ঙ্কর ক্ষমতা প্রেয়াগ কের িমশর েথেক আপনার েলাকেদর
ইস্রােয়েল িনেয় এেসিছেলন|

22 “প্রভু আপিন ইস্রােয়েলর েলাকেদর এই েদশ িদেয়েছন| এই েসই েদশ েযিট বহু বছর আেগ
আপিন তােদর পূবর্পুরুষেদর েদেবন বেল প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলন| এিট একিট েদশ েযখােন দুধ ও মধু
বেয় যােচ্ছ| 23 ইস্রােয়েলর েলাকরা এই েদেশ এেস েদশিটেক িনেজেদর কের িনেয়িছল িকন্তুআপনােক
তারা মানয্ কেরিন| তারা আপনার পাঠ ও িশক্ষােক অনুসরণ কেরিন| তারা আপনার িনেদর্ শ েমেন চেলিন|
তাই ইস্রােয়েলর েলাকেদর ওপর আপিন এই সব সাংঘািতক বয্াপারগুিল সংঘিটত কিরেয়েছন|

24 “এবং তখন এই শহর শত্রু পিরেবষ্টিত| ৈসনয্রা জাঙ্গাল িনমর্াণ করেছ যােত তারা েজরুশােলম
শহেরর প্রাচীরগুেলার ওপর চড়েত পাের এবং তােক অবেরাধ করেত পাের| তরবাির, অনাহার এবং
ভয়ঙ্কর মহামারী ছিড়েয় বািবেলর ৈসনয্রা েজরুশােলমেক পরািজত করেব| বািবেলর ৈসনয্রা এখন
আক্রমণ করেত এিগেয় আসেছ| প্রভু, আপিন বেলিছেলন এই ঘটনা ঘটেব| এখন েদখুন িক িক ঘটেছ|

25 “প্রভু আমার চািরিদেক এমন দুরবস্থা িকন্তু আপিন আমােক বেলেছন, �িযরিময়, সাক্ষীর
উপিস্থিতেত েরৗপয্ মুদ্রার িবিনমেয় ঐ জিমটা িকেন নাও|� আপিন আমােক এ কথা বলেছন যখন
বািবেলর ৈসনয্দল শহর আক্রমণ করবার জনয্ প্রস্তুত| তাহেল েকন আিম এই অবস্থায় জিম িকেন অথর্
নষ্ট করব?”

26 তখন প্রভুর বাতর্ া এল িযরিময়র কােছ: 27 “িযরিময়, আিম প্রভু, আিম প্রিতিট জীবন্ত বস্তুর ঈশ্বর|
িযরিময়, তুিম জান, আমার পেক্ষ েকান িকছুই অসম্ভব নয়|” 28 প্রভু আেরা বেলিছেলন, “শীঘ্রই আিম
বািবেলর রাজা নবূখিদ্রত্ সরেক েজরুশােলম িদেয় েদব| বািবেলর ৈসনয্রা েজরুশােলম শহর অিধগ্রহণ
কের েনেব| 29 বািবেলর ৈসনয্রা ইিতমেধয্ই আক্রমণ কেরেছ| তারা েজরুশােলম শহের আগুন জ্বািলেয়
ধ্বংস কের েদেব| এই শহেরর েলাকরা তােদর বািড়গুিলর মাথায় বােলর মূির্ত্তগুিল েরেখেছ, তােক ৈনেবদয্
উৎসগর্ কেরেছ, পূেজা কেরেছ এবং অনয্ানয্ েদবতােদর েপয় ৈনেবদয্ উৎসগর্ কের আমােক রুদ্ধ কের
তুেলেছ| বািবেলর ৈসনয্রা েসই ইমারত্ গুিলেক পুিড়েয় ছাই কের েদেব| 30 আিম সবিকছু লক্ষয্ রাখিছ|
েদখিছ িযহূদা ও ইস্রােয়েলর েলাকরা অসংখয্ পাপ কাজ কের যােচ্ছ| েযৗবন েথেকই তারা খারাপ কাজ
কের আসেছ| তােদর এই কাজই আমােক রুদ্ধ কের তুেলেছ| তারা তােদর িনেজেদর হােত ৈতরী মূলয্হীন
েদবতােদর পূেজা কেরেছ| েসই কারেণ আিম খুব রুদ্ধ হেয়িছ|” এই হল প্রভুর বাতর্ া| 31 “েজরুশােলম
িনির্মত হবার সময় েথেকআজ পযর্ন্ত েসখানকার েলাকরা আমােক রুদ্ধ কেরেছ| আিম এেতা রুদ্ধ েযআিম
আর েজরুশােলমেক সহয্ করেত পারিছ না| অতএব ওটােক আমার েচােখর সামেন েথেক আমায় সরােত
হেব| 32আিম েজরুশােলমেক ধ্বংস করব কারণ িযহূদা এবং েজরুশােলেমর েলাকরা অেনক অসৎ কাজ
কেরেছ| িযহূদা এবং েজরুশােলেমর মানুষ, রাজা, েনতৃবৃন্দ, যাজক এবং ভাববাদীরা প্রেতয্েক আমােক
রুদ্ধ কের তুেলেছ|

33 “আমার কােছ সাহােযয্র জনয্ ওই েলাকেদর আসা উিচৎ িছল| িকন্তু তারা আমার কাছ েথেক মুখ
ঘুিরেয় িনেয়িছল| আিম তােদর বার বার েশখাবার েচষ্টা কেরিছলাম| িকন্তু তারা আমার কথা েশােন িন|
আিম েচষ্টা কেরিছ তােদর শুধের িদেত| িকন্তু তারা আমার কথা শুনেত চায় িন| 34 তারা তােদর মূির্ত্তগুিল
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গেড়িছল েযটা আিম ঘৃণা কির| তারা তােদর মূির্ত্তগুেলােক আমার নামািঙ্কত মিন্দের প্রিতষ্ঠা কেরিছল| এই
ভােব তারা আমার মিন্দর �অপিবত্র� কের তুেলিছল|

35“তারা িবন-িহেন্নাম উপতয্কায় বাল মূির্ত্তর জনয্ উচ্চস্থানসমূহ গেড়িছল| পূজার ঐ সব জায়গাগুিলেত
েমালেকর মূির্ত্তেক েহামবিল ৈনেবদয্ েদবার জনয্ তারা তােদর সন্তানেদর েপাড়াত|আিম তােদর এসব করার
িনেদর্ শ িদইিন| আিম কখেনা ভাবেতও পাির িন েয িযহূদার মানুষ এরকম ভয়ঙ্কর কাজ করেত পাের|

36 “েতামরা বলেছা, �বািবেলর রাজা েজরুশােলম অিধগ্রহণ করেব| তরবাির, অনাহার ও ভয়ঙ্কর
মহামারীর আঘােত েজরুশােলেমর পরাজয় ঘটেব|� িকন্তু প্রভু, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর বেলেছন: 37 �আিম
িযহূদা, ইস্রােয়েলর েলাকেদর তােদর েদশ েছেড় চেল েযেত বাধয্ কেরিছ| তােদর ওপর আিম প্রচণ্ড রুদ্ধ
িছলাম| িকন্তু আিমই আবার তােদর এখােন িফিরেয় আনব| আিম আবার তােদর সমস্ত েদশগুিল েথেক,
েযখােন আিম তােদর েযেত বাধয্ কেরিছলাম, েসখান েথেক সংগ্রহ করব এবং তােদর এখােন িফিরেয়
আনব এবং তােদর শািন্তপূণর্ ও িনরাপদ জীবনযাপন করেত েদব| 38 িযহূদা এবং ইস্রােয়েলর েলাকরা হেব
আমার েলাক আরআিম হব তােদর ঈশ্বর| 39আিম ঐ সব েলােকেদর মেধয্ এক হবার ইচ্ছা আেরাপ করব|
তােদর সকেলর একটাই লক্ষয্ থাকেব এবং তা হল আমােক সারা জীবন উপাসনা কের যাওয়া| আমােক
উপাসনা করার ফেল এবং সম্মান করার ফেল তােদর এবং তােদর সন্তানেদর ভােলা করেব|

40 “ �িযহূদা ও ইস্রােয়েলর মানুষেদর সেঙ্গ আিম একিট চুিক্ত করব| এই চুিক্ত িচর কােলর জনয্ বহাল
থাকেব| এই চুিক্তেত আিম ওেদর কাছ েথেক িনেজেক কখেনা সিরেয় েনব না| আিম তােদর প্রিত সবর্দা
মঙ্গলকর থাকব| তারা যােত আমােক সম্মান করেত চায় আিম তােদর তাই করব| ওরাও কখনও আমার
কাছ েথেক দূের সের যােব না| 41 তারা আমােক খুশী করেব| আিমও আনেন্দর সেঙ্গ ওেদর জনয্ ভােলা
কাজ করব| আিম িনিশ্চত ভােব ওেদর এখােন িনেয় এেস বড় কের তুলেবা| আিম এগুেলা করব আমার
হৃদয় ও আত্মা িদেয়|� ”

42 প্রভু যা বেলন তা হল এই: “িঠক েযমন আিম ইস্রােয়ল ও িযহূদার েলাকেদর জীবেন িবপযর্য়
এেনিছলাম েসই ভােবই আিম তােদর ভােলাও করব| আিম তােদর জনয্ ভাল কাজ করার প্রিতশ্রুিত
িদলাম| 43 েতামরা বলেছা: �বািবেলর ৈসনয্ এেদশেক একিট শূনয্ মরুভূিমেত পিরণত কেরেছ| এখােন
েকান প্রােণর স্পন্দন েনই|� িকন্তু ভিবষয্েত মানুষ এখােনই বাস করার জনয্ জিম িকনেব| 44 মানুষ অথর্
বয্য কের জিম িকনেব| তারা তােদর চুিক্তগুিলেত সই করেব ও সীলেমাহর লাগােব| জিম েকনার জনয্
দিলেল সই করবার সময় সাক্ষীসমূহ উপিস্থত থাকেব| িবনয্ামীন পিরবারেগাষ্ঠী েযখােন থাকেতা েসখানকার
জিম মানুষআবার িকনেব| তারা েজরুশােলেমর চারপােশর জিম এবং িযহূদার শহরগুিলর, পাবর্তয্ েদেশর,
পিশ্চম পাদেদেশর এবং দিক্ষেণর মরুভূিম এলাকার জিম িকনেব| এরকমই ঘটেব কারণ আিম সবাইেক
ঘের িফিরেয় আনব|” এই হল প্রভুর বাতর্ া|

33
ঈশ্বেরর প্রিতশ্রুিত

1 প্রভুর কাছ েথেক িদ্বতীয় বােরর জনয্ এই বাতর্ া এেলা িযরিময়র কােছ| িযরিময় তখনও রক্ষীেদর
উেঠােন কারারুদ্ধ| 2প্রভুই িবশ্বেক সৃষ্টি কেরিছেলন এবং িতিনই িবশ্বেক রক্ষা কেরেছন| প্রভু হল তার নাম|
প্রভু বেলেছন, 3 �িযহূদা আমার কােছ প্রাথর্না কেরা, আিম েতামার প্রাথর্নার উত্তর েদব| আিম েতামােক
গুরুত্বপূণর্ েগাপন কথা বলব| েয কথা এর আেগ তুিম শুনেত পাওিন|� 4 প্রভু হেলন ইস্রােয়েলর ঈশ্বর|
িযহূদার রাজপ্রাসাদ এবং েজরুশােলেমর ঘরবািড় সম্বেন্ধ প্রভু এই কথাগুিল বেলেছন| শত্রুরা ঐ সমস্ত
ঘরবািড় েভেঙ েফলেব| শত্রুরা ঐ সমস্ত শহের প্রাচীর েভেঙ েফেল তরবাির হােত শহেরর অভয্ন্তেরর
বািসন্দােদর সেঙ্গ যুদ্ধ করেব|

5 “ �েজরুশােলেমর েলাকরা অসংখয্ খারাপ কাজ কেরেছ| আিম তােদর প্রিত রুদ্ধ| আিম তােদর
িবরুেদ্ধ চেল িগেয়িছ| তাই আিম অসংখয্ মানুষেক হতয্া করব| যখন বািবেলর ৈসনয্দল েজরুশােলেমর
িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেত আসেব, তখন েজরুশােলেমর বাড়ীগুেলােত মৃতেদহ পেড় থাকেব|
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6 “ �িকন্তু তখন আিম তােদর সািরেয় েদব| িফিরেয় েদব তােদর আনন্দ ও শািন্তপূণর্ জীবন| 7 তারপর
আিম িযহূদা ও ইস্রােয়েলর েলাকেদর তােদর েদেশ িফিরেয় আনব| অতীেতর মেতা আবার আিম তােদর
শিক্তশালী কের তুলব| 8 তারা আমার িবরুেদ্ধ েয পাপ কেরিছল সব পাপ আিম ধুেয় েদব| তারা আমার
িবরুেদ্ধ যুদ্ধ কেরিছল িকন্তু আিম তােদর ক্ষমা কের েদব| 9 তখন েজরুশােলম আবার অপূবর্ হেয় উঠেব|
েসখােন েলাকরা খুশীেত আনন্দ করেব| অনয্ জািতর েলােকরা যখন ভােলা কাজগুিলর কথা, েযগুেলা
আিম েজরুশােলেমর জনয্ করিছ শুনেত পােব, তখন তারা আমার প্রশংসা করেব| আিম েজরুশােলেম
েয সমৃিদ্ধ ও শািন্ত আনিছ তার জনয্ জািতগুিল আমােক ভয় ও শ্রদ্ধা করেব|�

10“েলাকরা, েতামরা বলেছা, �আমােদর েদশেতা এখন শূনয্ মরুভূিম| এখােন প্রােণর েকান িচহ্ন েনই|�
েজরুশােলেমর পথ সমূেহ এবং িযহূদার শহরগুিলেত েকান শব্দ েশানা যােচ্ছ না| িকন্তু খুব শীঘ্রই েতামরা
এই জায়গাগুিলেত শব্দ শুনেত পােব| 11 গােনর শব্দ এবং উৎসেবর শব্দ েশানা যােব| বর ও কেনর
আনন্দপূণর্ েকালাহল েশানা যােব| েলাকরা তােদর উপহার সামগ্রী িনেয় মিন্দের আসেব| তারা বলেব,
�সবর্শিক্তমান প্রভুর প্রশংসা কেরা কারণ িতিন ভােলা| তঁার সতয্কার ভালবাসা িচরকাল প্রবহমান|� ওরা
একথা বলেব কারণ আিম আবার িযহূদার ভােলা করব| েস জায়গা আেগর মত হেয় যােব|” প্রভু এই
কথাগুিল বলেলন|

12প্রভু সবর্শিক্তমান বলেলন, “এখন এই জায়গা শূনয্| এখােন এখন েকান প্রাণী যােব না | িকন্তু িযহূদার
প্রেতয্কিট শহের েলাক বাস করেব| েসখােন থাকেব েমষপালকরা| থাকেব পশুচারেণর তৃণভূিম| েসখােন
েমষপালকরা েমেষর পালেক চরােব| 13 েমষপালক েযমন তার েমষ েগােন, েলাকরা েতমিন সবর্ত্র তােদর
েমষ গুনেব- পাহাড়ী েদেশ, পিশ্চেমর পাদেদেশ, েনেগেভ এবং িযহূদার অনয্ানয্ সব শহরগুিলেতও|”

সিঠক ধাির্মক
14 এই হল প্রভুর বাতর্ া: “আিম িযহূদা ও ইস্রােয়েলর েলাকেদর কােছ একিট িবেশষ প্রিতশ্রুিত

িদেয়িছলাম| আমার েসই প্রিতশ্রুিত পালেনর সময় আসেছ| 15আিম দায়ুেদর পিরবার েথেক একিট ভােলা
�শাখােক� বৃিদ্ধ করব| েসই �শাখা� েবেড় উঠেব এবং েদেশর জনয্ সিঠক এবং ভাল কাজসমূহ করেব|
16 এই �শাখার� সময় িযহূদার েলাকরা েবঁেচ যােব| েজরুশােলেমর েলােকরা িনরাপেদ বসবাস করেত
পারেব| েসই �শাখার� নাম হল: �প্রভু মঙ্গলময|� ”

17 প্রভু বেলেছন, “দায়ুদ পিরবােরর একজন ইস্রােয়েলর িসংহাসেন সবর্দা শাসন করেব| 18 এবং
যাজকগণ হেব সবর্দা েলবীয় পিরবার েথেক| ঐ যাজকগণ সবর্দাই আমার সামেন দঁািড়েয় আমার উেদ্দেশয্
েহামবিল, শসয্ ৈনেবদয্ এবং বিল েদেব|”

19 প্রভুর এই বাতর্ া এেলা িযরিময়র কােছ| 20 প্রভু বলেলন, “িদন ও রািত্রর সেঙ্গ আমার একিট চুিক্ত
আেছ| তারা একইভােব বরাবর ঘুের িফের আসেব| েতামরা এই চুিক্ত বদল করেত পারেব না| িদন ও
রািত্র সিঠক সমেয়ই আসেব| 21 েতামরা যিদ এই বেন্দাবস্ত বদল করেত পােরা তাহেল েতামরা দায়ুদ ও
েলবীয় পিরবােরর সেঙ্গ আমার েয চুিক্ত তাও বদেল িদেত পারেব| তখন আর দায়ুদ ও েলবীয় পিরবােরর
উত্তরপুরুষরা রাজা বা যাজক হেব না| 22 িকন্তু আমার েসবক দায়ুদ ও েলবীয় পিরবারেগাষ্ঠীর অসংখয্
উত্তরপুরুষ েদব| তারা সংখয্ায় আকােশর তারােদর মেতা অগিণত হেব, হেব সমুদ্রপৃেষ্ঠর নীেচর বালুকণার
মেতা যা েকউ েকানিদন গুেন েশষ করেত পারেব না|”

23 প্রভুর এই বাতর্ া িযরিময় গ্রহণ করল: 24 “িযরিময়, তুিম িক শুনেত পােচ্ছা েলাকরা িক বলেছ? ঐ
েলাকরা বলেছ, �প্রভু ইস্রােয়ল ও িযহূদার দুই পিরবােরর কাছ েথেক দূের সের িগেয়েছন| প্রভু তােদর
িনবর্াচন কেরেছন, িকন্তু এখন িতিন তােদর একিট জািত বেল গ্রহণ কেরন না|� ”

25 প্রভু বেলেছন, “িদন ও রািত্রর সেঙ্গ আমার বেন্দাবস্ত যিদ না স্থায়ী হয় এবং যিদ আিম পৃিথবী
ও আকােশর জনয্ িবিধ ৈতরী না করতাম, তাহেল হয়েতা আিম ঐ েলাকেদর তয্াগ করতাম| 26 তাহেল
যােকােবর উত্তরপুরুষেদর কাছ েথেকও সের েযতাম এবং তাহেল হয়েতা আিম দায়ুেদর উত্তরপুরুষেদর
অব্রাহাম, ইসহাক এবং যােকােবর উত্তরপুরুষেদর শাসন করেত িদতাম না| িকন্তু দায়ুদ হল আমার েসবক
এবং আিম ঐ েলাকেদর প্রিত দয়া েদখাব| আিম ওেদর জনয্ ভােলা িকছু ঘিটেয় েদব|”
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34
িযহূদার রাজা িসিদিকেয়র প্রিত সতকর্ বাণী

1 প্রভুর বাতর্ া এেলা িযরিময়র কােছ| বািবেলর রাজা নবূখিদ্রত্ সর যখন েজরুশােলম এবং তার
চারপােশর সমস্ত শহরগুিলর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করিছল তখন প্রভুর বাতর্ া িযরিময়র কােছ এেসিছল|
নবূখিদ্রত্ সেরর সেঙ্গ িছল তার সমস্ত ৈসনয্ এবং তার সাম্রাজয্| তার শাসনাধীন সমস্ত রােজয্র ৈসনয্সমূহ
এবং েলাকরা|

2 এই হল বাতর্ া: “প্রভু ইস্রােয়েলর ঈশ্বর বেলেছন: িযরিময় িযহূদার রাজা িসিদিকয়েক িগেয় তােক
এই বাতর্ া দাও: �িসিদিকয়, প্রভু যা বেলেছন তা হল: আিম খুব শীঘ্রই বািবেলর রাজােক েজরুশােলম
িদেয় েদব| এবং েস েজরুশােলমেক পুিড়েয় েদেব| 3 িসিদিকয়, তুিম পালােত পারেব না, ধরা পড়েবই|
েতামােকও বািবেলর রাজার হােত তুেল েদওয়া হেব| তুিম বািবেলর রাজােক স্বচেক্ষ েদখেত পােব| রাজার
সেঙ্গ েতামার মুেখামুিখ কথা হেব এবং েতামােক বািবেল িনেয় যাওয়া হেব| 4 িকন্তু িযহূদার রাজা িসিদিকয়,
প্রভুর প্রিতশ্রুিত েশান| প্রভু েতামার সম্বেন্ধ এই কথা বেলেছন: েতামার মৃতুয্ তরবািরর আঘােত হেব না|
5 েতামার মৃতুয্ হেব শািন্তেত| অতীেত অেন্তয্াষ্টি িক্রয়া যাত্রার সময় েতামার পূবর্পুরুষেদর জনয্, েতামার
পূেবর্ েয রাজা শাসন কেরিছল তােদর েয ভােব েলােক সম্মান েদিখেয়িছল, একই ভােব তারাও েতামার
অেন্তয্াষ্টি িক্রয়ায় েতামােক সম্মান জানােব| তারা েতামার জনয্ েচােখর জল েফলেব এবং িবষন্নভােব
বলেব, “েহ মিনব!” আিম িনেজ আপনার কােছ প্রিতশ্রুিত করিছ|� ” এই হল প্রভুর বাতর্ া|

6 তাই িযরিময় প্রভুর এই বাতর্ া েপৗেঁছ িদেয়িছল েজরুশােলেম িসিদিকেয়র কােছ| 7 তখন বািবেলর
রাজা েজরুশােলেমর িবরুেদ্ধ ৈসনয্সামন্ত িনেয় যুদ্ধ করেছ| িযহূদার েয সমস্ত শহরগুিল তখনও অিধকৃত
হয়িন েসগুিল অিধকার করবার লক্ষয্ িনেয় বািবেলর ৈসনয্দল যুদ্ধ করিছল| ঐ শহরগুিল িছল লাখীশ এবং
অেসকা- দুিট শহর েযগুিল দুগর্দ্বারা রিক্ষত িছল|

েলাকরা তােদর চুিক্ত ভঙ্গ করল
8 ইব্রীয় দাসেদর মুিক্তর জনয্ রাজা িসিদিকয় েজরুশােলেমর েলােকেদর সেঙ্গ একিট চুিক্ত কেরিছল|

িসিদিকয় চুিক্ত করবার পর িযরিময়র কােছ ঈশ্বেরর কাছ েথেক একিট বাতর্ া এেসিছল| 9 প্রেতয্েকই
তার ইব্রীয় দাসেক মুিক্ত েদেব| স্ত্রী ও পুরুষ ইব্রীয় দাস দাসীরা দাসত্ব েথেক মুিক্ত পােব| েকউ িযহূদা
পিরবারেগাষ্ঠীর কাউেক দাসেত্বর শৃঙ্খল পরােত পােরিন| 10 সুতরাং সমস্ত েনতৃবৃন্দ ও েলাকরা এই চুিক্ত
গ্রহণ কেরিছল| প্রেতয্েকই রাজী হেয়িছল তােদর দাসেদর মুিক্ত েদবার প্রশ্ে◌ান| এবং তাই প্রেতয্ক দাসই
স্বাধীন হেয় িগেয়িছল| 11 িকন্তু তারপর যােদর দাস িছল তারা মত পিরবতর্ ন কের েসই সব দাসেদর দাসেত্বর
জনয্ ধের এেনিছল|

12 তখন প্রভুর বাতর্ া এেলা িযরিময়র কােছ: 13 িযরিময় প্রভ়ু ইস্রােয়েলর ঈশ্বর যা বেলেছন তা হল:
“িমশর েথেক আিম েতামােদর পূবর্পুরুষেদর িনেয় এেসিছলাম| তারাও েসখােন দাসত্ব করত| যখন
আিম তােদর িনেয় এেসিছলাম তখন আিম তােদর সেঙ্গ একিট চুিক্ত কেরিছলাম| 14 আিম েতামােদর
পূবর্পুরুষেদর বেলিছলাম: �প্রিত 7 বছর পর প্রেতয্কেক তার ইব্রীয় দাসেক মুিক্ত িদেত হেব| েকান ইব্রীয়
যিদ িনেজেক েতামার কােছ িবিক্রও কের েদয় তাহেলও 6 বছর পর তােক তুিম মুিক্ত িদেয় েদেব|� িকন্তু
েতামােদর পূবর্পুরুষরা আমার কথা েশােনিন| 15 িকছু িদনআেগ েতামরা েতামােদর মন পিরবতর্ ন কেরিছেল
এবং আমার মেত, েতামরা িঠক কাজ কেরিছেল| েতামার ইব্রীয় দাসেদর মুক্ত কেরিছল| এমন িক েতামরা
মিন্দেরও এেসিছেল েযিট আমার নােম নামািঙ্কত এবং আমার সামেন একিট চুিক্ত কেরিছেল| 16 িকন্তু
এখন আবার েতামরা েতামােদর মন পিরবতর্ ন কেরেছা এবং আমার নামেক অসম্মান কেরেছা| িক কের
েতামরা এটা করেল? েতামরা আবার েসই সব ইব্রীয় নারী পুরুষেদর েজার কের ধের এেন েতামােদর দাস
করেল অথচ এেদরই িকছু িদন আেগ েতামরা মুক্ত কের িদেয়িছেল|

17 “তাই প্রভু যা বেলেছন তা হল: �েতামরা আমােক অমানয্ কেরিছেল| েতামরা েতামােদর ইব্রীয়
দাসেদর মুিক্ত দাও িন| েতামরা চুিক্ত রক্ষা কেরা িন| িকন্তু আিম েতামােদর “স্বাধীনতা” েদব|� ” এই হল
প্রভুর বাতর্ া| তরবািরসমূহ, অনাহার এবং মারাত্মক েরাগসমূহ দ্বারা মরবার জনয্আিম েতামােদর “স্বাধীনতা”
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েদব| সারা িবশ্ব জানেব েতামােদর দুরবস্থার কথা| 18যারা চুিক্তিট ভঙ্গ কেরিছলআিম তােদর শত্রুেদর হােত
তুেল েদব| তারা েয বাছুরিট দু-খণ্ড কেরিছল এবং েসই দু-খেণ্ডর মধয্ িদেয় েহঁেটিছল, আিম তােদর েসই
রকম কের েদব| 19 চুিক্ত ভঙ্গকারীরা আমার সামেন বাছুরেক দু-খণ্ড কের বিল িদেয়িছল| তবু ওরা েসই
চুিক্ত মােন িন| িযহূদা ও েজরুশােলেমর েনতৃবৃন্দ, রাজসভার গুরুত্বপতৃর্ সভাপিরষদ, যাজকগণ এবং
সাধারণ মানুষ, প্রেতয্েক আমার সামেন চুিক্ত করবার সময় বাছুরিটর দুই খেণ্ডর মাঝখান িদেয় েহঁেটিছল|
20 তাই আিম তােদর মৃতুয্দেণ্ডর জনয্ শত্রুবািহনীর হােত তুেল েদব| তােদর মৃতেদহ হেব পশু ও শকুেনর
খাদয্| 21 িযহূদার রাজা িসিদিকয় ও তার েনতৃবৃন্দেক আিম শত্রুবািহনীর হােত তুেল েদব| যিদও বািবেলর
ৈসনয্দল েজরুশােলম শহরিট েছেড় েগেছ, আিম িসিদিকয় এবং তার েনতােদর তােদর হােত তুেল েদব|
22 িকন্তু আিম আেদশ েদব বািবেলর েসনােদর আবার েজরুশােলেম িফের এেস যুদ্ধ করার জনয্| তারা
েজরুশােলমেক কবতৃা কের আগুন জ্বািলেয় েদেব| এবং আিম িযহূদার শহরগুিলেকও ধ্বংস কের েদব|
ঐ শহরগুিল একিট শূনয্ মরুভূিমেত পিরণত হেব|� ” এই হল প্রভুর বাতর্ া|

35
েরখবীয় পিরবােরর ভাল উদাহরণ

1 িযহূদার রাজা যখন িযেহায়াকীম তখন িযরিময়র কােছ প্রভুর বাতর্ া এেলা| িযেহায়াকীম িছেলন
েযািসেয়র পুত্র| এই হল প্রভুর বাতর্ া: 2 “িযরিময়, যাও েরখবীয় পিরবারেক মিন্দেরর পােশর ঘরগুিলর
েকান একিট ঘের আসবার জনয্ আমন্ত্রণ জািনেয় এেসা| তােদর দ্রাক্ষারস পােনর প্রস্তাব দাও|”

3 সুতরাং আিম (িযরিময়) যািসিনেয়র কােছ িগেয়িছলাম| যািসিনয িছল িযরিময়* নামক এক বয্িক্তর
পুত্র এবং হবৎিসিনেয়র েপৗত্র| আিম যািসিনযর অনয্ ভাইেদর এবং তার সব েছেলেদর েরখবীয় পিরবােরর
সকল সদসয্েদর েপেয়িছলাম| 4 তারপর আিম েরখবীয় পিরবারেক প্রভুর মিন্দের িনেয় এলাম| আমরা
হানেনর পুেত্রর ঘের েগলাম| হানন িছল ঈশ্বেরর িপ্রয় মানুষ| তার িপতার নাম িছল িয়গ্রিলয| পােশর ঘের
থাকেতন িযহূদার যুবরাজগণ| নীেচর ঘের থাকেতা শলু্লেমর পুত্র মােসয়| মােসয় িছল মিন্দেরর প্রহরী|
5 তখন আিম (িযরিময়) েরখবীয় পিরবােরর আমিন্ত্রত সদসয্েদর সামেন দ্রাক্ষারেসর পাত্র েরেখ বললাম,
“সামানয্ দ্রাক্ষারস পান করুন|”

6 িকন্তু তারা উত্তর িদল, “আমরা কখনও দ্রাক্ষারস পান কির না, কারণ আমােদর পূবর্পুরুষ েরখবীয়
পুত্র িযেহানাদব আমােদর এই িনেদর্ শ িদেয়িছেলন: �েতামরা এবং েতামােদর উত্তরপুরুষ েকউ কখেনা
দ্রাক্ষারস পান করেব না| 7 েতামরা ঘরবািড় ৈতরী করেব না,ফসল বুনেব না, দ্রাক্ষার চাষ করেব না| েতামরা
েকবল তঁাবুেত থাকেব| েতামরা যিদ এগুিল েমেন চেলা তাহেল েতামরা যাযাবেরর মেতা স্থান পিরবতর্ ন
কের দীঘর্িদন জীিবত থাকেব|� 8তাইআমরা েরখবীয় পিরবােরর সদসয্রা আমােদর পূবর্পুরুষ িযেহানাদেবর
িনেদর্ শ অক্ষের অক্ষের েমেন চিল| আমরা েকউ দ্রাক্ষারস পান কির না| আমােদর স্ত্রী, েছেলেমেয় েকউ
দ্রাক্ষারস পান কের না| 9আমরা কখনও বাস করার জনয্ বািড় ৈতরী কির না| দ্রাক্ষার চাষ কির না, ফসল
ফলােনার জনয্ বীজ বুিন না| 10আমরা আমােদর পূবর্পুরুষ িযেহানাদেবর িনেদর্ শ পালন কেরিছ এবংআমরা
তঁাবুেতই বসবাস কেরিছ| 11 িকন্তু যখন নবূখিদ্রত্ সর, বািবেলর রাজা িযহূদা আক্রমণ কেরিছল, আমরা
বেলিছলাম, �বািবলীয় এবংআেমর্নীয ৈসনয্েদর হাত েথেক রক্ষা পাবার জনয্আমােদর েজরুশােলম শহের
যাওয়া যাক|� তাই আমরা েজরুশােলেম পািলেয় িগেয়িছলাম এবং তারপর েথেক ওখােনই েথেকিছ|”

12 তখন প্রভুর বাতর্ া এেলা িযরিময়র কােছ| 13 প্রভু সবর্শিক্তমান ইস্রােয়েলর ঈশ্বর বলেলন: “িযরিময়
যাও| িযহূদা ও েজরুশােলেমর েলাকেদর িগেয় বেলা: েতামােদর িশক্ষা হওয়া উিচৎ এবং েতামরা আমার
বাতর্ া পালন করেব|” 14 “েরখব তার উত্তরপুরুষেদর িনেদর্ শ িদেয়িছল দ্রাক্ষারস পান না করেত| এবং
েসই িনেদর্ শ আজও েরখবীয় পিরবােরর সদসয্রা পালন কের আসেছ| িকন্তু আিম প্রভু এবং আিম িযহূদার
েলাকরা, েতামােদর বারবার বাতর্ া পাঠােনা সেত্ত্বও েতামরা আমােক অগ্রাহয্ কেরছ এবং অমানয্ কেরছ|
15 িযহূদা ও ইস্রােয়েলর েলাকেদর কােছ বারবার আমার অনুচর এবং ভাববাদীেদর পািঠেয়িছ| তারা
* 35:3: িযরিময় ইিন ভাববাদী িযরিময় নন| িকন্তু একই নােমর আর একজন েলাক|
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েতামােদর বেলেছ: �অসৎ হওয়া বন্ধ কেরা| ভােলা কাজ কর| অনয্ েদবতােদর অনুসরণ কেরা না ও
তােদর েসবা কেরা না| েতামরা যিদ আমােক েমেন চলেত তাহেল েতামরা এই েদেশ বসবাস করেত
পারেত, েয েদশ েতামােদর পূবর্পুরুষেকআিম িদেয়িছলাম|� িকন্তু েতামরা আমার বাতর্ ােক পাত্তাই িদেল না|
16 িযেহানাদেবর িনেদর্ শ তার উত্তরপুরুষরা েমেন চেলিছল িকন্তু িযহূদার েলাকরা আমােক মানয্ কেরিন|”

17 “তাই প্রভু সবর্শিক্তমান, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর বলেলন: �আিম বেলিছলাম িযহূদা ও েজরুশােলেম
েলােকেদর ওপর বহু মারাত্মক ঘটনা ঘটেব| শীঘ্রই আিম েসগুিল ঘটােবা কারণ আিম ওই েলাকেদর সেঙ্গ
কথা বেলিছলাম িকন্তু তারাআমার কথা শুনেতঅস্বীকার কেরিছল|আিম তােদর িচৎকার কের েডেকিছলাম
িকন্তু তারা সাড়া েদয়িন|� ”

18 িযরিময়, েরখবীয় পিরবারেক বেলিছল, “সবর্শিক্তমান প্রভু ইস্রােয়েলর ঈশ্বর বেলেছন: �েতামরা
েতামােদর পূবর্পুরুষ িযেহানাদেবর সব িনেদর্ শ েমেন চেলেছা| েতামরা িযেহানাদেবর িশক্ষােকই অনুসরণ
কের িগেয়েছা|� 19 তাই সবর্শিক্তমান প্রভু ইস্রােয়েলর ঈশ্বর বেলেছন েসখােন সবর্দাই েরখেবর পুত্র
িযেহানাদেবর উত্তরপুরুষেদর েকান একজন আমােক েসবা করবার জনয্ আমার সামেন থাকেব|� ”

36

রাজা িযেহায়াকীম িযরিময়র পাকােনা পঁুিথ পুিড়েয় িছল
1 িযহূদার রাজা েযািশেয়র পুত্র িযেহায়াকীম যখন তার রাজত্বকােলর চতুথর্ বছের পা িদেয়েছ তখন

প্রভুর এই বাতর্ া িযরিময়র কােছ এেসিছল| এই হল প্রভুর বাতর্ া: 2 “িযরিময়, আিম েতামােক েয সমস্ত বাণী
শুিনেয়িছ তা সব একিট পাকােনা পঁুিথেত িলেখ রােখা| িযহূদা, ইস্রােয়ল এবং অনয্ানয্ েদশগুিল সম্বেন্ধ যা
যা বেলিছ তাও িলেখ রােখা| েযািশেয়র রাজত্বকাল েথেক আজ পযর্ন্ত েয কথা বেলিছ তার সব অক্ষের
অক্ষের িলেখ রােখা েতামার খাতায়| 3 িযহূদার পিরবােরর জনয্ আিম েয সমস্ত বােজ িজিনেষর পিরকল্পনা
কেরিছ তা হয়েতা তারা জানেত পারেব এবং হয়েতা তারা খারাপ কাজ করা বন্ধ করেব| যিদ তারা তাই কের
তাহেল আিম তােদর ক্ষমা করব| ক্ষমা কের েদব তােদর সমস্ত পাপ|”

4 তাই িযরিময় বারূকেক ডাকল| বারূক িছল েনিরেযর পুত্র| িযরিময় প্রভুর বাতর্ া বলিছল| িযরিময় যখন
েসই বাতর্ াগুিল বলিছল তখন বারূক তা খাতায় িলেখ িনিচ্ছল| 5 তখন িযরিময় বারূকেক বেলিছল, “আিম
প্রভুর উপাসনা গৃেহ েযেত পারব না| আমার েসখােন যাওয়া িনেষধ| 6 তাই আিম চাই তুিম প্রভুর উপাসনা
গৃেহ যাও| েসখােন একিট উপবােসর িদন যাও এবং এই পঁুিথ েথেক প্রভুর কথাগুিল েলােকেদর পেড়
েশানাও| আিম যা বেলিছ তুিম তা িলেখেছা এগুেলা সবই প্রভুর বাতর্ া| যাও িগেয় িযহূদার িবিভন্ন শহর
েথেক েজরুশােলেম আসা সমস্ত েলাকেক এই বাতর্ া খাতা েথেক পাঠ কের েশানাও| 7 হয়েতা েলাকরা
প্রভুর কােছ এেস সাহাযয্ চাইেব| হয়েতা তারা তােদর অসৎ কাজগুিল করা বন্ধ করেব| প্রভু আেগই েঘাষণা
কেরিছেলন েয িতিন তােদর ওপর প্রচণ্ড রুদ্ধ হেয় আেছন|” 8 সুতরাং বারূক তাই করল যা তােক ভাববাদী
িযরিময় করেত বেলিছল| সুরূক প্রভুর উপাসনাগৃেহ খাতায় িলিপবদ্ধ করা প্রভুর বাতর্ া উচ্চস্বের পাঠ করেত
লাগল|

9 িযেহায়াকীেমর রাজত্বকােলর পঞ্চম বছেরর নবম মােস উপবােসর একিট িদন েঘািষত হেয়িছল|
েজরুশােলেমর নাগিরক এবং িযহূদার সমস্ত শহর েথেক েজরুশােলম শহের আসা প্রেতয্ক েলাকেক
প্রভুর সামেন উপবাস করেত হেব| 10 েস সময় বারূক খাতায় েলখা িযরিময়র মুখ েথেক উচ্চািরত প্রভুর
বাতর্ া পেড় েশানািচ্ছল উপাসনা গৃেহ উপিস্থত েলােকেদর| বারূক তখন থাকেতা গমিরেযর ঘের| ঘরিট িছল
উপাসনাগৃেহর নতুন ফটেকর কােছ| গমিরেযর িপতা িছল শাফন| গমিরয উপাসনাগৃেহর িলিপকার িছল|

11 বারূক যখন পড়িছল তখন গমিরেযর পুত্র মীখায় শুনিছল| গমিরয িছল শাফেনর পুত্র| 12 মীখায়
যখন পঁুিথর সব বাতর্ া শুনল, তখন েস রাজপ্রাসােদর সিচেবর ঘের েগল| েসই ঘের তখন রাজপিরবােরর
সমস্ত সভাসদরা উপিস্থত িছেলন| উপিস্থত সভাসদেদর নামগুিল হল: রাজার আপ্ত সহায়ক ইলীশামা,
শমিয়েয়র পুত্র দলায়, অেক্বােরর পুত্র ইল্নাথন, শাফেনর পুত্র গমিরয, হনািনেয়র পুত্র িসিদিকয় এবং
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অনয্ানয্ রাজসভার সভাসদরাও েসই ঘের উপিস্থত িছেলন| 13 পঁুিথ েথেক বারূক যা িকছু পেড় শুিনেয়িছল
তা সব মীখায় িগেয় সভাপািরষদেদর বেলিছল|

14 তখন েসই সভাসদরা বারূেকর কােছ িযহূদীেক পাঠাল| িযহূদী িছল নথিনেয়়র পুত্র এবং েশিলিমেয়র
েপৗত্র| েশিলিমেয়র িপতার নাম িছল কূিশ| িযহূদী বারূকেক বেলিছল: “তুিম েয খাতািট পাঠ কেরিছেল
েসই খাতািট িনেয় আমার সেঙ্গ চেলা|”
বারূক েসই খাতা সেঙ্গ িনেয় িযহূদীর সেঙ্গ সভাপিরষদেদর কােছ েগল|
15 রাজার েসই সভাষদরা বারূকেক বলেলন, “এখােন বেসা এবং পঁুিথেত েলখা বাণীগুিল পেড়

েশানাও|”
সুতরাং বারূক খাতায় েলখা বাণীগুিল পাঠ করেত শুরু করল|
16 রাজার সভাসুরা সমস্ত বাণীগুিল শুনেলন এবং তারপর তারা ভেয় এেক অেনয্র িদেক তাকােলন|

তঁারা বারূকেক বলেলন, “রাজা িযেহায়াকীমেক আমােদর এই খাতার সম্বেন্ধ জানােনা উিচৎ |” 17 তখন
তঁারা বারূকেক একিট প্রশ্ন করেলন, “আচ্ছা বারূক বেলা েতা এই খাতায় েয বাণী তুিম িলেখেছা তা তুিম
েকােত্থেক েপেল? িযরিময় েতামােক েয সব িজিনেসর কথা বেলিছল েস সব িক তুিম িলেখিছেল?”

18 বারূক উত্তর িদল, “হঁয্া! িযরিময় আমােক বেল িগেয়েছ আর কািল িদেয় েসই বাণী খাতায় আিম
িলেখ িনেয়িছ|”

19তখন রাজার পািরষদরা বারূকেক বলেলন, “তুিম আর িযরিময় িগেয় আত্মেগাপন কের থােকা িকন্তু
েকাথায় আত্মেগাপন করেব তা কাউেক জািনও না|”

20তখন পািরষদরা ইলীশামার ঘের েসই খাতািট তুেল েরেখ রাজা িযেহায়াকীেমর কােছ িগেয় সব খুেল
বলেলন|

21 সব শুেন রাজা িযেহায়াকীম খাতািট িনেয় আসার জনয্ িযহূদীেক পাঠােলন| িযহূদী ইলীশামার ঘর
েথেক পঁুিথিট িনেয় এেলা| তারপর েস রাজােক এবং তার চার পােশর দঁািড়েয় থাকা কমর্চারীেদর পঁুিথেত
েলখা বাণীগুিল পেড় েশানােত লাগল| 22 এটা ঘেটিছল নবম মােস, সুতরাং রাজা িযেহায়াকীম তঁার
শীতকালীন আবােস বেসিছেলন| ঘরেক উসুরাখার জনয্ তার সামেন তখন আগুন জ্বলেছ| 23 িযহূদী আেস্ত
আেস্ত খাতা েথেক িলিপবদ্ধ করা বাণী পেড় েযেত থাকল| িকন্তু েস দুই বা িতন অনুেচ্ছদ পড়ার পরই রাজা
তার কাছ েথেক খাতা িছিনেয় িনেয় ছুির িদেয় খাতা েথেক পাতাগুিল েকেট েকেট আগুেন ছঁুেড় েফেল
িদেত লাগেলন| এই ভােব পুেরা খাতাটাই পুেড় ছাই হেয় েগল| 24এবং রাজা িযেহায়াকীম ও তঁার অনুচররা
এই বাণী শুেনও ভীত হল না| েশােকর িচহ্ন িহেসেব তারা তােদর কাপড়-েচাপড় িঁছেড় েফলল না|

25 ইল্নাথন, দলায় এবং গমিরয েচষ্টা কেরিছল রাজার সেঙ্গ কথা বলার যােত িতিন খাতািট না েপাড়ান|
িকন্তু রাজা তােদর কথা েশােননিন| 26বরং উেলট রাজা িযরহেমল, সরায় এবং েশিলিমযেকআেদশ িদেলন
ভাববাদী িযরিময় এবং িলিপকার (েলখক) বারূকেক েগ্রপ্তার করেত| িযরহেমল হল যুবরাজ ও সরায় হল
অস্রীেয়েলর পুত্র এবং েশিলিময হল অিব্দেয়েলর পুত্র| িকন্তু তারা েকউই বারূক এবং িযরিময়েক খঁুেজ
বার করেত পারল না| কারণ প্রভু তােদর লুিকেয় েরেখিছেলন|

27 িযেহায়াকীম খাতািট পুিড়েয় েফলার পর প্রভুর বাতর্ া এেলা িযরিময়র কােছ| ঐ খাতােতই িলিপবদ্ধ
িছল প্রভুর সমস্ত বাতর্ া যা িযরিময় বেল িগেয়িছল আর বারূক িলিপবদ্ধ কেরিছল| ঐ খাতার প্রিতিট পাতায়
এই িছল েসই বাতর্ া যা পুনরায় প্রভু িযরিময়েক বলেলন:

28 “িযরিময় আেরকিট খাতা নাও এবং সমস্ত বাতর্ াগুিল পুনরায় িলিপবদ্ধ কেরা| 29 িযরিময়, আবার
িযহূদার রাজা িযেহায়াকীমেক একথাগুিল বেলা| প্রভু যা বলেলন: �িযেহায়াকীম তুিম খাতািট পুিড়েয়
েফেল বেলিছেল, “িযরিময় েকন একথা িলখেলা েয বািবেলর রাজা িনিশ্চতভােবই এেস এই েদশ ধ্বংস
কের েদেব? েকন েস িলখল েয বািবেলর রাজা এই েদেশর মানুষ এবং পশু প্রাণী সবাইেক হতয্া
করেব?” 30 তাই প্রভু িযহূদার রাজা িযেহায়াকীম সম্বেন্ধ বলেলন: িযেহায়াকীেমর উত্তরপুরুষরা েকউ
দায়ুেদর িসংহাসেন বসেত পারেব না| এমনিক িযেহায়াকীম তার মৃতুয্র পের সৎ কােরর সময় রাজকীয়
মযর্াদাও পােব না| তার মৃতেদহ ছঁুেড় েফেল েদওয়া হেব মােঠর মেধয্| িদেনর প্রখর তাপ ও রােতর প্রবল
ঠাণ্ডার মেধয্ েখালা মােঠ তার মৃতেদহ পেড় থাকেব| 31আিম প্রভু, িযেহায়াকীমেক তার সন্তানেদর এবং
তার পািরষদেদরও শািস্ত েদব| আিম তােদর প্রেতয্কেক শািস্ত েদব কারণ তারা অসৎ এবং মন্দ| আিম
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প্রিতশ্রুিত কেরিছ তােদর শািস্ত েদব| আিম প্রিতশ্রুিতবদ্ধ েজরুশােলম এবং িযহূদার েলাকেদর জীবেন
ভয়ঙ্কর প্রলয় ঘটােনার জনয্| সমস্ত অমঙ্গল বেয় আনব তােদর জীবেন| তারা আমার কথা েশােনিন|� ”

32 তখন িযরিময় অনয্ একিট পঁুিথ িনল এবং েসিট েনিরযর পুত্র, েলখক বারূকেক িদল িলিপবদ্ধ করার
জনয্| িযরিময় যা যা বেল েযেত থাকল বারূক তা িলিপবদ্ধ করেত থাকল| রাজা িযেহায়াকীম েয বাতর্ াগুিল
পুিড়েয় িদেয়িছল েসগুিল আবার নতুন খাতায় িলিপবদ্ধ করেত থাকল বারূক| এরই সেঙ্গ েযাগ হল আেরা
নতুন নতুন বাতর্ া|

37
িযরিময়েক কারাগাের বন্দী করা হল

1 নবূখিদ্রত্ সর িছল বািবেলর রাজা| িযেহায়াকীেমর পুত্র িযকিনেয়়র পিরবেতর্ িসিদিকয়েক িযহূদার রাজা
িহেসেব িনযুক্ত কেরিছল নবূখিদ্রত্ সর| িসিদিকয় িছল রাজা েযািশেয়র পুত্র| 2 িকন্তু িসিদিকয় ভাববাদী
িযরিময় মারফৎ প্রচািরত প্রভুর বাতর্ ােক গুরুত্ব েদয়িন| এবং িসিদিকেয়র ভৃতয্গণ ও িযহূদার েলাকরাও
প্রভুর বাতর্ ােক গুরুত্ব েদয়িন|

3 িসিদিকয় িযহূখল এবং যাজক সফিনয়েক িযরিময়র কােছ পািঠেয়িছল একিট বাতর্ া িদেয়| িযহূখল িছল
েশিলিমেয়র পুত্র এবং সফিনয় িছল মােসেয়র পুত্র| বাতর্ ািট িছল: “িযরিময়, আমােদর জনয্ প্রভু, আমােদর
ঈশ্বেরর কােছ প্রাথর্না কেরা|”

4 েসই সময় িযরিময়েক তখনও কারাগাের বন্দী করা হয়িন, তাই েলাকেদর মেধয্ েয েকান জায়গায়
েযেত তার বাধা িছল না| 5একই সময় ফেরৗেণর ৈসনয্রা িমশর েছেড় িযহূদার িদেক রওনা িদেয়িছল| এবং
বািবেলর ৈসনয্দল েজরুশােলমেক অিধকার করবার জনয্ তােক িঘের েফেলিছল| িকন্তু যখন তারা শুনল
ফেরৗেণর ৈসনয্রা িমশর েছেড় তােদর িদেক এিগেয় আসেছ তখন তারা েজরুশােলম তয্াগ কের িমশেরর
ৈসনয্েদর সেঙ্গ যুদ্ধ করার জনয্ আগুযান হেয়িছল|

6 ভাববাদী িযরিময়র কােছ প্রভুর বাতর্ া এেলা: 7 “প্রভু ইস্রােয়েলর েলাকেদর ঈশ্বর যা বেলেছন তা হল:
�িযহূখল ও সফিনয়, েতামােদর েয রাজা িসিদিকয়আমার কােছ পািঠেয়েছ তা আিম জািন| যাও িসিদিকয়র
কােছ িফের িগেয় বেলা: ফেরৗেণর ৈসনয্রা িমশর েছেড় বািবেলর ৈসনয্েদর হাত েথেক েতামােদর বঁাচােত
এেলও তারা িকন্তুআবার িমশেরই িফের যােব| 8তারপর বািবেলর ৈসনয্ আবার এখােন এেস েজরুশােলম
আক্রমণ করেব| তখন বািবেলর ৈসনয্ েজরুশােলম দখল কের েনেব এবং তােত আগুন লািগেয় েদেব|�
9 প্রভু এরপর যা বলেলন: �েজরুশােলেমর েলাকরা, েতামরা িনেজরাই িনেজেদর েবাকা বািনও না|
িনেজেদর একথা বেলা না, “বািবেলর ৈসনয্রা িনিশ্চত ভােব আমােদর একলা েছেড় চেল যােব|” তারা তা
করেব না| 10 ওেহ েজরুশােলমবাসী, েতামরা যিদ বািবেলর ৈসনয্েদর যুেদ্ধ পরািজতও করেত পারেত
তাহেলও তােদর তঁাবুেত িকছু আহত ৈসিনক পেড় থাকেতা| এমনিক েসই আহত ৈসিনকরাই উেঠ এেস
এই েজরুশােলম শহর পুিড়েয় িদেত সক্ষম হেতা|� ”

11 বািবেলর ৈসনয্রা যখন েজরুশােলম তয্াগ কের িমশেরর ফেরৗেণর ৈসনয্েদর সেঙ্গ যুদ্ধ করেত
িগেয়িছল তখন 12 িবনয্ামীন েদেশ* যাবার জনয্ িযরিময় েজরুশােলম তয্াগ করল| েস এই শহের ভ্রমণ
করার ইচ্ছা প্রকাশ কেরিছল| েস েসখােন েযেত েচেয়িছল পািরবািরক সম্পিত্ত ভাগ বােটাযারার জনয্|
13 িকন্তু িযরিময় যখন েজরুশােলেমর িবনয্ামীন ফটেক েপৗেঁছিছল তখনই তােক ঐ ফটেকর দািয়েত্ব
থাকা প্রধান রক্ষী েগ্রপ্তার কেরিছল| েসই প্রধান রক্ষীর নাম িছল িযিরয়| িযিরয় িছল েশিলিমেয়র পুত্র এবং
হনািনেয়র েপৗত্র| িযিরয় িযরিময়েক েগ্রপ্তার করার পর বেলিছল, “িযরিময় তুিম আমােদর তয্াগ কের
বািবেলর পেক্ষ েযাগ িদেত যািচ্ছেল|”

14 িযরিময় িযিরয়েক বেলিছল, “েতামার অিভেযাগ সিতয্ নয়, আিম বািবেলর পেক্ষ েযাগ িদেত
যািচ্ছলাম না|” িকন্তু িযিরয় িযরিময়র েসই আপিত্ত শুনেত অস্বীকার কেরিছল এবং েস িযরিময়েক েগ্রপ্তার
কের রাজার সভাপিরষদেদর সামেন এেন হািজর কেরিছল| 155ঐসভাপিরষদরা িযরিময়র প্রিত প্রচণ্ডরুদ্ধ
হেয়িছেলন| সভাসদরা িযরিময়েক প্রহার কের কারাগাের বন্দী করার িনেদর্ শ িদেয়িছেলন| েযানাথন নামক
* 37:12: িবনয্ামীন েদেশ িযরিমর িবনয্ামীন েদেশর একিট শহর, অনােথােত েগল| এই শহের িযরিময়র িনেজর বাড়ী িছল|
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এক বয্িক্তর বািড়িটেকই কারাগার িহেসেব বয্বহার করা হেয়িছল| েযানাথন িছল িযহূদার রাজার আজ্ঞাবাহী
েলখক 16 িযরিময়েক তারা েসই বািড়র ভূগভর্ স্থ একিট অন্ধকার কারা কেক্ষ বন্দী কের েরেখিছল| কক্ষিট
িছল মািটর নীেচ| িযরিময়েক েসখােন দীঘর্িদন রাখা হেয়িছল|

17 দীঘর্িদন পর রাজা িসিদিকয় িযরিময়েক তঁার প্রাসােদ িনেয় এেস একােন্ত তার সেঙ্গ কথা বেলিছেলন|
রাজা তঁােক িজেজ্ঞস কেরিছেলন, “প্রভুর আর েকান বাতর্ া আেছ?”
িযরিময় উত্তর িদেয় বেলিছল, “হঁয্া, প্রভুর বাতর্ া হল, িসিদিকয় েতামােক বািবেলর রাজার হােত তুেল

েদওয়া হেব|” 18 িযরিময় এরপর রাজা িসিদিকয়েক বেলিছল, “আমার অনয্ায়টা িক? আমােক কারাগাের
িনেক্ষপ করবার মত িক এমন ভুল কাজ কেরিছ আপনার িবরুেদ্ধ, আপনার কমর্চারীেদর িবরুেদ্ধ অথবা
েজরুশােলেমর েলাকেদর িবরুেদ্ধ? 19রাজা িসিদিকয় েকাথায় এখনআপনার ভাববাদীরা? এই ভাববাদীরা
আপনার কােছ ভুল বাতর্ া প্রচার কেরিছল| তারা বেলিছল, �বািবেলর রাজাআপনােক এবং ঐ েদশ িযহূদােক
আক্রমণ করেব না|� 20 িকন্তু আমার প্রভু, িযহূদার রাজা এখন অনুগ্রহ কের আমার কথা শুনুন| আমােক
অনুগ্রহ কের অনুেরাধ করেত িদন| এই হলআমার অনুেরাধ: আমােকআর এই েলখক েযানাথেনর বািড়েত
কারাবন্দী কের রাখেবন না| যিদ আপিন আবার আমােক েসখােন পাঠান, আিম েসখােন মারা যাব|”

21 সুতরাং রাজা িসিদিকয় আেদশ িদেয়িছেলন েয, এবার েথেক িযরিময়েক প্রহসুর পাহারায় মিন্দর়
চত্বের বন্দী হেয় থাকেত হেব এবং রাজার আেদশ িছল িযরিময়েক রুিট েদওয়া হেব রাস্তার হকারেদর কাছ
েথেক| শহের যতিদন পযর্ন্ত রুিট পাওয়া যােব ততিদন পযর্ন্ত িযরিময়েক রুিট েদওয়া হেব| তাই িযরিময়েক
উেঠােন রক্ষীর অধীেন রাখা হেয়িছল|
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িযরিময়েক েচৗবাচ্চায় ছঁুেড় েফেল েদওয়া হল
1 িযরিময় েয বাতর্ াগুিল প্রচার কেরিছল েসগুিল রাজার কেয়কজন সভাপিরষদরা শুনেত েপেয়িছেলন|

তঁারা হেলন: মৎতেনর পুত্র শফিটয়, পশ্হূেরর পুত্র গদিলয়, েশিলিমেয়র পুত্র িযহূখল এবং মিল্কেয়র পুত্র
পশ্হূর| িযরিময় সমস্ত েলাকেদর এই বাণী বেলিছল: 2 “প্রভু যা বেলেছন তা হল এই: �েজরুশােলেম
বসবাসকারী প্রেতয্েক হয় তরবািররআঘােত নয় অনাহাের বা ভয়ঙ্কর মহামারীেত মারা যােব| িকন্তু েয বয্িক্ত
িনেজেক বািবেলর ৈসনয্বািহনীর কােছ আত্মসমপর্ণ করেব েস েবঁেচ থাকেব|� 3এবং প্রভু যা বেলেছন তা
হল: �েজরুশােলম শহর বািবেলর রাজার ৈসনয্বািহনীেক িদেয় েদওয়া হেব এবং বািবেলর রাজাই দখল
করেব এই শহর|� ”

4 রাজার ঐ সমস্ত সভাপািরষদরা িযরিময়র প্রচািরত ঐ বাণী শুেন রাজা িসিদিকেয়র কােছ িগেয় বলল,
“িযরিময়েক অিবলেম্ব মৃতুয্দণ্ড েদওয়া উিচৎ | েস আমােদর ৈসনয্েদর িনরুৎসািহত করেছ| তার কথা
িদেয় েস সমস্ত নাগিরকেক িনরুৎসািহত কেরেছ| িযরিময় চায় না আমােদর ভাল িকছু েহাক্| েস শুধু
েজরুশােলেমর েলাকেদর ক্ষিত কামনা কের|”

5 এই সব কথা শুেন রাজা িসিদিকয় ঐ সভাপিরষদেদর বলল, “িযরিময় পুেরাপুির েতামােদর
িনযন্ত্রণাধীন| সুতরাং েতামরা িকছু করেত চাইেল আিম েতামােদর থামােত পাির না|”

6 সুতরাং সভাসদরা িযরিময়েক িনেয় েগল মিল্কেয়র েচৗবাচ্চায় েফেল েদস়ুার জনয্ (মিল্কয় িছল
রাজপুত্র)| েচৗবাচ্চািট িছল উপাসনালয চত্বের, েসখােন থাকেতা রাজার প্রহরীরা| সভাসদরা িযরিময়েক
দিড় িদেয় বঁাধল এবং জলাধাের েফেল িদল| জলাধারিটেত জল িছল না, িছল শুধু কাদা| এবং িযরিময়
েসই কাদার েভতের ডুেব েগল|

7 িকন্তু এবদ-েমলক নামক এক বয্িক্ত শুনেত েপেয়িছল েয সভাসদরা িযরিময়েক জলাধাের েফেল
িদেয়েছ| এবদ-েমলক িছল একজন কূশ েদশীয (ইিথওিপযার) বয্িক্ত এবং েস িছল রাজার প্রাসােদর
েসবক, একজন নপুসংক| রাজা িসিদিকয় তখন বেসিছল িবনয্ামীন ফটেক| তাই এবদ-েমলক রাজার
সেঙ্গ েদখা করার উেদ্দেশয্ রাজপ্রাসাদ েছেড় রওনা িদল|
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8-9 রাজােক েস বেলিছল, “আমার মিনব এবং মহারাজ, ঐ সভাসদরা অসৎ উপায় অবলম্বন কেরেছ
ভাববাদী িযরিময়র িবরুেদ্ধ| তারা িযরিময়েক জলাধাের ছঁুেড় েফেল িদেয়েছ| তারা তােক েসখােন মরবার
জনয্ েছেড় েরেখেছ|”*

10 তখন রাজা িসিদিকয় এবদ-েমলকেক আেদশ িদেয়িছল, “এবদ-েমলক রাজপ্রাসাদ েথেক িতন
জনেক সেঙ্গ কের িনেয় যাও এবং জলাধার েথেক িযরিময়েক েস মের যাবার আেগ তুেল নাও|”

11 এবদ-েমলক িতনজন েলাক সেঙ্গ িনল িকন্তু তার আেগ েস রাজপ্রাসােদর নীেচ ভঁাড়ার ঘের িগেয়
িকছু পুরােনা বস্ত্র ও িকছু জীণর্ বস্ত্রখণ্ড েজাগাড় করল| তারপর জলাধােরর কােছ িগেয় েস ঐ জীণর্
বস্ত্রখণ্ডগুিল দিড়র সেঙ্গ নীেচ নািমেয় িদেয় 12 িযরিময়র উেদ্দেশয্ বলল, “িযরিময় এই জীণর্ বস্ত্রখণ্ডগুিল
তুিম েতামার কঁােধর নীেচ ভাল কের জিড়েয় নাও|আমরা যখন দিড়র সাহােযয্ েতামায় েটেন তুলব তখন ঐ
বস্ত্রখণ্ডগুিল দিড়র আঘাত েথেক েতামায় রক্ষা করেব|” এবদ-েমলেকর কথা মেতাই িযরিময় বস্ত্রখণ্ডগুিল
বাহুেত জিড়েয় িনল| 13 তারপর তারা তােক দিড়গুেলা িদেয় েটেন তুলল এবং জলাধােরর েথেক বাইের
আনল| িযরিময়েক আবার রক্ষীেদর অধীেন উেঠােন েরেখ েদওয়া হেয়িছল|

িসিদিকয় িযরিময়েক আরও িকছু প্রশ্ন করল
14 রাজা িসিদিকয় ভাববাদী িযরিময়েক তার কােছ িনেয় আসার জনয্ একজনেক পাঠাল| িযরিময়েক

প্রভুর মিন্দেরর তৃতীয় প্রেবশ পেথ আনা হেয়িছল| রাজা বলেলন, “িযরিময় আিম েতামােক কেয়কিট কথা
িজেজ্ঞস করব| তুিম িকন্তু আমার কােছ েকান িকছু লুেকােব না, সব কথা আমােক েখালাখুিল বলেব|”

15 িযরিময় িসিদিকয়েক বলল: “আিম যিদ আপনার কথার উত্তর িদই, আপিন হয়ত আমায় েমের
েফলেবন| আিম যিদ আপনােক উপেদশও িদই, আপিন আমার কথা শুনেবন না|”

16 িকন্তু রাজা িসিদিকয় েগাপেন এই বেল িযরিময়র কােছ একিট প্রিতশ্রুিত করেলন, “িযরিময়, প্রভু
হেচ্ছন েসই জন িযিন আমােদর জীবেনর রুিট েদন| আিম প্রভুর নােম শপথ করিছ, আিম েতামায় েমের
েফলব না এবং যারা েতামায় মারেত চায় েসই কমর্চারীেদর হােতও তুেল েদব না|”

17তখন িযরিময় রাজা িসিদিকয়েক বলল, “প্রভু সবর্শিক্তমান, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর বেলেছন, �যিদআপিন
বািবেলর রাজার সভাসদেদর হােত আত্মসমপর্ণ কেরন তাহেল জীবন রক্ষা পােব এবং েজরুশােলমেকও
আগুেন েপাড়ােনা হেব না| আপনার পিরবারও জীিবত থাকেব| 18 িকন্তু যিদ আপিনআত্মসমপর্ণ না কেরন,
বািবলীয় ৈসনয্দল েজরুশােলমেক পুিড়েয় ছাই কের েদেব এবং আপিন তােদর দ্বারা বন্দী হেবন|� ”

19 িকন্তু রাজা িসিদিকয় িযরিময়েক বলেলন, “িকন্তু আিম ভয় পািচ্ছ িযহূদার েসই সমস্ত েলাকেদর যারা
ইিতমেধয্ই বািবেলর পক্ষ িনেয়েছ| আিম ভীত কারণ বািবেলর ৈসনয্রা আমােক ধের িনেয় িগেয় িযহূদার
ঐ মানুষগুেলার হােত তুেল েদেব| তারা আমার ওপর িনদারুণ অতয্াচার চালােব|”

20 িকন্তু উত্তের িযরিময় বলল, “বািবেলর ৈসনয্রা আপনােক িযহূদার েলাকেদর হােত তুেল েদেব
না| রাজা িসিদিকয়, আিম যা বলিছ তা কের প্রভুেক মানয্ করুন| তাহেল আপনার ভাল হেব| আপিন রক্ষা
পােবন| 21 িকন্তুআপিন যিদ বািবেলর ৈসনয্েদর কােছআত্মসমপর্ণ করেত অস্বীকার কেরন তাহেল িক হেব
তা প্রভু আমােক আেগই েদিখেয়েছন| প্রভু বেলেছন: 22 রাজবািড়র সমস্ত মিহলােক বািবেলর গুরুত্বপূণর্
সভাসদেদর কােছ িনেয় যাওয়া হেব| রাজমিহলাগণ আপনােক িনেয় মজা কের গান গাইেব| ওরা গাইেব:

�েতামার বনু্ধরা যােদর তুিম িবশ্বাস করেত,
েতামােক ভুল পেথ চািলত কেরেছ|

েতামার পা কাদায় আটেক িগেয়িছল
আর তারা েতামায় একা েফেল পািলেয় িগেয়েছ|�

* 38:8-9: তারা � েরেখেছ আক্ষিরক অেথর্, “েস অনাহাের মরেব েযেহতু শহের আর রুিট েনই|”
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23 “েতামার স্ত্রীেদর ও সন্তানেদর বািবেলর ৈসনয্রা ধের িনেয় আসেব| তুিমও পালােত পারেব না| তুিম
বন্দী হেব আর েজরুশােলমেক পুিড়েয় ছাই কের েদওয়া হেব|”

24 তখন িসিদিকয় িযরিময়েক বেল উঠল, “কাউেক বেলা না েয আিম েতামার সেঙ্গ কথা বেলিছ| যিদ
তুিম বেল দাও তাহেল হয়েতা েতামােক হতয্া করা হেব| 25ঐ সভাসদরা হয়েতা জানেত পারেব েয আিম
েতামার সেঙ্গ কথা বেলিছ| তারা েতামার কােছ এেস বলেব, �িযরিময় রাজােক িক বেলেছা তা আমােদর
বেলা এবং রাজা েতামােক িক বেলেছ তাও আমােদর বেলা| সৎ ভােব আমােদর সব িকছু জানাও না হেল
েতামােক হতয্া করব|� 26 যিদ সভাসদরা এরকম বেল, তাহেল েতামার তােদর বলা উিচৎ : �আিম রাজার
কােছ িভক্ষা কেরিছলাম আমােক আবার েযানাথেনর বাড়ীর নীেচ অন্ধকার কারাগাের িনেক্ষপ না করেত,
নাহেল আিম েসখােন মারা যাব|� ”

27তাই ঘটল| ঐ সভাসদরা িজজ্ঞাসাবাদ করার জনয্ িযরিময়র কােছ এেলা| সুতরাং িযরিময় তােদর তাই
বলল যা রাজা তােক বলার জনয্ আেদশ িদেয় িছেলন যখন ঐ সভাসদরা িযরিময়েক একা েছেড় িদল|
েকউ জানেত পারল না রাজা এবং িযরিময়র মেধয্ িক কথা হেয়িছল|

28অবেশেষ িযরিময় মিন্দর চত্বের প্রহরীেদর নজরবন্দী হেয় রেয় েগল যতিদন পযর্ন্ত না েজরুশােলম
দখল হয় ততিদন পযর্ন্ত|
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েজরুশােলেমর পতন
1 এই ভােব েজরুশােলম দখল হল: িযহূদার ওপর রাজা িসিদিকয়র নবম বছেরর রাজেত্বর দশম মােস

বািবেলর রাজা নবূখিদ্রত্ সর তঁার ৈসনয্বািহনীসহ েজরুশােলম শহর অিধগ্রহেণর জনয্ েবিরেয়িছেলন| তারা
শহরিটেক অিধকার করবার জনয্ তােক িঘের েফেলিছল| 2 এবং িসিদিকয়র রাজত্ব কােলর একাদশতম
বছেরর চতুথর্ মােসর নবম িদেন বািবেলর ৈসনয্রা েজরুশােলেমর প্রাচীর েভেঙ েফেলিছল| 3 তখন
বািবেলর রাজার সভাসদরা েজরুশােলম শহের প্রেবশ কেরিছল| তারা এেস বেসিছল শহেরর মাঝখােনর
ফটেক| েসই সভাসদেদর নাম িছল: সমগর েজলার রাজয্পাল েনগর্ল-শেরৎসর, সমগরনেবা নােমর এক
উচ্চপদস্থ রাজকমর্চারী এবং আরও অনয্ানয্ অেনক গুরুত্বপূণর্ পািরষদবৃন্দও েসখােন উপিস্থত িছল|

4 বািবল েথেকআসা ঐ সভাসদেদর িসিদিকয় েদেখিছেলন| অতএব, েসই রােত্রই িতিন এবং তঁার িবশ্বস্ত
ৈসনয্রা রাজার বাগােনর মেধয্ িদেয় একিট েগাপন ফটক েপিরেয়, দুিট প্রাচীেরর মেধয্ িদেয় েজরুশােলম
েথেক পািলেয় িগেয়িছেলন| তঁারা যদর্ ন উপতয্কার িদেক পািলেয়িছেলন| 5 বািবেলর ৈসনয্দল িসিদিকয়
ও তঁার ৈসনয্েদর তাড়া কেরিছল এবং তােদর িযরীেহার সমতলভূিমেত েগ্রপ্তার কেরিছল| েগ্রপ্তােরর পর
তােদর িনেয় আসা হয় বািবেলর রাজা নবূখিদ্রত্ সেরর কােছ| নবূখিদ্রত্ সর তখন িছেলন হমাৎ প্রেদেশর
িরব্লা শহের| েসখােন িতিন িঠক কেরিছেলন িসিদিকয়র প্রিত িক করা হেব| 6 এই িরব্লা শহেরই িসিদিকয়র
েচােখর সামেনই িসিদিকয়র পুত্রেদর নবূখিদ্রত্ সর হতয্া কেরিছেলন| এবং িযহূদার রাজসভার সমস্ত
সভাপািরষদবৃন্দেকও হতয্া করা হেয়িছল| 7 নবূখিদ্রত্ সর িসিদিকয়র েচাখ দুেটা উপেড় েফেলিছেলন,
তােক িপতেলর েশকল িদেয় শৃঙ্খিলত কেরিছেলন এবং তােক বািবেল িনেয় িগেয়িছেলন|

8 বািবেলর ৈসনয্রা রাজপ্রাসাদ এবং সাধারণ মানুেষর ঘরবািড় জ্বািলেয় িদেয়িছল এবং তারা
েজরুশােলেমর পঁািচল েভেঙ গঁুিড়েয় িদেয়িছল| 9 বািবেলর রাজার িবেশষ রক্ষীেদর প্রধান নবূষরদন যারা
তখনও েবঁেচ িছল তােদর সবাইেক বন্দী কেরিছল এবং বািবেল িনেয় িগেয়িছল| যারা আেগই আত্মসমপর্ণ
কেরিছল তােদরও নবূষরদন বন্দী কের বািবেল িনেয় িগেয়িছল| 10 িকন্তু িযহূদার িকছু গরীব েলাকেক
নবূষরদন বন্দী কের িনেয় না িগেয় বরং তােদর েস জিম ও দ্রাক্ষােক্ষত দান কের িদেয়িছল|

11 িকন্তু নবূখিদ্রত্ সর িযরিময়র বয্াপাের নবূষরদনেক িকছু আেদশ িদেয়িছেলন| নবূষরদন িছল
নবূখিদ্রত্ সেরর িবেশষ েদহরক্ষীেদর প্রধান| আেদশ িছল: 12 “িযরিময়েক খঁুেজ েবর কেরা এবং ভােলা
কের তার েদখােশানা কর| তােক আঘাত কেরা না| েস যা চায় তাই তােক দাও|”
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13 সুতরাং নবূষরদন, নবূখিদ্রত্ সেরর িবেশষ রক্ষীেদর প্রধান, বািবেলর িবেশষ রক্ষসুদর
মুখয্ আিধকািরক নবূশস্বন, উচ্চপদস্থ রাজকমর্চারী েনগর্ল-শেরৎসর এবং অনয্ানয্ উচ্চপযর্ােযর
আিধকািরকেদর িযরিময়র সন্ধােন পাঠােনা হেয়িছল| 14 তারা িযরিময়েক উপাসনালয চত্বের খঁুেজ
েপেয়িছল| েসখােন তােক নজরবন্দী কের েরেখিছল িযহূদার রাজার রক্ষীরা| ঐআিধকািরকরা িযরিময়েক
গদিলেয়র হােত তুেল িদেয়িছল| গদিলয় িছল অহীকােমর পুত্র এবং শাফেনর েপৗত্র| গদিলয়েক িনেদর্ শ
েদওয়া িছল িযরিময়েক তার িনেজর বািড়েত েপৗেঁছ েদওয়ার জনয্| সুতরাং িযরিময় তার িনেজর বািড়েত
পিরবােরর কােছ িফের এেসিছল|

এবদ-েমলেকর প্রিত প্রভুর বাতর্ া
15 মিন্দর চত্বের প্রহরীেদর পাহারায় িযরিময় যখন বন্দী িছল তখন তার কােছ প্রভুর বাতর্ া এেসিছল|

16 এই িছল েসই বাতর্ া: “যাও এবং কূশীয় এবদ-েমলকেক বল: �প্রভু সবর্শিক্তমান ইস্রােয়েলর ঈশ্বর
বেলন: েজরুশােলম সম্বেন্ধ আমার বাণী খুব শীঘ্রই আিম সেতয্ পিরণত করব| আমার বাতর্ া সতয্ হেব
িবপযর্েয়র মেধয্ িদেয়, ভােলা িজিনষ িদেয় নয়| েতামরা তা েতামােদর িনেজেদর েচােখই েদখেত পােব|
17 িকন্তু এবদ-েমলক, আিম েতামােক েসিদন রক্ষা করব|� যােদর তুিম ভয় পাও েতামােক তােদর হােত
তুেল েদওয়া হেব না| 18 আিম েতামােক রক্ষা করব| তরবািরর আঘােত েতামার মৃতুয্ হেব না| িকন্তু তুিম
পািলেয় যােব এবং বঁাচেব| তুিম আমার ওপর েতামার িবশ্বাস েরেখিছেল বেলই তুিম েবঁেচ যােব|� ” এই
হল প্রভুর বাতর্ া|

40
িযরিময় মুিক্ত েপল

1 এিট হল প্রভুর একিট বাতর্ া েযিট িযরিময়র কােছ এেসিছল যখন প্রধাণ েদহরক্ষী নবুষরদন তােক
রামা শহর েথেক িবতািড়ত কেরিছল| এটা ঘেটিছল যখন নবূষরদন িযরিময়েক েশকেল বঁাধা অবস্থায়
েজরুশােলম এবং িযহূদা েথেক আসা অনয্ানয্ বন্দীেদর সেঙ্গ েপেয়িছল যােদর পের বািবেল িনেয় যাওয়া
হেয়িছল| 2 নবূষরদন িযরিময়েক খঁুেজ পাওয়ার পর বেলিছল, “িযরিময়, প্রভু, েতামার ঈশ্বর েঘাষণা
কেরিছেলন েয এই িবপযর্য় এই স্থােনর ওপর আসেব| 3 এবং এখন িতিন েয ভােব েযটা হেব বেলিছেলন
েসই ভােব প্রিতিট িজিনষ করেলন| িযহূদার েলাকরা ঈশ্বেরর ইচ্ছার িবরুেদ্ধ বহু পাপ কাজ সংগিঠত
কেরিছল বেলই এই িবপযর্য় ঘেটিছল| তারা প্রভুেক অমানয্ কেরিছল| 4 িযরিময় এখন েতামােক আিম মুক্ত
কের িদিচ্ছ| আিম েতামার হাতকড়া খুেল িদিচ্ছ| তুিম যিদ আমার সেঙ্গ বািবেল আসেত চাও আসেত পােরা|
আিম েতামার সব রকম েখয়াল রাখব| আর যিদ না েযেত চাও এেসা না| এটা েকান বয্াপার নয়| েতামার
জনয্ সব রাস্তা েখালা| েযখােন খুিশ তুিম েযেত পােরা| 5 অথবা তুিম িগেয় শাফেনর েপৗত্র অহীকােমর
পুত্র গদিলয়র সেঙ্গ থাকেত পােরা| বািবেলর রাজা গদিলয়েক িযহূদার রাজয্পাল িহেসেব িনযুক্ত কেরেছন|
সুতরাং িযহূদার েলাকেদর কােছও িফের েযেত পার, গদিলয়র সেঙ্গও থাকেত পােরা অথবা েযখােন খুশী
তুিম যাও|”
এরপর নবূষরদন িযরিময়েক িকছু খাবার এবং একিট উপহার িদেয় মুক্ত কের িদেয়িছল| 6 সুতরাং

িযরিময় িমস্পােত িগেয়িছল অহীকােমর পুত্র গদিলয়র কােছ| িযহূদায় পেড় থাকা েলাকগুেলা সহ িযরিময়
গদিলয়র সেঙ্গ বাস কেরিছল|

গদিলয়র সংিক্ষপ্ত শাসন
7 েজরুশােলম যখন ধ্বংস হেয়িছল তখন িযহূদার িকছু েসনা আিধকািরক এবং তােদর ৈসনয্রা েখালা

েদশিটেত রেয় িগেয়িছল| তারা শুনেলা েয বািবেলর রাজা অহীকােমর পুত্র গদিলয়েক, যারা খুব গরীব িছল
এবং যােদর বন্দী িহেসেব বািবেল িনেয় যাওয়া হয়িন েসই সব পুরুষ, স্ত্রীেলাক এবং িশশুেদর রাজয্পাল
িহেসেব িনযুক্ত কেরেছন| িযহূদার গরীব েলাকেদর বািবেলর ৈসনয্রা বন্দী কের িনেয় না িগেয় নবূষরদেনর
িনেদর্ েশ েসখােনই জিম-জমা িদেয় তােদর প্রিতিষ্ঠত হবার সুেযাগ িদেয়িছল| 8 সুতরাং িযহূদার ৈসনয্রা
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িমস্পােত এেস গদিলয়র সেঙ্গ েদখা করেত সুেযাগ িদেয়িছল| ৈসনয্েদর মেধয্ িছল: নথিনেয়়র পুত্র
ইশ্মােয়ল, কােরেহর দুই পুত্র েযাহানন ও েযানাথন, তন্হূমেতর পুত্র সরায় নেটাফা েথেক এফ-এর পুত্ররা
এবং মাখাথীেয়র পুত্র যাসিনয় এবং তােদর েলাকরা|

9 গদিলয় ঐ ৈসনয্েদর িনরাপত্তা েদবার জনয্ একিট শপথ িনেয় বেলিছল: “ৈসনয্গণ েতামােদর েকান
ভয় েনই| েতামরা এখােন েথেক যাও, বসিত স্থাপন কেরা এবং বািবেলর রাজার েসবা কর| বািবেলই েতামরা
িগেয় স্থায়ীভােব বসবাস শুরু কেরা| েতামােদর তােত মঙ্গল হেব| 10 আিম স্বয়ং িমস্পােত থাকব| আিম
েতামােদর হেয় কল্দীয় অিধবাসীেদর কােছ বলব| ওটা েতামরা আমার ওপর েছেড় দাও| িকন্তু েতামােদর
দ্রাক্ষা েথেক দ্রাক্ষারস ৈতরী করেত হেব| গ্রীষ্মকালীন ফেলর এবং ৈতলবীেজর চাষ করেব| চােষর ফসল
মজুত কের রাখেব| েতামরা েয সমস্ত শহেরর দািয়ত্ব িনেয়ছ েসখােনই েথেকা|”

11 িযহূদার েয সব মানুষ েমায়াব, অেম্মান, ইেদাম এবং অনয্ানয্ েদেশ চেল িগেয়িছল তারা শুনেত
েপেলা েয বািবেলর রাজা িযহূদার িকছু গরীব েলাকেক বন্দী কের না িনেয় িগেয় িযহূদােতই বাস করেত
িদেয়েছ এবং তারা জানেত পারল েয েস গদিলয়েক েসই েলাকেদর রাজয্পাল িনবর্ািচত কেরেছ| 12 িযহূদার
েলাকরা যখন এই খবর েপেলা তখন তারা এই সমস্ত েদশগুিল েথেক িযহূদায় িফের এেসিছল| তারা িফের
এেসিছল গদিলয়র কােছ িমস্পােত, বসিত স্থাপন কেরিছল, প্রচুর পিরমােণ দ্রাক্ষারস ৈতরী কেরিছল এবং
গ্রীষ্মকালীন ফেলর ফসল সংগ্রহ কেরিছল|

13 কােরেহর পুত্র েযাহানন এবং িযহূদার ৈসনয্েদর আিধকািরকরা িমস্পােত গদিলয়র কােছ আবার
এেসিছল| 14 তারা গদিলয়েক বেলিছল, “আপিন িক জােনন েয, অেম্মােনর েলাকেদর রাজা বালীস
নথিনেয়়র পুত্র ইশ্মােয়লেক পািঠেয়েছ আপনােক হতয্া করার জনয্?” িকন্তু অহীকােমর পুত্র গদিলয়
তােদর কথা িবশ্বাস কেরিন|

15 তখন েযাহানন বয্িক্তগত ভােব কথা বেলিছল গদিলয়র সেঙ্গ িমস্পােত| েযাহানন বেলিছল, আমরা
আপনােক হতয্া করেত েদব না| “আপিন যিদ আমায় অনুমিত েদন, আিম ইশ্মােয়লেক হতয্া করব এবং
িফের আসব| েকউ এ সম্বেন্ধ জানেত পারেব না| ইশ্মােয়ল এর হােত আপনােক হতয্া হেত েদওয়া আমােদর
উিচৎ নয়| আমরা আপনােক হারােত চাই না কারণ আপিন যিদ িনহত হন তাহেল িযহূদার েলাক আবার
িবিভন্ন েদশগুিলেত ছিড়েয় পড়েব| এবং ফলস্বরূপ, িযহূদার পেড় থাকা েলাকগুেলা প্রাণ হারােব|”

16 িকন্তু গদিলয় েযাহাননেক বেলিছল, “না ইশ্মােয়লেক হতয্া কেরা না| েতামরা ইশ্মােয়ল সম্বেন্ধ যা
বলেছা তা সিতয্ নয়|”

41
1সাত মােসর মাথায় নথিনেয়়র পুত্র, ইলীশামার েপৗত্র ইশ্মােয়ল এেসিছল গদিলয়র কােছ| ইশ্মােয়ল সেঙ্গ

িনেয় এেসিছলআেরা দশ জনেক| ঐ দশ জন েলাক, ইশ্মােয়েলর সঙ্গীরা এেস িছল িমস্পা শহের| ইশ্মােয়ল
িছল রাজপিরবােরর একজন সদসয্| েস িছল িযহূদার রাজার রাজসভার একজন সভাসদ| ইশ্মােয়ল ও তার
সঙ্গীরা গদিলয়র সেঙ্গ এক সেঙ্গ খাওয়া-দাওয়া কেরিছল| 2 যখন তারা এক সেঙ্গ খাওয়া-দাওয়া করিছল,
তখন ইশ্মােয়ল ও তার দশ জন সঙ্গী তােদর তরবাির েবর কেরিছল এবং গদিলেয়র ওপর আক্রমণ কের
তােক হতয্া কেরিছল| গদিলয় িছল েসই জন েয বািবেলর রাজার দ্বারা িযহূদার রাজয্পাল িনযুক্ত হেয়িছল|
3 ইশ্মােয়ল হতয্া কেরিছল গদিলেয়র সেঙ্গ িমস্পায় বাস করা িযহূদার েলাকেদর এবং বািবেলর ৈসনয্েদরও|

4-5 গদিলয় িনহত হবার পেরর িদন 80 জন মানুষ িমস্পা শহের এেসিছল| তারা প্রভুর উপাসনালেয়
এেসিছল শসয্ ৈনেবদয্ ও েহামবিল িনেয়| ঐ 80 জন মানুষ তােদর দািড় কািমেয় েফেলিছল, তােদর
জামাকাপড় িঁছেড় িছল এবং তােদর িনেজেদর ক্ষতিবক্ষত কেরিছল| ঐ েলাকরা এেসিছল িশিখম, শীেলা
এবং শমিরয়া েথেক| তােদর মেধয্ েকউইজানেতা না েয গদিলয় িনহত হেয়েছ| 6 ইশ্মােয়ল িমস্পা েছেড়িছল
এবং ঐ েলাকেদর সেঙ্গ েদখা করেত েবিরেয়িছল| হঁাটবার সময় েস কঁাদিছল|* ঐ েলাকেদর সেঙ্গ েদখা
হওয়ার পর েস িচৎকার কের বেলিছল, “আমার সেঙ্গ চেলা েতামরা গদিলয়র সেঙ্গ েদখা করেত|” 7-8তারা
যখন গদিলয়র সেঙ্গ সাক্ষােতর উেদ্দেশয্ শহের এেসিছল, ইশ্মােয়ল ও তার সঙ্গীরা ঐ 80জনেক হতয্া কের
* 41:6: হঁাটবার � কঁাদিছল মিন্দেরর ধ্বংেসর বয্াপাের ইশ্মােয়ল দুঃিখত হবার ভান করিছল|
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একিট গভীর জলাধাের েফেল িদেয়িছল| িকন্তু হতয্ার আেগ ইশ্মােয়লেক ঐ 80 জেনর 10 জন বেলিছল,
“আমােদর অন্তত তুিম হতয্া েকােরা না| আমরা মােঠর মেধয্ িকছু িজিনস লুিকেয় েরেখিছ| আমােদর গম
আেছ, য়ব আেছ, েতল ও মধু আেছ| এই সব েতামােক আমরা েদব|” তাই ইশ্মােয়ল অনয্েদর হতয্া করার
সময় ঐ 10 জনেক হতয্া কেরিন| 9 (ইশ্মােয়ল গভীর জলাধারিট মৃতেদেহ ভিরেয় েফেলিছল| জলাধারিট
িছল িবশাল| জলাধারিট িনির্মত হেয়িছল িযহূদার রাজা আসার দ্বারা| আসা জলাধারিট ৈতরী কেরিছল যােত
যুেদ্ধর সময় জেলর অভাব না হয়| ইস্রােয়েলর রাজা বাশার হাত েথেক রক্ষা পাওয়ার জনয্ আসা ঐ
জলাধারিট ৈতরী কেরিছল|)

10 ইশ্মােয়ল িমস্পা শহেরর েলাকেদর েজার কের তার সেঙ্গ িনেয় িগেয়িছল নদী পার কের অেম্মান
সম্প্রদােয়র েলাকেদর েদেশ েপৗছঁবার জনয্| (ঐ েলাকেদর মেধয্ িছল রাজকনয্াগণ, এবং সাধারণ
মানুষ যােদর নবূখিদ্রত্ সর বন্দী কের িন| নবূষরদন, রাজার িবেশষ রক্ষীেদর আিধকািরক, গদিলয়েক
এই েলাকেদর রাজয্পাল কেরিছল|)

11 কােরেহর পুত্র েযাহানন এবং তার সেঙ্গর েসনা আিধকািরকরা ইশ্মােয়েলর দুষ্ট কমর্সমূেহর কথা
শুেনিছল| 12 তারা যুেদ্ধর জনয্ ৈসনয্বািহনী িনেয় রওনা িদেয়িছল| তারা ইশ্মােয়লেক ধেরিছল িগিবেয়ােন
একিট িবশাল জলাশেয়র কােছ| 13 ইশ্মােয়েলর বন্দীরা েযাহানন এবং তার সেঙ্গ েসনা আিধকািরকেদর
েদেখ খুব খুশী হেয়িছল| 14 তারপর িমস্পােত ইশ্মােয়ল কতৃ্তর্ ক যােদর বন্দী কের েনওয়া হেয়িছল েসই
সমস্ত েলাকরা কােরেহর পুত্র েযাহানেনর কােছ ছুেট এেলা| 15 িকন্তু ইশ্মােয়ল েকান মেত তার 8 জন সঙ্গী
িনেয় েদৗেড় লুিকেয় পেড়িছল অেম্মান েদেশর মানুষেদর মেধয্|

16অতএব গদিলয়েক হতয্া করবার পর ইশ্মােয়ল যােদর িমস্পা েথেক বন্দী কেরিছল তােদর সবাইেক
েযাহানন ও তার েসনা আিধকািরকরা উদ্ধার কেরিছল| যারা পেড় িছল তারা হল ৈসনয্গণ, মিহলাগণ, েছাট
েছাট বাচ্চারা এবং রাজ সভার উচ্চপদস্থ কমর্চারীগণ| িগিবেয়ান শহর েথেক এই সব েলাকেদর েযাহানন
েফরৎ এেনিছল|

িমশের পলায়ন
17-18 েযাহানন এবং তার েসনা প্রধানরা কল্দীয়েদর ভেয় ভীত হেয় পেড়িছল| গদিলয় িযহূদার রাজয্পাল

িহেসেব বািবেলর রাজা নবূখিদ্রত্ সর দ্বারা িনযুক্ত হেয়িছল, িকন্তু পের ইশ্মােয়ল তােক হতয্া কের| তাই
েযাহানন েভেবিছল েয এই খবর েপেয় কল্দীয়রা েরেগ যােব| কারণ ইশ্মােয়ল তােদর পিরিচত| তাই তারা
দ্রুত িমশর তয্াগ করার িসদ্ধান্ত িনেয়িছল| িমশর যাওয়ার পেথ ৈবৎ েলেহম শহেরর কােছ েগরুথ িকমহেমর
েয সরাইখানা আেছ েসখােন তারা েথেক িগেয়িছল|

42
1 তারা যখন েগরুথ িকমহেম বাস করিছল, তখন েযাহানন এবং েহাশিয়েয়র পুত্র যাসিনয় সমস্ত েসনা

আিধকািরক এবং কু্ষদ্রতম েথেক সব েচেয় গুরুত্বপূণর্ সব েলাকেদর িনেয় ভাববাদী িযরিময়র কােছ
িগেয়িছল| তােদর সেঙ্গ িছল সমস্ত েসনা আিধকািরক, গুরুত্বপূণর্ ও সাধারণ েলাকরাও| 2 তারা প্রেতয্েক
িগেয় িযরিময়েক বেলিছল, “িযরিময়,অনুগ্রহ কেরআমােদর কথা েশান|প্রভু, েতামার ঈশ্বেরর কােছধ্বংস
হেয় যাওয়া িযহূদার েকান মেত জীিবত এই সামানয্ কেয়ক জন েলাকেদর জনয্ প্রাথর্না কেরা| িযরিময় তুিম
েদখেতই পােচ্ছা েয একটা সময় আমরা সংখয্ায় অেনক থাকেলও এখনআমরা সামানয্ কেয়ক জেন এেস
েঠেকিছ| 3 িযরিময় প্রভু েতামার ঈশ্বরেক প্রাথর্না কের বেল িদেত বেলা আমরা এখন িক করব, েকাথায়
যাব?”

4 তখন ভাববাদী িযরিময় উত্তর িদেয়িছল, “আিম বুঝেত পারিছ েতামরা আমােক িক করেত বলেছা|
আিম েতামােদর ইচ্ছামেতা েতামােদর প্রভু ঈশ্বরেক প্রাথর্না কের সব বলব| এবং প্রভুর উত্তরও েগাপন না
কের েতামােদর জানাব|”

5 তখন তারা িযরিময়েক বেলিছল, “প্রভু েতামার ঈশ্বর আমােদর যা করেত বলেবন তা যিদ আমরা না
কির তাহেল আমরা আশা কির প্রভু হেবন আমােদর িবরুেদ্ধ একজন সতয্বাদী িবশ্বস্ত সাক্ষী| আমরা জািন
প্রভু, েতামার ঈশ্বর েতামােক পািঠেয় আমােদর িক িক করেত বলেবন| 6 আমরা বাণী পছন্দ কির িক না
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কির েসটা েকান বয্াপারই নয়| আমরা আমােদর প্রভু ঈশ্বরেক মানয্ করব| আমরা েতামােক প্রভুর কােছ
পাঠািচ্ছ তঁার একিট বাণীর জনয্| িতিন যা বলেবন তা আমরা েমেন চলব তখন আমােদর মঙ্গল হেব| হঁয্া,
আমরা আমােদর প্রভু ঈশ্বরেক মানয্ করব|”

7 দশ িদন পর প্রভুর বাতর্ া এেসিছল িযরিময়র কােছ| 8তখন েযাহানন ও তার েসনা আিধকািরকেদর এবং
অনয্ানয্ সমস্ত েলাকেক েডেক িযরিময় বেলিছল, 9 েতামরা আমােক প্রভুেক িজজ্ঞাসা করেত পািঠেয়িছেল,
“প্রভু, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর যা বেলেছন তা হল এই: 10 �েতামরা যিদ িযহূদা েদেশ বাস কেরা, আিম েতামােদর
শিক্তশালী কের তুলব � আিম েতামােদর ধ্বংস করব না| আিম েতামােদর চারাগােছর মেতা বপন করব
এবং েতামােদর আগাছার মেতা উপেড় েফলব না| আিম এটা করব কারণ আিম দুঃখীত েয আিম েতামােদর
জীবেন মারাত্মক িবপযর্য়গুিল এেনিছলাম| 11 বািবেলর রাজােক এখন আর েতামরা ভয় েপও না| কারণ
আিম েতামােদর সেঙ্গ আিছ| আিম েতামােদর রক্ষা করব| তার হাত েথেক আিম েতামােদর উদ্ধার করব|
12 আিম েতামােদর প্রিত করুণা করব এবং বািবেলর রাজাও েতামােদর প্রিত কৃপা প্রদশর্ন করেব| এবং
েস েতামােদর স্বেদেশ িফিরেয় আনেব|� 13 িকন্তু েতামরা হয়েতা বলেব, �আমরা িযহূদায় থাকব না|� যিদ
েতামরা একথা বেলা তাহেল েতামরা েতামােদর প্রভু ঈশ্বরেক অমানয্ করেব| 14 েতামরা হয়েতা বলেব,
�না, আমরা িমশের িগেয় বসবাস করব| েসখােন যুেদ্ধর িশঙা েবেজ উঠেব না| যুেদ্ধর প্রেকােপ আমােদর
েসখােন অনাহাের যন্ত্রণা েভাগ করেত হেব না|� 15 যিদ েতামরা এই কথা বেলা তাহেল প্রলেয়র রক্ষা
পাওয়া িযহূদার েলাকরা, েশান, প্রভুর বাতর্ া েশান| প্রভু সবর্শিক্তমান ইস্রােয়েলর ঈশ্বর বেলেছন: �েতামরা
যিদ িমশের িগেয় থাকার িসদ্ধান্ত িনেয় থােকা তাহেল এই ঘটনাগুিল ঘটেব: 16 েতামরা তরবািরেক ভয়
পাও| িকন্তু িমশের েতামরা তরবাির দ্বারা পরািজত হেব| েতামরা কু্ষধার িচন্তা কর, িকন্তু িমশেরও েতামরা
অনাহাের থাকেব| েতামরা েসখােন মারা যােব| 17 েয সমস্ত েলাক িমশের েযেত এবং েসখােন বাস করেত
িস্থর কেরিছল তােদর মেধয্ একজনও েবঁেচ থাকেব না| তরবািররআঘাত,অনাহার এবং মহামারীর প্রেকােপ
প্রেতয্েক মারা যােব| আমার তাণ্ডব েথেক েকউ পািলেয় বঁাচেত পারেব না|�

18 “প্রভু সবর্শিক্তমান, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর বেলেছন: �আিম েজরুশােলেমর িবরুেদ্ধ আমার েরাধ
েদিখেয়িছলাম| েজরুশােলমবাসীেদর আিম শািস্তও িদেয়িছ| একই ভােব িমশের েযেত ইচু্ছক প্রেতয্ক
বয্িক্তর িবরুেদ্ধও আিম আমার েরাধ দশর্ন করােবা| েলাক খারাপ ঘটনার উদাহরণ িহেসেব েতামােদর কথা
উেল্লখ করেব| েতামরা হেব অিভশপ্ত| েলাকরা েতামােদর জনয্ লিজ্জত হেব| েতামােদর অপমান করেব|
এবং েতামরা আর েকান িদন িযহূদােক স্বচেক্ষ েদখেত পােব না|�

19 “িযহূদার েবঁেচ যাওয়া েলাকরা, প্রভু েতামােদর বেলিছেলন: �িমশের েযও না|� এখন আিম
েতামােদর সতকর্ কের িদিচ্ছ, 20 েতামরা একটা ভুল করেছা েযটা েতামােদর মৃতুয্ আনেব| েতামরা আমােক
পািঠেয়িছেল প্রভু েতামােদর ঈশ্বেরর কােছ| েতামরা আমােক বেলিছেল, �প্রভু, আমােদর ঈশ্বেরর কােছ
আমােদর জনয্ প্রাথর্না কেরা| প্রভু আমােদর িক করেত বেলেছন তা সব আমােদর জানাও| আমরা প্রভুেক
মানয্ করব|� 21 তাই আজআিম েতামােদর প্রভুর বাতর্ াগুিল বেলিছ| িকন্তু েতামরা প্রভু েতামােদর ঈশ্বরেক
অমানয্ কেরেছা| আিম তঁার কাছ েথেক েয বাণীগুিল িনেয় এেসিছ তা েতামরা শুেন চলেছা না| 22 সুতরাং
এখন িনিশ্চতভােব েতামরা একথা বুেঝ নাও: েতামরা যারা িমশের েযেত চাও তােদর জীবেন দুেযর্াগ
আসেবই| েতামােদর মৃতুয্ হেব তরবািরর আঘােত, অনাহাের অথবা ভয়ঙ্কর মহামারীর প্রেকােপ|”

43
1 সুতরাং িযরিময়, প্রভু তােদর ঈশ্বেরর সব বাতর্ া তােদর বেল েশষ কেরিছল| িযরিময় সবিকছু তােদর

বেলিছল যা যা প্রভু তােক ঐ েলাকেদর বলেত পািঠেয়িছেলন|
2 েহাশিয়েয়র পুত্র অসিরয় ও কােরেহর পুত্র েযাহানন এবং আরও িকছু মানুষ ভীষণ অহঙ্কারী এবং

একগঁুেয় ও েজদী| তারা িযরিময়র প্রিত রুদ্ধ হেয় উেঠিছল| রুদ্ধ জনতা িযরিময়েক বেলিছল, “তুিম
িমেথয্ বলেছা িযরিময়| প্রভু, আমােদর ঈশ্বর েতামােক আমােদর কােছ একথা বলেত পাঠানিন েয, আমরা
েযন িমশের না যাই| 3 িযরিময়, আমােদর মেন হেচ্ছ েনিরেযর পুত্র বারূক েতামােক উৎসাহ েযাগােচ্ছ
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আমােদর িবরুদ্ধাচরণ করার জনয্| বারূক চায় আমােদর বািবেলর েলাকেদর হােত তুেল িদেত| েস চায়
আমােদর ওরা হতয্া করুক| িকংবা আমােদর বন্দী কের বািবেল িনেয় যাক|”

4 তারপর েযাহানন, েসনা প্রধানরা এবং সমস্ত েলাক প্রভুর আেদশ মানয্ করল না এবং 5 িযহূদার
েলাকেদর িনেয় িমশের চেল িগেয়িছল| অতীেতও শত্রুবািহনী ঐ েলাকেদর িযহূদা েথেক অনয্ানয্ েদেশ
িনেয় চেল েগেলও তারা আবার িযহূদােতই িফের এেসিছল| 6 এবার েযাহানন ও তার েসনা প্রধান সমস্ত
পুরুষ, মিহলা, িশশু এবং রাজকনয্ােদর িমশের িনেয় েগল| (বািবেলর রাজার িবেশষ রক্ষীেদর প্রধান,
নবূষরদন, গদিলয়েক ঐ েলাকেদর তত্ত্বাবধােন েরেখিছেলন|) েস ভাববাদী িযরিময় এবং েনিরেযর পুত্র
বারূকেকও িমশের িনেয় িগেয়িছল| 7 প্রভুর বারণ না শুেন তারা িগেয় উঠল িমশেরর উত্তর পূবর্াঞ্চেলর
তফেন্হষ শহের|

8 তফেন্হষ শহের িযরিময় প্রভুর বাতর্ া েপেয়িছল| এই হল প্রভুর বাতর্ া: 9 “িযরিময়, যাও িকছু বড়
আকােরর পাথর েজাগাড় কের আেনা| তফেন্হষ শহের ফেরৗেণর প্রাসােদর সামেন মািট ও ইঁেটর ৈতরী
ফুটপােত ঐ পাথরগুিল পঁুেত েফল| িযহূদার েলাকেদর েচােখর সামেনই তুিম ঐ পাথরগুিল মািটেত পঁুতেব|
10 েসই সময় তুিম ঐ েলাকেদর উেদ্দেশয্ বলেব: �প্রভু সবর্শিক্তমান ইস্রােয়েলর ঈশ্বর বেলেছন: আিম
আমার ভৃতয্ বািবেলর রাজা নবূখিদ্রত্ সরেক এখােনআনব এবং তার িসংহাসেন েয পাথরগুিলআিম পঁুেতিছ
তার ওপর রাখব| নবূখিদ্রত্ সর এখােনই তার মাথার ওপর চঁােদায়া খািটেয় িসংহাসেন বসেব| 11 েসআসেব
এবং িমশর আক্রমণ করেব| কাউেক েমের েফলা হেব, কাউেক বিন্দ করা হেব এবং অপর কাউেক যুেদ্ধ
িনহত করা হেব| 12 িমশেরর মূলয্হীন মূির্ত্তগুেলা েস িনেয় চেল যােব| তারপর েস ভ্রান্ত েদবতােদর সমস্ত
মিন্দরগুেলােতআগুন লািগেয় েদেব| একজন েমষপালক েযমন তার েপাশাক েথেক ছারেপাকা েবেছ তার
েপাশাকািদ পিরষ্কার কের েতমন কেরই নবূখিদ্রত্ সর িমশরেক পিরষ্কার করেব| তারপর েস িনরাপেদ িমশর
তয্াগ করেব| 13 সূযর্ েদবতার মিন্দের সমস্ত স্মরণস্তম্ভগুিল নবূখিদ্রত্ সর েভেঙ েদেব| এবং েস িমশেরর
মূির্ত্তসমূেহর সমস্ত মিন্দের আগুন লািগেয় েদেব| তারপর েস িনরাপেদ িমশর েছেড় চেল যােব|� ”

44
িমশের চেল যাওয়া িযহূদার েলাকেদর প্রিত প্রভুর বাতর্ া

1 িমশের বসবাসকারী িযহূদার েলাকেদর জনয্ প্রভুর বাতর্ া এেসিছল িযরিময়র কােছ| িযহূদার েলাকরা
তখন িমশেরর িমেগ্দােল, তফেন্হেষ, েনােফ এবং দিক্ষণ িমশেরর শহরগুিলেত বসবাস করিছল|প্রভুর বাতর্ া
িছল: 2 প্রভু সবর্শিক্তমান ইস্রােয়েলর ঈশ্বর বেলেছন, “েতামরা ইিতমেধয্ েদখেত েপেয়েছা েজরুশােলম
ও িযহূদার শহরগুিলেক আিম িক ভােব ধ্বংসসূ্তেপ পিরণত কেরিছ| 3 ঐ শহরগুিলর েলাকরা অসৎ 
কাযর্কলাপসমূেহর মেধয্ িলপ্ত িছল, েসই কারেণইআিম ঐ শহরগুিলেকধ্বংস কের িদেয়িছ|ঐ শহরগুিলর
েলাকরা অনয্ েদবতােদর ৈনেবদয্ িদেয় আমােক রুদ্ধ কের তুেলিছল| যােদর তােদর পূবর্পুরুষরাও পূেজা
কেরিন এবং তােতই আমার রাগ হেয় িগেয়িছল| 4 আিম তােদর কােছ বার বার আমার ভাববাদীেদর
পািঠেয়িছলাম, ভাববাদীরা আমারই অনুচর| ঐ ভাববাদীরা আমার বাতর্ া ঐ েলাকেদর কােছ বেলিছল|
ভাববাদীরা বেলিছল, �এই ভয়ঙ্কর কাজ কেরা না| অনয্ মূির্ত্তেদর পূজােক আিম ঘৃণা কির|� 5 িকন্তু ঐ
েলাকরা ভাববাদীেদর কথা মন িদেয় েশােন িন| তারা অসৎ পথ েথেক সের আেসিন| মূির্ত্তেদর ৈনেবদয্
সািজেয় পূেজা করা বন্ধ কেরিন| 6 তাই আিম আমার েরাধ েদিখেয়িছলাম| শািস্ত িদেয়িছলাম িযহূদার
শহরগুিলেক এবং েজরুশােলেমর রাস্তাগুিলেক| আমার েরাধ বষর্েণর ফেলই আজ িযহূদা ও েজরুশােলম
শহর ধ্বংসসূ্তেপ পিরণত হেয়েছ|”

7 “তাই প্রভু সবর্শিক্তমান ইস্রােয়েলর ঈশ্বর বেলেছন, �েকন েতামরা মূির্ত্তেদর পূজা কের িনেজেদর
সবর্নাশ েডেক আনেছা? েতামােদর জনয্ই িযহূদার পিরবার িছন্নমূল, েতামােদর জনয্ই স্ত্রী, পুরুষ এবং
িশশুেদর িযহূদা েথেক আলাদা করা হেয়েছ| এবং েসই জনয্ িযহূদার পিরবার েথেক জীিবত েকউ বাকী
থাকেব না| 8 েকন েতামরা মূির্ত্ত ৈতরী কের আমােক রুদ্ধ কের েতাল? এখন আবার েতামরা িমশেরর
মূির্ত্তেক ৈনেবদয্ সািজেয় পূেজা কের আমায় রুদ্ধ কের তুেলেছা| েতামরা েতামােদর িনেজেদর েদােষই
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ধ্বংস হেব| অনয্ানয্ েদশগুিলর েলাকেদর কােছ েতামরা হেব অিভশাপ এবং উপহােসর পাত্র| 9 েতামরা
িক েতামােদর পূবর্পুরুষরা যা অসৎ কমর্গুিল কেরিছল তা ভুেল িগেয়েছা? ভুেল িগেয়েছা িযহূদার রাজা
ও রানীরা কত পাপ কাজ কেরিছল? িযহূদা েদেশ ও েজরুশােলেমর রাস্তাগুেলায় েতামােদর স্ত্রীরা ও
েতামরা েয পাপগুেলা কেরিছেল েসগুেলার কথা িক ভুেল িগেয়েছা? 10 এমন িক আজ পযর্ন্ত িযহূদার
েলাকরা িনেজেদর নম্র িবনীত কের তুলল না| তারা আমােক েকান রকম সম্মান জানায িন| এবং তারা
আমার িশক্ষামালােক অনুসরণ কেরিন| মানয্ কেরিন িবিধেক যা আিম প্রণযন কেরিছলাম তােদর ও তােদর
পূবর্পুরুষেদর জনয্|�

11 “সুতরাং প্রভু সবর্শিক্তমান ইস্রােয়েলর ঈশ্বর বেলেছন: �আিম েতামােদর জীবেন ভয়ঙ্কর িকছু
ঘটােনার িসদ্ধান্ত িনেয়িছ| আিম সমগ্র িযহূদা পিরবারেক ধ্বংস কের েদব| 12 সামানয্ িকছু িযহূদার জীিবত
মানুষ (িযহূদা ধ্বংেসর পর যারা েবঁেচ িগেয়িছল) রেয় িগেয়িছল তারাই িমশের চেল এেসেছ| তােদরওআিম
ধ্বংস কের েদব| তােদর মৃতুয্ হেব তরবািরর আঘােত অথবা অনাহাের| িযহূদার অবিশষ্ট এই েলাকেদর
জীবেন এমন দুেযর্াগ আসেব যা েদেখ অনয্ েদেশর েলাকরাও ভেয় িশউের উঠেব| অিভশপ্ত হেয় উঠেব
িমশের চেল আসা িযহূদার মানুষগুেলার জীবন| অনয্ েদেশর মানুষ তােদর িনেয় হাসাহািস করেব, অপমান
করেব| 13 িমশের যারা চেল এেসেছ তােদর আিম চরম শািস্ত েদব| তােদর শািস্ত েদবার জনয্ আিম
তরবাির, অনাহার এবং মারাত্মক েরাগসমূেহর বয্বহার প্রেয়াগ করব, িঠক েযমন আিম েজরুশােলমেক
শািস্ত িদেয়িছলাম| 14 িমশের চেল আসা িযহূদার জীিবত মানুষরা েকউ আমার শািস্ত েথেক পািলেয় বঁাচেত
পারেব না| িযহূদায় েকউ েবঁেচ িফের েযেত পারেব না| িযহূদায় িফের েযেত চাইেলও তারা িফরেত পারেব
না তেব হয়েতা কেয়ক জন পািলেয় েযেতও পাের|� ”

15 িমশের বাস করা িযহূদার অিধকাংশ মিহলা ৈনেবদয্ সািজেয় মূির্ত্ত পূজা করেতা| অথবা তােদর
স্বামীরাও জানেতা িকন্তু বারণ করেতা না| িযহূদার বহু েলােক, যারা দিক্ষণ িমশের বাস করত একিত্রত
হেয়িছল| তারা তােদর স্ত্রীেদর অনয্ েদবতােদর ৈনেবদয্ সািজেয় পূেজা েদওয়ার িবষয়িট িনেয় িযরিময়েক
বেলিছল, 16 “তুিম েয প্রভুর বাতর্ া আমােদর বেলিছেল তা আমরা শুনব না| 17 আমরা স্বেগর্র রানীেকই
আমােদর ৈনেবদয্ উৎসগর্ করার জনয্ প্রিতশ্রুিতবদ্ধ| এবং আমরা আমােদর প্রিতশ্রুিত মেতাই কাজ করব|
আমরা আমােদর েপয় ৈনেবদয্ তােকই উৎসগর্ করব উপাসনার মেধয্ িদেয়| আমরা আমােদর পূবর্পুরুষ,
আমােদর রাজারা ও তার সভাসেদরা অতীেত তাই কের এেসেছ| আমরা িযহূদার শহরগুিলেত এবং
েজরুশােলেমর রাস্তাগুিলেত একই িজিনষ কেরিছ| আমরা যখনই স্বেগর্র রানীেক পূজা কেরিছ তখনই
আমরা প্রচুর খাদয্ েপেয়িছ| আমরা সাফলয্ েপেয়িছ| এবং আমােদর জীবেন েকান খারাপ ঘেটিন| 18 িকন্তু
আমরা যখন তার পূজা বন্ধ কেরিছ তখনই আমােদর জীবেন সমসয্া ঘনীভূত হেয় উেঠেছ| আমােদর মানুষ
মারা িগেয়েছ তরবািরর আঘােত ও অনাহাের|”

19এখন এই স্বামীেদর স্ত্রীরাও িযরিময়েক বেল উঠল, “আমােদর স্বামীরা জানেতা েয আমরা িক করিছ|
তােদর সম্মিতক্রেমইআমরা স্বেগর্র রানীেক উৎসগর্ ও েপয় ৈনেবদয্ উৎসগর্ কেরিছলাম| তারা এওজানেতা
েয আমরা তার মুেখর আদেল েকক বানাতাম|”

20 তখন িযরিময় েসই পুরুষ এবং মিহলােদর সেঙ্গ কথা বেলিছল| 21 িযরিময় তােদর বেলিছল, “প্রভু
সব িকছু মেন রােখন, িযহূদা ও েজরুশােলেমর রাস্তায় েতামরা অনয্ েদবতােদর উেদ্দেশয্ বিল িদেয়িছেল|
েতামরা েতামােদর পূবর্পুরুষ েতামােদর রাজা ও তার সভাসেদরা এবং ঐ েদেশর সমস্ত মানুষ িক িক
কেরিছল সব প্রভু মেন েরেখিছেলন| 22 েতামােদর পাপ কাজগুিল প্রভু আর সহয্ করেত পারিছেলন না|
েতামােদর মারাত্মক কাজগুিলর জনয্ িতিন েতামােদর েদশেক একিট শূনয্ মরুভূিমেত পিরণত কেরিছেলন|
েকান বয্িক্ত আর েসখােন এখন বাস কের না| অনয্ েদেশর েলাকরা ঐ েদেশর িনন্দা কের| 23 েতামরা
অনয্ েদবতােদর উেদ্দেশয্ উৎসগর্ কেরিছেল বেল, প্রভুর িবরুেদ্ধ পাপ কমর্ কেরিছেল বেল, প্রভুেক মানয্
করিন বেল, প্রভুর িশক্ষামালা অনুসরণ করিন বেল এবং তঁার চুিক্তেত েতামরা েতামােদর প্রিতশ্রুিত রক্ষা
করিন বেল েতামােদর জীবেন ঐ িবপযর্য় ঘেটিছল|”

24 তখন িযরিময় ঐ পুরুষ ও মিহলােদর বেলিছল: “িযহূদার েলাকরা যারা আজ িমশের এেস থাকেছা
তারা মন িদেয় প্রভুর বাতর্ া েশান: 25 প্রভু সবর্শিক্তমান ইস্রােয়েলর ঈশ্বর বেলেছন: �েহ নারী েতামরা
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বেলিছেল, “আমরা আমােদর প্রিতশ্রুিত ভঙ্গ করব না| আমরা স্বেগর্র রানীেক েপয় ৈনেবদয্ উৎসগর্ করার
বয্াপাের প্রিতশ্রুিতবদ্ধ|” সুতরাং যাও েতামরা েতামােদর প্রিতশ্রুিত মেতা কাজ কেরা|� 26 িমশের বাস
করা িযহূদার েলাকরা প্রভুর বাতর্ া েশান: �আিম আমার মহান নােমর শপথ িনিচ্ছ: িমশের বাস করা িযহূদার
েকান মানুষ আর কখেনা আমার নােম প্রিতশ্রুিত করেত পারেব না| তারা আর কখেনা বেল উঠেব না,
“জীবন্ত প্রভুর িদবয্ �” 27 িযহূদার েসই েলাকগুিলেক আিম লক্ষয্ করিছ| তােদর ভােলা করবার জনয্ আিম
এটা করিছ না, করিছ তােদর আঘাত করবার জনয্| িমশের বসবাস করা িযহূদার েলাকেদর অনাহাের ও
তরবািরর আঘােত মৃতুয্ হেব| 28 িকছু েলাক পািলেয় যােব| তরবািরর আঘােত মারা যােব না| তারা প্রাণ
িনেয় িমশর েথেক িযহূদায় িফের আসেব| িকন্তু তােদর সংখয্া খুবই সামানয্| তখন তারা বুঝেত পারেব
কার কথা সিতয্ হল, আমার না তােদর কথা| 29 প্রভু বেলন: �আিম েয েতামােদর এখােন, এই িমশের,
শািস্ত েদব তার একটা প্রমাণ েদব| তখন েতামরা জানেব েয েতামােদর আঘাত করবার েয শপথ আিম
িনেয়িছলাম তা পিরপূণর্ হেয়েছ| 30 এটাই েতামােদর কােছ প্রমাণ করেব েয আিম যা িকছু বিল তা সতয্
হেব| িমশেরর রাজা ফেরৗণ হফ্রােক তার শত্রুরা হতয্া করেত চায়| আিম ফেরৗণ হফ্রােক তার শত্রুেদর
হােত তুেল েদব| েযমন কের আিম িযহূদার রাজা িসিদিকয়েক তার শত্রুপক্ষ বািবেলর রাজা নবূখিদ্রত্ সেরর
হােত তুেল িদেয়িছলাম, িঠক একই রকম ভােব ফেরৗণ হফ্রােকও আিম তার শত্রুেদর হােত তুেল েদব|� ”

45
বারূকেক একিট বাতর্ া

1 েযািশেয়র পুত্র িযেহায়াকীম তখন িযহূদার রাজা| িযেহায়াকীেমর রাজত্বকােলর চার বছেরর মাথায়
ভাববাদী িযরিময় েনিরেযর পুত্র বারূকেক এই বাতর্ াগুিল বেলিছল| বারূক একিট খাতায় েসগুিল িলেখিছল|
িযরিময় বারূকেক বেলিছল, 2 “এই হল প্রভু ইস্রােয়েলর ঈশ্বর, েতামােদর সম্বেন্ধ বেলেছন| 3 �বারূক তুিম
বেলিছেল: “েসটা আমার জনয্ খুব খারাপ| প্রভু আমার যন্ত্রণায় দুঃখ েযাগ করেছন| আিম আমার যন্ত্রণার
দরুন ক্লান্ত এবং িবশ্রাম পািচ্ছ না|” 4 প্রভু বেলিছেলন, “িযরিময়, বারূকেক একথা জািনেয় দাও: �প্রভু
যা বলেলন তা হল, আিম যা বপন কেরিছ তা আিমই আবার উপেড় েফলব| আিম যা সৃষ্টি কেরিছ আিমই
আবার তা নষ্ট কের েফলব| িযহূদার সবর্ত্র এই ঘটনা ঘটােবা| 5 বারূক, তুিম েতামার িনেজর জনয্ িবরাট
একটা িকছুর েখঁাজ করছ| িকন্তু এমন িবরাট িজিনষ খঁুেজা না| কারণ আিম সমস্ত েলােকর ওপর মারাত্মক
ঘটনা ঘটােবা|� িকন্তু েতামােক আিম জীিবত েছেড় েদব, তুিম েযখােন খুশী পািলেয় েযেত পােরা|� ” প্রভু
এই কথাগুিল বেলেছন|

46
অনয্ানয্ জািতগুিল সম্পেকর্ প্রভুর বাতর্ াসমূহ

1অনয্ানয্ জািতগুিল সম্বেন্ধ ভাববাদী িযরিময়র কােছ এই বাতর্ াগুিল এেসিছল|

িমশর সম্বেন্ধ বাতর্ া
2 এই বাতর্ া হল িমশর ও িমশেরর রাজা ফেরৗণ-নেখার ৈসনয্বািহনীর জেনয্| নেখার ৈসনয্রা ফরাৎ

নদীর তীের ককর্ মীশ শহের বািবেলর রাজা নবূখিদ্রত্ সেরর কােছ পরািজত হেয়িছল| রাজা েযািশেয়র পুত্র
রাজা িযেহায়াকীম যখন তার রাজেত্বর চতুথর্ বছের িছল েসই সময় নবূখিদ্রত্ সর ফেরৗন-নেখার ৈসনয্েদর
পরািজত কেরিছল| এই হল িমশর সম্পির্কত প্রভুর বাতর্ া:

3 “েতামরা েছাট এবং বড় ঢাল িনেয় যুেদ্ধর জনয্ এিগেয় যাও|
4 ৈসনয্রা, েতামরা েতামােদর অশ্বেদর প্রস্তুত করেব

এবং তােদর ওপর বসেব|
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যুদ্ধেক্ষেত্রর েভতের দুবর্ারভােব এিগেয় যাও|
েতামােদর িশরস্ত্রাণ পের নাও;

েতামােদর বশর্ােক ঘষা-মাজা কের নাও
এবং েতামােদর বমর্ পের নাও|

5আিম িক েদখেত পািচ্ছ?
ৈসনয্রা ভীত সন্ত্রস্ত হেয় ছুেট পালােচ্ছ|

তােদর সাহসী ৈসনয্রা পরািজত|
তারা দ্রুত েদৗড়েচ্ছ, িপছন িফের তাকােচ্ছ না|
েসখােন চতুির্দেক িবপদ|”

প্রভু এই কথাগুিল বলেলন|

6 “দ্রুতগামী েলাকরা আর েদৗড়েত পারেছ না|
শিক্তশালী ৈসনয্রা পালােত পারেছ না|

তারা েহঁাচট েখেয় পেড় যােচ্ছ|
ফরাৎ নদীর তীের, উত্তরিদেক এই ঘটনা ঘটেব|

7 নীল নেদর মেতা েক এিগেয় আসেছ?
েক এিগেয় আসেছ দ্রুতগামী শিক্তশালী নদীর মেতা?

8 িমশর নীল নেদর মেতা েজেগ ওেঠা,
একিট েবগবান ও শিক্তশালী নদীর মত|

শিক্তশালী দ্রুতগামী নদীর মেতা
েয আসেছ েস িমশর|

িমশর বলল, �আিম আসব এবং পৃিথবীেক গ্রাস করব|
আিম ধ্বংস করব শহরগুিলেক এবং েসই শহেরর মানুষেক|�

9অশ্বােরাহী ৈসনয্রা যুেদ্ধ ঝঁািপেয় পেড়া|
রথচালকরা, দ্রুত েছাটাও রেথর চাকা|

বীর েযাদ্ধা এিগেয় চেলা|
কূশ এবং পূিটয ৈসনয্গণ, েতামােদর বমর্গুিল বহন কর|
লূদীয় ৈসনয্গণ, েতামােদর ধনুকগুেলা বয্বহার কর|

10 “িকন্তু েস সময় আমােদর প্রভু সবর্শিক্তমান জয়ী হেবন|
েসই সময় িতিন তােদর েযাগয্ শািস্ত েদেবন|

প্রভুর তরবাির ততক্ষণ হতয্া কের যােব
যতক্ষণ না তােদর রেক্তর জনয্ তঁার তৃষ্ণা িনবারন হয়|

এটা হেব কারণ আমােদর মািলক, প্রভু সবর্শিক্তমােনর জনয্ একিট উৎসগর্ আেছ|
ফরাৎ নদীর ধাের ঐ েদেশর উত্তর িদেক িমশেরর ৈসনয্দল হল েসই উৎসগর্|

তাই এগুিল ঘটেব|

11 “িমশর তুিম েতামার প্রেয়াজনীয় ওষুেধর জনয্ িগিলয়েদ যােব|
তুিম প্রচুর ওষুধ পােব িকন্তু তােত েতামার কাজ হেব না|

তুিম কখনও সুস্থ হেয় উঠেব না|
েতামার ক্ষত েকানিদন সারেব না|

12অনয্ানয্ জািতগুিল েতামার কান্না শুনেত পােব|
েতামার কান্না েশানা যােব সমগ্র পৃিথবী জুেড়|
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কারণ একজন �বীরেযাদ্ধা� আেরক জেনর ওপর হুমিড় েখেয় পড়েব|
িকন্তু তারা দুজেনই এক সেঙ্গ মািটেত আছাড় খােব|”

13 নবূখিদ্রত্ সর আসেছ িমশর আক্রমণ করেত| এই বয্াপাের প্রভুর বাতর্ া এল ভাববাদী িযরিময়র কােছ|

14 “িমশের, িমেগ্দাল শহের,
েনােফ এবং তফেন্হষ শহেরও
এই বাতর্ া েঘাষণা কের দাও|

�যুেদ্ধর জনয্ প্রস্তুত হও|
েকন? কারণ েতামােদর চারপােশর সমস্ত জািতসমূহ তরবাির দ্বারা িনহত হেচ্ছ|�

15 “িমশর, েতামার শিক্তশালী ৈসনয্রা িনহত হেব|
তারা আর উেঠ দঁাড়ােত পারেব না|
কারণ তারা উেঠ দঁাড়ােত েগেলই প্রভু তােদর ধাক্কা েমের েফেল েদেবন|

16ঐ ৈসনয্রা বার বার েহঁাচট েখেয়
এেক অেনয্র ঘােড়র ওপর পড়েব|

তারা বলেব, �চেলা ওেঠা আমরা িফের যাই িনেজেদর েদেশ,
িনেজেদর েলােকর কােছ|
শত্রুরা আমােদর পরািজত কেরেছ
সুতরাং আমােদর েতা চেল েযেতই হেব|�

17 তােদর স্বেদেশ িফের িগেয় ৈসনয্রা বলেব,
ফেরৗণ শুধু মুেখ বড় বড় কথা বেল|
রাজার েগৗরেবর সময় ফুিরেয় েগেছ|� ”

18 এ হল রাজার বাণী|
রাজাই হেলন প্রভু সবর্শিক্তমান|

“আিম আিছ এটা েযমন িনিশ্চত, আিম প্রিতশ্রুিত িদিচ্ছ,
এক ক্ষমতাশালী েনতা আসেব|

েস হেব সমুেদ্রর সিন্নকেট িস্থর ভােব দঁািড়েয় থাকা তােবার এবং কির্মল পবর্েতর মেতা িবশাল|
19 িমশেরর েলাকরা, িজিনসপত্র গুিছেয় িনেয় িনবর্াসেন যাবার জনয্ প্রস্তুত হও|

কারণ েনােফ ও অনয্ানয্ শহরগুিল ধ্বংস হেয় শূনয্ মরুভূিমেত পিরণত হেব,
েকউ েসখােন বাস করেব না|

20 “িমশর হল একিট রুপসী গাইেয়র মেতা,
িকন্তু তােক িবরক্ত করেত উত্তর িদক েথেক েঘাড়া দংশক মািছ আসেছ|

21 িমশর েসনাবািহনীর ভাড়ােট ৈসনয্রা হল তরুণী গাভীর মেতা|
তারা কখেনা শিক্তশালী আক্রমেণর িবরুেদ্ধ লড়েত পারেব না|

তারা েদৗেড় পালােব|
তােদরও েশষ হবার সময় ঘিনেয় আসেছ|

শীঘ্রই তারা শািস্ত পােব|
22 িমশর শুধু সােপর মেতা িহসিহস শব্দ কের ফঁুসেব

আর পালােনার েচষ্টা করেব|
শত্রুপক্ষ এমশঃ তার কােছ এিগেয় আসেব|

এবং িমশেরর ৈসনয্রা শুধু আপ্রাণ েচষ্টা কের যােব িক কের পািলেয় যাওয়া যায়|
শত্রুদল কুঠার িনেয় িমশরেক আক্রমণ করেব|
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তারা েযন গাছ েকেট েফলেছ এমন েলাকেদর মত|”

23 প্রভু এই কথাগুিল বেলন,
“অরেণয্র গাছ কাটার মেতা

তারা িমশেরর ৈসনয্েদর েকেট েফলেব|
িমশেরর ৈসনয্ সংখয্া অসংখয্ হেলও তারা েকউ ছাড়া পােব না|

শত্রুপেক্ষর ৈসনয্রা হল পঙ্গপােলর মেতা অগুনিত|
24 িমশর লিজ্জত হেব|

উত্তেরর শত্রুপক্ষ তােক পরািজত করেব|”

25 প্রভু সবর্শিক্তমান, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর বেলন, “খুব শীঘ্রই আিম থীবসেদর েদবতা, অেম্মানেক শািস্ত
েদব| এবং আিম ফেরৗণেক, িমশরেক ও তার েদবতােদরও শািস্ত েদব| ফেরৗেণর ওপর িনভর্ রশীল
েলাকেদরও আিম শািস্ত েদব| 26 শত্রুপেক্ষর কােছ আিম ঐ েলাকেদর পরািজত করব| শত্রুেসনা তােদর
হতয্া করেত চায়| আিম ঐ েলাকেদর বািবেলর রাজা নবূখিদ্রত্ সর ও তার অনুচরেদর হােত তুেল েদব|”

“অতীেত িমশের শািন্ত িবরাজ করেতা| এবং এই সমস্ত সমসয্াগুিল েকেট যাবার পর িমশের আবার
শািন্ত িফের আসেব|” প্রভু এই কথা বলেলন|

উত্তর ইস্রােয়েলর জনয্ বাতর্ া
27 “যােকাব, আমার অনুচর, আমার েসবক, ভীত হেয়া না|

ভয় েপও না ইস্রােয়ল|
আিম েতামােক ঐ সব দূর েদেশর হাত েথেক রক্ষা করব|

েতামার িনবর্ািসত সন্তানেদর আিম রক্ষা করব|
যােকােব আবার িনরাপত্তা ও শািন্ত িফের আসেব|

েকউ আর তােক ভয় েদখােত পারেব না|”
28 প্রভু এই কথাগুিল বেলিছেলন,
“যােকাব আমার েসবক, ভয় েপও না|

আিম েতামার সেঙ্গ আিছ|
আিম েতামােক িভন্ন জায়গায় পািঠেয়িছ

িকন্তু েতামােক পুেরাপুির ধ্বংস কিরিন|
অথচ আিম অনয্ানয্ েদশগুেলােক ধ্বংস কের েদব|

খারাপ কাজ করার ফলস্বরূপ তুিম আজ সাজা প্রাপ্ত|
আিম েতামােক শািস্ত না িদেয় েছেড় িদেত পাির না|
আিম েতামােক শািস্ত েদব, িকন্তু আিম েসিট নয্ায়পরায়ণভােব করব|”

47
পেলষ্টীয়েদর িবষেয় বাতর্ া

1 পেলষ্টীয়েদর সম্বেন্ধ ভাববাদী িযরিময়র কােছ প্রভুর বাতর্ া এেসিছল| ফেরৗণ ঘসা শহর আক্রমেণর
আেগ এই বাতর্ া এেসিছল|

2 প্রভু বেলেছন:



িযরিময় 47:3 1171 িযরিময় 48:2

“েদখ, শত্রুপেক্ষর েসনারা উত্তের একিত্রত হেচ্ছ|
তারা এিগেয় আসেছ কূলছাপােনা প্রবল নদীর মেতা|

ঐ ৈসনয্দল সমগ্র েদশিটেক এবং তার সমস্ত শহরগুেলােক
এক শিক্তশালী বনয্ার মত েঢেক েদেব|

সমস্ত শহেরর এবং েগাটা েদেশর মানুষ
সাহােযয্র জনয্ িচৎকার কের উঠেব|

3 “তারা শুনেত পােব ছুটন্ত েঘাড়ার কু্ষেরর শব্দ|
শুনেত পােব তীব্র গিতেত ছুেট আসা রেথর চাকার শব্দ|

িপতারা তােদর সন্তানেদর রক্ষা করেত পারেব না|
তারা এত দুবর্ল হেয় পড়েব েয সাহাযয্ করার শিক্তও তােদর মেধয্ অবিশষ্ট থাকেব না|

4 পেলষ্টীয় েলাকেদর ধ্বংেসর সময় আসেছ|
যারা েসার ও সীেদােনর েলাকেদর সাহাযয্ কেরিছল

তােদর ধ্বংেসর সময় আসেছ|
শীঘ্রই প্রভু পেলষ্টীয় েলাকেদর ধ্বংস করেবন|

িতিন ধ্বংস করেবন কেপ্তার দ্বীেপর জীিবত অবিশষ্ট েলাকেদরও|
5 ঘসার েলাকরা তােদর মাথা কামােব এবং েশাক প্রকাশ করেব|
অিস্কেলােনর েলাকরা চুপ কের থাকেব|

উপতয্কায় েবঁেচ যাওয়া েলাকরা, েতামরা আর কত িদন িনেজেদর আহত করেব?

6 “প্রভুর তরবাির, তুিম এখেনা িফের যাওিন|
আর কতিদন এই ভােব যুদ্ধ কের যােব?

যাও এবার েতামার খােপ িফের যাও
এবং িস্থর হও|

7 েহ প্রভুর তরবাির, িক কের তুিম প্রভুর আেদশ অগ্রাহয্ করেত পােরা
এবং েতামার খােপ িফের িগেয় িবশ্রাম িনেত পােরা?

প্রভুই তঁার তরবািরেক আেদশ িদেয়েছন
অিস্কেলান শহর এবং সমুদ্র উপকূলবতীর্ অঞ্চলেক আক্রমণ করার জনয্|”

48
েমায়াব সম্বেন্ধ বাতর্ া

1 েমায়াব েদশ সম্বেন্ধ হল এই বাতর্ া| প্রভু সবর্শিক্তমান, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর বেলন:

“নেবা পবর্েতর জনয্ খুব খারাপ হেব|
নেবা পবর্ত ধ্বংস হেয় যােব|

িকিরয়াথিয়মেক অপদস্থ করা হেব
এবং তােক দখল করা হেব|

ঐ শিক্তশালী জায়গািটেক
অবদিমত ও ধ্বংস করা হেব|

2 েমায়ােবর আর কখেনা প্রশংসা করা হেব না|
িহেশ্বােনর েলাকরা েমায়ােবর পরাজেয়র পিরকল্পনা করেব|

তারা বলেব, �এেসা, আমরা ঐ েদশিট েশষ কের িদই|�
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মেদ্মনা, তুিমও িনশু্চপ হেয় যােব|
প্রভুর তরবাির েতামােকও তাড়া করেব|

3 েহােরাণিযম েথেক কান্নার েরাল উঠেছ েশান|
তারা িবশৃঙ্খল অবস্থা ও ধ্বংস েদেখ কঁাদেছ|

4 েমায়াব ধ্বংস হেব|
তার সন্তানরা সাহােযয্র জনয্ িচৎকার কের কঁাদেব|

5 েমায়ােবর েলাকরা কঁাদেত কঁাদেত
লূহীেতর ফুটপাত িদেয় হঁাটেব|

তােদর েসই েবদনািবধুর কান্নার আওয়াজ েশানা যােব
েহােরাণিয়ম শহেরর রাস্তা েথেক|

6 বঁাচার জনয্ পালাও| েদৗেড়াও!
েঝােপর েছাট েছাট েশকড় েযমন মরুঝেড় উেড় যায় েসই ভােব পািলেয় যাও|

7 “েতামরা যা ৈতরী কেরিছেল তােত েতামােদর িবশ্বাস আেছ, িবশ্বাস আেছ েতামােদর সম্পেদ|
তাই েতামরা বন্দী হেব|

েতামােদর েদবতা কেমাশ* েকও িনবর্াসেন পাঠােনা হেব বন্দী কের িনেয় িগেয়|
তার যাজক এবং আিধকািরকেদরও বন্দী কের িনেয় যাওয়া হেব|

8ধ্বংস আসেব প্রেতয্ক শহেরর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেত|
েকান শহর পালােত পারেব না|

এই উপতয্কা ধ্বংস হেয় যােব|
উচ্চ সমতলভূিমও ধ্বংস হেব|

প্রভু েযেহতু বেলেছন এইগুিল ঘটেব,
তাই এগুিল ঘটেবই|

9 েমায়ােবর সমস্ত জিমেত নুন ছিড়েয় দাও|
এই েদশ শূনয্ মরুভূিমেত পিরণত হেব|

েমায়ােবর শহরগুিল
শূনয্ শহরসমূেহ পিরণত হেব|

10 যিদ েকান বয্িক্ত প্রভুর িনেদর্ শ মেতা তার তরবাির বয্বহার না কের
এবং হতয্া কের তাহেল েসই বয্িক্তর জীবেন িবপযর্য় আসেব|

11 “েমায়াব কখনও অশািন্ত িক তা জানেত পােরিন|
েমায়াব িছল িনির্দষ্ট স্থােন সিঞ্চত রাখা সুরার মেতা িস্থর|

তােক কখনও এক পাত্র েথেক অনয্ পােত্র ঢালা হয়িন|
তােক কখনও িনবর্াসেনর জনয্ বন্দী কের িনেয় যাওয়া হয়িন|

তাই তার স্বাদ আেগর মেতাই অিভন্ন
এবং তার গেন্ধরও পিরবতর্ ন হয়িন|”

12 প্রভু বেলেছন,
“িকন্তু শীঘ্রই আিম িকছু েলাক পাঠাব যারা েতামােক

সুরার মেতা এক পাত্র েথেক অনয্ পােত্র ঢালেব|
তারপর তারা শূনয্ পােত্রর মেতা আছাড় েমের

েতামােক টুকেরা টুকেরা করেব|”

* 48:7: কেমাশ েমায়ােবর েলাকেদর েদবতা|
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13 তখন েমায়ােবর েলাকরা তােদর মূির্ত্ত কেমােশর জনয্ লিজ্জত হেব| ৈবেথেল ইস্রােয়েলর েলাকরাও
মূির্ত্তেক িবশ্বাস কেরিছল এবং যখন ঐ মূির্ত্ত তােদর েকান ভােবই সাহাযয্ করেত পােরিন তখন তারা হতবুিদ্ধ
হেয় পেড়িছল| েমায়ােবর েসই রকমই হেব|

14 “তুিম বলেত পােরা না, �আমরা ভােলা ৈসনয্|
আমরা যুদ্ধেক্ষেত্র সাহসী|�

15 শত্রুপক্ষ েমায়াব আক্রমণ করেব|
তারা েমায়াব শহরগুিলর েভতের ঢুেক েসগুিলেক ধ্বংস কের েদেব|

গণ হতয্ার সময় েমায়ােবর সবেচেয় শিক্তশালী যুবকরা মারা যােব|”
এই বাতর্ া হল রাজার|

রাজার নাম হল প্রভু সবর্শিক্তমান|
16 “েমায়ােবর ধ্বংস হেব শীঘ্রই|

েমায়ােবর পিরসমািপ্ত খুব কােছ এিগেয় আসেছ|
17 েমায়ােবর প্রিতেবশী েলাকরা, েতামরা ঐ েদেশর জনয্ িচৎকার কের কঁােদা!

েলাকরা, েতামরা জােনা েয েমায়াব কতখািন িবখয্াত
তাই তার জনয্ কঁােদা|

এই িবলাপ গীত গাও: �রাজার শাসন েশষ|
েমায়ােবর শিক্ত ও েগৗরব েশষ হেয় েগেছ|�

18 “েতামরা দীেবােনর েলাকরা,
েতামােদর শ্রদ্ধার জায়গা েথেক েনেম এেসা|

কারণ ধ্বংসকারী আসেছ|
েস এেস েতামােদর সমস্ত শিক্তশালী শহরগুেলােক েভেঙ্গ গঁুিড়েয় েদেব|

19 “অেরােয়র েলাকরা, রাস্তায় দঁািড়েয় লক্ষয্ কের েদেখা
একজন পুরুষ ও নারী েদৗেড় পালােচ্ছ|
ওেদর িজেজ্ঞস কেরা িক হেয়েছ|

20 “েমায়াব ধ্বংস হেব এবং লজ্জায় ভের যােব|
েমায়াব শুধু কঁাদেব আর কঁাদেব|

অেণর্ান নদীেত েঘাষণা হেচ্ছ
েমায়াব ধ্বংস হেয় িগেয়েছ|

21 উচ্চসমতল ভূিমর েলাকরাও শািস্ত পােব|
েহালন, যহস, েমফাত্ শহের

শািস্তর িবধান এেস িগেয়েছ|
22 িবচার দণ্ড উপিস্থত হেয়েছ

দীেবান, নেবা এবং ৈবৎ -িদব্লাথিযম শহের|
23 িবচার দণ্ড উপিস্থত হেয়েছ

িকিরয়াথিয়ম, ৈবৎ গামূল এবং ৈবৎ -িমেয়ান শহের|
24 িবচার দণ্ড এেসেছ কিরেযাত্ এবং বস্রা শহরগুিলেত|

িবচার দণ্ড এেসেছ েমায়ােবর কােছর ও দূেরর সমস্ত শহরগুিলেতও|
25 েমায়ােবর সমস্ত শিক্ত িছন্ন করা হেয়েছ|
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েমায়ােবর বাহু েভেঙ েদওয়া হেয়েছ|”
প্রভু এই কথা বেলিছেলন|

26 “েমায়াব িনেজেক প্রভুর েচেয়ও েবশী গুরুত্বপূণর্ েভেবিছল|
অতএব েমায়াবেক শািস্ত দাও যতক্ষণ না েস

মাতােলর মেতা টলেত টলেত হঁােট, যতক্ষণ না েস বিম কের এবং তার ওপর িনেজই গড়াগিড় খায়!
মানুষ েমায়াবেক িনেয় উপহাস করেব|

27 “েমায়াব তুিম সব সময় ইস্রােয়লেক িনেয় হাসাহািস কেরছ|
ইস্রােয়ল যখন একদল েচােরর হােত ধরা পেড়িছল তখন তুিম তােক িনেয় উপহাস কেরেছা, মজা
কেরেছা|

তুিম সব সময় িনেজেক ইস্রােয়েলর েথেক েশ্রষ্ঠ বেল দািব কের এেসেছা|
যতবার তুিম ইস্রােয়েলর সম্বেন্ধ কথা বেলছ, তুিম সব সময় এমন বয্বহার কেরছ েযন তুিম তার েচেয়
ভােলা|

28 েতামরা, েমায়ােবর েলাকরা, েতামেদর শহরগুিল তয্াগ কর
এবং পাথর সমূেহর মােঝ বাস কর

েযমন কের একিট ঘুঘু পাখী একিট গুহার প্রেবশমুেখ
তার বাসা ৈতরী কের|”

29 “েমায়ােবর আত্মম্ভিরতার কথা আমরা শুেনিছ|
েস িছল ভীষণ অহঙ্কারী|

হামবড়া ভাব েদিখেয়
েস িনেজেক েকউ েকটা প্রমাণ করার েচষ্টা করেতা|”

30 প্রভু বেলন, “আিম জািন েয েমায়াব খুব তাড়াতািড় েরেগ যায় এবং েস িনেজই িনেজর বড়াই কের
েবড়ায়|

িকন্তু তার সব বড় বড় কথাই িমেথয্|
েস যা বেল তার িকছুই কের েদখােত পাের না|

31 তাই আিম েমায়ােবর জনয্ কঁািদ|
কঁািদ তার েলাকেদর জনয্|
আিম কঁাদলাম কীর-েহেরেসর েলাকেদর জনয্|

32 যােসর েলাকেদর জনয্ আিম যােসেরর সেঙ্গ কঁাদলাম|
িসব্মা অতীেত েতামার দ্রাক্ষা েক্ষত
সমুদ্র উপকূল িঘের িবসৃ্তত িছল যােসর পযর্ন্ত|

িকন্তু ধ্বংসকারী েতামােদর ফসল ও দ্রাক্ষা িনেয় িগেয়েছ|
33 েমায়ােবর িবশাল দ্রাক্ষােক্ষতগুিলর েথেক সমস্ত আনন্দ ও হািস অদৃশয্ হেয় িগেয়েছ|
আিম দ্রাক্ষার েথেক রেসর প্রবাহ বন্ধ কের িদেয়িছ যােত আর কখনও দ্রাক্ষারস না বানােনা যায়|
েকউ আর ওগুেলার ওপর িদেয় নাচেত নাচেত এবং গাইেত গাইেত না হঁােট|
েসখােন েকান আনেন্দর েকালাহল থাকেব না|

34 “িহেশ্বান ও ইিলয়ালী শহেরর মানুষ কঁাদেছ| সুদূর যহস শহর েথেকও তােদর কান্না েশানা যােচ্ছ|
তােদর কান্না েশানা যােচ্ছ েসায়র, েহােরসুযম এবং ইগ্লত্ -শিলশীয়া শহর েথেকও| এমন িক িনম্রীম নদীর
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জল শুিকেয় িগেয়েছ| 35 আিম েমায়াবেক সমস্ত উচ্চ স্থানগুিলেত েহামবিল উৎসগর্ করা েথেক িবরত
করব| আিম েমায়াবেক তােদর েদবতােদর প্রিত ৈনেবদয্ েদওয়া েথেক িবরত করব|” প্রভু এগুিল বলেলন|

36 “েমায়ােবর জনয্ আিম খুবই দুঃিখত| শবযাত্রা কােল েশাকসঙ্গীেতর সুর েতালা বঁািশর মেতা আমার
হৃদয় কঁাদেছ| আিম কীর েহেরেসর েলাকেদর জনয্ও দুঃিখত| সুদর সমস্ত ধনসম্পিত্ত লুঠ হেয় িগেয়েছ|
37প্রেতয্েকই েশাক পালেনর উেদ্দেশয্ মাথা নয্াড়া কেরেছ, দািড় েকেটেছ, হাত েকেট রক্তপাত ঘিটেয়েছ|
প্রেতয্েক েশােকর েপাশাক পেরেছ| 38 েমায়ােব মৃতেদর জনয্ প্রেতয্ক জায়গায় েলােকরা, প্রেতয্ক বািড়র
মাথায় এবং সমস্ত জনসাধারেণয্ কঁাদেছ| আিম েমায়াবেক শূনয্ পােত্রর মেতা আছাড় েমের েভেঙ্গ টুকেরা
টুকেরা কেরিছ বেলই চািরিদেক এত েশাক|” প্রভু এই কথাগুিল বেলিছেলন|

39 “েমায়াব চুণর্ িবচূণর্ হেয় িগেয়েছ| মানুষ কঁাদেছ| েমায়াব আত্মসমপর্ণ কেরেছ এবং এখন লজ্জায়
পেড় েগেছ বেল অনয্ েদেশর মানুষ তােক িনেয় উপহাস করেছ| িকন্তু েমায়ােব যা ঘেটেছ তােত তারা
আতেঙ্ক পূণর্|”

40 প্রভু বেলন, “েদখ! একিট ঈগল পাখী আকাশ েথেক নীেচর িদেক েধেয় আসেছ
আর তার ডানার পিরিধ িবসৃ্তত হেচ্ছ েমায়ােবর ওপর|

41 েমায়ােবর শহরগুিল অিধকৃত হেব|
দূগর্ িদেয় েঘরা জায়গাগুিলও পরািজত হেব|

েসই সময় েমায়ােবর ৈসনয্রা প্রসব েবদনায় কাতর মিহলার মেতা ভীত হেয় পড়েব|
42 পুেরা েমায়াব েদশটাই ধ্বংস হেয় যােব|

েকননা তারা েভেবিছল েয তারা প্রভুর েথেকও েবশী গুরুত্বপূণর্|”

43 প্রভু এই কথাগুিল বেলন:
“েমায়ােবর েলাকরা, ভীত হও, গভীর খাদ এবং ফঁাদ েতামােদর জনয্ অেপক্ষা করেছ|

44 েলাকরা ভেয় েদৗড়েব
এবং গভীর খাদগুিলেত পড়েব|

েকউ যিদ েসই খাদ েবেয় বাইের উেঠ আেস, েস মুক্ত হেব না
কারণ তােক ধরবার জনয্ ফঁাদ পাতা আেছ|

আিম েমায়ােব শািস্তর বছর িনেয় আসব|”
প্রভু এই কথাগুিল বলেলন|

45 “শত্রুবািহনীর ভেয় মানুষ িনরাপত্তার জনয্ িহেশ্বান শহেরর িদেক ছুটেব
িকন্তু েসখােনও তারা িনরাপদ নয়|

িহেশ্বােন আগুন জ্বলেত শুরু কেরেছ|
সীেহােনর শহর েথেক এই আগুেনর উৎপিত্ত|
ঐ আগুন েমায়ােবর েনতােদর পুিড়েয় মারেব,
পুিড়েয় মারেব অহঙ্কারী েলাকগুেলােক|

46 েমায়াব েতামার সিতয্ই দুঃসময় ঘিনেয় আসেছ|
েতামার েদবতা কেমাশ ও তার েলাকরা ধ্বংস হেয় িগেয়েছ|

েতামার েছেলেমেয়েদর বন্দী কের ধের িনেয় যাওয়া হেয়েছ িনবর্াসেন|

47“েমায়ােবর েলাকেদর িনবর্াসেন পাঠােনা হেলও এমন একিদনআসেব েযিদন তােদর সবাইেকআবার
আিম েমায়ােব িফিরেয় আনব|” এই িছল প্রভুর বাতর্ া|
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েমায়ােবর িবচারদণ্ড এখােনই েশষ|

49
অেম্মান সম্বেন্ধ বাতর্ া

1 এই হল প্রভুর বাতর্ া অেম্মােনর েলাকেদর জনয্| প্রভু বেলেছন:

“অেম্মােনর েলাকরা েতামরা িক ভােবা েয
ইস্রােয়েলর েলাকেদর েকান সন্তান েনই?

েতামরা িক ভােবা েসখােন েকান উত্তরপুরুষ েনই
যারা তােদর িপতা মাতার মৃতুয্র পর েদেশর ভার িনেত পাের?

হয়েতা এই কারেণই িক িমল্কম গােদর েদশ িনেয় িনেয়িছল?”

2 প্রভু বেলন, “সময় আসেব যখন রব্বা অেম্মান েদেশর রাজধানী,
েলাকরাও যুেদ্ধর শব্দ শুনেত পােব|

রব্বা শহরও ধ্বংস হেব|
শহেরর শূনয্ পাহাড়গুিলর মাথায় পেড় থাকেব ধ্বংসসূ্তেপর জঞ্জাল|

এই শহেরর েলাকরা ইস্রােয়লীয়েদর েদশ ছাড়েত বাধয্ কেরিছল
িকন্তু পের ইস্রােয়ল তােদর েদশ পুনরায় অিধকার করেব|”

প্রভু এই কথাগুিল বেলেছন|

3 “িহেশ্বােনর মানুষ কঁােদা! কারণ অয় শহর ধ্বংস হেয় িগেয়েছ|
রব্বা এবং অেম্মােনর কনয্ারা কঁােদা!

েশাক েপাশাক পের কঁােদা|
ছুেট যাও িনরাপদ শহেরর েখঁােজ|

কারণ শত্রুবািহনী আসেছ|
তারা েদবতা িমল্কমেক এবং তার যাজক ও কতর্ ােদর ধের িনেয় যােব|

4 েতামরা েতামােদর শিক্ত িনেয় বড়াই করেছা
িকন্তু েতামরা েসই শিক্ত হারােব|

েতামরা েভেবিছেল েতামােদর অথর্ েতামােদর রক্ষা করেব|
েতামরা েভেবিছেল েতামােদর আক্রমেণর কথা েকউ কল্পনাও করেত পাের না|”

5 িকন্তু প্রভু সবর্শিক্তমান বেলেছন:
“েতামােদর আিম চািরিদক েথেক সমসয্ায় জজর্ িরত কের তুলব|
েতামরা েদৗেড় পালােব

এবং েকউ েতামােদর আর িফিরেয় আনেত পারেব না|”

6 “অেম্মােনর েলাকেদর বন্দী কের িনবর্াসেন পাঠােনা হেলও সময় আসেব যখন আিম আবার তােদর
িফিরেয় আনব|” এই হল প্রভুর বাতর্ া|

ইেদাম সম্বেন্ধ বাতর্ া
7 এই বাতর্ া হল ইেদাম সম্বেন্ধ| প্রভু সবর্শিক্তমান বেলন:
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“ৈতমেন িক আর েকান জ্ঞান েনই?
ইেদােমর জ্ঞানী বয্িক্তরা িক উপেদশ িদেত সক্ষম নয়?
তারা িক তােদর জ্ঞান হািরেয় েফেলেছ?

8 দদােনর েলাকরা, েদৗেড় িগেয় লুিকেয় পেড়া|
কারণ এেষৗেক তার পােপর জনয্ আিম শািস্ত েদব|

9 “শ্রিমকরা, যারা দ্রাক্ষােক্ষত েথেক দ্রাক্ষা সংগ্রহ কের,
তারা েক্ষেত িকছু দ্রাক্ষা েছেড় েরেখ যায়|

রােত্র যিদ েচার আেস তারা চুির কের,
িকন্তু তারা সবিকছু চুির কের না|

10 িকন্তু আিম এেষৗেয়র সব িকছু িনেয় যােবা|
েযখােনই েস লুিকেয় থাকুক আিম তােক খঁুেজ বার করবই|
এেষৗেয়র সন্তান, আত্মীয়স্বজন এবং প্রিতেবশীেদর হতয্া করা হেব|

11 তার সন্তানেদর েদখােশানা করবার জনয্ েকউ পেড় থাকেব না|
তার স্ত্রীরা কাউেকই পােব না যার ওপর িনভর্ র করা যায়|”

12 প্রভু যা বেলন তা হল এই: “িকছু মানুষ শািস্তর েযাগয্ না হেলও তােদর এই কষ্ট েভাগ করেত হেব|
িকন্তু ইেদাম, তুিম শািস্তর েযাগয্ এবং েতামােক সিতয্ই শািস্ত েপেত হেব| তুিম শািস্তর হাত েথেক পালােত
পারেব না|” 13প্রভু বেলেছন, “আিমআমার শিক্তর দ্বারাই এই প্রিতশ্রুিত করিছ: আিম প্রিতশ্রুিত করিছ েয
বস্রা শহর ধ্বংস হেব| ঐ শহর ধ্বংসসূ্তেপ পিরণত হেব| বস্রা শহরেক েলাকরা ধ্বংেসর উদাহরণ িহসােব
েনেব যখন তারা অনয্ শহরগুিলেত খারাপ ঘটনা ঘটাবার ইেচ্ছ করেব| অনয্ েদেশর মানুষ ঐ শহরেক
অপমান করেব এবং বস্রা শহেরর আেশ-পােশর শহরগুিলও িচরিদেনর জনয্ ধ্বংসসূ্তেপ পিরণত হেব|”

14 প্রভুর কাছ েথেক এই বাতর্ া আিম শুেনিছ|
এবং েদশগুিলেত িতিন একিট বাতর্ াসহ তঁার দূত পাঠােলন:

“ৈসনয্েদর একিত্রত কের
যুেদ্ধর জনয্ প্রস্তুত হও!
ৈসনয্বািহনী সেমত ইেদােমর িদেক এিগেয় চেলা|

15 “ইেদাম, আিম েতামােক গুরুত্বহীন কের েদব|
মানুষ েতামােক ঘৃণা করেব|

16 ইেদাম, তুিম অনয্ েদশগুিলেক ভয় েদিখেয়িছেল|
তুিম িনেজেক েভেবিছেল গুরুত্বপূণর্ েকউ একজন|

িকন্তু আসেল তুিম েতামার অহঙ্কার দ্বারা েবাকা হেয় িগেয়িছেল|
েতামার অহঙ্কারই েতামার কাল হল|

ইেদাম, তুিম পাহােড়র চূড়ায় একিট সুরিক্ষত বাড়ী ৈতরী কের়িছেল|
িকন্তু তুিম যিদ ঈগল পাখীরা েযখােন তােদর বাসা বঁােধ েসই উচ্চতায় একিট বাড়ী ৈতরী করেত

এবং েসখােন থাকেত, তাহেলও েতামােক আিম েটেন নীেচ নামাতাম|”
প্রভু এই কথাগুিল বেলিছেলন|

17 “ইেদাম ধ্বংস হেয় যােব|
শহেরর দুরবস্থা েদেখ েলােকরা েশাকাহত হেব|

ধ্বংপ্রাপ্ত শহরগুিল েদেখ েলাকরা িবস্ময় িবহবল হেয় যােব|
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তারা ধ্বংপ্রাপ্ত শহরগুিলর িদেক িবস্ময় িবহবল হেয় িশস েদেব|
18 সেদাম ঘেমারা এবং তার আশপােশর শহেরর মেতা ইেদামও ধ্বংস হেয় যােব|

েকান মানুষ আর েসখােন জীিবত থাকেব না|”
প্রভু এই কথাগুিল বলেলন|

19 “যদর্ ন নদীর তীরবতীর্ েঝাপ েথেক কখেনা কখেনা একিট িসংহ েবিরেয় আসেব| েসই িসংহ হানা
েদেব েমষ ও বাছুেরর আস্তানায| আিমও েসই িসংেহর মেতা হানা েদব ইেদােম| ভয় েদখাব ঐ েলাকেদর|
তারা েদৗেড় পালােব| তােদর েকান যুবক আমােক থামেত পারেব না| আমার মত েক আেছ? েক আমার
প্রিতিষ্ঠত করেব? তােদর েকান েমষপালক (েনতারা) আমার িবরুেদ্ধ দঁাড়ােত পাের না|”

20 ইেদােমর েলাকেদর িনেয় প্রভু িক করেবন
তার পিরকল্পনা েশান|

েশান ৈতমেনর েলাকেদর িনেয়
প্রভু িক িসদ্ধান্ত িনেয়েছন|

শত্রুরা ইেদােমর পােলর (েলাকরা) েছাট েছাট েছেলেমেয়েদর েজার কের েটেন িনেয় যােব|
ইেদােমর তৃণভূিম শুিকেয় যােব

তােদর কৃতকেমর্র জনয্|
21 ইেদামেদর পতেনর শেব্দ

পৃিথবী েকঁেপ উঠেব|
তােদর কান্না
েসই সূফ সাগর পযর্ন্ত েশানা যােব|

22 প্রভু হেবন তার িশকােরর ওপর উড়ন্ত একিট ঈগল পাখীর মত|
িতিন হেবন বস্রা শহেরর ওপর তার ডানা ছড়ােনা একিট ঈগল পাখীর মত|

েসই সময় ইেদােমর ৈসনয্রা ভয় েপেয় যােব
এবং িশশু প্রসবরত একিট মিহলার মত কঁাদেব|

দেম্মশক সম্বেন্ধ বাতর্ া
23 এই বাতর্ ািট দেম্মশক সম্বেন্ধ:

“হমাৎ এবং অপর্দ শহরগুিল আতিঙ্কত
কারণ তারা খারাপ খবরিট শুনেত েপেয়েছ|

তারা িনরুৎসাহ হেয় পেড়েছ|
তারা অশান্ত সমুেদ্রর মত অশান্ত হেয়েছ|

24 দেম্মশক শহর দুবর্ল হেয় িগেয়েছ|
শহেরর মানুষ পালােত চায়|
তারা আতিঙ্কত|

কারণ তারা অনুভব করেছ যন্ত্রণার কষ্ট|
েস যন্ত্রণা েযন প্রসব েবদনায় কাতর মিহলার মেতা|”

25 “দেম্মশক হল সুেখর শহর|
এখেনা েসখানকার মানুষ ঐ �মজার শহর� েছেড় চেল যায়িন|
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26 সুতরাং শহেরর যুবকরা মারা যােব েচৗরাস্তার ওপর|
ৈসিনকেদরও একই সমেয় হতয্া করা হেব|

প্রভু সবর্শিক্তমান এই কথাগুিল বেলেছন|
27 “আিম দেম্মশক শহেরর প্রাচীের আগুন লািগেয় েদব|

ঐ আগুন িবন্হদেদর শিক্তশালী দূগর্গুেলােক সমূ্পণর্রূেপ পুিড়েয় েদেব|”

েকদর এবং হাৎেসার সম্বেন্ধ বাতর্ া
28 এই বাতর্ া হল েকদর পিরবারেগাষ্ঠী এবং হাৎেসােরর শাসকবৃেন্দর সম্বেন্ধ| বািবেলর রাজা

নবূখিদ্রত্ সর তােদর যুেদ্ধ পরািজত কেরিছল| প্রভু বেলেছন:

“যাও েকদর পিরবারেগাষ্ঠীেক আক্রমণ কেরা|
ধ্বংস কের দাও পূেবর্র েলাকেদর|

29 তােদর তঁাবু এবং েমেষর পালেক িনেয় যাওয়া হেব|
তােদর ধনসম্পদ ও সমস্ত তিল্প-তল্পাও িনেয় েনওয়া হেব|
শত্রুপক্ষ তােদর উটও িনেয় যােব|

েলাকরা িচৎকার কের বলেব:
�আমােদর চািরিদেক ভয়ঙ্কর সব ঘটনা ঘটেছ|�

30 হাৎেসােরর েলাকরা, তাড়াতািড় পালাও
লুেকােনার েগাপন জায়গা খঁুেজ নাও|”

এই হল প্রভুর বাতর্ া|
“নবূখিদ্রত্ সর েতামােদর পরািজত করার জনয্

একিট েবদনাদায়ক পিরকল্পনা কেরেছ|”

31 “েসখােন একিট েদশ আেছ েয িনেজেক িনরাপদ মেন কের|
ঐ েদেশর েকান ফটক েনই, সীমানায় েকান কঁাটা তােরর েবড়াজাল েনই|

েসই েদেশর আেশপােশ েকান মানুষ থােক না|
প্রভু বলেলন, �ঐ েদশেক আক্রমণ কেরা|�

32 শত্রুবািহনী তােদর বাছুর ও উট চুির কের িনেয় যােব|
তারা তােদর রুিটর েকাণা কােট|

েবশ, আিম তােদর েদৗড় কিরেয় িনেয় যাব পৃিথবীর আেরক প্রােন্ত|
এবং প্রেতয্ক জায়গােতই তােদর জীবন সমসয্ায় জজর্ িরত কের তুলব|”

এই হল প্রভুর বাতর্ া|
33 “হাৎেসার নােমর এই েদশিটেত শুধু কুকুর ঘুের েবড়ােব|
এখােন েকান মানুষ থাকেব না|

িচর কােলর জনয্ এই েদশ শূনয্ মরুভূিমেত পিরণত হেব|”

এলম সম্বেন্ধ বাতর্ া
34 িযহূদার রাজা িসিদিকয়র রাজেত্বর শুরুেত ভাববাদী িযরিময় প্রভুর কাছ েথেক একিট বাতর্ া েপেয়িছল|

বাতর্ ািট িছল এলম সম্বেন্ধ|

35 প্রভু সবর্শিক্তমান বেলেছন,
“এলেমর সব েথেক শিক্তশালী অস্ত্র হল ধনুক|
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আিম েসই ধনুক শীঘ্রই েভেঙ েদব|
36আিম এলেমর িবরুেদ্ধ চারিট বায়ুসমূহেক পঠাব|

আিম ঐ েলাকগুিলেক পৃিথবীর প্রেতয্কিট জায়গায় পাঠাব েযখােন চারিট বায়ুসমূহ বয়|
তারপর তােদর বন্দী কের িবিভন্ন েদেশ িনবর্াসেন পাঠােনা হেব|
37আিম তােদর শত্রুেদর েচােখর সামেন

এলমেক টুকেরা টুকেরা কের কাটব|
আিম এলেমর ওপর মারাত্মক অশািন্ত আনব|

আিম আমার েরাধ তােদর েদখাব|”
এই হল প্রভুর বাতর্ া|
“এলমেক তাড়া করার জনয্ আিম আমার তরবাির পাঠাব|

এলেমর েলাকেদর েশষ না করা পযর্ন্ত আমার তরবাির িফের আসেব না|
38আিম এলমেক েদখাব েয আমার দমন কতৃ্তর্ ত্ব আেছ|

আিম এলেমর রাজা ও তার সভাসদেদর ধ্বংস করব|”
এই হল প্রভুর বাতর্ া|
39 “িকন্তু ভিবষয্েত আবার আিম এলেমর জনয্ শুভ খবর বেয় আনব| ভাল ঘটনা ঘটােবা এখােনই|”
এই হল প্রভুর বাতর্ া|

50
বািবল সম্পেকর্ একিট বাতর্ া

1 প্রভুর এই বাতর্ ািট বািবল েদশ ও বািবলীয়েদর সম্পেকর্ | িযরিময়র মাধয্েম প্রভু এই বাতর্ াগুিল
জািনেয়েছন|

2 “সমস্ত জািতগুিলর মেধয্ এই েঘাষণা কের দাও!
পুেরা বাতর্ ািট পেড় বল

�বািবেলর জািতেক বন্দী করা হেব|
েবল মূির্ত্ত লিজ্জত হেব|
মেরাদক মূির্ত্ত খুবই ভীত হেয় পড়েব|

বািবেলর েদবমূির্ত্তেদর লজ্জায় পড়েত হেব|
তার েদবমূির্ত্তগুিল প্রচণ্ড ভয় পােব|�

3 উত্তেরর একিট জািত বািবলেক আক্রমণ করেব|
এই জািতর আক্রমেণ বািবল এক শুষ্ক মরুভূিমেত পিরণত হেব|

েকান মানুষই েসখােন বাস করেত পারেব না|
শুধু মানুষই নয় জীবজন্তুরাও ঐ জায়গা েছেড় পািলেয় আসেব|”

4 প্রভু বলেলন, “ঐ সমেয়
ইস্রােয়ল ও িযহূদার অিধবাসীরা একত্র িমিলত হেব|

কঁাদেত কঁাদেত েলােকরা একেত্র খঁুেজ িফরেব
প্রভু তােদর ঈশ্বরেক|

5ঐসব েলাকরা িসেয়ােন যাওয়ার পথ জানেত চাইেব|
তারপর তারা িসেয়ােনর উেদ্দেশয্ রওনা হেব|

েযেত েযেত তারা এেক অপেরর উেদ্দেশয্ বলেব, �এস, আমরা প্রভুর সেঙ্গ িমিলত হই|
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এেসা, আমরা এক চুিক্ত কির যা িচরকাল স্থায়ী হেব|
একটা চুিক্ত করা যাক যা আমরা কখনও ভুলব না|�

6 “আমরা েলাকরা হািরেয় যাওয়া েমেষর মেতা|
তােদর েমষপালকরা (েনতারা) তােদর ভুলপেথ চািলত কেরেছ|

নানা পাহােড় পবর্তমালায়় তােদর পথহারা কেরেছ|
েলাকরা উদভ্রােন্তর মেতা এক পবর্ত েথেক অনয্ পবর্েত ভ্রমণ কেরেছ|
তারা তােদর িবশ্রােমর জায়গা ভুেল িগেয়েছ|

7 যারা আমার েলাকেদর েদেখেছ তারাই তােদর আঘাত কেরেছ|
এবং ঐসব শত্রুরা বেলেছ,

�আমরা েমােটই অনয্ায় কিরিন|�
ঐসব েলাকরা প্রভুর িবরুেদ্ধ পাপ কাজ কেরেছ|

এই প্রভুই তােদর সিতয্কােরর িবশ্রামস্থল|
এই প্রভুই তােদর ঈশ্বর যা তােদর িপতারাও িবশ্বাস করত|

8 “বািবল েছেড় পািলেয় এস|
বািবলেদর েদশ তয্াগ কর|
এবং পােলর আগুযান ছাগেলর মেতা হও| (প্রকৃত েনতার মেতা জনগণেক েনতৃত্ব দাও|)

9আিম উত্তের অেনক তৃজািতেক একিত্রত করব|
এই িমিলত জািতর দল বািবেলর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেত প্রস্তুত হেব|
উত্তর িদেকর েলাকরাই বািবেলর দখল েনেব|
ঐ সব জািতর েলাকরা বািবেলর িদেক অেনক তীর ছঁুড়েব|
ঐ সব তীরগুিল যুদ্ধেক্ষত্র েথেক খািল হােত িফের না আসা ৈসনয্েদর মেতা হেব|

অথর্াৎ প্রিতিট তীরই তার লক্ষয্বস্তুেক আঘাত করেব|
10 শত্রুরা কল্দীয় েলাকেদর সমস্ত ধনসম্পদ িনেয় েনেব|

ৈসনয্রা যা খুশী তাই েনেব|”
প্রভু এইগুিল বলেলন|

11 “বািবল েতামরা উল্লিসত এবং খুশী|
েতামরা আমার েদশ অিধকার কেরছ|

শসয্ েক্ষত্রগুিলেত েছাট েছাট গরুর মত
েতামরা চািরিদেক নৃতয্ কের েবড়াচ্ছ|

েতামােদর উল্লাস েযন
েঘাড়ার সুখী ডােকর মেতা|

12 এখন েতামার মা হতবুিদ্ধ হেয় যােব|
েয মা েতামার জন্মদাত্রী েস িবব্রত হেব|

বািবল সমস্ত জািতগুিলর মেধয্ কম গুরুত্বপূণর্ হেব|
তার অবস্থা হেব শুষ্ক, পিরতয্ক্ত মরুভূিমর মেতা|

13 প্রভু তঁার েরাধ প্রকাশ করেবন|
ফেল েকান মানুষই েসখােন বাস করেত পারেব না|
বািবল পুেরাপুির পিরতয্ক্ত হেব|

বািবেলর ওপর িদেয় যারাই যােব তারাই ভীতসন্ত্রস্ত হেয় পড়েব|
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বািবেলর ধ্বংসসূ্তপ েদেখ প্রেতয্েকই মাথা নাড়েব|

14 “বািবেলর িবরুেদ্ধ যুেদ্ধর জনয্ প্রস্তুত হও|
তীরন্দাজ ৈসনয্রা বািবেলর িদেক তীর েছঁাড়|
একটা তীরও েরেখ িদও না|

কারণ বািবল প্রভুর িবরুেদ্ধ পাপ কাজ কেরেছ|”
15 বািবলেক চািরিদক েথেক িঘের রাখা ৈসনয্রা

যুদ্ধ িবজেয়র নাদ গজর্ ন করল|
বািবল আত্মসমপর্ণ কেরেছ|

তার প্রাচীর এবং দুগর্গুিল েভেঙ েফলা হেয়েছ|
এই সব েলাকেদর যা শািস্ত পাওনা িছল

প্রভু তা িদেচ্ছন|
অনয্ জািতগুিলর প্রিত বািবল েয কাজ কেরেছ জািতগুিলর উিচৎ 

বািবলেক তার জনয্ েযাগয্ শািস্ত েদওয়া|
16 বািবেলর েলাকেদর চাষবাস করেত িদও না|

তােদর শসয্ সংগ্রহ করেত িদও না|
বািবেলর ৈসনয্রা অেনক বন্দীেক তােদর শহের এেনিছল|
িকন্তু এখন শত্রু ৈসনয্রা এেসেছ|

তাই এখন ঐসব বন্দীরা তােদর ঘের িফের যােচ্ছ|
ঐসব বন্দীরা তােদর িনেজেদর েদেশ িফের যােচ্ছ|

17 “ইস্রােয়ল সারা েদেশ ছিড়েয় িছিটেয় থাকা
েমেষর পােলর মেতা|

িসংহসমূেহর তাড়া খাওয়া েমেষর মত ইস্রােয়ল ছিড়েয় পড়েছ|
প্রথম আক্রমণকারী িসংহ হল

অশূেরর রাজা|
এবং েশষ আক্রমণকারী েয িসংহ ইস্রােয়েলর হাড়েগাড় গঁুিড়েয় েদেব

েস হল বািবেলর রাজা নবূখিদ্রত্ সর|”
18 তাই প্রভু সবর্শিক্তমান ইস্রােয়েলর ঈশ্বর বেলন,
�আিম খুব শীঘ্রই বািবল এবং তার রাজােক শািস্ত েদব|

অশূেরর রাজােক আিম েযমন শািস্ত িদেয়িছ বািবলেক আিম েতমনই শািস্ত েদব|

19 “ �আিম ইস্রােয়লেক তার িনেজর শসয্ েক্ষেত িফিরেয় আনব|
কির্মল পাহােড়র ওপর এবং বাশেনর সমতেল েয সমস্ত শসয্ জন্মায়,
ইস্রােয়লীয়রা তাই খােব|
ইফ্রিয়ম এবং িগিলয়েদর পাবর্তয্ েদশগুিলেত তারা েপট ভের খােব|”

20 প্রভু বেলন, “েসই সময় েলাকরা ইস্রােয়েলর েদাষত্রুিট খঁুজেত েজারদার ভােব েচষ্টা করেব|
িকন্তু খঁুেজ পাওয়ার মত েকান েদাষ থাকেব না|

েলাকরা িযহূদার পাপও খঁুেজ েবর করেত েচষ্টা করেব|
িকন্তু তারা েকান পাপ খঁুেজ পােব না|

েকন? কারণ আিমই ইস্রােয়েলর ও িযহূদার িকছু েবঁেচ যাওয়া েলাকেদর পাপসমূহ ক্ষমা করব এবং আিম
তােদর রক্ষা করব|”
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21 প্রভু বলেলন, “মরাথিয়ম আক্রমণ কর|
পেকােদর েলাকেদর আক্রমণ কর|
তােদর হতয্া কের পুেরাপুির ধ্বংস কর|
আিম যা আেদশ করিছ তাই কর|

22 “েগাটা েদশ জুেড় যুেদ্ধর দামামা েশানা যােচ্ছ|
এটা বয্াপক ধ্বংেসর দামামা|

23 �সমগ্র পৃিথবীর হাতুিড়� বেল পিরিচত িছল বািবল|
িকন্তু এখন এই �হাতুিড়ই� খণ্ড িবখণ্ড|

সমস্ত জািতগুিলর মেধয্
বািবলই সব েচেয় েবশী ধ্বংসপ্রাপ্ত হেয়েছ|

24 বািবল, েতামার জনয্ আিম একটা ফঁাদ েপেতিছলাম|
এবং তা জানার আেগই েসই ফঁােদ তুিম ধরা পেড়ছ|

েতামরা প্রভুর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ কেরছ|
তাই েতামােদর খঁুেজ বন্দী করা হেয়েছ|

25 প্রভু তঁার অস্ত্র ভাণ্ডার খুলেলন|
প্রভু তঁার েরাধর অস্ত্রগুিল েবর কের আনেলন|

প্রভু ঈশ্বর সবর্শিক্তমান ঐসব অস্ত্রগুিল আনেলন
কারণ কলদীয়েদর েদেশ তঁার িকছু কাজ আেছ|

26 “দূর েদেশর েলাকরা, েতামরা বািবেলর িবরুেদ্ধ দঁাড়াও|
বািবেলর শসয্ ভাণ্ডার েভেঙ্গ খুেল েফল|

বািবলেক পুেরাপুির ধ্বংস কেরা|
কাউেক জীিবত েরেখা না|

অেনক শসয্েক েযমন সূ্তপীকৃত করা হয়, েতমন বািবলবাসীেদর মৃতেদহগুিল সূ্তপীকৃত কর|
27 বািবেলর সমস্ত যুবক ষঁাড়েদর (েলাকেদর) হতয্া কর|

জন্তুেদর মত তােদর বধ কর|
তােদর পরাস্ত করার সময় এেস িগেয়েছ, তাই এটা তােদর পেক্ষ খুবই খারাপ হেব|

তােদর শািস্ত পাওয়ার সময় হেয়েছ|
28 বািবল েথেক েলাক ছুেট পালােচ্ছ|

তারা ঐ েদশ েথেক পািলেয় যােচ্ছ এবং এই সব েলাকরা িসেয়ােনর িদেক আসেছ|
তারা প্রেতয্কেক প্রভুর ধ্বংসলীলার কথা বলেছ|

তারা েলাকেদর বলেছ েয, প্রভু বািবলেক উপযুক্ত শািস্ত িদেচ্ছন|
বািবল প্রভুর উপাসনাগৃহ ধ্বংস কেরিছল তাই প্রভু বািবলেক ধ্বংস করেছন|

29 “তীরন্দাজেদর ডােকা|
তােদর বািবলেক আক্রমণ করেত বল|

ঐ সব তীরন্দাজেদর শহেরর চািরিদেক িঘের েফলেত বল|
কাউেক পালােত িদও না|

বািবলেক তােদর অপকেমর্র উপযুক্ত শািস্ত দাও|
েস অনয্ জািতেদর জনয্ যা কেরিছল, তােকও তাই কেরা|

বািবলীয়রা প্রভুেক সম্মান কেরিন|
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তারা ইস্রােয়েলর পিবত্র একজেনর সেঙ্গ খুব রূঢ় বয্বহার কেরেছ|
অতএব বািবলেক শািস্ত দাও|

30 বািবেলর যুবকেদর রাস্তায় হতয্া করা হেব|
তার সমস্ত ৈসনয্ ঐিদন মারা যােব|”

এই হল প্রভুর বাতর্ া|

31 “বািবেলর েলাকরা, েতামরা খুবই অহঙ্কারী|
এবং আিম েতামােদর িবরুেদ্ধ|”
আমােদর মািলক, প্রভু সবর্শিক্তমান এই কথাগুিল বেলন|

32 গির্বত বািবল েহঁাচট খােব এবং পেড় যােব|
েকউই তােক তুেল ধরেত এিগেয় আসেব না|

আিম তার শহরগুিলেত আগুন ধিরেয় েদব|
এই আগুন শহেরর প্রেতয্কেক এবং তার চারপােশর প্রেতয্কিট িজিনষেক সমূ্পণর্রূেপ পুিড়েয়
েদেব|”

33 প্রভু সবর্শিক্তমান বেলন:
“ইস্রােয়ল এবং িযহূদার েলাকরা হল দাস|

শত্রুরা তােদর িনেয় িগেয়িছল এবং শত্রুরা ইস্রােয়েলর েলাকেদর েযেত েদয়িন|
34 িকন্তু ঈশ্বর ঐসব েলাকেদর িফিরেয় আনেবন|

তঁার নাম হল প্রভু ঈশ্বর সবর্শিক্তমান|
িতিন ঐসব েলাকেদর সবর্শিক্ত িদেয় রক্ষা করেবন|

িতিন তােদর রক্ষা করেবন যােত িতিন েদশিটেক িবশ্রাম িদেত পােরন|
িকন্তু বািবলবাসীেদর েকান িবশ্রাম থাকেব না|”

35 প্রভু বেলন,
“তরবাির, বািবলীয়েদর তুিম হতয্া কর,
রাজার সভাসদেদর

এবং জ্ঞানী েলাকেদর হতয্া কর|
36 তরবাির বািবেলর যাজকেদর হতয্া কর|

ঐসব যাজকরা েবাকা েলাকেদর মত হেয় যােব|
তরবাির, বািবেলর ৈসনয্েদর তুিম হতয্া কর|

ঐসব ৈসনয্রা ভেয় পূণর্ হেয় যােব|
37 তরবাির বািবেলর েঘাড়া এবং যুদ্ধরথেদর হতয্া কর|
তরবাির অনয্ েদশ েথেক ভাড়া কের আনা ৈসনয্েদর হতয্া কর|

ঐসব েলাকরা ভয়াতর্ মিহলার মেতা হেব|
তরবাির বািবেলর সম্পদ ধ্বংস কর|

ঐসব সম্পদ িনেয় যাওয়া হেব|
38 তরবাির বািবেলর জলেক আঘাত কর|

ঐসব জল শুিকেয় যােব|
বািবেলর অসংখয্ মূির্ত্ত আেছ|

বািবেলর েলাকরা েয েবাকা ঐসব মূির্ত্তরা েসটাই প্রমাণ কের|
তাই ঐসব েলাকেদর ভােগ্য় অঘটন ঘটেব|
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39 “বািবল আর কখনও েলােক পিরপূণর্ হেব না|
বনয্ কুকুরসমূহ, উটপািখরা এবং মরুভূিমর অনয্ানয্ জন্তু জােনায়াররা েসখােন বাস করেব|

িকন্তু েকান েলাকই আর েসখােন েকান িদেনর জনয্ বাস করেব না|
40 ঈশ্বর সেদাম এবং ঘেমারােক

তােদর চারিদেকর শহরগুিলসহ পুেরাপুির ধ্বংস কেরেছন|
এবং েকান েলাকই ঐসব শহরগুিলেত এখন বাস কের না|

একই ভােব েকান েলাকই বািবেল বাস করেব না|
এবং েকান েলাকই আর েসখােন েকানিদন বাস করেত যােব না|

41 “েদখ, উত্তেরর েলাকরা আসেছ|
তারা একিট শিক্তশালী জািত েথেক আসেছ|

পৃিথবীর চািরিদক েথেক অেনক রাজারা একসেঙ্গ আসেছ|
42 তােদর ৈসনয্েদর তীর-বল্লম আেছ|

ৈসনয্রা িনষু্ঠর|
তােদর েকান মায়া মমতা েনই|

উৎতাল সমুদ্র গজর্ েনর মেতা
ৈসনয্রা তােদর েঘাড়ায় চেড় আসেছ|

বািবল শহর, ৈসনয্রা েতামােক আক্রমেণর জনয্ প্রস্তুত|
তারা তােদর জায়গায় দঁািড়েয় যুেদ্ধর জনয্ প্রস্তুিত িনেচ্ছ|

43 বািবেলর রাজা ঐসব ৈসনয্েদর সম্বেন্ধ শুনল|
এবং েস ভীষণ ভয়চিকত হেয় পড়ল|

েস এতই ভীত হেয় পড়ল েয তার হাত অবশ হেয় পড়ল|
তার ভয় তােক প্রসব েবদনায় কাতরােনা মিহলার মেতা যন্ত্রণা িদেত থাকল|”

44 প্রভু বেলন, “মােঝ মােঝ যদর্ ন নদীর পাশ্ববতীর্ ঘন েঝাপঝাড় েথেক
একিট িসংহ আসেব|

েযখােন েলাকরা জন্তু জােনায়ার েরেখেছ
েসই মােঠর ওপর িদেয় িসংহিট েহঁেট যােব|

এবং সমস্ত জন্তুরা ভেয় পালােব|
আিম ঐ িসংহিটর মেতা হব|

আিম বািবলবাসীেদর তােদর েদশ েথেক তাড়া করব|
এটা করার জনয্ আিম কােকই বা মেনানীত করেত পারতাম?

েকউই আমার মেতা নয়|
আমােক েমাকািবলা করার ক্ষমতা কােরার েনই| তাই আিম এটা করবই|
েকান েমষপালকই আমােক ধাওয়া করেত আসেব না|
আিম বািবেলর েলাকেদর তাড়া কের িনেয় যাব|”

45 বািবেলর প্রিত প্রভু যা করার িসদ্ধান্ত িনেয়েছন
েসই পিরকল্পনার কথা েশান|

েশান, বািবেলর েলাকেদর প্রিত
প্রভুর িসদ্ধােন্তর কথা|

শত্রুরা বািবেলর পােলর (েলাক) েছাট েছেলেমেয়েদর েজার কের েটেন িনেয় যােব|
তােদর কৃতকেমর্র জনয্ই বািবেলর চারণভূিম শূনয্ হেব|
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46 বািবেলর পতন হেব|
এবং েসই পতেন পৃিথবী েকঁেপ উঠেব|

সমস্ত জািতর েলাকরা বািবেলর
এই ধ্বংেসর কথা শুনেব|

51
1 প্রভু বলেলন,
“আিম শিক্তশালী বাতাস প্রবািহত করব|

আিম এই শিক্তশালী বাতাসেক বািবেলর িবরুেদ্ধ এবং �েলব-কামাই� এর েলাকেদর িবরুেদ্ধ
বওযােবা|

2আিম বািবলেক শষয্ েথেক তুষ েঝেড় েফলবার মত করবার জনয্
েলাক পাঠাব এবং তারা বািবলেক তুেষর মত কের েদেব|

তারা বািবল েথেক সবিকছু িনেয় েনেব|
েসনারা শহর িঘের রাখেব এবং ভয়ঙ্কর ধ্বংস ঘটেব|

3 বািবেলর েসনারা তােদর তীর ধনুক বয্বহার করেব না|
তারা এমন িক তােদর অস্ত্রশস্ত্রও তুলেব না|

বািবেলর যুবকেদর জনয্ দুঃিখত হেয়া না|
তার েসনােদর পুেরাপুির ধ্বংস কর|

4কল্দীয়েদর েদেশ বািবেলর ৈসনয্েদর হতয্া করা হেব|
বািবেলর রাস্তায় তারা গুরুতরভােব আহত হেব|”

5 প্রভু সবর্শিক্তমান
ইস্রােয়ল এবং িযহূদােক িবধবা মিহলােদর মেতা একাকী েফেল চেল যান িন|

ঈশ্বর ঐসব েলাকেদর তয্াগ কেরন িন|
না! ঐ েলাকরা েদাষী|

তারা ইস্রােয়েলর পিবত্র একজনেক তয্াগ কেরিছল|
তারা তয্াগ করেলও ঈশ্বর তােদর তয্াগ কেরন িন|

6 বািবল েথেক পািলেয় যাও|
পালাও িনেজেদর জীবন বঁাচােত|
বািবেলর পােপর জনয্ েসখােন েথেক িনহত হেয়া না|

তােদর অপকেমর্র জনয্ ঈশ্বেরর বািবলীয়েদর শািস্ত েদবার সময় এেসেছ|
বািবল তার েযাগয্ শািস্ত পােবই|

7 বািবল িছল প্রভুর হােতর স্বণর্ েপয়ালার মেতা|
বািবল েগাটা পৃিথবীেক মদয্প বািনেয়েছ|

জািতগুিল বািবেলর মদ পান কেরেছ|
তাই তােদর মিস্তেষ্কর এই িবকৃিত|

8 বািবেলর হঠাৎ  পতন হেব|
িছন্ন িভন্ন হেয় যােব| তার জনয্ কঁােদা|

তার যন্ত্রণা উপশেমর জনয্ ওষুধ দাও!
েস সুস্থ হেতও পাের|
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9আমরা বািবলেক সুস্থ করার েচষ্টা কেরিছ|
িকন্তু েস সুস্থ হেত পারেব না|

তাই আমােদর প্রেতয্েকর উিচৎ 
তােক তয্াগ কের িনেজেদর েদেশ িফের যাওয়া|

স্বেগর্র ঈশ্বর িঠক করেবন তার শািস্ত|
িতিনই িঠক করেবন বািবেল িক হেব|
10 প্রভু আমােদর জনয্ও প্রিতরক্ষার বয্বস্থা কেরেছন|

এেসা, িসেয়ান েসই সব কথা বেলা|
এখন বেলা, প্রভু আমােদর ঈশ্বেরর কৃত কেমর্র কথা|

11 তীরগুিল তীক্ষ্ণ কেরা|
বমর্ তুেল নাও|

ঈশ্বর মাদীয় রাজােদর উেত্তিজত কের তুলেলন|
িতিন তােদর উেত্তিজত কের তুলেবন|

কারণ িতিন বািবলেক ধ্বংস করেত চান|
বািবেলর েলাকেদর প্রভু তােদর পাওনা শািস্ত েদেবন|

েজরুশােলেম প্রভুর উপাসনাগৃহগুিল ধ্বংস কেরিছল বািবল|
এর জনয্ েয শািস্ত তােদর পাওয়া উিচৎ প্রভু তাই েদেবন|

12 বািবেলর প্রাচীরগুিলর িবরুেদ্ধ একিট ধ্বজা েতাল|
আরও রক্ষী আেনা|

নজরদার িনেয়াগ কেরা|
ৈতরী হও েগাপন আক্রমেণর জনয্|

প্রভু িনেজর পিরকল্পনা মত কাজ কের যােবন|
বািবেলর েলাকেদর িবরুেদ্ধ িতিন তঁার কথা মত সবিকছুই করেবন|

13 বািবল তুিম গভীর জেলর কােছ বাস কেরা|
েকাষাধয্ক্ষেদর সেঙ্গ সেঙ্গ তুিমও ধনী|
েতামার সমািপ্ত সমাগত| এটাই েতামার ধ্বংেসর সময়|

14 প্রভু সবর্শিক্তমান এই প্রিতশ্রুিতর সময় তঁার নাম বয্বহার কেরিছেলন:
“বািবল আিম েতামােক বহু শত্রু ৈসনয্ িদেয় ভের েদব|

তারা দ্রুত শসয্ িবনাশকারী কীেটেদর মেতা হেব|
তারা েতামার িবরুেদ্ধ যুদ্ধ জয় করেব এবং েতামার ওপর দঁািড়েয় িবজয় উল্লাস করেব|”

15 প্রভু তঁার মহান ক্ষমতাবেল পৃিথবীর সৃষ্টি কেরেছন|
এই িবশ্ব গড়েত িতিন তঁার জ্ঞানেক বয্বহার কেরিছেলন|
আকাশেক িবসৃ্তত করেত তঁার িনেজর বুিদ্ধ বয্বহার কেরেছন|

16 যখন িতিন বজ্র িনেঘর্াষ কেরন, আকােশর জল গজর্ ন কের ওেঠ|
িতিনই পৃিথবীর ওপের েমঘ পাঠান|

িতিন বৃষ্টির সেঙ্গ িবদুয্েতর ঝলকািন পাঠান|
িতিনই তঁার গুদাম েথেক এেন েদন বাতাস|

17 িকন্তু মানুষ এতই েবাকা েয
তারা বুঝেত পাের না ঈশ্বর িক কেরেছন|

দক্ষ কািরগররা ভ্রান্ত েদবতার মূির্ত্ত বানায়|
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েসই মূির্ত্ত একমাত্র ভ্রান্ত েদবতারই|
েসগুিল েয কেরেছ েসই কািরগেরর েবাকািম

তারা েদিখেয় েদয়| েসই মূির্ত্ত জীবন্ত নয়|
18 েসই মূির্ত্তগুিল মূলয্হীন|

যারা বািনেয়েছ তারা িনেজরাই হািসর েখারাক হেয়েছ|
তােদর িবচােরর সময় আসেব

এবং মূির্ত্তগুিল ধ্বংস হেব|
19 িকন্তু যােকােবর িনয়িত (ঈশ্বর) ঐ মূলয্হীন মূির্ত্তগুেলার মত নয়|
মানুষ ঈশ্বর বানায় না,

ঈশ্বরই মানুষ বানায়|
সব িকছুর সৃষ্টিকতর্ া ঈশ্বর|

তঁার নাম প্রভু সবর্শিক্তমান|

20 প্রভু বলেলন, “বািবল, তুিম আমার গদা|
জািতগুিলেক ধ্বংস করেত আিম েতামােক বয্বহার কেরিছ|
বয্বহার কেরিছ েতামােক রাজয্গুিল ধ্বংেসর কােজ|

21অশ্ব ও অশ্বােরাহীেক ধ্বংেসর কােজ েতামােক বয্বহার কেরিছ|
আিম েতামােক রথসমূহ ও তােদর চালকেদর ধ্বংস করবার জনয্ বয্বহার কেরিছ|

22 তুিম আমার দ্বারা বয্বহৃত হেয়েছা পুরুষ ও মিহলা ধ্বংেসর কােজ,
আিম েতামােক বয্বহার কেরিছ পুরুষ, বৃদ্ধ ও যুবকেদর িবনােশর কােজ|
তরুণ তরুণীেদর িবনােশর কােজ েতামােক বয্বহার কেরিছ|

23আিম েতামােক েমষপালক ও তার পালেক সমূ্পণর্রূেপ ধ্বংস করবার জনয্ বয্বহার কেরিছ|
কৃষকেদর ও গরুেদর সমূ্পণর্রূেপ ধ্বংস করবার জনয্ েতামােক বয্বহার কেরিছ|
রাজয্পাল ও গুরুত্বপূণর্ আিধকািরকেদর চূণর্-িবচূণর্ করেত েতামােক বয্বহার কেরিছ|

24 িকন্তু বািবলেক তােদর উপযুক্ত শািস্ত েদব|
িসেয়ােনর প্রিত েয সমস্ত কুকমর্গুিল তারা কেরিছল তার জনয্ আিম তােদর মূলয্ িদেত বাধয্ করব|
িযহূদা আিম েতামার সামেন ওেদর শািস্ত েদব|”

এই সব প্রভু বেলেছন|

25 প্রভু বেলন,
“বািবল, তুিম ধ্বংসকারী পাহােড়র মেতা

এবং আিম েতামার িবরুেদ্ধ|
বািবল, তুিম েগাটা েদশেক ধ্বংস কেরেছা, আিম েতামার িবরুেদ্ধ|

আিম েতামার িবরুেদ্ধ হাত রাখব|
আিম েতামােক দূরােরাহ পাহাড়গুিলর েথেক গিড়েয় েফেল েদব|

আিম েতামােক পুেড় যাওয়া পাহােড় পিরণত করব|
26 মানুষ বািড় ৈতরী করেত বািবল েথেক পাথর িনেত পারেব না|

িভিত্ত প্রস্তরসমূেহর মত বয্বহার করবার জনয্ যেথষ্ট বড় পাথর সমূহও পাওয়া যােব না|
েকন? কারণ েতামার শহর িচর কােলর মত ভাঙ্গা পাথেরর কুিচর মেতা হেব|”
এই সব প্রভু বেলেছন|

27 “হােত যুদ্ধ ধ্বজা তুেল নাও!
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সমস্ত জািতগুিলর মেধয্ েভরী বাজাও|
বািবেলর িবরুেদ্ধ যুেদ্ধর জনয্ সব জািতেক প্রস্তুত কেরা|
বািবেলর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করার জনয্

অরারট, িমিন্ন ও অিস্কনস রাজয্েক ডােকা|
28 তার িবরুেদ্ধ যুেদ্ধর জনয্ েসনানায়ক েবেছ নাও|

এত েবশী েঘাড়া পাঠাও যােত ওরা শসয্ িবনাশকারী পতঙ্গ পােলর মত হেয় ওেঠ|
জািতগুিলেক তার িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করবার জনয্ প্রস্তুত কেরা|

মাদীয় রাজােদর ৈতরী কেরা|
তােদর রাজয্পালেদর ও গুরুত্বপূণর্ আিধকািরকেদর প্রস্তুত কেরা|
29 েদশটা যন্ত্রণায় কাতরােনার মেতা কঁাপেব|

বািবেলর জনয্ প্রভুর েয পিরকল্পনা করেছ েসগুেলা পালেনর সময় েকঁেপ উঠেব|
বািবলেক পিরতয্ক্ত মরুেত পিরণত করার

পিরকল্পনা রেয়েছ প্রভুর|
30 বািবেলর েসনারা যুদ্ধ থািমেয় দুেগর্ েথেক যােব|

তােদর শিক্ত চেল িগেয়েছ|
তারা হল ভীত মিহলােদর মেতা|

বািবেলর বািড়গুিল জ্বলেছ|
তার ফটকগুিলর

আগলসমূহ েভেঙ্গ িগেয়েছ|
31 একজন বাতর্ াবাহকেক অনয্ জন অনুসরণ করেছ|

বাতর্ াবাহকরাই বাতর্ াবাহকেদর অনুসরণ করেছ|
তারা বািবেলর রাজােক বেল েয

তার সমগ্র শহর অিধকৃত হেয় িগেয়েছ|
32 েয জায়গা িদেয় মানুষ নদী পার হয় েসই জায়গাও অিধকৃত|
নদীর ধার বরাবর ঘােসর জিম পুড়েছ|

বািবেলর সব েলাকরাই আতিঙ্কত|”

33 সবর্শিক্তমান প্রভু, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর বেলন,
“বািবল হেচ্ছ একিট মাড়ােনা ভূিমর মেতা|

ফসল কাটার সময় েলাকরা শসয্ ঝােড় তােক তুষ েথেক আলাদা করবার জনয্|
বািবলেক মারবার সময় খুব শীঘ্রই আসেছ|”

34 িসেয়ােনর েলাকরা বলেব, “বািবেলর রাজা নবূখিদ্রত্ সর অতীেত আমােদর ধ্বংস কেরেছ|
অতীেত নবূখিদ্রত্ সর আমােদর আঘাত কেরেছ|

আমােদর েলাকেদর দূের িনেয় িগেয়
আমােদর খািল পােত্রর মেতা কের েছেড়েছ|

েস আমােদর সমস্ত ভােলা িজিনষগুিল িনেয় িগেয়িছল এবং আমােদর ছঁুেড় েফেল িদেয়িছল|
েস একজন ৈদতয্াকার দানব েয ভরেপট না হওয়া পযর্ন্ত সব িকছুেক েখেয় েনয়|

েস আমােদর যা িকছু ভােলা িছল তা িনেয় িনেয়
আমােদর দূের ছঁুেড় েফেল িদেয়েছ|

35 বািবল আমােদর আঘাত করেত ভয়ঙ্কর িজিনস ঘিটেয়িছল|
এখন আমরা চাই েয বািবেল ঐসব ঘটনা ঘটুক|”
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িসেয়ােনর েলাকরা ঐসব িজিনসগুিলর কথা বলেব:
“আমােদর েলাকেদর হতয্া করার জনয্ বািবেলর েলাকরা েদাষী|

এখন অপকেমর্র জনয্ তােদর শািস্ত হেচ্ছ|”
েজরুশােলম শহর ঐসব িজিনসগুিলর কথা বলেব|
36 তাই প্রভু বেলন,
“িযহূদা, আিম েতামােক রক্ষা করব|

বািবেলর শািস্ত প্রদান আিম িনিশ্চত করব|
আিম বািবেলর সমুেদ্রর জল শুিকেয় েদব
এবং তার জেলর প্রবাহ বন্ধ কের েদব|

37 বািবল ধ্বংসসূ্তেপ পিরণত হেব|
বািবল বনয্ কুকুেরর বাসস্থান হেব|

ধ্বংসসূ্তপ েদেখ েলাকরা অবাক হেয় যােব|
বািবেলর কথা ভাবার সময় েলাকরা তােদর মাথা নাড়েব|

বািবল এমন একটা জায়গায় পিরণত হেব
েযখােন েকান েলাক বাস করেব না|

38 “বািবেলর েলাকরা গজর্ নরত িসংেহর মত|
তারা িসংহশাবেকর মত গজর্ ন করেছ|

39ঐসব েলাকরা শিক্তশালী িসংেহর মেতা আচরণ করেছ|
আিম তােদর জনয্ একিট েভাজসভা েদব|
আিম তােদর দ্রাক্ষারস পান করাব|

তারা সুসমেয়র মেতা হাসেব
এবং তারপর তারা িচর িদেনর জনয্ ঘুিমেয় পড়েব|
তারা আর কখনও উেঠ দঁাড়ােব না|”

প্রভু এই কথাগুিল বেলন|
40 “বািবেলর েলাকরা বধ হওয়ার জনয্ অেপক্ষারত েমষ এবং ছাগেলর মত হেব|
আিম তােদর কসাই-খানায িনেয় যাব|

41 “েশশক পরািজত হেব|
পৃিথবীর সব েচেয় গির্বত শহর বন্দী হেব|
অনয্ানয্ জািতর েলাকরা বািবেলর িদেক তাকােব|

এবং তারা এমন সব িজিনস েদখেব েয ভয় পােব|
42 সমুদ্র বািবেলর ওপর িদেয় বেয় যােব|

এর গজর্ নরত েঢউ তােক আচ্ছািদত করেব|
43 বািবেলর শহরগুিল ধ্বংস প্রাপ্ত হেব এবং শূনয্ হেয় যােব|
বািবল শুষ্ক মরুভূিমেত পিরণত হেব|

এটা জনমানবহীন একটা েদেশ পিরণত হেব|
েলাকরা বািবেলর ওপর িদেয় চলাচলও করেত পারেব না|

44আিম বািবেল েবল মূির্ত্তেক শািস্ত েদব|
ঐ মূির্ত্ত যােদর িগেল েখেয়েছ বিম কিরেয় তােদর েবর কের আনব|

বািবেলর চাির িদেকর প্রাচীর েভেঙ্গ পড়েব|
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এবং অনয্ জািতর েলাকরা বািবেল আসা বন্ধ করেব|
45আমার েলাকরা, েতামরা বািবল েছেড় েবিরেয় এস|

িনেজেদর জীবন বঁাচােত েদৗেড় পািলেয় এস|
প্রভুর ভয়ঙ্কর েরাধ েথেক দূের সের এস|

46 “আমার েলাকরা, আশা হািরেয়া না|
গুজব ছড়ােব িকন্তু েতামরা ভীত হেব না|

একটা গুজব আসেব এবছের|
অনয্ গুজব আসেব পেরর বছের|

েদেশ ভয়ঙ্কর যুেদ্ধর গুজব আসেব|
শাসকরা এেক অপেরর িবরুেদ্ধ লড়াই করেছ এই গুজবও আসেব|
47 বািবেলর মূির্ত্তগুেলােক শািস্ত েদওয়ার সময়

িনিশ্চত ভােবই আসেব|
আিম তােদর িনশ্চয়ই শািস্ত েদব|
এবং েগাটা বািবল েদশ তােত লিজ্জত হেব|

রাস্তার ওপের অেনক মৃতেদহ পেড় থাকেব|
48 তখন স্বগর্ ও মতর্ এবং তার মেধয্ যত িকছু আেছ

বািবেলর বয্াপাের আনেন্দ উল্লাস করেব|
তারা উল্লাস করেব কারণ উত্তর েথেক একিট েসনাবািহনী এেস

বািবেলর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেব|”
প্রভু এই কথাগুিল বেলন|

49 “বািবল ইস্রােয়লীয়েদর হতয্া কেরিছল|
বািবল পৃিথবীর প্রেতয্কিট জায়গার েলাকেদর হতয্া কেরিছল|

তাই বািবেলর পতন অবশয্ই হেব|
50 েতামরা েলাকরা, যারা তরবািরর হাত েথেক পািলেয় এেসেছ,

েতামরা যিদ বঁাচেত চাও তেব েতামােদর বািবল পিরতয্াগ করেত হেব|
তাড়াতািড় কর, অেপক্ষা কেরা না|

েতামরা দূরবতীর্ েদেশ আছ|
িকন্তু েযখােনই থাক না েকন প্রভুেক স্মরণ কর এবং েসই সেঙ্গ েজরুশােলমেকও স্মরণ কর|”

51 “আমরা িযহূদার েলাকরা লিজ্জত|
আমােদর অপমান করা হেয়েছ|

েকন? কারণ িবেদশীরা এেস
পিবত্রস্থান প্রভুর উপাসনাগৃেহ ঢুেক পেড়েছ|”

52 প্রভু বেলন, “বািবেলর মূির্ত্তেদর
আমার শািস্ত েদওয়ার সময় আসেছ|

েস সময় ঐ েদেশর সবর্ত্র
আহত েলাকরা যন্ত্রণায় কঁাদেব|

53 বািবল হয়েতা আকাশ না েছঁায়া পযর্ন্ত উঠেত পাের|
বািবল তার দুগর্গুিলেক হয়েতা শিক্তশালী করেত পাের|
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িকন্তু আিম ঐ শহেরর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করার জনয্ েলাক পাঠাব|
এবং ঐ সব েলাকরা তােক ধ্বংস করেব|”

প্রভু এই কথাগুিল বেলন|

54 “আমরা বািবেলর েলাকেদর কান্না শুনেত পাব|
েলাকরা বািবেলর সমস্ত িজিনসপত্র ধ্বংস করেছ, েসই ধ্বংেসর শব্দ আমরা শুনেত পাব|

55 প্রভু বািবলেক খুব তাড়াতািড় ধ্বংস করেবন|
িতিন শহেরর িচৎকার শব্দ থািমেয় েদেবন|

শত্রুরা সমুদ্র গজর্ েনর মেতা িচৎকার করেত করেত আসেব|
েলাকরা চারিদক েথেক েস শব্দ শুনেত পােব|

56 েসনারা আসেব এবং বািবলেক ধ্বংস করেব|
বািবেলর ৈসনয্েদর বন্দী করা হেব এবং তােদর ধনুক েভেঙ্গ েদওয়া হেব|

েকন? কারণ প্রভু এখানকার েলাকেদর তােদর অপকেমর্র শািস্ত িদেচ্ছন|
প্রভু তােদর েযাগয্ শািস্ত পুেরাপুির েদেবন|

57আিম বািবেলর সমস্ত জ্ঞানী মানুষ
এবং গুরুত্বপূণর্ পদািধকারীেদর মাতাল করব|

আিম রাজয্পাল, আিধকািরক
এবং েসনােদরও মাতাল করব|

তারপর তারা িচর কােলর জনয্ ঘুিমেয় পড়েব|
তারা আর কখনও েজেগ উঠেব না|”

রাজা এই কথাগুিল বলেলন|
তঁার নাম প্রভু সবর্শিক্তমান|

58 প্রভু সবর্শিক্তমান বেলন,
“বািবেলর েমাটা শিক্তশালী েদওয়াল েভেঙ্গ েফলা হেব|

তার উঁচু ফটকগুিল পুিড়েয় েদওয়া হেব|
বািবেলর েলাকরা কেঠার পিরশ্রম করেব|

িকন্তু এটা তােদর েকানও কােজই আসেব না|
শহরেক রক্ষা করার েচষ্টা করেত িগেয়

তারা খুবই ক্লান্ত হেয় পড়েব|
িকন্তু তারা শুধুমাত্র জ্বলন্ত িশখার জ্বালানী হেব|”

িযরিময় বািবেল একিট বাতর্ া পাঠাল
59 এটা হল েসই বাতর্ া েযটা িযরিময় উচ্চপদস্থ কমর্চারী সরায়েক িদেয়িছেলা| সরায় হল েনিরেযর পুত্র|

েনিরয হল মহেসেয়র পুত্র| সরায় িযহূদার রাজা িসিদিকেয়র সেঙ্গ বািবেল িগেয়িছল| এটা িসিদিকেয়র
রাজত্ব কােলর চতুথর্ বছের ঘেটিছল| েস সমেয় িযরিময় সরায়েক এই বাতর্ া িদেয়িছল| 60 বািবেল েয সব
ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটেব তা িযরিময় একটা িবেশষ ধরেণর খাতায় িলেখিছল| বািবল সম্পেকর্ যাবতীয় ঘটনার
কথা েস িলেখিছল|

61 িযরিময় সরায়েক বলল, “সরায় বািবেল যাও| বাতর্ াগুিল েসখােন পাঠ করেব| সবাই েযন িনিশ্চত
ভােব এই বাতর্ াগুিল শুনেত পায়| 62 তারপর বল: �প্রভু আপিন বেলিছেলন েয আপিন বািবলেক ধ্বংস
করেবন| আপিন বািবলেক এমন ভােব ধ্বংস করেবন েয েসখােন েকান জনপ্রাণী েবঁেচ থাকেব না| এই
েদশিট িচর কােলর ধ্বংসসূ্তেপ পিরণত হেব|� 63 এই খাতািট পাঠ করার েশেষ, এর সেঙ্গ একিট পাথর
বঁাধেব| তারপর এই খাতািট ফরাৎ নদীর জেল ছঁুেড় েফেল েদেব| 64তারপর বলেব, �একই ভােব, বািবলও
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ডুেব যােব| বািবল আর কখনও উেঠ দঁাড়ােব না| বািবল ডুেব যােব কারণ ভয়ঙ্কর সব ঘটনা আিম এখােন
ঘটাব|� ”
িযরিমেয়র কথা এখােন েশষ হল|

52
েজরুশােলেমর পতন

1 িসিদিকয় 21বছর বয়েস িযহূদার রাজা হন| িতিন 11 বছর েজরুশােলেম রাজত্ব কেরন| িসিদিকেয়র
মা হেলন হমুটল| িতিন িছেলন িযরিমেয়র কনয্া| িলব্না নামক শহের হমুটল থাকেতন| 2 িসিদিকয় পাপ কাজ
কের েবড়ােতন|অেনকটা রাজা িযেহায়াকীেমর মেতা| িসিদিকেয়র এইসব অসৎ কমর্সমূহ প্রভু পছন্দকেরন
িন| 3 প্রভু েজরুশােলম ও িযহূদার প্রিত এত েরেগ েগেলন েয অবেশেষ িতিন তােদর তঁার সামেন েথেক
ছঁুেড় েফেল িদেলন|
িসিদিকয় বািবেলর রাজার িবরুেদ্ধ িবেদ্রাহ েঘাষণা করেলন| 4 সুতরাং িসিদিকেয়র শাসেনর নবমতম

বছেরর দশম মােসর দশম িদেন বািবেলর রাজা নবূখিদ্রত্ সর েজরুশােলম আক্রমণ কেরন| বািবেলর
রাজার সেঙ্গ তঁার সমস্ত েসনাবািহনী িছল|তারা েজরুশােলেমর বাইের অস্থায়ী িশিবর গেড়|তারপর তারা উঁচু
প্রাচীেরর মত বঁাধ ৈতরী করল যােত এই প্রাচীরগুিলর ওপর উেঠ অনায়ােস েজরুশােলেম প্রেবশ করা যায়|
5 েজরুশােলম শহর বািবেলর েসনােদর দ্বারা িসিদিকেয়র রাজত্ব কােলর প্রায় একাদশ বছর পযর্ন্ত অবরুদ্ধ
িছল| 6ঐ বছেরর চতুথর্ মােসর নবম িদেন শহেরর সমস্ত খাদয্ িনঃেশিষত হেয় েগল| েলাকেদর জনয্ আর
েকান খাদয্ই রইল না| 7 কু্ষধায় পাগল প্রায় অবরুদ্ধ শহরবাসীেদর িঠক ঐ সময়ই বািবেলর ৈসনয্রা আক্রমণ
করল| িযরিময়র ৈসনয্রা রােতর অন্ধকাের দুই প্রাচীেরর মধয্বতীর্ প্রেবশদ্বার িদেয় পালােত লাগল| বািবেলর
েসনারা চািরিদক িঘের থাকেলও রাজার বাগােনর কােছর েগট িদেয় েজরুশােলেমর েসনারা শহর ছাড়েত
থােক| এই পলায়নরত েসনােদর গন্তবয্স্থল িছল দূরবতীর্ মরুভূিম|

8 বািবেলর ৈসনয্দল িসিদিকয়েক তাড়া করল| অবেশেষ িযরীেহার সমতলভূিমেত তারা তােক ধরেত
সফল হয়| িসিদিকেয়র সব ৈসনয্রা পািলেয় যায়| 9 বন্দী িসিদিকয়েক িরব্লা শহের বািবেলর রাজার
কােছ হািজর করােনা হয়| হমাৎ েদেশই িরব্লা শহর| এখােন বািবেলর রাজা িসিদিকেয়র শািস্ত িনধর্ারণ
কের| 10 বািবেলর রাজা প্রথেম িসিদিকেয়র পুত্রেক হতয্া কের| িনজ সন্তােনর এমন মমর্ািন্তক মৃতুয্েক
প্রতয্ক্ষ করেত হেয়েছ িসিদিকয়েক| বািবেলর রাজা িসিদিকয়েক তঁার পুত্রেদর হতয্া সাক্ষী হেত বাধয্
কেরিছেলন| িতিন িযহূদার রাজকমর্চারীেদরও িরব্লােত হতয্া কেরিছেলন| 11 এর পর বািবেলর রাজার
িনেদর্ েশ িসিদিকেয়র দুই েচাখ উপেড় েনওয়া হয়| িপতেলর েচেন েবঁেধ িসিদিকয়েক বািবেল এেন কারারুদ্ধ
করা হয়| মৃতুয্র িদন পযর্ন্ত িসিদিকয় এই কারাগােরই িছেলন|

12 বািবেলর রাজার িবেশষ রক্ষী িছল নবূষরদন| রাজা নবূখিদ্রত্ সেরর শাসেনর উনিবংশিত বছেরর*
পঞ্চম মােসর দশম িদেন নবূষরদন েজরুশােলেম আেসন| 13 প্রভুর উপাসনালয েস পুিড়েয় েদয়|
েজরুশােলেম সমস্ত বািড়সমূহ এবং রাজপ্রাসাদ নবূষরদেনর িনেদর্ েশ পুিড়েয় েফলা হয়| 14 বািবলীয়
ৈসনয্দল েজরুশােলেমর চািরিদেকর প্রাচীরগুেলা েভেঙ িদেয়িছল| এই েসনােদর েনতৃেত্ব িছেলন
নবূষরদন| 15 সমস্ত েলাকরা যারা েজরুশােলম শহের বন্দী হেয়িছল, তােদর বািবল িনেয় যাওয়া হেয়িছল|
তাছাড়া আেগই যারা আত্মসমপর্ণ কেরিছল তােদরও বন্দী কের বািবেল িনেয় আেস নবূষরদন| দক্ষ
কািরগরেদরও েস বািবেল আেন| 16 িকন্তু নবূষরদন িকছু খুব গরীব েলােকেদর েফেল েরেখ যায়| েস
তােদর েক্ষতগুিলেত এবং দ্রাক্ষা েক্ষগুিলেত কাজ করবার জনয্ েরেখ যায়|

17 বািবেলর েসনারা উপাসনালেয়র িপতেলর থাম েভেঙ েদয়| তারা প্রভুর উপাসনাগৃেহ খঁুিটগুিল ও
িপতেলর ট্য়াঙ্কও েভেঙ েদয়| সমস্ত িপতলই তারা বািবেল বেয় িনেয় িগেয়িছল| 18 বািবেলর েসনারা
উপাসনালেয়র বয্বহৃত িপতেলর সমস্ত মূলয্বান সামগ্রী লুঠ কের েনয়| ধাতুর ৈতির েছাট বড় মােপর পাত্র,
েবলচা, েমামবািতদান তারা িনেয় যায়| 19 রাজার িবেশষ রক্ষীেদর েনতা এই সব িজিনসগুিল লুট কের িনেয়
* 52:12: রাজা � বছর অথর্াৎ খৃষ্টপূবর্ 587
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িগেয়িছল: লুিণ্ঠত সামগ্রীর মেধয্ েবিসন, বািতদান, আগুেনর পাত্র, বড় আকােরর পাত্র, েপয় ৈনেবদয্র
সাজ সরঞ্জাম প্রভৃিত উেল্লখেযাগয্| েস েসানা ও রূেপার ৈতরী সমস্ত িজিনসপত্র লুঠ কেরিছল| 20 েসআেরা
িনেয়িছল: স্তম্ভ দুিট, নীেচ 12িট ষঁাড়সহ সমুদ্রিট এবং অস্থাবর খঁুিটগুিল| এগুেলা সব রাজা শেলামন ৈতরী
কেরিছেলন| এটাও েস লুঠ কের| িপতেলর ৈতরী এই সব িজিনসগুিল এত ভারী িছল েয তা ওজন করা
েযত না|

21 স্তম্ভগুিলর উচ্চতা িছল 27ফুট | প্রিতিট স্তম্ভ িছল 18 ফুট চওড়া ও ফঁাপা| প্রিতিট স্তেম্ভর েদওয়াল
4 ইিঞ্চ পুরু িছল| 22 স্তেম্ভর ওপেরর িপতেলর চূড়া িছল 7/1-2 ফুট উঁচু| ওটা একিট জােলর মত নকশা
ও িপতেলর ৈতরী েবদানা িদেয় সাজােনা িছল| 23 স্তেম্ভর েদওয়ােল 96 িট এবং সব িমিলেয় েমাট 100
িট েখাদাই করা েবদানা েদখা েযত|

24 নবূষরদন ও তারা িবেশষ রক্ষী বািহনী সরায় এবং সফিনয়েক বন্দী কের| সরায় িছেলন প্রধান যাজক|
সফিনয়র পদ িছল পরবতীর্ উচ্চতম যাজক| উপাসনালেয়র িতন দ্বাররক্ষীও বন্দী হয়| 25 িবেশষ রক্ষী
বািহনীর প্রধান যুদ্ধরত েলাকেদর ভারপ্রাপ্ত আিধকািরকেক বন্দী করল| রাজার সাত উপেদষ্টা বন্দী হয়| 60
জন সাধারণ েলাকসহ একজন েলখক িযিন েলাকেদর েসনািবভােগ েদবার ভারপ্রাপ্ত িছেলন, সবাই বন্দী
হেয়িছল| সমস্ত বন্দীেদর েজরুশােলম েথেক বািবেল িনেয় যাওয়া হেয়িছল| 26 নবূষরদন, ৈসনয্াধক্ষ ঐ
সমস্ত েলােকেদর িরব্লা, েযখােন বািবেলর রাজা িছেলন েসখােন িনেয় েগল| 27 বন্দীেদর িনেয় নবূষরদন
িরব্লা শহের আেস| িরব্লা হমাৎ েদেশ অবিস্থত| এই শহেরই বািবেলর রাজা অবস্থান করিছেলন| রাজার
িনেদর্ েশ সমস্ত বন্দীেদর হতয্া করা হয়| একই ভােব িযহূদা েথেক েলােকেদর বন্দী কের এেন হতয্া করা
হল|
তাই, িযহূদার েলাকেদর তােদর েদশ েথেক িনবর্াসন েদওয়া হল| 28 এই ভােব নবূখিদ্রত্ সর অেনক

েলাকেক বন্দী কেরন:

নবূখিদ্রত্ সেরর রাজত্ব কােলর সপ্তম বছের িযহূদা েথেক 3023 জনেক বন্দী কের আনা হেয়িছল|
29 তঁার রাজত্ব কােলর অষ্টাদশ বছের েজরুশােলম েথেক েনওয়া বন্দীেদর সংখয্া িছল 832 জন|
30 রাজা নবূখিদ্রত্ সেরর ত্রেযািবংশিততম বছেরর রাজেত্বর সময় নবূষরদন িযহূদা েথেক 745 জনেক
বন্দী কের আেনন|

েমাট 4600 মানুষ বন্দী হেয়িছল রাজার এই িনেদর্ েশ| এেদর বন্দী কেরিছল িবেশষ রক্ষীবািহনীর েনতা
নবূষরদন|

িযেহায়াখীন মুক্ত হল
31 িযহূদার রাজা িযেহায়াখীন 37 বছর বািবেলর কারাগাের বন্দী িছল| িযেহায়াখীেনর কারাবােসর

সঁাইিত্রশতম বেষর্ বািবেলর রাজা ইিবল মেরাদক করুণা কের তােক মুিক্ত েদন| িতিন দ্বাদশ মােসর 25তম
িদেন িযেহায়াখীনেক মুিক্ত েদন| ইিবল ঐ বছেরই বািবেলর রাজা হেয়িছল| 32 রাজা ইিবল-মেরাদক িযহূদার
রাজা িযেহায়াখীেনর প্রিত দয়াপরবশ হেয় ভাল বয্বহার কেরন| অনয্ রাজারা যারা তঁার সেঙ্গ বািবেল িছল,
তােদর তুলনায় িযেহায়াখীনেক উচ্চতর পেদ সম্মািনত কেরিছেলন| 33 িযেহায়াখীন তার কারা-বস্ত্র খুেল
েফেলিছল এবং তােক নতুন েপাশাক েদওয়া হেয়িছল| শুধু তাই নয় েস জীবেনর বাকী সময় রাজার
েটিবেল বেস খাওয়া দাওয়া কেরিছল| 34 বািবেলর রাজা প্রিতিদন িযেহায়াখীনেক অনুদান িদত| এই অনুদান
িযেহায়াখীেনর মৃতুয্র আেগ পযর্ন্ত চালু িছল|
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িযরিময়র িবলাপ

সবর্নাশ েদেখ েজরুশােলেমর কান্না
1 হায় েজরুশােলম! এক কােল েস িছল েলােক পিরপূণর্|

িকন্তু বতর্ মােন শহরিট ভীষণ জনশূনয্!
েজরুশােলম একদা িবেশ্বর েসরা শহর িছল|

িকন্তু এখন তার রূপ িবধবা মিহলার মেতা|
একসময় েস* িছল অেনক শহেরর মেধয্ রাণীর মেতা|

িকন্তু এখন েস দােস পিরণত|
2 রােত করুণ সুের কঁােদ েজরুশােলম|

তার গাল েবেয় অশ্রুধারা নােম|
সান্ত্বনা েদওয়ার মেতা তার েকউ েনই|

অেনক েপ্রিমক তার প্রিত বনু্ধভাবাপন্ন িছল|
িকন্তু এখন তােক সান্ত্বনা েদবার েকউ েনই|

তার সব বনু্ধরাই তােক প্রতারণা কেরেছ|
বনু্ধরা এখন তার শত্রুেত পিরণত হেয়েছ|

3 িযহূদা ভীষণ রকেমর শািস্ত ও যন্ত্রনা েপেয়িছল
এবং তারপর িযহূদােক বন্দী করা হয়|

িযহূদা অনয্ েদেশ বাস করেছ|
িকন্তু েস িবশ্রাম পােচ্ছ না|

েলাকরা তােক তাড়া করেছ|
তােক তারা সঙ্কীণর্ উপতয্কাগুিলর ওপর তাড়া করেছ এবং তােক ধের েফলেছ|

4 িসেয়ােন যাবার পথঘাটগুিল েশাকাহত|
কারণ উৎসব পালন করেত েকউ িসেয়ােন আসেছ না|

িসেয়ােনর প্রেবশ দ্বারগুিল ধ্বংস হেয় িগেয়েছ|
যাজকরা েসখােন গভীর দীঘর্শ্বাস েফলেছ|

িসেয়ােনর যুবতী েমেয়রা হতবাক|
েমাট কথা েস দুঃেখ ভারাক্রান্ত|

5 েজরুশােলেমর শত্রুরা জয়ী হেয়েছ|
তার শত্রুরা এখন িনয়ন্ত্রনাধীন|

তার িবপক্ষীরা আরােম বাস কের|
এটা ঘেটেছ কারণ বহু পােপর জনয্ই প্রভু থােক শািস্ত িদেয়েছন|

তঁার সন্তানরা চেল িগেয়েছন,
শত্রুরা তােদর বন্দী কের িনেয় িগেয়েছন|

6 িসেয়ােনর েলাকেদর েসৗন্দযর্ আর েনই|
তার েনতারা হিরেণর মেতা|

শিক্ত না থাকেলও তারা ছুেট পালােচ্ছ|
কারণ অেনেকই তােদর ধরার জনয্ তাড়া করেছ|

7 পুরােনা িদেনর কথা েজরুশােলম ভাবেছ|
* 1:1: েস সমস্ত কিবতািটেত েজরুশােলমেক আলংকািরক ভােব এক নারীরূেপ বণর্না করা হেয়েছ|
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ভাবেছ েসই সমেয়র কথা
যখন েস যন্ত্রণা েভাগ করিছল এবং ছিড়েয় পেড়িছল|

তার সমস্ত মূলয্বান িজিনষ হারােনার কথা|
পুরােনা িদেনর উেল্লখেযাগয্ মধুর ঘটনার কথা|

শত্রুেদর হােত িনেজর েলাকেদর
বন্দী হওয়ার কথাও েস স্মরণ করেছ|

ধ্বংেসর সময় শত্রুরা
তােক েদেখ উপহাস কেরিছল|

েস সময় তােক
সাহাযয্ করার েকউ িছল না|

8 েজরুশােলম দারুণ পাপ কাজ কেরেছ|
আর এই পােপর জনয্ই েস এখন অশুদ্ধ|

অতীেত েলাকরা তােক সম্মান করত
িকন্তু এখন েসই সব েলাকরাই তােক ঘৃণা কের কারণ েস সম্মান হািরেয়েছ|

এমন িক েস যন্ত্রণায় িবলাপ কের এবং দীঘর্শ্বাস েফেল
এবং িনেজর িদক েথেকই মুখ িফিরেয় েনয়|

9 তার অপিরচ্ছন্নতা, তার েপাষাকেক েনাংরা কেরেছ|
এমন েয হেত পাের তা েস কখনও ভাবেতও পােরিন|

তার পতন িবস্ময়কর|
তােক সান্ত্বনা েদবার মেতা েকউ েনই|

েস বেল, “েহ প্রভু, েদেখা আিম িক ভােব আঘাতপ্রাপ্ত!
েদেখা আমার শত্রুরা িনেজেদর কত বড় বেল মেন কের!”

10 শত্রুরা তার হাত ধের টানেছ|
শত্রুরা তার সুন্দর িজিনসগুিল িছিনেয় িনেয়েছ|

িবেদশী জািতর েলাকরা তার উপাসনালেয় ঢুেক পেড়েছ|
অথচ প্রভু আপিন বেলিছেলন, আমােদর সমােজ েযাগ িদেত পারেবন না!

11 েজরুশােলেমর সমস্ত জনগণ যন্ত্রণায় কাতরােচ্ছ|
প্রেতয্েকই খােদয্র সন্ধােন িক্ষপ্ত|
খােদয্র জনয্ তারা তােদর সমস্ত মূলয্বান বস্তু িদেয় িদেচ্ছ|

শুধুমাত্র বঁাচার জনয্ই তারা এটা করেছ|
েজরুশােলম বলেছ, “েহ প্রভু, আমার িদেক তাকান!
েদখুন েলাকরা আমায় কত ঘৃণা কের!”

12 েতামরা যারা পাশ িদেয় যাচ্ছ মেন হেচ্ছ,
তােদর কােছ িকছুই নয়|

িকন্তু আমার িদেক তািকেয় েদখ,
আমার যন্ত্রণার মেতা িক েকান যন্ত্রণা আেছ?
আমার েয দুদর্ শা হেয়েছ এমন দুদর্ শা িক আর আেছ?
প্রভু আমায় েয শািস্ত িদেয়েছন েসই শািস্তর যন্ত্রণার মেতা িক েকান যন্ত্রণা আেছ?

িতিন তঁার ভয়ঙ্কর েরাধর িদেন
আমােক শািস্ত িদেয়েছন|

13 প্রভু ওপর েথেক আগুন পাঠােলন|
ওই আগুন আমার হাড় েভদ কের চেল েগল|

িতিন আমার চলার পেথ একিট জাল িবিছেয় িদেয়
পেথর চািরিদেক আমােক েঘারােলন|
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িতিন আমােক পিরতয্ক্ত েদেশ রূপান্তিরত করেলন|
আিম সারািদন অসুস্থ|

14 “িতিন আমার পাপগুেলা
একটা েযায়ােলর মত তঁার হাত িদেয় েবঁেধ িদেয়েছন|
িতিন আমােক দুবর্ল কের িদেয়েছন|

িতিন আমােক এমন েলােকর হােত সমপর্ন কেরেছন,
যােদর িবরুেদ্ধ আিম দঁাড়ােত পাির না|”

15 “প্রভু আমার অধীনস্থ সমস্ত শিক্তশালী ৈসনয্েদর সিরেয় িদেয়েছন|
ঐসব ৈসনয্রা শহেরর মেধয্ িছল|

তারপর প্রভু একিট উৎসব করেলন|
আমার যুবক ৈসনয্েদর হতয্া করার জনয্ িতিন ঐসব তীথর্ যাত্রীেদর পাঠােলন|

দ্রাক্ষারস ৈতরীর জনয্ েযমন একজন দ্রাক্ষা দিলত কের েতমিনভােব প্রভু িযহূদার েলাকেদর িপেষ
েফেলেছন|

এই দ্রাক্ষা েপষাইেযর জায়গা হল েজরুশােলেমর কুমারী কনয্া (েজরুশােলম শহর|)”

16 “আিম এ সেবর জনয্ কঁাদলাম|
আমার দুেচাখ বেয় অেঝাের জল গড়ােত থাকেলা|

আমােক শািন্ত েদওয়ার, সান্ত্বনা েদওয়ার েকউ িছল না|
এমন েকউ িছল না েয আমােক একটু স্বিস্ত িদেত পারত|

শত্রুরা জয়লাভ করায় আমার সন্তানগণ
পিরতয্ক্ত ভূিমর মেতা হেয় উঠেলা|”

17 িসেয়ান তার দুহাত বািড়েয় িদল
িকন্তু তােক সান্ত্বনা েদবার েকউ িছল না|

প্রভু যােকােবর শত্রুেদর শহর
িঘের েফলার আেদশ িদেলন|

েজরুশােলম শত্রুেদর কােছ
একিট অশুদ্ধ স্ত্রীেলাক হেয় পেড়েছ|

18 েস বলল, “আিম প্রভুর কথা শুনেত অস্বীকার কেরিছলাম|
তাই প্রভুর অিধকার আেছ আমােক এমন শািস্ত েদওয়ার|

তাই জনগণ, েতামরা েশান!
আমার দুেভর্ ােগর িদেক তাকাও!

আমার যুবক যুবতীেদর
িনবর্াসেন িনেয় যাওয়া হেয়েছ|

19আমােক যারা ভােলাবাসেতা তােদর আিম ডাকলাম|
িকন্তু ওরা আমায় ঠকােলা|

আমার যাজকগণ ও প্রবীণ বয্িক্তরা
এই শহের মারা েগেছ|

আমার যাজকগণ ও েনতারা যখন েবঁেচ থাকার জনয্ খােদয্র সন্ধান করিছল
তখন তারা এই শহের মারা যায়|
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20 “েহ প্রভু, আমার িদেক তািকেয় েদখুন! আিম দুদর্ শাগ্রস্ত!
আিম অন্তর েথেক িবপযর্স্ত, আমার মেন হেচ্ছ েয আমার েভতের হৃদয়টা উেল্টা হেয় রেয়েছ!

আমার এমন খারাপ লাগেছ!
রাস্তায়, আমার েছেলেমেয়েদর তরবাির িদেয় হতয্া করা হেয়েছ|

মৃতুয্র পচা গন্ধ সবর্ত্র ছিড়েয় আেছ!

21 “আমার িবলাপ শুনুন!
আমােক সান্তনা েদবার েকউ েনই|

আমার সমস্ত শত্রুরা আমার দুদর্ শা সম্পেকর্ শুেনেছ|
তারা খুশী েয আপিন আমােক এমন কেরেছন|

আপিন বেলিছেলন েয শািস্তর একটা সময় থাকেব|
আপিন বেলিছেলন েয আপিন আমার শত্রুেদর শািস্ত েদেবন|

এখন আপিন েয সবগুেলা বেলিছেলন
েসগুেলা করুন|

22 “আমার শত্রুেদর িনষু্ঠরতার িদেক তািকেয় েদখুন|
তাহেল আমার জনয্ আমার সেঙ্গ আপিন েয রকম বয্বহার কেরেছন

েস রকম ওেদর সেঙ্গও করেত পারেবন|
এরকম করুন কারণ আিম এমাগতই িবলাপ কের যািচ্ছ|
এটা করুন কারণ আমার হৃদয় অসুস্থ|”

2
প্রভু েজরুশােলম ধ্বংস করেলন

1 েদখ, প্রভু িসেয়ােনর েলােকেদর েকমন কের বািতল কেরেছন|
িতিন ইস্রােয়েলর মিহমােক আকাশ েথেক মািটেত িনেক্ষপ কেরেছন|
তঁার েরাধর িদেন প্রভু তঁার পাদািন অথর্াৎ মিন্দেরর কথা পযর্ন্ত মেন রােখনিন|

2 প্রভু যােকােবর েগাচারণ ভূিমগুিল ধ্বংস কেরেছন|
িতিন েসগুিলেক িনমর্ম ভােব ধ্বংস কেরেছন|

েরাধর বেশ িতিন িযহূদার দূগর্গুিল ধ্বংস কেরেছন|
প্রভু িযহূদা রাজয্ এবং তার শাসকবগর্েক মািটেত ছঁুেড় েফেলেছন|
িতিন িযহূদা রাজয্েক ধ্বংসস্তুেপ পিরণত কেরেছন|

3 প্রভু রুদ্ধ হেয়িছেলন এবং িতিন ইস্রােয়েলর সব শিক্ত চূণর্ কেরিছেলন|
ইস্রােয়েলর ওপর েথেক িতিন তঁার দিক্ষণ হস্ত সিরেয় িনেয়িছেলন|

িতিন এটা কেরিছেলন যখন শত্রুরা এেসিছল|
যােকােব িতিন েলিলহান আগুেনর মত জ্বেলিছেলন|

িতিন িছেলন একিট আগুেনর মত
যা চতুির্দক পুিড়েয় েদয়|

4 একজন শত্রুর মত প্রভু তঁার ধনুক েবঁিকেয় িদেয়িছেলন|
িতিন তঁার দিক্ষণ হেস্ত িনেয়িছেলন একিট তরবাির|

িতিন িযহূদার সমস্ত সুদশর্ন েলাকেদর হতয্া কেরিছেলন|
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প্রভু তঁােদর হতয্া করেলন েযন িতিন তােদর শত্রু|
প্রভু তঁার েরাধ অিগ্নর মত

িসেয়ােনর গৃহগুিলর উপর বষর্ণ করেলন|

5 প্রভু একজন শত্রুর মত হেয় উেঠেছন|
িতিন ইস্রােয়লেক িগেল েফেলেছন|

িতিন তার সব প্রাসাদগুিল িগেল েফেলেছন|
িতিন তার সব দুগর্গুিল গ্রাস কেরেছন|

িযহূদার কনয্ােত (ইস্রােয়েল)
িতিন প্রভূত দুঃখ এবং মৃেতর জনয্ অশ্রুপাত ঘিটেয়িছেলন|

6 প্রভু িনেজর তঁাবুিটেক
একিট বাগােনর মেতা উপেড় েফেলিছেলন|

তঁােক উপাসনা করার জনয্ েলােক েয স্থােন িগেয় জেড়া হত
িতিন েসই স্থানিটও নষ্ট কের িদেয়িছেলন|

িসেয়ােন প্রভু েলাকেদর িবেশষ সভাগুিলর কথা
এবং িবেশষ িবশ্রােমর িদনগুিল ভুিলেয িদেয়িছেলন|

প্রভু রাজা এবং যাজকেদর বািতল কের িদেয়িছেলন|
িতিন রুদ্ধ হেয়িছেলন এবং তােদর বািতল কেরিছেলন|

7 প্রভু তঁার েবদীিট বািতল কেরিছেলন|
িতিন তঁার উপাসনার পিবত্র স্থানিট বািতল কেরিছেলন|

েজরুশােলেমর প্রাসােদর েদওয়ালগুিল
িতিন শত্রুেদর ভূিমসাত্ করেত িদেয়িছেলন|

প্রভুর মিন্দের শত্রুরা আনেন্দ িচৎকার করিছল
েযন েসটা িছল েকান এক ছুিটর িদন|

8 িসেয়ােনর েলাকেদর চারপােশ েয েদওয়াল িছল
েসটা প্রভু ধ্বংস করবার পিরকল্পনা কেরিছেলন|

েদওয়ালিট েকাথা েথেক ভাঙ্গেত হেব তা েবাঝােনার জনয্
িতিন েদওয়ােল একিট মােপর দাগ েকেট িছেলন|

িতিন িনেজেক ধ্বংসকাযর্ েথেক িবরত কেরনিন|
সব েদওয়ালগুিলেক িতিন দুঃেখ কঁািদেয় িছেলন|
সবগুেলা একই সময় ধ্বংসপ্রাপ্ত হেয়িছল|

9 েজরুশােলেমর ফটকগুিল মািটেত ডুেব িগেয়িছল|
িতিন ফটেকর স্তম্ভগুিল ধ্বংস কের চূণর্ কেরিছেলন|

তার রাজা এবং রাজপুত্ররা অনয্ জািতর মেধয্ রেয়েছ
তােদর জনয্ আর েকান িশক্ষা েনই|

েজরুশােলেমর ভাববাদীরাও প্রভুর কাছ েথেক আর েকান িদবয্ দৃষ্টি পায় িন|

10 িসেয়ােনর বেযাবৃদ্ধরা মািটেত বেসন
তঁারা শান্ত হেয় মািটেত বেস থােকন|
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তঁারা তঁােদর মাথায় ধূেলা ছড়ান
তারা চেটর বস্ত্র পেরন|

েজরুশােলেমর যুবতী নারীরা দুঃেখ
তঁােদর মাথা আভূিম নত কেরন|

11আমার েচাখ েকঁেদ েকঁেদ ক্লান্ত,
আমার অন্তর িবচিলত|

মেন হেচ্ছ েযন আমার হৃদয়েক মািটেত েফেল েদওয়া হেয়েছ|
আমার েলাকরা ধ্বংস হেয়েছ বেলই আমার এমন মেন হেচ্ছ|
েছেলেমেয়রা এবং িশশুরা অজ্ঞান হেয় যােচ্ছ|

শহেরর প্রকাশয্ েচৗপািটেত তারা অজ্ঞান হেয় যােচ্ছ|
12 েসই বালক-বািলকারা তােদর মােয়েদর বেল,

“েকাথায় আেছ রুিট আর দ্রাক্ষারস?”
তারা মের েযেত েযেত এই প্রশ্ন কের তারা তােদর মােয়র েকােল মারা যায়|
13 েজরুশােলেমর জনগণ,

আিম কােদর সেঙ্গ েতামােদর তুলনা করব?
িসেয়ােনর জনগণ, আিম িকেসর সেঙ্গ েতামােদর তুলনা করব?

আিম েকমন কের েতামায় স্বাচ্ছন্দয্ েদব?
েতামার ধ্বংস সমুেদ্রর মেতা িবশাল মেন হয় না েকউ েতামায় সািরেয় তুলেত পারেব!

14 েতামার জনয্ েতামার ভাববাদীেদর িদবয্দশর্ন হেয়িছল|
িকন্তু তােদর িদবয্দশর্নগুিল িছল এেকবােরই মূলয্হীন ও িমথয্া|

তারা েতামার পােপর িবরুেদ্ধ প্রচার কেরিন,
তারা অবস্থার উন্নিত করার েচষ্টা কেরিন,

তারা েতামার জনয্ বাতর্ া প্রচার কেরিছল
িকন্তু েসগুিল িছল িমথয্া বাতর্ া যা েতামােক েবাকা বািনেয়িছল|

15 েযসব েলাকরা রাস্তা িদেয় যায়
তারা েতামায় েদেখ িবস্মেয় অিভভূত

এবং েজরুশােলেমর েলাকেদর প্রিত হাততািল েদয়|
েজরুশােলেমর কনয্ার প্রিত তারা িশস্ েদয় আর মাথা নােড়|

তারা প্রশ্ন কের, “এই িক েসই শহর
যােক েলােক বলত �িনখঁুত সুন্দর শহর�
এবং �সারা পৃিথবীর আনন্দ�?”

16 েতামার সব শত্রুরা েতামায় পিরহাস কের
তারা েতামার প্রিত িশস্ েদয় ও দঁাত িকড়িমড় কের|

তারা বেল, “আমরা তােদর িগেল েখেয়িছ!
আজ সিতয্ই েসই িদন এেসেছ েয িদেনর জনয্ আমরা অেপক্ষা কেরিছলাম|
অবেশেষ আমরা এিট ঘটেত েদখলাম|”

17 প্রভু যা পিরকল্পনা কেরিছেলন তাই কেরেছন|
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িতিন যা করেবন বেলিছেলন তাই কেরেছন|
বহু পূবর্ েথেক িতিন যা আেদশ িদেয়িছেলন তাই কেরেছন|

িতিন ধ্বংস কেরিছেলন এবং তঁার েকান দয়া িছল না|
েতামার প্রিত যা ঘেটিছল তার দ্বারা িতিন েতামার শত্রুেদর সুখী কেরিছেলন|
িতিন েতামার শত্রুেদর শিক্তশালী কেরিছেলন|

18 তুিম েতামার হৃদয় িদেয় প্রভুর কােছ েকঁেদ বল,
“েহ িসেয়ান কনয্ার েদওয়াল, নদীর মত অশ্রু গিড়েয় পড়ুক!
িদেন এবং রােত েতামার অশ্রু বেয় যাক্|

তুিম েথেমা না!
েতামার েচাখেক িস্থর থাকেত িদও না!”

19 ওঠ! রােত্র িচৎকার কের কঁাদ|
রােত্রর প্রিতিট প্রহেরর শুরুেত িচৎকার কের কঁাদ!
েতামার হৃদয়েক জেলর মত েঢেল দাও!

প্রভুর সামেন েতামার হৃদয়েক েঢেল দাও!
প্রভুর কােছ প্রাথর্নায় েতামার হাত তুেল ধর|

তঁােক বল েতামার েছেলেমেয়েদর েযন বঁািচেয় রােখন|
তঁােক বল েতামার েয েছেলেমেয়রা উপবােস মূছর্ া যােচ্ছ তােদর েযন িতিন বঁািচেয় রােখন|
শহেরর রাস্তায় রাস্তায় তারা উপবােস মূছর্ া যােচ্ছ|

20 েহ প্রভু, আমার িদেক তাকান!
আমার িদেক েদখুন যার সেঙ্গ আপিন এভােব আচরণ কেরেছন!

আমােক এই প্রশ্নিট করেত িদন: নারীেদর িক েসই সন্তানেদর খাওয়া উিচৎ যােদর তারা জন্ম িদেয়েছ?
যােদর তারা আদর-যত্ন কেরেছ েসই েছেলেমেয়েদর িক নারীরা ভক্ষণ করেব?
প্রভুর মিন্দের িক যাজক এবং ভাববাদীরা িনহত হেবন?

21 যুবকরা এবং বৃদ্ধরা শহেরর রাস্তার মািটেত পেড় আেছ|
আমার যুবতী নারীরা এবং যুবকরা তরবািরর আঘােত িনহত|

প্রভু, আপনার েরাধর িদেন আপিন তােদর হতয্া কেরিছেলন,
আপিন তােদর হতয্া কেরিছেলন ক্ষমাহীন ভােব!

22আপিন চারিদক েথেক
সন্ত্রাসেক েডেক এেনিছেলন|

আমার কােছ আসার জনয্ আপিন সন্ত্রাসেক আমন্ত্রণ কেরিছেলন
েযন েস একিট ছুিটর িদন|

প্রভুর েরাধর েসই িদেন
েকান বয্িক্তই েরহাই পাই িন|

যােদর আিম জন্ম িদেয়িছ এবং লালন-পালন কেরিছ
তােদর আমার শত্রুরা হতয্া কেরেছ|
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3
যন্ত্রণার অথর্

1আিম েসই মানুষ েয অেনক দুঃখ কষ্ট েদেখেছ|
আিম তােক েদেখিছ

েয আমােদর লািঠ িদেয় েমেরিছল!
2 প্রভু আমােক আেলায় নয়

অন্ধকাের িনেয় এেলন|
3 প্রভু আমােক সারা িদন ধের তঁার হাত িদেয় মারেধার কেরেছন|

িতিন আমােক বারবার মারেলন|
4 িতিন আমার চামড়া ও মাংস িঁছেড় েফলেলন|

িতিন হাড়েগাড় েভেঙ্গ িদেলন|
5 প্রভু আমার িবরুেদ্ধ িতক্ততা ও সমসয্ার পাহাড় ৈতরী করেলন|

িতিন আমার চাির িদেক িতক্ততার সমসয্ােক আনেলন|
6 যারা দীঘর্সময় েথেক মৃত তােদর মেতা

িতিন আমােক অন্ধকাের বিসেয় রাখেলন|
7 িতিন আমােক অবরুদ্ধ কের রাখেলন|

তাই আিম েবেরােত পারলাম না, ভারী েচন িদেয় িতিন আমােক েবঁেধ রাখেলন|
8 এমনিক যখন আিম সাহােযয্র জনয্ িচৎকার কের কঁাদলাম

প্রভু আমার েসই প্রাথর্নায় কণর্পাত কেরন িন|
9 িতিন ভাঙ্গা পাথর িদেয় আমার েবেরােনার পথ বন্ধ কের িদেয়েছন|

িতিন ঐ পথেক আঁকাবঁাকা কের িদেয়েছন|
10 প্রভু েযন আমােক আক্রমণ করেত উদয্ত এক ভালু্লক|

িতিন েযন গুহায় লুিকেয় থাকা এক িসংহ|
11 প্রভু আমােক আমার পেথর বাইের চালনা করেলন|

িতিন আমােক খণ্ড খণ্ড কের িঁছেড় ধ্বংস করেলন|
12 িতিন তঁার ধনুক প্রস্তুত কের রাখেলন|

আিম তঁার তীেরর লক্ষয্ বস্তু হলাম|
13আমার পাকস্থলীেত িতিন আঘাত করেলন|

িতিন তঁার তূনীর েথেক একিট তীর বয্বহার কের আমােক িবদ্ধ করেলন|
14 েলােকর কােছ আজ আিম উপহােসর পাত্র|

সারািদন ধের আমার সম্পেকর্ গান েগেয় েগেয় তারা আমায় উপহাস কের|
15 এই িবষ (শািস্ত) প্রভুই আমায় পান করেত িদেয়েছন|

িতিন এই িতক্ত পানীয় িদেয় আমায় পূণর্ কেরেছন|
16 িতিন আমায় কঁাকর েখেত বাধয্ করেলন|

িতিন আমায় েনাংরায় েফেল িদেলন|
17আিম ভাবলাম আর কখনও শািন্ত পােবা না|

সমস্ত ভােলা িজিনেসর ভাবনা ভুললাম|
18 িনেজ িনেজ বললাম,

“প্রভুর সাহােযয্র প্রতয্াশা আর েনই|”
19আমার যন্ত্রণা এবং আমার উেদ্দশয্হীন ভােব

ঘুের েবড়ােনা মেন রাখেবন|
েয শািস্ত আপিন আমায় িদেয়িছেলন তা মেন রাখেবন|
20 সব দুঃখ কেষ্টর কথা আমার ভােলা ভােবই মেন আেছ

এবং আিম খুবই িবষন্ন|
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21 িকন্তু িঠক তকু্ষিন, আিম অনয্ িকছু ভািব|
যখন আিম এরকম কের ভািব, আিম িকছু আশা েদখেত পাই এবং আমার ভাবনাগুিল হল এইরকম:

22 প্রভুর করুণা ও ভােলাবাসা অসীম|
তঁার দয়ার েকান েশষ েনই|

23 প্রিতিট প্রভােত নতুন নতুন ভােব আপিন এটা প্রদশর্ন কেরন!
আপিন খুব িনভর্ রেযাগয্ এবং িবশ্বস্ত!

24আিম মেন মেন বললাম, “আিম যা চাই তা হল, প্রভু|
তঁার ওপর আমার আস্থা আেছ|”

25 েয সব েলাকরা প্রভুর জনয্ অেপক্ষা কের, প্রভু তােদর প্রিত সদয় হন|
প্রভুর কােছ যারা সাহাযয্ চায় তােদর প্রিত প্রভু সদয়|

26 িনেজেক রক্ষা করবার সব েচেয় ভাল উপায় হল
শান্ত ভােব প্রভুর অেপক্ষায় থাকা|

27 েকান বয্িক্তর পেক্ষ েছাট েবলা েথেকই
েযায়াল বহন করা ভােলা|

28 প্রভু যখন তঁার েযায়াল বা বঁাক েকান বয্িক্তর ওপর রােখন
তখন শান্ত ভােব একাকী তার বেস থাকা উিচত|

29 উদ্ধার পাবার আশায়
তােক তার মুখ আভূিম নত করেত হেব|

30 ওই েলাকিটর গাল বািড়েয় চড় খাওয়া উিচত|
ওই বয্িক্তর উিচত অনয্েদর তােক অপমান করেত েদওয়া|

31 ওই বয্িক্তর মেন রাখা উিচত
েয প্রভু কাউেকই িচর কােলর জনয্ পিরতয্াগ কেরন না|

32 প্রভু যখন শািস্ত েদন তখন িতিন ক্ষমাও কেরন|
এই ক্ষমা তঁার গভীের ভালবাসা আর করুণা েথেকই আেস|

33 প্রভু কাউেক শািস্ত িদেত চান না|
েলাকরা অশািন্তেত থাকুক এটাও িতিন চান না|

34 প্রভু এইগুিল পছন্দ কেরন না: িতিন েদেশর সব বন্দীেদর তঁার পােয়র তলায় িপেষ েফলেত চান না|
িতিন কাউেক েপষণ করেত চান না|

35 একজন অেনয্র প্রিত অনয্ায় করুক এটা িতিন কখনও চান না|
িকন্তু িকছু মানুষ সব সময়ই পরাৎ  পেরর সামেন এরকম কাজ কের|

36 একজন বয্িক্ত আর একজনেক আদালেত প্রতারণা করুক
এটা প্রভু এেকবাের পছন্দ কেরন না|

37 েকান েলােকরই িকছু বলা এবং েসটা ঘটােনা উিচত নয়
যতক্ষণ না প্রভু তা ঘটােনার আেদশ েদন|

38 পরাৎ  পর ভােলা ও মন্দ
দুইই ঘটােত আজ্ঞা েদন|

39 যখন কাউেক পােপর জনয্ প্রভু শািস্ত েদন,
তখন েস জীিবত অবস্থায় অিভেযাগ জানােত পাের না|

40 এেসা, আমরা িক কেরিছ তা সতকর্ ভােব পরীক্ষা কির|
তারপর আমরা প্রভুেত আশ্রয় েনব|
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41 স্বেগর্র ঈশ্বেরর প্রিত হৃদয়
এবং আমােদর হাত উৎেতালন করা উিচৎ |

42 এেসা তঁার উেদ্দেশয্ বিল, “আমরা পাপ কেরিছ এবং আমরা অবাধয্ হেয়িছলাম|
আপিন আমােদর ক্ষমা কেরনিন|”

43আপিন আমােদর েরাধ িদেয় মুেড় িদেয়েছন এবং আমােদর তািড়েয় িদেয়েছন|
েকান রকম ক্ষমা না কেরই হতয্া কেরেছন!

44 েমেঘর আচরেণ আপিন িনেজেক েঢেকেছন|
এর কারণ, যােত েকান প্রাথর্নাই েমেঘর মেধয্ িদেয় েযেত না পাের|

45অনয্ জািতেদর কােছ আপিন আমােদর
আবজর্ না ও ময়লার মেতা সৃষ্টি কেরেছন|

46আমােদর সমস্ত শত্রুরা
আমােদর ঠাট্টা কেরেছ|

47আমরা ভয় েপেয়িছ|
গভীর গেতর্ পেড় আমরা দারুণ আঘাত েপেয়িছ|
আমােদর সব িকছু েভেঙ্গেছ|

48আমার েচাখ েবেয় জেলর েস্রাত েনেমেছ!
আিম আমার েলাকেদর ধ্বংেসর জনয্ েকঁেদিছ!

49 যতক্ষণ পযর্ন্ত না
প্রভু স্বগর্ েথেক নীেচ েদেখন

50 ততক্ষণ অিবশ্রান্ত ভােব
আমার েচােখর জল বেয় যােব!

51আমার দুিট েচাখ আমায় িবমষর্ কের েতােল
যখন আিম আমার শহেরর েছাট েছাট েমেয়েদর দুদর্ শা েদিখ|

52 ওই মানুষগুেলা অকারেণ আমার শত্রু|
আমার শত্রুরা আমােক িবনা কারেণ পািখর মেতা িশকার কেরেছ|

53 তারা আমায় গভীর গেতর্ িনেক্ষপ কেরেছ|
আিম জীিবত আিছ েজেনও আমার িদেক পাথর ছঁুড়েছ|

54জল আমার মাথা ছািপেয় েগল|
আিম মেন মেন বললাম, “আিম েশষ|”

55 প্রভু, আিম গেতর্ র তলা েথেক আপনােক েডেকিছ|
আপনার নাম ধের িচৎকার কের েডেকিছ|

56আমার কণ্ঠস্বর শুনুন|
আপনার কান বন্ধ কের রাখেবন না|
আমােক উদ্ধার করেত অস্বীকার করেবন না|

57আিম যখন আপনার কােছ িমনিত করব তখন আমার কােছ আসেবন!
আমােক বলেবন, “ভয় েপও না|”

58 প্রভু আমার আেবদনটা িবচার করুন|
আমােক আমার জীবন িফিরেয় িদন|

59 প্রভু, আমার দুদর্ শা েদখুন|
আমায় নয্ায় েপেত সাহাযয্ করুন|

60আমার শত্রুরা িক ভােব
আমােক আঘাত কেরেছ তা েদখুন|

আমার িবরুেদ্ধ ওেদর সমস্ত শয়তািন
পিরকল্পনাগুিল সম্পেকর্ আপিন অবিহত|

61 প্রভু, ওরা িক ভােব আমােক অপমান কেরেছ তা শুনুন|
আমার িবরুেদ্ধ ওেদর সমস্ত শয়তািন পিরকল্পনার কথা শুনুন|

62 শত্রুেদর কথা এবং তােদর সমস্ত পিরকল্পনা
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সব সময়ই আমার িবরুেদ্ধ|
63 যখন ওরা বেস িকংবা দঁাড়ায় তখনও আমায় িনেয়

ওরা িক ভােব মজা কের তাও েদখুন, প্রভু!
64 প্রভু, ওরা যা কেরেছ তার জনয্

ওেদর প্রাপয্ শািস্ত িদন!
65 ওেদর হৃদয়েক অনমনীয় কের িদন!

তারপর আপনার অিভশাপ ওেদর উপর বষর্ণ করুন!
66 েরাধ তােদর তাড়া করুন!

আপনার আকােশর নীেচ তােদর ধ্বংস করুন প্রভু!

4
েজরুশােলম আক্রমেণর ভয়াবহতা

1 েদেখা, েসানা িক ভােব কৃঞ্চবণর্ হেয়েছ|
েদেখা, দামী েসানার িক পিরবতর্ ন|

চাির িদেকই মিন্দেরর পাথরগুেলা ইতস্ততঃ ছিড়েয় আেছ|
তােদর রাস্তার প্রিতিট েকােণ িবিক্ষপ্ত করা হেয়েছ|

2 িসেয়ােনর েলাকরা খুব মূলয্বান িছল|
তারা একসময় েসানার মেতাই মূলয্বান িছল|

শত্রুরা তােদর কুেমারেদর ৈতরী
মািটর পােত্রর মত বয্বহার কের|

3 এমনিক িশয়ালও তার শাবকেদর স্তন পান করায়|
িকন্তু আমার েলাকরা খুব িনষু্ঠর হেয় উেঠেছ|
তারা মরুভূিমেত থাকা উট পাখীর মেতা|

4 তৃষ্ণায় েছাট্ট িশশুর িজভটা মুেখ আটেক পেড়েছ|
েছেলেমেয়রা খাবার চাইেছ|
িকন্তু েকউই তােদর খাবার েদয় না|

5 এক সময় যারা খুব দামী দামী খাবার েখেয়েছ,
এখন তারাই িখেদর জ্বালায় রাস্তায় মরেছ|

সুন্দর লাল েপাশাক পের যারা এমশঃ বড় হেয়েছ,
তারাই এখন খােদয্র সন্ধােন আবজর্ নার স্তুপ েঘঁেট িফরেছ|

6 তােদর পাপ কােযর্র জনয্
আমার েলাকেদর শািস্ত সেদােমর পােপর
কারেণ শািস্তর েচেয়ও বড় হয় েগেছ|

সেদাম ধ্বংসপ্রাপ্ত হেয়িছল কারণ ঐ জায়গায় েলাকরা পাপী হেয় উেঠিছল|
সেদামেক হঠাৎ  ধ্বংস করা হেয়িছল|
েকান মানুষ ঐ ধ্বংস কাযর্ ঘটায়িন|

7 িসেয়ােনর েনতারা বরেফর েচেয়ও পিরষ্কার িছল|
দুেধর েথেকও সাদা|

প্রবােলর মত িছল তােদর গােয়র রঙ|
তােদর দািড় িছল নীলকান্ত মিণর মেতা|

8 িকন্তু এখন তােদর মুখ ঝুেলর েথেকও কােলা|
রাস্তায় েবর হেল েকউ তােদর িচনেত পযর্ন্ত পাের না|

তােদর চামড়াগুিল হােড়র ওপর ঝুলেছ
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এবং কােঠর মত শুিকেয় েগেছ|
9 দুির্ভেক্ষ মরার েচেয় তরবািরর আঘােত মরা ভাল|

অনাহাের থাকা জনগণ ভীষণ অবসন্ন|
তারা আহত|

শসয্েক্ষত্র েথেক তারা েকান ফসল পায় িন তাই খােদয্র অভােব তারা মারা িগেয়েছ|
10 এমনিক, সমস্ত সুন্দরী মােয়রা

তােদর সন্তানেদরই খােদয্র মেতা রান্না কেরেছ|
ওই িশশুগুিল তােদর মােয়েদর খাদয্ হেয় উেঠিছল|

আমার েলাকেদর ধ্বংেসর সময় এটা ঘেটিছল|
11 প্রভু, তঁার সমস্ত েরাধ বয্বহার কেরেছন|

িতিন েক্রাধর আগুন িসেয়ােন িনেক্ষপ কেরেছন|
ওই আগুন িসেয়ানেক

পুিড়েয় ছারখার কের িদেয়েছ|
12 পৃিথবীর রাজারা এই ঘটনার কথা

িবশ্বাস করেত পােরন িন|
যা ঘেটিছল িবেশ্বর মানুষরা

তা িবশ্বাস করেত পাের িন|
তারা িবশ্বাস করেত পােরিন েয

েজরুশােলম শহেরর প্রধান ফটক িদেয় শত্রুরা ঢুকেত সক্ষম হেব|
13 িকন্তু এটাই ঘেটেছ

কারণ েজরুশােলেমর ভাববাদীরা পাপ কাজ কেরেছ|
এটা ঘেটেছ কারণ েজরুশােলেমর যাজকরা পাপ কাজ কেরেছ|

ঐসব েলাকরা েজরুশােলম শহের ভাল মানুষেদর হতয্া কেরেছ|
14 তারা অেন্ধর মত শহেরর রাস্তায় রাস্তায় ঘুেরেছ|

রক্তপােত তারা েনাংরা হেয়েছ|
তারা এেতা েনাংরা িছল েয

তােদর জামাকাপড়ও েকউ স্পশর্ কের িন|
15 চেল যাও! েতামরা অশুিচ|

েলাকরা িচৎকার কের বলিছল, “দূর হেয় যাও!
দূর হেয় যাও! আমােদর স্পশর্ েকােরা না|”
ঐ েলাকরা এিদক ওিদক ঘুের েবিড়েযেছ িকন্তু েকান ঘেরই আশ্রয় পায়িন|

অনয্ েদেশর েলাকরা বেলেছ, “আমরা ওেদর বঁাচেত িদেত চাই না|”
16 প্রভু স্বয়ং ওেদর ধ্বংস কেরেছন|

িতিন ওেদর আর েদখােশানা করেত পারিছেলন না|
িতিন যাজকেদর শ্রদ্ধা করেত পােরন িন|

িতিন িযহূদার বয়স্ক মানুষেদর প্রিত বনু্ধভাবাপন্ন িছেলন না|
17 সাহাযয্ েচেয় েচেয় আমরা েচাখ নষ্ট কের েফেলিছ|

িকন্তু েকান সাহাযয্ আেস িন|
আমরা একটা জািতর েখঁাজ কেরিছলাম যারা আমােদর রক্ষা করেত পারেব|
আমরা আমােদর পযর্েবক্ষণ েকন্দ্র েথেক নজর েরেখিছলাম

িকন্তু েকান জািতই আমােদর রক্ষা করেত আেসিন|
18 শত্রুরা সবসময় আমােদর খঁুেজ িফেরেছ|

আমরা পেথঘােট েবেরােত পযর্ন্ত পািরিন|
আমােদর েশষ সময় ঘিনেয় এেসিছল|

আমােদর সময় ফুিরেয় িগেয় েশষ সময় ঘিনেয় এল|



িবলাপ 4:19 1207 িবলাপ 5:9

19 েয মানুষটা আমােদর তাড়া কেরিছল
তার গিতেবগ আকােশ উড়েত থাকা ঈগেলর েথেকও েবশী|

ওই েলাকগুেলা আমােদর ধরবার জনয্ পাহােড় তাড়া কেরিছল
এবং আমােদর হঠাৎ  আক্রমণ করবার জনয্ মরুভূিমেত লুিকেয় েথেকিছল|

20 রাজা আমােদর কােছ খুবই গুরুত্বপূণর্ িছেলন|
িতিন আমােদর শ্বাস-প্রশ্বাস েনওয়ার মেতা গুরুত্বপূণর্ িছেলন|

িকন্তু েসই িপ্রয় রাজােকও ওরা ফঁােদ েফলল|
রাজােক প্রভুই ফঁােদ অিভিষক্ত কেরিছেলন|

েয রাজার সম্বেন্ধ বলতাম, “আমরা রাজার ছায়ােতই বঁাচব|
িতিন অনয্ জািতর হাত েথেক আমােদর রক্ষা করেবন|”

21 ইেদােমর জনগণ, সুখী হও|
ইেদােমর েলাকরা েতামরা যারা উেস থােকা, সুখী হও|

িকন্তু মেন েরেখা প্রভুর পানপাত্র েতামারও চািরিদক িঘের আসেব|
যখন তুিম েসই পানপােত্র চুমুক েদেব (শািস্ত পােব), তখন তুিম মাতাল হেব|

তুিম েসই সময় িনেজেক উলঙ্গ কের েফলেব|
22 িসেয়ান, েতামার শািস্ত সমূ্পণর্|

েতামােক আর বন্দী কের রাখা হেব না|
িকন্তু ইেদােমর জনগণ, প্রভু েতামােদর পােপর শািস্ত েদেবন|

িতিন েতামােদর পােপর মুেখাশ খুেল েদেবন|

5
প্রভুর কােছ প্রাথর্না

1আমােদর িক ঘেটেছ তা স্মরণ করুন প্রভু|
েদখুন আমরা কতটা লিজ্জত|

2আগন্তুকরা এেস আমােদর মাতৃভূিম তছনছ কেরেছ|
আমােদর ঘরবািড় িবেদশীেদর িদেয় েদওয়া হেয়েছ|

3আমরা অনাথ হেয়িছ|
আমােদর িপতা েনই|
মােয়েদর িবধবার মেতা অবস্থা|

4 পানীয় জলও আমােদর িকেন েখেত হয়|
েয কাঠ আমরা বয্বহার কির তার জনয্ও মূলয্ িদেত হয়|

5 েযায়ালিট কঁােধর ওপর িনেত আমরা বাধয্ হেয়িছ|
আমােদর েকানও িবশ্রাম েনই| আমরা ক্লান্ত, পিরশ্রান্ত|

6 িমশেরর সেঙ্গ আমরা একিট চুিক্ত কেরিছ|
যেথষ্ট পিরমােণ রুিট পাওয়ার জনয্ অশূরেদর সেঙ্গও আমরা একটা চুিক্ত কেরিছ|

7আমােদর পূবর্পুরুষরা েতামার িবরুেদ্ধ পাপ কেরিছল|
িকন্তু তারা এখন মৃত|
তােদর েসই পােপর শািস্ত এখনও আমােদর েভাগ করেত হেচ্ছ|

8 দাসরাই এখন আমােদর শাসক|
েকউই ওেদর হাত েথেক আমােদর রক্ষা করেত পাের িন|

9আমরা খােদয্র জনয্ জীবন িদই|
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মরুভূিম আমােদর েমের েফেল|
10আমােদর চামড়া উনুেনর মেতা গরম নুেয পেড়েছ|

কু্ষধার জ্বালায় প্রচণ্ড জ্বর এেসেছ|
11 শত্রুরা িসেয়ােনর েমেয়েদর ধষর্ণ কেরেছ|

তােদর কােছ িযহূদার কুমারী কনয্ারাও আেছ|
12 শত্রুরা আমােদর রাজপুত্রেদর ফঁািস িদেয়েছ|

তারা প্রবীণেদর সম্মান েদয় িন|
13 শত্রুরা আমােদর যুব সম্প্রদায়েক

শসয্ েপষাই করেত বাধয্ কেরেছ|
তারা যুবকেদর ভারী কােঠর গঁুিড়

বইেত েজার কেরেছ|
14 শহেরর প্রেবশদ্বার প্রবীণরা আর বেস না|

যুবকরা আর গান বাজনা কের না|
15আমােদর হৃদেয় আর আনন্দ েনই|

আমােদর নাচ অশ্রু জেল রূপান্তিরত হেয়েছ|
16 মাথা েথেক আমােদর মুকুট খুেল পেড় েগেছ|

সমস্ত িকছু এমশঃ খারাপ হেয় উেঠেছ|
এসব হেচ্ছ আমােদর পােপর জনয্ই|

17 এসব কারেণ আমরা েচােখ পিরষ্কার েদখেত পািচ্ছ না|
আমােদর হৃদয়ও দুবর্ল হেয় পেড়েছ|

18 িসেয়ান পবর্ত এখন এক পিরতয্ক্ত জায়গা|
িশয়ােলর অবাধ িবচরণভূিম|

19 িকন্তু প্রভু আপিন িচরকাল রাজত্ব কেরন|
আপনার রাজকীয়় িসংহাসন যুগ যুগ ধের অটুট থােক|

20 প্রভু! মেন হেচ্ছ আপিন এেকবােরই আমােদর ভুেল িগেয়েছন|
মেন হেচ্ছ দীঘর্ সময় আপিন আমােদর একাকী েফেল দূের আেছন|

21 প্রভু, আমােদর আপনার কােছ িফিরেয় িদন|
আমরা আনেন্দর সেঙ্গ িফের আসেত চাই আপনার কােছ|
আবার আেগর মেতা জীবনযাপন করেত চাই|

22আমােদর ওপর আপিন প্রচণ্ড রুদ্ধ|
আপিন িক আমােদর সমু্পণর্ বািতল কেরেছন|
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িযিহেষ্কল ভাববাদীর পুস্তক

ভূিমকা
1-3আিম যাজক বুিষর পুত্র িযিহেষ্কল| আিম কবার নদী তীের বািবেল িনবর্াসেন িছলাম| েস সময় আকাশ

খুেল িগেয়িছল এবং আিম ঈশ্বরীয় দশর্ন েপেয়িছলাম| এটা িছল িত্রশতম বছেরর চতুথর্ মােসর পঞ্চম িদন|
িযেহায়াখীন রাজার রাজেত্বর সময় িনবর্াসেনর পঞ্চম বছেরর ঐ মােসর পঞ্চম িদেন প্রভুর এই কথাগুিল
িযিহেষ্কেলর কােছ এেসিছল| প্রভুর ক্ষমতাও ঐ জায়গায় তার ওপর এল|

প্রভুর রথ � ঈশ্বেরর িসংহাসন
4আিম (িযিহেষ্কল) েদখলাম উত্তর িদক েথেক একটা বড় ঝড় আসেছ| েজারােলা বাতােসর সেঙ্গ এক

বড় েমঘ, েমেঘর মেধয্ েথেক আগুন ঝলেস উঠিছল| তার চারিদেক আেলা চমকািচ্ছল; মেন হিচ্ছল েযন
উৎতপ্ত ধাতু আগুেন জ্বলেছ| 5 েমেঘর মেধয্ িছল চারিট পশু যােদর মানুেষর মত রূপ| 6 প্রেতয্ক পশুর
চারিট কের মুখ ও চারিট কের ডানা িছল| 7 তােদর পাগুেলা েসাজা, েদখেত েযন গরুর পােয়র মত| আর
তা পািলশ করা িপতেলর মত চকচক করিছল| 8 তােদর পাখার তলায় মানুেষর হাত িছল| চারিট পশুর
প্রেতয্েকর চারিট কের মুখ ও চারিট কের ডানা িছল| ডানাগুিল পরস্পেরর সেঙ্গ যুক্ত িছল| 9 যাবার সময়
েসই পশুরা িপছন েফেরিন| তারা েসাজা সামেনর িদেক এিগেয় যািচ্ছল|

10প্রেতয্ক পশুর চারিট কের মুখ িছল| প্রেতয্েকর সামেনর মুখটা িছল মানুেষর মুেখর মত, ডানিদেকর
মুখটা িছল িসংেহর মত, বাম িদেকর মুখটা িছল গরুর মত, আর িপছেনর মুখটা ঈগেলর মত| 11পশুগুিলর
ডানা তােদর উপর ছিড়েয় িছল| প্রেতয্ক পশু অপর পশুেক স্পশর্ করার জনয্ দুিট কের ডানা বািড়েয়
েরেখিছল| আর অনয্ দুিট ডানা িদেয় িনেজর েদহ েঢেক েরেখিছল| 12প্রেতয্ক পশু েয িদেক েদখেছ েসই
িদেকই যািচ্ছল| আর বাতাস েয িদেক তােদর উিড়েয় িনেয় যািচ্ছল শুধু েসই িদেকই যািচ্ছল| িকন্তু চলার
সময় তারা েয িদেক েযত েসই িদেক তাকািচ্ছল না| 13 পশুগুেলা েদখেত একই রকম িছল|
পশুেদর মধয্বতীর্ স্থানিট েদখেত আগুেন জ্বলা কয়লার আভার মত লাগিছল| এই েছাট েছাট মশােলর

মত আগুনগুেলা পশুেদর মধয্ িদেয় তােদর চাির িদেক ঘুরিছল| আগুন উজ্জ্বল ভােব জ্বলিছল আর তার
েথেক িবদুয্ত চমকািচ্ছল! 14 েসই সব পশুরা সামেন েপছেন িবদুয্েতর মত েদৗড়িচ্ছল!

15-16আিম পশুেদর িদেক তাকালাম এবং েসই সময়আিম েদখলাম চারিট চাকা মািটস্পশর্ কের রেয়েছ|
প্রেতয্ক পশুর একিট কের চাকা িছল| প্রেতয্কটা চাকা েদখেত একই রকম, েদেখ মেন হিচ্ছল েযন স্বচ্ছ
হলুদ রেঙর েকান অলঙ্কার েথেক ৈতরী| েদেখ মেন হিচ্ছল েযন চাকার েভতের চাকা রেয়েছ| 17 চাকাগুিল
েয েকােনা িদেক যাবার জনয্ ঘুরেত পারত, িকন্তু চলবার সময় চাকাগুেলা তােদর িদক্ পিরবত্তর্ ন কেরিন|

18 চাকার ধারগুেলা িছল লম্বা এবং ভয়ঙ্কর! চার চাকার ধার িছল েচােখ পূণর্|
19 চাকাগুিল সব সময় পশুেদর সেঙ্গই যািচ্ছল| পশুরা আকােশ েগেল চাকাগুিলও তােদর সেঙ্গ সেঙ্গ

যািচ্ছল| 20 বাতাস েযখােন তােদর িনেয় েযেত চাইিছল তারা েসখােনই যািচ্ছল, আর চাকাগুেলাও তােদর
সেঙ্গ যািচ্ছল| কারণ চাকার মেধয্ পশুগুেলার আত্মা িছল| 21 তাই পশুরা চলেল চাকাগুেলাও চলিছল,
থামেল চাকাগুেলাও থামিছল| চাকাগুেলা শূেনয্ েগেল পশুরাও তােদর সেঙ্গ যািচ্ছল| কারণ চাকাগুিলর
মেধয্ই বাতাস িছল|

22পশুগুিলর মাথার ওপর খুব আশ্চযর্য্ েকান একটা িজিনস িছল| েসটা িছল ওলটােনা এক পােত্রর মত
েকান একটা িজিনষ আর েসই ওলটােনা পাত্র িছল স্◌ূফুিটেকর মেতা স্বচ্ছ| 23 এই পােত্রর িঠক নীেচই
একিট পশুর ডানাসমূহ পরবতীর্ পশুেক স্পশর্ করার েচষ্টা করিছল| দুিট ডানা এক িদেক ছিড়েয় থাকিছল
আর অনয্ দুিট অনয্িদেক ছিড়েয় েদহেক েঢেক েরেখিছল|



িযিহেষ্কল 1:24 1210 িযিহেষ্কল 3:1

24 তারপর আিম ঐ ডানাগুেলার শব্দ শুনলাম| প্রেতয্কবার ভ্রমেণর সময় পশুেদর ঐ ডানাগুেলা খুব
েজাের শব্দ করত, েযন একিট িবশাল জলপ্রবাহ বেয় যােচ্ছ| তারা সবর্শিক্তমান ঈশ্বেরর শেব্দর মেতাই
উচ্চ িছল| েসটা ৈসনয্দেলর আওয়ােজর মত েজার িছল| আর চলা েশষ হেল পশুগুেলা তােদর ডানাগুেলা
নািমেয় িদিচ্ছল|

25পশুরা চলা বন্ধ কের তােদর ডানাগুেলা নামাল| তারপরআেরকিট শব্দিট েশানা েগল; ঐ শব্দ তােদর
মাথার ওপেরর পাত্র েথেক এেসিছল| 26 েসই পােত্রর ওপের িসংহাসেনর মত একটা িকছু েযন েদখা েগল|
আর তা িছল নীলকান্ত মিণর মত নীল| েসই িসংহাসেন মানুেষর মত একজনেক বেস থাকেত েদখা েগল!
27আিম তার েকামেরর ওপরটা েদখেত েপলাম| তােক েদখেত েযন গরম ধাতুর মত, েযন তার চািরিদেক
আগুন! আর আিম তার েকামেরর নীেচও তাকালাম, েদখলাম তার চািরিদেক তাপযুক্ত আগুন| 28 তার
চাির িদেকর জাজ্বলয্মান আেলা িছল েমেঘর মেধয্ একিট ধনুর মত| েযটা প্রভুর মাহােত্বয্র িচত্র| আিম তা
েদখামাত্র মািটেত পেড় প্রণাম করলাম| তারপর শুনলাম একিট শব্দ আমায় িকছু বলেছ|

2
1 েসই শব্দিট আমায় বলল, “মনুষয্সন্তান,* উেঠ দঁাড়াও, আিম েতামার সেঙ্গ কথা বলব|”
2 েয সময় িতিন আমার সেঙ্গ কথা বলেলন, তখনআত্মা আমােত প্রেবশ কেরআমােকআমার পােয় ভর

িদেয় দঁাড় করােলা, তখন আিম তঁােক আমার সেঙ্গ কথা বলেত শুনেত েপলাম| 3 িতিন আমায় বলেলন,
“মনুষয্সন্তান, আিম েতামােক ইস্রােয়ল পিরবােরর কােছ কথা বলেত পাঠািচ্ছ| ঐ েলােকরা বহুবার আমার
িবরুদ্ধাচরণ কেরেছ| তােদর পূবর্পুরুষরাও আমার িবরুদ্ধাচরণ কেরেছ| তারা আমার িবরুেদ্ধ বহুবার পাপ
কেরেছ| আরআজওআমার িবরুেদ্ধ পাপ কের চেলেছ| 4আিম েতামােক ঐ েলাকেদর কােছ কথা বলেত
পাঠািচ্ছ| ওরা খুব একগঁুেয় কিঠন মনা| িকন্তু তুিম অবশয্ই তােদর সেঙ্গ কথা বল| বলেব, �প্রভু, আমােদর
সদাপ্রভু এই কথা বেলেছন|� 5 তারা িবেদ্রাহী, িকন্তু তারা েতামার কথা শুনুক বা না শুনুক, েতামােক
অবশয্ই ওেদর কােছ ওগুেলা বলেত হেব যােত তারা জানেত পাের েয তােদর মেধয্ একজন ভাববাদী
বাস করেছ|

6 “মনুষয্সন্তান, ঐসব েলাকেদর ভয় েপও না| যিদ মেন হয় তুিম কঁাটােঝাপ, কঁাটা এবং কঁাকড়া িবেছর
দ্বারা িঘের রেয়ছ তাও তারা যা বেল তােত ভয় েপও না| এটা সিতয্ েয তারা েতামার িবরুেদ্ধ যােব এবং
েতামায় আঘাত করেত েচষ্টা করেব| তারা েতামার কােছ কঁাটার মেতা মেন হেব| েতামার মেন হেব েযন
তুিম কঁাকড়া িবেছর মেধয্ বাস করছ| িকন্তু তােদর কথায় ভয় েপও না| তারা িবেদ্রাহী| তােদর মুখ েদেখ
ভয় েপও না| 7 আিম যা বিল তা তুিম অবশয্ই তােদর বলেব| আিম জািন তারা েতামার কথা শুনেব না|
তারা েতামার িবরুেদ্ধ পাপ করাও ছাড়েব না! কারণ তারা িবেদ্রাহী বংশ|

8 “মনুষয্সন্তান, আিম যা বিল তা অবশয্ই েশান| ঐ িবেদ্রাহীেদর মত আমার িবরুেদ্ধ উেঠা না| েতামার
মুখ েখাল এবং আিম েয বাকয্ িদিচ্ছ তা গ্রহণ কর, তারপর তা েলাকেদর বল| এই বাকয্গুিল েভাজন কর|”

9 এখন আিম (িযিহেষ্কল) েদখলাম একটা হাত আমার িদেক এিগেয় আসেছ| েসই হােত একটা বাকয্
েলখা েগাটােনা পঁুিথ িছল| 10 আিম যােত পড়েত পাির তার জনয্ ঐ হাতিট েগাটােনা পঁুিথিট খুেল ধরল|
আিম সামেন এবং েপছেনর েলখা েদখলাম| তােত িছল িবিভন্ন ধরেণর দুঃেখর গান, দুঃেখর গল্প ও সাবধান
বাণীসমূহ|

3
1 ঈশ্বর আমায় বলেলন, “মনুষয্সন্তান, যা েদখছ খাও| এই েগাটােনা পঁুিথ েভাজন কর, এবং এই সমস্ত

কথা ইস্রােয়ল পিরবারেক িগেয় বল|”

* 2:1: মনুষয্সন্তান এিট সাধারণতঃ “একিট বয্িক্ত” অথবা “একিট মানুষ” েবাঝােত বয্বহৃত েহাত| িকন্তু এখােন এিট একিট মানুষ
িযিহেষ্কেলর উপািধ|
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2 তাই আিম আমার মুখ খুললাম এবং িতিন েসই েগাটােনা পঁুিথিট আমার মুেখ িদেলন| 3 তখন ঈশ্বর
বলেলন, “মনুষয্সন্তান, আিম েতামায় এই েগাটােনা পঁুিথ িদিচ্ছ| এটা িগেল েফল! এই েগাটােনা পঁুিথ
েতামার উদর পূণর্ করুক|”
তাই আিম েসই েগাটােনা পঁুিথ েখেয় েফললাম আর তার স্বাদ আমার মুেখ মধুর মত িমষ্টি লাগল|
4 তখন ঈশ্বর আমায় বলেলন, “মনুষয্সন্তান, ইস্রােয়ল পিরবােরর কােছ যাও| তােদর কােছ আমার

বাকয্ বল| 5আিম েতামােক এমন িবেদশীেদর কােছ পাঠািচ্ছ না যােদর তুিম বুঝেব না| েতামােক আেরকটা
ভাষা িশখেত হেব না| আিম েতামােক ইস্রােয়ল পিরবােরর কােছ পাঠািচ্ছ! 6আিম েতামােক িবিভন্ন েদশ
িবেদেশ পাঠািচ্ছ না যােদর ভাষা তুিম বুঝেব না| তুিম ঐসব েলােকর কােছ িগেয় কথা বলেল তারা েতামার
কথা শুনত| িকন্তু েতামায় ঐসব কিঠন ভাষা িশখেত হেব না| 7 না! আিম েতামায় ইস্রােয়ল পিরবােরর
কােছ পাঠািচ্ছ| েকবল এই সব েলােকর মন কিঠন, তারা বড় একগঁুেয়| আর ইস্রােয়েলর েলাকরা েতামার
কথা শুনেত অস্বীকার করেব| তারা আমার কথাও শুনেত চায় না| 8 িকন্তু আিম েতামােক তােদর মেতাই
একগঁুেয় করব| েতামার কপাল তােদর কপােলর েচেয়ও দৃঢ় করব! 9 হীরক চক্মিক পাথেরর েচেয়ও দৃঢ়|
েসই ভােবই তােদর েচেয় েতামার কপাল দৃঢ় হেব| তুিম আেরা একগঁুেয় হেব আর তাই ঐ েলাকেদর ভয়
করেব না| সব সময় আমার িবরুদ্ধাচরণকারী ঐ েলাকেদর তুিম ভয় করেব না|”

10 তখন ঈশ্বর আমায় বলেলন, “মনুষয্সন্তান, আমার প্রিতিট কথা েতামার েশানা উিচত, আর েসগুেলা
মেন রাখা উিচত| 11 িনবর্াসেন রেয়েছ এমন েলাকেদর কােছ যাও| তােদর কােছ িগেয় বল, �আমােদর
প্রভু সদাপ্রভু এই কথা বেলন|� তারা শুনুক বা না শুনুক, তুিম তােদর এই কথাগুেলা বলেব|”

12 তারপর বাতাস আমায় ওপের উিঠেয় িদল আর আিম আমার েপছেন একটা স্বর শুনেত েপলাম|
েসটা িছল বেজ্রর মত েজারােলা| শব্দিট বলল, “েযখােন ওিট িছল েসই জায়গা েথেক উেঠ আসা প্রভুর
মিহমা|”* 13তারপর পশুরা েসই ডানা ঝাপটােত লাগলআর তারা পরস্পেরর গােয় লাগেল ভীষণ শব্দ হল|
আর তােদর সামেনর চাকাগুেলাও েজাের শব্দ করেত শুরু করল � তা বেজ্রর মত েজারােলা| 14আত্মা
আমায় তুেল িনেয় েগল| আিম েসই স্থান পিরতয্াগ করেল খুব দুঃিখত ও আত্মায উিষ্ঠগ্ন হলাম| িকন্তু আিম
আমার মেধয্ প্রভুর শিক্ত অনুভব করলাম| 15আিম ইস্রােয়েলর েসই েলাকেদর কােছ েগলাম যােদর কবার
নদীর ধাের েতল আিবেব বাস করেত বাধয্ করা হেয়িছল| আিম িগেয় তােদর মােঝ সাত িদন ধের স্তব্ধ
হেয় বেস রইলাম|

16সাত িদন পর প্রভুআমায় বলেলন, 17 “মনুষয্সন্তান, আিম েতামােক ইস্রােয়েলর প্রহরী িনযুক্ত করিছ|
আিম েতামােক যা িকছু বলব, তুিম েসই সম্বেন্ধ ইস্রােয়লীয়েদর সাবধান কের েদেব| 18 যিদ আিম বিল,
�এই মন্দ েলাকিট মারা যােব!� তখন তুিম অবশয্ই তােক সাবধান েকােরা! তুিম তােক অবশয্ই বলেব তার
জীবনধারা পিরবত্তর্ ন করেত ও মন্দ কাজ আর না করেত| েসই বয্িক্তেক সাবধান না করেল েস মারা যােব
বেট িকন্তু তার মৃতুয্র জনয্ আিম েতামােক দায়ী করব! কারণ তুিম তার প্রাণ বঁাচােত তার কােছ যাওিন|

19 “হেত পাের তুিম েকান বয্িক্তেক তার জীবন পিরবত্তর্ ন ও পাপ হেত িবরত হবার কথা বলেলও েস
েসই সাবধান বাণী শুনেত অস্বীকার করল; েস েক্ষেত্র েসই বয্িক্ত মারা যােব| েস পাপ কেরেছ বেলই মারা
যােব িকন্তু তুিম তােক সাবধান কেরিছেল বেল িনেজর প্রাণ বঁাচােব|

20 “একজন ভােলা েলাক যিদ আর ভােলা হেত না চায়, আর আিম যিদ তার সামেন এমন একিট িবক্
রািখ েয েস মারা যােব তাহেল েস মারা যােব কারণ েস পাপ কাজ কেরিছল এবং তুিম তার মৃতুয্র জনয্
দায়ী হেব কারণ তুিম তােক সাবধান কেরািন এবং েস েয সকল ভাল কাজ কেরিছল তা আর স্মরণ করা
হেব না|

21 “িকন্তু তুিম যিদ েসই ভােলা েলাকিটেক পাপ কাজ েথেক িবরত হেত বল এবং েস যিদ আর পাপ
না কের তেব েস মরেব না| কারণ তুিম তােক সাবধান করেল েস েতামার কথায় কান িদেয়িছল| এই ভােব
তুিম েতামার প্রাণ বঁাচােল|”

22 প্রভুর পরাক্রম আমার কােছ এেল িতিন আমায় বলেলন, “ওেঠা, েসই উপতয্কায় যাও| আিম েসই
জায়গায় েতামার সেঙ্গ কথা বলব|”
* 3:12: েযখােন � মিহমা অথবা “বলা হেয়েছ, তঁার পিবত্র স্থান েথেক প্রভুর মিহমা ধনয্|”
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23তাইআিম উেঠ েসই উপতয্কায় েগলাম| প্রভুর মিহমা েসখােন িছল � েযমনিটআিম কবার নদীর ধাের
েদেখিছলাম| তাই আিম মািটেত উপুড় হেয় প্রণাম করলাম| 24 িকন্তু একিট বাতাস এেস আমার পােয় ভর
িদেয় দঁাড় করােলন| িতিন আমায় বলেলন, “যাও বািড় িগেয় িনেজেক ঘের তালাবন্ধ কর| 25 মনুষয্সন্তান,
েলােক দিড় িনেয় এেস েতামােক বঁাধেব| তারা েতামােক েলাকেদর মেধয্ েযেত েদেব না| 26আিম েতামার
িজভ েতামার তালুেত আটেক েদব, তুিম কথা বলেত পারেব না| তাই, এই েলাকরা েয ভুল করেছ েস
সম্বেন্ধ তােদর িশক্ষা েদবার জনয্ েকউ থাকেব না| কারণ ঐ েলাকরা সবর্দাই আমার িবরুদ্ধাচরণ কের|
27 িকন্তু আিম েতামার সেঙ্গ কথা বলব আর েতামােক কথা বলেত েদব| িকন্তু তুিম অবশয্ই তােদর বলেব,
�প্রভু আমােদর সদাপ্রভু এই সব কথা বেলন,� যিদ েকউ শুনেত চায় ভােলা; যিদ েকউ না শুনেত চায়
তাও ভােলা| কারণ ঐ েলাকরা সবসময় আমার িবরুেদ্ধ যায়|

4
1 “মনুষয্সন্তান, একিট ইঁট নাও আর তার ওপর আঁচড় েকেট েজরুশােলম শহেরর একটা ছিব আঁেকা|

2 তারপর এমন অিভনয় কর েযন তুিম একিট শহর দখলকারী ৈসনয্দল| শহেরর প্রাচীরগুেলার ওপর উেঠ
যােত শত্রু ৈসনয্রা শহের প্রেবশ করেত পাের তার জনয্ স্তম্ভসমূহ এবং একিট জাঙ্গাল ৈতরী কর| প্রাচীর
েভদক যন্ত্র িনেয় এস এবং শহেরর চািরধাের ৈসনয্ িশিবর বসাও| 3 তারপর একটা চয্াপটা েলাহার চাটু
িনেয় এস এবং েসটােক েতামার এবং শহেরর মাঝখােন রােখা| েসটা েতামার ও শহেরর মেধয্ একটা
েলাহার প্রাচীেরর মত েহাক্| এই ভােব তুিম েদখােব েয তুিম ঐ শহেরর িবরুেদ্ধ| তুিম েসই শহর িঘের তা
আক্রমণ করেব| কারণ তা হেব ইস্রােয়ল পিরবােরর সামেন দৃষ্টান্তস্বরূপ|

4 “তারপর বাম পাশ িফের শুেয় পড়| তুিম এমন আচরণ করেব যােত েদখােব েয ইস্রােয়েলর পাপ
েতামার ঘােড়| েসই েদাষ তুিম তত িদন ধেরই বইেব যত িদন বাম পাশ িফের শুেয় থাকেব| 5 তুিম অবশয্ই
390 িদন ধের ইস্রােয়ল জািতর েদাষ বইেব| এইভােব আিম েতামায় বলিছ কত িদন ধের িযহূদা শািস্ত
পােব; এক িদন এক বছেরর সমান|

6 “েসই সমেয়র পর তুিম 40 িদন ধের ডানপাশ িফের শুেয় থাকেব| এই সময় তুিম িযহূদার পাপ 40
িদন ধের বইেব| এক িদন এক বছেরর সমান| আিম বলিছ িযহূদা কত কাল শািস্ত েভাগ করেব|

7 “ঈশ্বর আবার বলেলন, “এখন, েতামার হােতর আিস্তন েগাটাও এবং ইটটার উপর েতামার হাত
ওঠাও| অিভনয় কর েযন তুিম েজরুশােলম শহর আক্রমণ করছ| শহরিটর িবরুেদ্ধ ভাব্বানী কর| 8 এখন
েদখ আিম দিড় িদেয় েতামােক বঁাধিছ| তুিম এক িদক েথেক অনয্ িদেক গিড়েয় েযেত পারেব না, েয পযর্ন্ত
না শহেরর িবরুেদ্ধ েতামার আক্রমণ েশষ হয়|”

9 “ঈশ্বর আরও বলেলন, �তুিম অবশয্ই িকছু শসয্ িনেয় এেস রুিট ৈতরী কর|� গম, বািলর্, বীন, মসুর,
ভুট্টা ও কাজু এই সব িকছু িকছু পিরমাণ নাও| এই সমস্ত একিট পােত্র িনেয় েমশাও, তারপর তা গঁুেড়া
কের তা িদেয় আটা ৈতরী কের রুিট বানাও| তুিম 390 িদন ধের েকবল েসই রুিট খােব| 10 প্রিতিদন
েকবল 1 েপায়া ময়দা িনেয় রুিট বানােব| সারা িদন ধের মােঝ মােঝ েসই রুিট েখও| 11আর প্রেতয্কিদন
েকবল 3 েপয়ালা জল পান কেরা| সময় সময় সমস্ত িদন ধেরই তা েখেত পার| 12 প্রিতিদন, িনেজর রুিট
ৈতরী করেব| িকছু মানুেষর মল িনেয় তা আগুেন পুিড়ও| তারপর েসটা যখন পুড়েছ তখন রুিটটা েসঁেকা|
েযখােন েলাকরা েতামােক েদখেত পােব েসখােন রুিটটা খােব|” 13তারপর প্রভু বলেলন, “এটা েবাঝােব
েয ইস্রােয়ল পিরবার িবেদেশ অশুিচ রুিট খােব| আিম তােদর ইস্রােয়ল তয্াগ কের েসইসব েদেশ বাস
করেত বাধয্ কেরিছ!”

14 তখন আিম বললাম, “হায়, প্রভু আমার সদাপ্রভু, আিম কখনও অশুিচ খাবার খাইিন| েরােগ মারা
েগেছ এমন েকান পশু বা বনয্ পশুেত েমের েফেলেছ এমন েকান পশুও আিম কখনও খাইিন| আিম
িশশুকাল েথেক আজ পযর্ন্ত কখনও অশুিচ মাংস খাইিন| কখনই ঐসব মন্দ মাংস আমার মুেখ প্রেবশ
কেরিন|”

15 তখন ঈশ্বর আমায় বলেলন, “িঠক আেছ! রুিট পাক করার জনয্ েগাবেরর ঘঁুেট বয্বহার কেরা|
মানুেষর মল বয্বহার করার দরকার েনই|”



িযিহেষ্কল 4:16 1213 িযিহেষ্কল 5:15

16তারপর ঈশ্বরআমায় বলেলন, “মনুষয্সন্তান, আিম েজরুশােলেমর রুিটর েযাগান নষ্ট করিছ| েলােক
অল্প পিরমান রুিটই আহার করার জনয্ পােব| তারা তােদর খােদয্র েযাগান সম্বেন্ধ উিদ্বগ্ন হেব| আর পান
করার জলও অল্প থাকেব| আর জল পান করার সময় তারা ভীষণ ভীত হেব| 17কারণ েলাকেদর আহার ও
পান করার জনয্ যেথষ্ট খাবার ও জল থাকেব না| েলাকরা এেক অপেরর িদেক শুধু তাকােব কারণ তারা
জােন না িক করেত হেব| তারা এেক অপরেক তােদর পােপর জনয্ ক্ষীণ হেত েদখেব|”

5
1-2 “েহ মনুষয্সন্তান, একিট ধারােলা তরবাির েনেব এবং তা নািপেতর কু্ষেরর মত বয্বহার করেব|

েতামার মাথার চুল ও দািড় কািমেয় েসইটা একিট ওজন পােত্র ওজন করেব| েতামার চুল সমান িতন
ভােগ ভাগ কর| তারপর েতামার শহর দখল করা সমূ্পণর্ হেল েতামার চুেলর এক � তৃতীয়াংশ �শহের�
পুিড়েয় েফল|এর অথর্ হল, িকছু েলাক শহেরর মেধয্ মারা যােব| তারপর তরবাির বয্বহার কের চুেলর অনয্
এক তৃতীয়াংশেক শহেরর বাইের কাটেব| এর অথর্ হল, িকছু েলাক শহেরর বাইের মারা যােব| তারপর
এক-তৃতীয়াংশ চুল বাতােস ছঁুেড় দাও � যােত বাতাস তা বহু দূের িনেয় যায়| এেত েবাঝােব েয আিম
আমার তরবাির েবর কের িকছু েলাকেক খুব দূেরর শহর পযর্ন্ত তাড়া কের িনেয় যােবা| 3 িকন্তু তুিম তার
মেধয্ অবশয্ই িকছু চুল িনেয় েতামার েপাশােকর ভঁােজ েরেখ েদেব| এেত েবাঝােব েয আিম আমার িকছু
েলাকেক পিরত্রাণ করব| 4 তুিম অবশয্ই আরও িকছু চুল িনেয় আগুেন ছঁুেড় েফেল েদেব| এর অথর্ হেব
েয একটা আগুন উৎপন্ন হেয় তা ইস্রােয়লীয় পিরবারসমূহেক ধ্বংস কের েদেব|”

5তারপর প্রভুআমার সদাপ্রভু আমায় বলেলন, “ইটিট েজরুশােলেমর িচত্র|আিম েজরুশােলমেক অনয্
জািতর মেধয্ েরেখিছ, আর তার চািরিদেক অনয্ জািতসমূহ রেয়েছ| 6 েজরুশােলেমর েলাকরা আমার
আজ্ঞার িবরুদ্ধাচরণ কেরেছ| তারা অনয্ েয েকান জািতর েচেয় অিধক মন্দ! তারা তােদর চার ধােরর
েদেশর েয েকান েলােকর েচেয় আমার েদওয়া িবিধ অেনক েবশী কের লঙঘন কেরেছ| তারা আমার
আজ্ঞা শুনেত অস্বীকার কেরেছ| তারা আমার িবিধগুিল পালন কেরিন!”

7 তাই প্রভু আমার সদাপ্রভু বলেলন, “েতামরা আমােক মানয্ করিন| েতামােদর চার ধাের বসবাসকারী
েলাকেদর েচেয়ও েতামরা আমার আজ্ঞা অেনক েবশী অমানয্ কেরছ এবং তারা েযসব িজিনস মন্দ বেল
িবেবচনা কের তাও কেরছ!” 8 তাই প্রভু আমার সদাপ্রভু বেলন, “আিমও েতামােদর িবরুেদ্ধ! আর
ঐ েলাকেদর েচােখর সামেন আিম েতামােদর শািস্ত েদব| 9 আিম েতামােদর প্রিত এমন কাণ্ড ঘটাব যা
আেগ ঘটাই িন আর পেরও ঘটাব না! েকন? কারণ েতামরা বহু ভয়ঙ্কর কাজ কেরছ| 10 েজরুশােলেমর
েলাকরা এত কু্ষধাত্তর্ হেব েয িপতামাতা তােদর িনেজেদর সন্তানেদর এবং সন্তানরা তােদর িপতামাতােদর
মাংস খােব| আিম েতামােদর বহু ভােব শািস্ত েদব| আর অবিশষ্ট যারা েবঁেচ থাকেব, তােদর আিম বাতােস
ছিড়েয় েদব|”

11প্রভু আমার সদাপ্রভু বেলন, “েজরুশােলম, আমার প্রােণর িদবয্ িদেয় বলিছ েয আিম েতামায় শািস্ত
েদব! আিম প্রিতজ্ঞা করিছ েয েতামায় শািস্ত েদব! েকন? কারণ তুিম আমার পিবত্র স্থােনর প্রিত ভয়ঙ্কর
কাজ কেরছ| তুিম এমন ভয়ঙ্কর কাজ কেরছ যােত তা ময়লা হেয় েগেছ! আিম েতামায় শািস্ত েদব, দয়া
করব না| দুঃখ েবাধ করব না! 12 শহেরর মেধয্ মহামারী এবং দুির্ভেক্ষ েতামার এক-তৃতীয়াংশ েলাক মারা
যােব| শহেরর বাইের এক-তৃতীয়াংশ েলাক যুেদ্ধ মারা যােব| তারপর আিম আমার তরবাির েবর কের বাকী
এক-তৃতীয়াংশেক দূর েদশ পযর্ন্ত তাড়া কের িনেয় যাব| 13 েকবল তারপরই আমার প্রজােদর প্রিত আমার
েরাধ ক্ষান্ত হেব| তারা আমার প্রিত েয মন্দ কাজ কেরেছ তার জনয্ই েয তারা শািস্ত েপেয়েছ েসটা আিম
জানাব| আর তারাও জানেব েয আিমই প্রভু, এবং তােদর প্রিত আমার গভীর ভােলাবাসার জনয্ই আিম
তােদর কােছ কথা বেলিছলাম!”

14 ঈশ্বর বলেলন, “েজরুশােলম, আিম েতামায় ধ্বংস করব � েতামায় ইঁট পাথেরর িঢিব ছাড়া অনয্
িকছু বেল মেন হেব না| েতামার চার পােশর েলাকরা েতামােক িনেয় ঠাট্টা করেব| যারাই েতামার পাশ িদেয়
েহঁেট যােব তারাই েতামােক িনেয় মজা করেব| 15 েতামার চার ধােরর েলাক েতামােক িনেয় মজা করেলও
তােদর কােছ তুিম এক িশক্ষা স্বরূপ হেব| তারা েদখেব েয আিম েক্রাধ েতামােক শািস্ত িদেয়িছ| আিম
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অতয্ন্ত েক্রাধ কেরিছলাম| সাবধানও কেরিছলাম| আিমই প্রভু জািনেয় িছলাম আিম িক করব! 16 েতামায়
বেলিছলাম েয ভয়ানক দুির্ভক্ষ পাঠাব| বেলিছলাম এমন িবষয় পাঠাব যা েতামায় ধ্বংস করেব|আিম েতামায়
বেলিছলাম েয েতামার খাবােরর েযাগান েশষ কের েদব আর েসই দুির্ভক্ষ সময় সময় আসেব| 17 আিম
েতামােক বেলিছলাম েয েতামার িবরুেদ্ধ কু্ষধা ও বনয্ জন্তুেদর পাঠাব যা েতামার িশশুেদর হতয্া করেব|
আিম বেলিছলাম শহেরর সবর্ত্র েরাগ এবং মৃতুয্ িবরাজ করেব| আিম বেলিছলাম শত্রুেসনােক েতামার
িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেত আসেত| আিম প্রভুই েতামােক বেলিছলাম েয এই সব ঘটেব|”

6
1তারপর প্রভুর বাকয্ আবার আমার কােছ এল| 2 িতিন বলেলন, “মনুষয্সন্তান, ইস্রােয়েলর পবর্তগুিলর

িদেক েফর| আমার জনয্ তােদর কােছ ভাববাণী বল| 3ঐসব পবর্তগুিলেক এই কথাগুিল বল: �ইস্রােয়েলর
পবর্ত আমার প্রভু ও সদাপ্রভুর কাছ েথেক এই বাতর্ া েশান! প্রভু আমার সদাপ্রভু পাহাড়, পবর্ত ও
উপতয্কাগুিলেক এইসব কথা বেলন| েদখ! আিমই (ঈশ্বর) েতামার িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করার জনয্ শত্রু আনিছ|
আিম েতামার উচ্চ স্থানগুিল ধ্বংস করব! 4 েতামার েবদীগুিল েভেঙ্গ টুকেরা টুকেরা কের েদব| েতামার
ধুপধূেনার েবদী গঁুিড়েয় েদওয়া হেব| আর েতামার েনাংরা মূির্ত্তগুেলার সামেন আিম েতামার মৃতেদহ ছঁুেড়
েফলব| 5 ইস্রােয়েলর েলাকেদর মৃতেদহগুিলও আিম েনাংরা মূির্ত্তগুেলার সামেন ছঁুেড় েদব| আিম েতামার
হাড়গুিল েবদীর চারধাের ছিড়েয় েদব| 6 েযখােনই েতামার েলাক বাস করেব েসখােনই অমঙ্গল ঘটেব|
তােদর শহরগুিল পাথেরর িঢিবেত পিরণত হেব| তােদর উচ্চ স্থানগুেলা ধ্বংস করা হেব| েযন ঐসব পূজার
স্থানগুিল আর কখনও বয্বহার করা না হয়| ঐ েবদীগুিল ধ্বংস করা হেব আর েলাকরা কখনও ঐ েনাংরা
মূির্ত্তগুেলার পূেজা করেব না| ধুপধূেনার েবদীগুেলাও গঁুিড়েয় েদওয়া হেব| যা িকছু েতামরা গেড়িছেল তার
সবই সমূ্পণর্ভােব ধ্বংস করা হেব| 7 েতামার েলাকেদর হতয্া করা হেব এবং তখন তুিম জানেব েয আিমই
প্রভু!� ”

8 ঈশ্বর বলেলন, “িকন্তু আিম েতামার িকছু েলাকেক পালােত েদব| তারা অল্প কােলর জনয্ অনয্ েদেশ
বাস করেব| আিম তােদর ছিড়েয় েদব এবং অনয্ েদেশ বাস করেত বাধয্ করব| 9 তারপর ঐ অবিশষ্টেদর
বন্দী কের িনেয় যাওয়া হেব| তােদর অনয্ েদেশ বাস করেত বাধয্ করা হেব| িকন্তু ঐ অবিশষ্টরা আমায়
স্মরণ করেব| আিম তােদর আত্মা ভগ্ন করব| তারা েয মন্দ কাজ কেরিছল তার জনয্ িনেজেদরই ঘৃণা
করেব| অতীেত তারা আমার কাছ েথেক মুখ িফিরেয় িনেয়িছল, আমায় তয্াগ কেরিছল| তারা েনাংরা মূির্ত্তর
েপছেন েদৗেড়িছল| তারা এমন স্ত্রীর মত বয্বহার কেরিছল েয িনেজর স্বামীেক তয্াগ কের অনয্ পুরুেষর
েপছেন েদৗড়ায| তারা বহু ভয়ঙ্কর কাজ কেরেছ| 10 িকন্তু তারা জানেব েয আিমই প্রভু| তারা এও জানেব
েয যিদ আিম বিল িকছু করব তেব তা কেরই থািক| তারা জানেব তােদর প্রিত েযসব অমঙ্গল ঘেটেছ তার
সব আিমই ঘিটেয় িছলাম|”

11 তারপর প্রভু, আমার সদাপ্রভু আমায় বলেলন, “হাততািল দাও ও পা দাপাও| ইস্রােয়েলর েলাকরা
েযসব ভয়ানক কাজগুিল কেরেছ তার িবরুেদ্ধ কথা বল| তােদর সাবধান কের বল েয েরােগ, তরবািরর
দ্বারা এবং কু্ষধায় তারা মারা যােব| তােদর বল েয তারা যুেদ্ধও মারা যােব| 12 দূেরর েলাকরা েরােগ মারা
যােব| কােছর েলাকরা তরবািরর আঘােত মারা যােব এবং তারপর যারা েবঁেচ থাকেব তারা কু্ষধায় মারা
যােব| েকবল তখনই আমার েরাধ প্রশিমত হেব| 13 আর েকবল তখনই েতামরা জানেব েয আিমই প্রভু|
েতামরা এটা তখনই জানেব যখন েদখেব েতামােদর েদহগুিল েনাংরা প্রিতমাগুিলর সামেন ও তার েবদীর
চারধাের পেড় আেছ| েতামােদর প্রিতিট পূজা স্থােনর কােছই এবং প্রেতয্ক পবর্ত পাহােড়র নীেচ সবুজ
বৃেক্ষর তলায় ও সপত্র ওক বৃেক্ষর তলায় ঐ েদহগুিল পাওয়া যােব| ঐ সমস্ত জায়গায় েতামরা েতামােদর
সুগিন্ধ ৈনেবদয্ উৎসগর্ কেরিছেল| ঐসব েতামােদর েনাংরা মূির্ত্তগুেলার জনয্ সুগন্ধস্বরূপ িছল| 14 িকন্তু
আিম েতামােদর িবরুেদ্ধ আমার হাত ওঠাব এবং েতামােক ও েতামার েলােকেদর শািস্ত েদব, তা তারা
েযখােনই থাকুক না েকন| আিম েতামার েদশ ধ্বংস করব আর তা িদব্লা মরুভূিমর েথেকও শূনয্ হেব| তখন
তারা জানেব েয আিমই প্রভু!”
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7
1 তারপর প্রভুর বাকয্ আমার কােছ এল| 2 িতিন বলেলন, “এখন, মনুষয্সন্তান, প্রভু আমার সদাপ্রভুর

কাছ েথেক এই বাতর্ া এেসেছ| এই বাতর্ ািট ইস্রােয়ল েদেশর জনয্|

েশষ কাল,
েশষ সময় আসেছ,
সমস্ত েদশ ধ্বংস হেয় যােব|

3 েতামার েশষ দশা এবার আসেছ!
আিম েদখাব েয আিম েতামার ওপর কত রুদ্ধ|

তুিম েযসব মন্দ কাজ কেরছ তার জনয্ আিম েতামায় শািস্ত েদব|
তুিম েয সব জঘনয্ কাজ কেরছ তার জনয্ আিম েতামায় তার মূলয্ িদেত বাধয্ করব|
4আিম েতামার প্রিত েকান দয়া েদখাব না|

আিম েতামার জনয্ দুঃখ অনুভব করব না|
তুিম েযসব মন্দ কাজ কেরছ

তার জনয্ আিম েতামােক শািস্ত িদিচ্ছ|
তুিম এমন জঘনয্ কাজগুিল কেরছ|
এখন, তুিম জানেব েয আিমই প্রভু|”

5 প্রভু আমার সদাপ্রভু ঐ কথাগুিল বেলিছেলন| “এেকর পর এক অমঙ্গল ঘটেব! 6 েশষ কাল আসেছ
আর তা খুব শীঘ্রই আসেব! 7 েতামরা যারা ইস্রােয়েল বাস করছ েতামােদর অিন্তমকাল আসেছ| শািস্তর
েসই িদন খুব শীঘ্রই ঘিনেয় আসেছ| পবর্েতর ওপর েকালাহল ক্রেম ক্রেম েবেড়ই চেলেছ| 8 এখন খুব
শীঘ্রইআিম েদখাব েযআিম কতরুদ্ধ|আিম েতামােদর িবরুেদ্ধআমার সমস্ত েরাধ প্রকাশ করব| েতামােদর
সমস্ত মন্দ কােজর জনয্ আিম েতামােদর শািস্ত েদব| েতামরা েয সমস্ত ঘৃিণত কাজ কেরিছেল তার জনয্
েতামােদর আিম শািস্ত েদব| 9আিম েতামােদর প্রিত েকান দয়া েদখাব না| েতামােদর জনয্ দুঃিখত হব না|
েতামরা েযসব মন্দ কাজ কেরছ তার জনয্ আিম েতামােদর শািস্ত িদিচ্ছ| েতামরা এমন সমস্ত ঘৃিণত কাজ
কেরছ| এখন, জানেব েয আিমই প্রভু|

10 “শািস্তর ঐ সময়, েযমন কের উিদ্ভেদর অঙু্কেরাদ্গম, মুকুলাযন ও কুসুম প্রসু্ফিটত হয়, েসই রকম
ভােব এেসেছ| ঈশ্বর সেঙ্কত িদেয়েছন, শত্রু ৈতরী, গির্বত রাজা নবূখদিনৎ সর প্রস্তুত| 11 েসই েলাক ঐসব
মন্দ েলাকেদর শািস্ত েদবার জনয্ ৈতরী| ইস্রােয়েল অেনক েলাকই রেয়েছ িকন্তু েস তােদর একজনও নয়|
েস ঐ জনতার ভীেড়র েকউ নয়| েস ঐ েলাকেদর েকান গুরুত্বপূণর্ েনতাও নয়|

12 “শািস্তর েসই সময় এেসেছ| েসই িদন এখােন েলােক যারা িজিনস েকনাকাটা কের তারা আনিন্দত
হেব না, আর যারা িজিনস েবেচ তারাও েবচেত খারাপ েবাধ করেব না| কারণ েসই ভয়ানক শািস্ত সবার
প্রিতই ঘটেব| 13 েলােক যারা তােদর সম্পিত্ত িবিক্র কেরিছল তারা আর তার কােছ িফের যােব না| এমনিক
যিদ েকউ জীিবত ও পািলেয় যায় তাও েস িনেজর সম্পিত্তর কােছ িফের যােব না| কারণ এই দশর্ন সমস্ত
জনতার জনয্| তাই যিদ েকান বয্িক্ত জীিবত পালায়় তােত অেনয্রা ভাল েবাধ করেব না|

14 “তারা েলাকেদর সাবধান করেত িশঙা বাজােব| েলাকরা যুেদ্ধর জনয্ প্রস্তুত হেব| িকন্তু তারা যুদ্ধ
করেত যােব না| কারণ আিম সমস্ত জনতােক েদখাব আিম কত রুদ্ধ| 15 শত্রু তার তরবাির িনেয় শহেরর
বাইের রেয়েছ| েরাগ ও কু্ষধা শহেরর মেধয্| যিদ েকান েলাক েথেক যায় তেব এক শত্রুেসনা তােক হতয্া
করেব| যিদ েস শহের থােক তেব কু্ষধা ও েরাগ তােক ধ্বংস করেব|

16 “িকন্তু িকছু েলাক পালােব|ঐঅবিশষ্টরা পাহােড় েদৗেড় যােব| িকন্তু তারা সুখী হেব না তােদর পােপর
জনয্ দুঃখ েবাধ করেব| তারা ঘুঘুর মত েগাঙােব| 17 েলােক তােদর হাত তুলেত ক্লান্ত ও দুঃখ েবাধ করেব|
তােদর পা জেলর মত িশিথল মেন হেব| 18তারা েশাকবস্ত্র পরেব এবং ভেয় আচ্ছন্ন হেব| তুিম তােদর মুেখ
লজ্জা েদখেত পােব| তারা তােদর েশাক বয্ক্ত করেত মাথা কামােব| 19 তারা তােদর রূেপা রাস্তায় ছঁুেড়
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েফলেব| তােদর েসানাগুিলেক* েনাংরা বস্তার মত জ্ঞান করেব| কারণ প্রভু েরাধন্বত হেল ঐসব িজিনস
তােদর রক্ষা করেত পারেব না| ঐসব িজিনস আর িকছুই না েকবল েলাকেক পােপ েফলার ফঁাদ| ঐসব
িজিনস েলাকেদর প্রাণ তৃপ্ত করেব না অথবা তােদর েপটও ভরােত পারেব না|

20 “ঐ েলাকরা তােদর সুন্দর অলঙ্কার বয্বহার কের প্রিতমা গেড়িছল| তারা ঐ প্রিতমার িবষেয় গবর্
কেরিছল| তারা তােদর ভয়ঙ্কর প্রিতমা গেড়িছল, ঐসব েনাংরা িজিনস বািনেয়িছল| তাই আিম (ঈশ্বর)
তােদর েনাংরা বস্তার মত ছঁুেড় েফলব| 21আিম আগন্তুক েলাকেদরও তােদর ধনসম্পদ িনেয় েযেত েদব|
ঐ আগন্তুকরা তােদর িনেয় ঠাট্টা করেব| ঐ দুষ্ট েলাকরা তােদর েসানা ও রূেপা িনেয় চেল যােব| 22আিম
তােদর েথেকআমার মুখ িফিরেয় েনব, তােদর িদেক তাকাব না| ঐআগন্তুকরা আমার মিন্দর ধ্বংস করেব,
তারা পিবত্র গৃেহর েগাগনস্থােন ঢুেক তা অশুিচ করেব|

23 “বন্দীেদর জনয্ েশকল ৈতরী কর! কারণ হতয্া করার জনয্ এবং অনয্ােয়র অপরােধ বহু েলাকেক
শািস্ত েদওয়া হেব| 24 এই কারেণ আিম অনয্ জািতর মন্দ েলােকেদর িনেয় আসব| আর ঐ মন্দ েলাকরা
ইস্রােয়লীয়েদর সমস্ত বািড়ঘর অিধকার করেব| আিম বলবান সমস্ত েলাকেদর গবর্ চূণর্ করব| অনয্ জািতর
ঐ েলাকরা েতামােদর পূজার সমস্ত স্থান অিধকার করেব|

25 “েতামরা ভেয় কঁাপেব| েতামরা শািন্তর অেন্বষণ করেব িকন্তু শািন্ত পােব না| 26 েতামরা একটার
পর একটা দুঃেখর ঘটনা শুনেব| েতামরা দুঃসংবাদ ছাড়া আর িকছুই শুনেত পােব না| েতামরা ভাববাদীর
েখঁাজ করেব এবং তার কােছ দশর্ন চাইেব, িকন্তু পােব না| যাজকরা েতামােদর িশক্ষা েদবার জনয্ িকছুই
খঁুেজ পােব না| প্রবীেণরাও িশক্ষা েদবার জনয্ েকান ভাল উপেদশ খঁুেজ পােব না| 27 েতামােদর রাজা মৃত
েলাকেদর জনয্ কঁাদেব| েনতারা েশাকবস্ত্র পরেব| সাধারণ মানুষ আতঙ্কগ্রস্ত হেব| েকন? কারণ তারা যা
কেরেছ তার জনয্ তােদর পিরেশাধ করেত আিম বাধয্ করব| তােদর শািস্ত আিম িঠক করব| আর আিম
তােদর শািস্ত েদব| তাহেল ঐ েলাকরা জানেব েয আিমই প্রভু|”

8
1 একিদন আিম (িযিহেষ্কল) আমার বািড়েত বেসিছলাম এবং িযহূদার প্রবীণরা আমার সামেন বেসিছল|

এটা িছল িনবর্াসেনর ষষ্ঠ বছেরর ষষ্ঠ মােসর পঞ্চম িদেনর কথা| হঠাৎ  আমার প্রভু সদাপ্রভুর শিক্ত আমার
ওপর এল| 2আিম আগুেনর মত িকছু একটা েদখলাম| েদেখ মেন হল েযন েকান মানুেষর েদহ| েকামেরর
নীচ েথেক আগুেনর মত| েকামেরর উপর েথেক িতিন আগুেন রাখা উৎতপ্ত ধাতুর মত উজ্জ্বব্লভােব
চমকািচ্ছেলন| 3 তারপর আিম হােতর মত িকছু একটা েদখলাম| েসই হাত েবিরেয় এেস আমার মাথার
চুল েটেন আমায় ধরল| তারপর বাতাস আমায় শূেনয্ তুেল িনল এবং িতিন আমােক েজরুশােলেম ঈশ্বরীয়
দশর্েন িনেয় েগেলন| িতিন আমােক অভয্ন্তেরর ফটক, অথর্াৎ উত্তর িদেকর ফটেকর কােছ িনেয় েগেলন|
েয মূির্ত্ত ঈশ্বরেক ঈষর্ািন্বত কের তা েসই ফটেক রেয়েছ| 4 িকন্তু ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর মিহমা েসখােন িছল|
সমস্থলীেত কবার নদীর ধাের দশর্েন আিম েযমন েদেখিছলাম, এই মিহমা েসই রকমই েদখেত িছল|

5 ঈশ্বর আমায় বলেলন, “মনুষয্সন্তান, েসাজা উত্তর িদেক েদখ!” তাই আিম উত্তর িদেক তাকালাম|
আর েসখােন েবদীর উত্তর িদেকর দরজায় েসই মূির্ত্ত িছল যা ঈশ্বরেক ঈষর্ািন্বত কের|

6 তখন ঈশ্বর আমায় বলেলন, “মনুষয্সন্তান, ইস্রােয়েলর েলাকরা েয ভয়ানক কাজ করেছ তা িক তুিম
েদখছ? তারা আমার পিবত্র স্থােনর িঠক পােশই* ঐ িজিনসটা গেড়েছ| আর তুিম আমার সেঙ্গ এেল এর
েথেকও আরও ভয়ানক ঘৃিণত িজিনষ েদখেত পােব|”

7 তাই আিম প্রাঙ্গেণর মেধয্ প্রেবশ পথ িদেয় েগলাম আর েদওয়ােল এক গতর্ েদখেত েপলাম| 8 ঈশ্বর
আমায় বলেলন, “মনুষয্সন্তান, েদওয়ােল একটা গতর্ ৈতরী কর|” তাই আিম েদওয়ােল একটা গতর্ ৈতরী
করলাম| আর েসখােন আিম একটা দরজা েদখেত েপলাম|

9 তখন ঈশ্বর আমায় বলেলন, “যাও, েলাকরা এখােন েযসব মন্দ ও ভয়ঙ্কর ঘৃিণত কাজ করেছ তা
েদখ|” 10 তাই আিম েভতের িগেয় তাকালাম আর েদখলাম িবিভন্ন ধরেণর সরীসৃপ ও জন্তুেদর মূির্ত্ত
* 7:19: রূেপা � েসানা এটা েসানা ও রূেপার ৈতরী অপদাথর্ মূির্ত্তগুিলেক েবাঝােত পাের| * 8:6: পিবত্র � পােশই অথবা “আমােক
আমার পিবত্র স্থান েথেক তাড়াবার জনয্|”
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যােদর কথা িচন্তা করেতও ঘৃণা জেন্ম েসই সবগুেলা এবং ইস্রােয়লীয়েদর সমস্ত মূির্ত্তগুিল েদখলাম| সব
েদওয়ােলই ঐসব পশুেদর ছিব েখাদাই করা িছল|

11 তারপর আিম লক্ষয্ কের েদখলাম েয শাফেনর পুত্র যাসিনয় ও ইস্রােয়েলর আেরা 70 জন প্রবীণ
েস স্থােন েলাকেদর সেঙ্গ পূজা করিছল| তারা েলাকেদর সামেনই দঁািড়েয়িছল| আর প্রেতয্ক েনতার কােছ
িছল তার িনেজর ধূপদানী| জ্বলা ধূেপর েধঁায়ার েসই সুগন্ধ উপের উঠিছল| 12 তখন ঈশ্বর আমায় বলেলন,
“মনুষয্সন্তান, ইস্রােয়েলর েনতারা অন্ধকাের িক কের তা িক তুিম েদেখছ? প্রেতয্ক জেনর তার িনেজর
মূির্ত্ত পূজার জনয্ আলাদা কক্ষ রেয়েছ| ঐ েলাকরা িনেজেদর মেধয্ বলাবিল কের, �প্রভু আমােদর েদখেত
পােবন না| প্রভু এই েদশ তয্াগ কের েগেছন|� ” 13 তখন ঈশ্বর আমায় বলেলন, “এরপরও তুিম এই সব
েলাকেদর আরও কত ঘৃিণত কাজ েদখেত পােব!”

14 তখন ঈশ্বর আমােক প্রভুর মিন্দেরর প্রেবশ পেথর িদেক িনেয় চলেলন| এই দরজািট উত্তর িদেক
অবিস্থত িছল| েসখােন আিম মিহলােদর বেস বেস কঁাদেত েদখলাম| তারা তমু্মেষর মূির্ত্তর জনয্ েশাক
করিছল!

15 ঈশ্বর আমায় বলেলন, “মনুষয্সন্তান, তুিম িক এই সব ভয়ঙ্কর িবষয়গুিল েদখছ? আমার সেঙ্গ এেল
এর েচেয় আরও খারাপ িবষয় েদখেব!” 16 তারপর িতিন আমােক প্রভুর মিন্দেরর িভতেরর প্রাঙ্গেণ িনেয়
েগেলন| েসখােন, আিম 25 জন েলাকেক উপুড় হেয় পূজা করেত েদখলাম| তারা িছল মিন্দের েঢাকবার
জায়গাটােত| িকন্তু তারা ভুল িদেক মুখ িফের িছল! পূবর্িদেক উিদত সূেযর্র উপাসনা করবার সময় তােদর
পশ্চােদ্দশ আমার মিন্দেরর িদেক েফরােনা িছল|

17 তখন ঈশ্বর বলেলন, “মনুষয্সন্তান, তুিম িক এসব েদখেত পােচ্ছা? তারা এই সমস্ত েনাংরা িজিনষ
এখােন করেছ এটা িক ভােলা? এই শহর িহংসাত্মক ঘটনায় পূণর্| আর আমােক িবরক্ত কের তুলেত তারা
সবর্দাই বয্স্ত| েদখ, ওরা আমায় অশ্লীল ইিঙ্গত করেছ| 18আিম তােদর আমার েরাধ িক তা েদখাব| তােদর
প্রিত দয়া করব না| তারা আমার কােছ আতর্ নাদ করেব িকন্তু আিম শুনেত অস্বীকার করব!”

9
1তখনআিম শুনেত েপলাম েয, েয েনতারা শহরেক শািস্ত েদবার দািয়েত্ব িছল, ঈশ্বর তােদর ডাকেছন|

প্রেতয্ক েনতার হােত িছল তার িনজস্ব মারণাস্ত্র| 2 তারপর আিম উচ্চতর ফটক েথেক ছয়জনেক হঁাটেত
েদখলাম| এই ফটকিট িছল উত্তরমুখী| প্রেতয্েকর হােত িছল তার িনজস্ব মারাত্মক অস্ত্র| একজন মানুেষর
পরেন িছল মিসনার কাপড়| তার েকামের েগঁাজা িছল একিট েলখনী ও কািলর একিট েদায়াত| ঐ
েলাকরা মিন্দেরর িপতেলর েবদীর কােছ িগেয় েসখােন দঁাড়াল| 3 তারপর ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর মিহমা
করূব দূতগেণর মধয্ েথেক উেঠ এল| েসখােনই িতিন িছেলন| তারপর েসই েগৗরব পরাক্রম মিন্দেরর
দরজা পযর্ন্ত েগল| েচৗকােঠর কােছ িগেয়ই িতিন থামেলন| তারপর প্রভুর মিহমা মিসনা কাপড় পরা এবং
েলখনী ও েদায়াত েকামের বঁাধা েলাকিটেক ডাকেলন|

4তখন প্রভু (মিহমা) তােক বলেলন, “েজরুশােলম শহেরর মধয্ িদেয় যাও| েসই সব েলাক যারা শহেরর
েলাকেদর ভয়ঙ্কর কাজকেমর্র জনয্ দুঃখ কের এবং মনমরা তােদর প্রেতয্েকর কপােল দাগ দাও|”

5-6 তারপর আিম শুনলাম ঈশ্বর অনয্ বাকী েলােকেদর বলেছন, “আিম চাই েতামরা প্রথম মানুষিটেক
অনুসরণ কর| েয সব বয্িক্তর কপােল িচহ্ন েনই তােদর েতামরা অবশয্ই হতয্া কেরা| তারা প্রবীণ েহাক্,
যুবক বা যুবতী, িশশু বা মােয়রা েহাক্ তােত িকছু আেস যায় না| েকান রকম দয়া েদিখও না| েকান বয্িক্তর
জনয্ দুঃখ েবাধ কেরা না| এখােন আমার মিন্দর েথেকই শুরু কর|” তাই তারা মিন্দেরর সামেন েয প্রবীণরা
িছল তােদর িদেয়ই শুরু করল|

7ঈশ্বর তােদর বলেলন, “এই মিন্দর অশুিচ কর| এর প্রাঙ্গন মৃতেদহ িদেয় পূণর্ কর! এখনই যাও!” তাই
তারা িগেয় শহেরর েলাকেদর হতয্া করল|

8 এই েলাকরা যখন শহের িগেয় েলাক হতয্া করিছল েস সময় আিম েসখােনই িছলাম| আিম মািটেত
উপুড় হেয় পেড় েকঁেদ বললাম, “েহ প্রভু, আমার সদাপ্রভু, েজরুশােলেমর প্রিত েতামার েরাধ প্রকাশ
করেত িক তুিম ইস্রােয়েলর অবিশষ্ট সবাইেকই হতয্া করেব?”
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9 ঈশ্বর আমােক বলেলন, “ইস্রােয়ল ও িযহূদা পিরবার বহু জঘনয্ পাপ কাজ কেরেছ| েদেশর সবর্ত্র,
েলাকেদর হতয্া করা হেয়েছ| আর শহর অপরােধ পূণর্ হেয় েগেছ! েকন? কারণ েলাকরা িনেজেদর মেধয্ই
বলাবিল কের, �প্রভু এই শহর তয্াগ কেরেছন এবং চেল েগেছন| তাই আমরা িক করিছ তা িতিন েদখেত
পােবন না|� 10আর আিমও েকান দয়া েদখাব না| এই েলাকেদর জনয্ আিম অনুেশাচনাও করব না| তারা
িনেজরাই িনেজেদর ওপর ওসব এেনেছ| আিম েকবল ঐ েলাকেদর তােদর পাওনা শািস্ত িদিচ্ছ|”

11 তারপর েসই মিসনা কাপড় পরা আর েলখনী ও কািলর েদায়াত েকামের বঁাধা েলাকটা বলেলন,
“আপিন যা আজ্ঞা কেরেছন তা আিম কেরিছ|”

10
1 তারপর আিম করূব দূতেদর মাথার ওপেরর পােত্রর িদেক তাকালাম| পাত্রিটেক নীলকান্ত মিণর মত

পিরষ্কার নীল েদখািচ্ছল| আর েসই পােত্রর ওপের িসংহাসেনর মত িকছু একটা েদখেত েপলাম| 2 তখন
েয বয্িক্তিট িসংহাসেন বেসিছেলন িতিন মিসনা কাপড় পরা মানুষিটেক বলেলন, “করূব দূেতর নীেচ েয
চাকাগুিল রেয়েছ তার মেধয্ ঢুেক যাও| করূব দূতেদর মাঝখান েথেক মুেঠা কের জ্বলন্ত কয়লা তুেল িনেয়
তা েজরুশােলম শহেরর উপর ছঁুেড় দাও|”
মানুষিট আমায় অিতক্রম কের েগেলন| 3 মানুষিট যখন তােদর িদেক েহঁেট েগেলন েস সময়

করূবদূতগণ মিন্দেরর দিক্ষণ িদেক দঁািড়েয়িছেলন| েমেঘ িভতেরর প্রাঙ্গণ পিরপূণর্ করল| 4 তারপর প্রভুর
মিহমা মিন্দেরর দরজার েচৗকােঠর কােছ িস্থত করূব দূেতেদর মেধয্ েথেক উেঠ এল| আর ঐ েমঘ মিন্দর
পূণর্ করল আর প্রভুর েগৗরেবর উজ্জ্বব্ল আেলা সমস্ত প্রাঙ্গণ পূণর্ করল| 5করূব দূেতেদর ডানা ঝাপটােনার
শব্দ এমনিক এেকবাের বাইেরর প্রাঙ্গেনও েশানা েযেত লাগল| েসই শেব্দর প্রচণ্ডআওয়াজ � েযমন ঈশ্বর
সবর্শিক্তমান বেজ্রর রেব কথা বেলন|

6ঈশ্বর, েসই মিসনা কাপড় পরা েলাকিটেক একআজ্ঞা িদেয়িছেলন| ঈশ্বর বেলিছেলন চাকাগুিলর মেধয্
করূব দূতেদর মাঝখােন িগেয় িকছু গরম কয়লা িনেয় আসেত| তাই েলাকিট েসখােন িগেয় চাকার পােশ
দঁাড়ােলন| 7করূব দূতেদর একজন হাত বািড়েয় তােদর মেধয্র অঞ্চল েথেক উৎতপ্ত কয়লা তুেল িনেলন|
তারপর তা েস মানুষিটর হােত েঢেল িদেলন| আর মানুষিট স্থান তয্াগ করেলন| 8 (করূব দূতিটর ডানার
তলায় মানুেষর হােতর মেতাই েদখেত িকছু িছল|)

9 তারপর আিম েসখােন চারিট চাকা েদখেত েপলাম| প্রিতিট করূব দূেতর পােশ একিট কের চাকা|
চাকাগুিলেক স্বচ্ছ হলুদ রেঙর ৈবদুযর্য্মিণর মেতা েদখািচ্ছল| 10 চারিট চাকা িছল এবং তােদর প্রেতয্েকরই
এক রূপ| েদেখ মেন হিচ্ছল েযন চাকার মেধয্ চাকা রেয়েছ| 11 তারা গমন করার সময় েয েকান িদেক
েযেত পারত| িকন্তু গমন করার সময় করূব দূেতরা মুখ েঘারাত না| তােদর মাথা েয িদেক মুখ কের থাকত
েসই িদেকই েযত| চলার সময় পােশ িফরত না| 12 তােদর েদেহর সবর্ত্র েচােখ পূণর্| তােদর িপেঠ, হােত,
ডানায় ও চাকায়় েচােখ পূণর্| হঁয্া, চার চাকাও েচােখ পূণর্ িছল! 13আিম শুনলাম েসই চাকাগুিলেক েকউ
িচৎকার কের বলল, “ঘূয়্ণর্মান চাকা|”

14-15 প্রেতয্ক করূব দূেতর চারিট কের মুখ িছল| প্রথম মুখিট করূেবর মুখ| িদ্বতীয়িট মানুেষর মুখ|
তৃতীয়িট িসংেহর মুখ, আর চতুথর্িট ঈগেলর মুখ| তখন আিম বুঝলাম দশর্েন েয পশুেদর আিম কবার
নদীর ধাের েদেখিছলাম তা করূব দূত িছল!
তারপর েসই করূব দূতরা আকােশ উঠল| 16 আর চাকাগুিলও তােদর সেঙ্গ উঠল| যখন েসই করূব

দূতগুিল ডানা তুেল বাতােস উড়ল তখন চাকাগুিল পােশও ঘুরাত না| 17 করূব দূতরা আকােশ উড়েল
চাকাগুিলও তার সেঙ্গ েযত| করূব দূেতরা িস্থর হেয় দঁাড়ােল চাকাগুিলও িস্থর হত| কারণ ঐ চাকাগুিলেত
েসই প্রাণীেদর আত্মা িছল|

18 তারপর প্রভুর মিহমা মিন্দেরর েচৗকাঠ েথেক উেঠ এেস করূব দূতেদর উপের অবস্থান করল|
19 করূব দূতরা ডানা তুেল আকােশ উেড় েগল| আিম তােদর মিন্দর তয্াগ কের চেল েযেত েদখলাম|
চাকাগুিলও তােদর সেঙ্গ েগল| তারপর তারা প্রভুর মিন্দেরর পূবর্িদেকর দরজায় এেস থামল| ইস্রােয়েলর
ঈশ্বেরর মিহমা শূেনয্ তােদর উপের িছল|
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20 তখন আিম কবার নদীর ধাের েদখা দশর্েনর েসই পশুেদর কথা স্মরণ করলাম; যারা ইস্রােয়েলর
ঈশ্বেরর মিহমার নীেচ িছল| আর বুঝেত পারলাম েয তারা করূব দূত িছল| 21অথর্াৎ প্রেতয্ক পশুর চারিট
কের মুখ, চারিট ডানা আর ডানার তলায় মানুেষর হােতর মত েদখেত হাত িছল| 22করূব দূতগুিলর মুখগুিল
িছল দশর্েন কবার নদীর ধাের েদখা চারিট পশুর মুেখর মত| আর তারা েয িদেক েযত েসাজা েসই িদেকই
তাকাত|

11
1তারপর আত্মা আমােক প্রভুর মিন্দেরর পূবর্িদেকর দরজায় বেয় িনেয় েগল| এই দরজার মুখ পূবর্িদেক

েযিদেক সূযর্ ওেঠ েসই দরজার মুেখ আিম 25 জন পুরুষ েদখেত েপলাম| অসূেরর পুত্র যাসিনয় এই সব
েলাকেদর সেঙ্গ িছল| বনােয়র পুত্র প্রিটয েসখােন িছল| এই দুই জন িছল েলাকেদর অধয্ক্ষ|

2 তখন ঈশ্বর আমায় বলেলন, “মনুষয্সন্তান, এরাই েসই েলাক যারা এই শহেরর মেধয্ মন্দ
পিরকল্পনাগুিল করেছ| তারা সব সমেয়ই েলাকেদর মন্দ কাজ করেত বেল| 3এই েলােকরা বেল, �আমরা
খুব শীঘ্রই আমােদর বাড়ীঘর বানাব| আমরা হলাম রান্নার হঁািড়র েভতর মাংেসর মতন|� 4তাই তুিম অবশয্ই
আমার হেয় েলােকেদর কােছ বলেব| মনুষয্সন্তান, যাও েলােকেদর কােছ িগেয় ভাববাণী কর|”

5তখন প্রভুর আত্মা আমার কােছ এল| িতিন আমায় বলেলন, “তােদর বল প্রভু এই কথাগুিল বেলেছন:
ইস্রােয়েলর গৃহ, তুিম বড় বড় পিরকল্পনা করছ| িকন্তু আিম জািন তুিম িক িচন্তা করছ| 6 এই শহের তুিম
অেনক েলাক হতয্া কেরছ| শহেরর রাস্তা মৃতেদেহ ভিরেয় িদেয়ছ| 7 এখন প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা
বলেছন, �ঐ মৃতেদহরা মাংস আর শহরটা পাত্র| িকন্তু নবূখদিনৎ সর েতামােদর এর মেধয্ েথেক েবর কের
আনা হেব! 8 েতামরা তরবািরর ভেয় ভীত| িকন্তু আিম আর কােরা নয়, শুধু েতামার িবরুেদ্ধই তরবািরিট
আনিছ|� ” প্রভু, আমােদর সদাপ্রভু এই কথাগুিল বেলেছন|

9 ঈশ্বর আরও বলেলন, “আিম েতামােদর শহেরর বাইের িনেয় যাব| আর িবেদশীেদর হােত তুেল েদব|
আিম েতামােদর শািস্ত েদব! 10 েতামরা তরবািরর ঘােয় মারা যােব|আিম এই ইস্রােয়েলর সীমােত েতামােদর
শািস্ত েদব, েযন েতামরা জান েয আিমই েতামােদর শািস্ত িদিচ্ছ, আিমই প্রভু| 11 হঁয্া, এই জায়গা রান্নার
পাত্র হেয় উঠেব না| আর েতামরা তার মেধয্ পাক করা মাংস হেব না| আিম এই ইস্রােয়েলর সীমােতই
েতামােদর শািস্ত েদব| 12 তখন েতামরা জানেব েয আিমই প্রভু| আমার আজ্ঞা েতামরা লঙঘন কেরিছেল|
েতামরা আমার পথ অনুসরণ করিন| পিরবেত্তর্ , েতামরা েতামােদর চার িদেকর জািতেদর পথই অনুসরণ
কেরিছেল!”

13 আিম েযই ঈশ্বেরর কথা বলা েশষ করলাম, বনােয়র পুত্র প্লিটয মারা েগল| আিম মািটেত পেড়
েগলাম| উপুড় হেয় মািটেত মুখ েঠিকেয় েজাের েকঁেদ উেঠ আিম বললাম, “েহ প্রভু, আমার সদাপ্রভু,
আপিন িক অবিশষ্ট ইস্রােয়লীয়েদর সবাইেকই সমূ্পণর্ভােব ধ্বংস করেবন?”

14 িকন্তু তখন প্রভুর বাকয্ আমার কােছ এল| িতিন বলেলন, 15 “মনুষয্সন্তান, ইস্রােয়েলর পিরবারগুিল
অথর্াৎ েতামার ভােযেদর, যারা ইস্রােয়ল েদশিট ছাড়েত বাধয্ হেয়িছল তােদর স্মরণ কর| িকন্তু এখন
েজরুশােলেমর অিধবাসীরা বলেছ, �প্রভুর কাছ েথেক তারা বহু দূের চেল িগেয়িছল| এই েদশ আমােদর
েদওয়া হেয়িছল � এটা আমােদরই!�

16 “তাই ঐ েলাকেদর এই িবষয়গুিল বল: প্রভু আমার সদাপ্রভু বেলন, �এটা সতয্ েয আিম আমার
প্রজােদর দূেরর েদেশ েযেত বাধয্ কেরিছলাম| আিমই তােদর বহু েদেশ ছিড়েয় িদেয়িছলাম| িকন্তু অল্প
সমেয়র জনয্ ঐসব েদেশ আিমই তােদর মিন্দর হব| 17 িকন্তু তুিম ঐসব েলাকেদর অবশয্ই বলেব েয প্রভু
আমার সদাপ্রভু তােদর িফিরেয় আনেবন| আিম েতামােদর বহু জািতর মেধয্ ছিড়েয় িদেয়িছ| িকন্তু আিম
েতামােদর আবার এক জায়গায় সংগ্রহ করব এবং ঐসব জািতর মেধয্ েথেক িফিরেয় আনব| ইস্রােয়েলর
ভূিম আবার েতামােদর কােছ িফিরেয় েদব! 18 আর আমার প্রজারা িফের এেল তারা এখােন এখন েয
সব ভয়ঙ্কর েনাংরা মূির্ত্ত রেয়েছ েস সব ধ্বংস করেব| 19 আিম তােদর একত্র করব| আিম তােদর নতুন
আত্মা েদব| আিম তােদর পাথেরর হৃদয় সিরেয় েসখােন প্রকৃত হৃদয় স্থাপন করব| 20 তখন তারা আমার
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িবিধগুিল পালন করেব| তারা আমার আজ্ঞাগুিল পালন করেব| আিম তােদর যা বলব তারা তাই করেব|
তারা প্রকৃতই আমার েলাক হেব, আর আিম তােদর ঈশ্বর হব|� ”

21তখন ঈশ্বর বলেলন, “িকন্তু এখন তােদর মন অিধকার কের আেছ ঐসব ভয়ঙ্কর েনাংরা মূির্ত্তরা| আর
ঐ েলাকরা েয মন্দ কাজ কেরেছ তার জনয্ অবশয্ই আিম তােদর শািস্ত েদব|” প্রভু আমার সদাপ্রভুই ঐসব
কথা বেলেছন| 22 তারপর করূব দূতরা তােদর ডানা ওঠাল আর আকােশ উেড় েগল| চাকাগুিলও তােদর
সেঙ্গ েগল| আর ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর মিহমা তােদর ওপের িছল| 23 পের প্রভুর মিহমা নগেরর মাঝখান
েথেক উেঠ িগেয় নগেরর পূবর্িদেক পাহােড়র ওপের িগেয় েথেম েগল| 24 তারপর আত্মািট আমায় তুেল
িনেয় আবার বািবলেন েসই সব েলাকেদর কােছ, যারা ইস্রােয়ল ছাড়েত বাধয্ হেয়িছল, েসখােন িফিরেয়
আনল| আিম ঐসব ঈশ্বরীয় দশর্েন েদখলাম| তারপর যােক আিম আমার দশর্েন েদেখিছলাম িতিন শূেনয্
উেঠ চেল েগেলন| 25 তখন আিম িনবর্াসেন যারা িছেলন তােদর কােছ প্রভু আমায় যা যা েদিখেয়িছেলন
তা বললাম|

12
1 তখন প্রভুর বাকয্ আমার কােছ এল| িতিন বলেলন, 2 “মনুষয্সন্তান, তুিম িবেদ্রাহীেদর মেধয্ বাস

করছ! তারা সব সময়ই আমার িবরুদ্ধাচরণ কের| আিম তােদর প্রিত যা কেরিছ তা েদখার েচাখ তােদর
রেয়েছ, িকন্তু তারা েস সব েদখেব না| আিম তােদর যা বেলিছ তা েশানবার কান তােদর রেয়েছ িকন্তু
তারা আমার আেদশ শুনেব না| কারণ তারা িবেদ্রাহী| 3 তাই, মনুষয্সন্তান, েতামার িজিনসপত্র েগাটাও|
এমন অিভনয় কর েযন তুিম বহুদূর েদেশ যাচ্ছ| েদখ, েলােক েযন েতামােক তা করেত েদেখ| হয়ত তারা
েতামায় েদখেব িকন্তু তারা িবেদ্রাহী|

4“িদেনর েবলায় েতামার িজিনসপত্র বাইের েবর কের এেনা যােত েলােক েদখেত পায়| তারপর িবেকেল
এমন অিভনয় কর েযন িনবর্ািসত হেয় বহুদূর েদেশ চেল যাচ্ছ| 5 েলাকরা যখন েদখেছ েস সময় েদওয়ােল
একটা গতর্ কর আর েসই গতর্ িদেয় বাইের েবিরেয় যাও| 6 রােত েসই িজিনসপত্র কঁােধ কের চেল যাও|
মুখ েঢেক েফল যােত েদশিট েদখেত না পাও| কারণ আিম েতামােক ইস্রােয়ল পিরবােরর কােছ উদাহরণ
িহসােব বয্বহার করিছ|”

7 তাই আমােক েযরকম আজ্ঞা করা হেয়িছল আিম েসই মত কাজ করলাম| িদেনর সময় আিম আমার
িজিনসপত্র তুেল িনেয় এমন অিভনয় করলাম েযন বহু দূেরর েদেশ চেল যািচ্ছ| েসই সন্ধয্ায় আিম হাত
িদেয় েদওয়ােল একটা গতর্ করলাম| রােতর েবলায় আিম িজিনসপত্র ঘােড় কের স্থান তয্াগ করলাম| আিম
সব েলােকর সামেনই তা করলাম|

8 পেরর িদন সকােল প্রভুর বাকয্ আমার কােছ এল| িতিন বলেলন, 9 “মনুষয্সন্তান, তুিম িক করছ তা
িক ঐ িবেদ্রাহী ইস্রােয়ল সন্তােনরা িজজ্ঞাসা কেরেছ! 10 তােদর বল েয প্রভু, তােদর সদাপ্রভু এই সব
কথা বেলেছন| এই বাতর্ ািট েজরুশােলেমর েনতােদর জনয্ এবং ইস্রােয়েল বাসকারী সমস্ত েলােকেদর
জনয্| 11 তােদর বল, �আিম েতামােদর সকেলর সামেন এক উদাহরণস্বরূপ| আিম যা কেরিছ তা সিতয্ই
েতামােদর প্রিত ঘটেব|� বন্দী িহসােব সিতয্ই েতামােদর দূর েদেশ েযেত বাধয্ করা হেব| 12 েতামােদর েনতা
তার কঁােধ তার তিল্পগুেলা রাখেব| েস রােতর েবলায় েদওয়ােল একিট গতর্ কের পািলেয় যােব| েস তার
মুখ ঢাকেব যােত েলােক তােক িচনেত না পাের| েস েচােখ েদখেত পােব না েস েকাথায় যােচ্ছ| 13আিম
তােক ধরব| েস আমার ফঁােদ ধরা পড়েব| আরআিম তােক বািবেল কল্দীয়েদর েদেশ িনেয় আসব| শত্রুরা
তার েচাখ দুেটা উপেড় েনেব| তাই েস েদখেত পােব না েকাথায় চেলেছ| েস বািবেল মারা যােব| 14আিম
রাজার েলাকেদর ইস্রােয়েলর চারধােরর অনয্ানয্ েদশগুিলেত থাকেত বাধয্ করব| আিম তার ৈসনয্েদর
বাতােস ছিড়েয় েদব আর শত্রু েসনারা তােদর েপছেন ধাওয়া করেব| 15 তখন েলােক জানেব েয আিমই
প্রভু| তারা জানেব েয আিমই তােদর অনয্ েদেশ েযেত বাধয্ কেরিছলাম|

16 “িকন্তু তবুও আিম তােদর মেধয্ িকছু েলাকেক জীিবত রাখব| েকউ েকউ েপ্লেগর হাত েথেক রক্ষা
পােব| িকছু েলাক অনাহাের মারা যােব না| েকউ বা আবার যুেদ্ধ েবঁেচ যােব| আিম তােদর বঁাচাব যােত
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তারা অনয্েদর বলেত পাের তারা আমার িবরুেদ্ধ িক ভয়ঙ্কর কাজ কেরিছল| আর শুধুমাত্র তখনই তারা
জানেব েয আিমই প্রভু|”

17 তখন প্রভুর বাকয্ আমার কােছ এল| িতিন বলেলন, 18 “মনুষয্সন্তান, এমন অিভনয় কর েযন তুিম
ভীষণ ভীত| েতামার খাদয্ আহার করার সময় ভেয় কঁাপেব এবং উিদ্বগ্ন ও িচিন্তত অবস্থায় জল পান
করেব| 19 তুিম সাধারণ েলাকেদর এসব অবশয্ই বলেব| বলেব, �প্রভু আমােদর সদাপ্রভু েজরুশােলেম ও
ইস্রােয়েলর অনয্ানয্ অংেশ বাসকারী েলােকেদর বেলেছন| েতামরা েতামােদর খাদয্ েভাজন করার সময়
খুবই দুিশ্চন্তাগ্রস্ত থাকেব| জল পান করার সময় ভীত হেব| কারণ েতামার েদেশর সব িকছুই ধ্বংস করা
হেব| েসখােন বসবাসকারী সবার প্রিতই শত্রুরা অতয্ন্ত িনষু্ঠর হেব| 20 েতামােদর শহের এখন অেনেকই
বাস কের, িকন্তু ঐসব শহর ধ্বংসপ্রাপ্ত হেব| েতামােদর সমস্ত েদশেকই ধ্বংস করা হেব| তখন েতামরা
জানেব েয আিমই প্রভু|� ”

21 তখন প্রভুর বাকয্ আমার কােছ এল| িতিন বলেলন, 22 “মনুষয্সন্তান, ইস্রােয়েল েলােক েকন এই
ছড়ািট বেল:

�দুদর্ শা আসেব না চট কের,
দশর্নগুেলা ফলেব না ের|�

23 “ঐ েলাকেদর বেলা েয প্রভু তােদর ঈশ্বর তােদর ছড়ািট থািমেয় েদেবন| ইস্রােয়ল সম্বেন্ধ আর তারা
ওসব বলেব না, িকন্তু এখন এই ছড়ািট আবৃিত্ত করেব:

�দুদর্ শা আসেব শীঘ্রই|
দশর্নগুেলা সব ফলেব ওের|�

24 “সিতয্ সিতয্ই ইস্রােয়েল আর েকান িমথয্া দশর্ন থাকেব না| আর েকান জাদুকর থাকেব না যারা
িমথয্া কের ভিবষয্ৎ সম্বেন্ধ বেল| 25কারণ আিমই প্রভু আিম যা বলেত চাই তা বলব, আর তাই ঘটেব| আর
আিম সময় দীঘর্ হেত েদব না| ঐসব দুেভর্ াগ খুব শীঘ্রই আসেছ েতামােদর জীবন কােলই| ওেহ িবেদ্রাহী
বংশ আিম যখন িকছু বিল, তা ঘেট|” প্রভু আমার সদাপ্রভু এই সব কথা বেলন|

26তখন প্রভুর বাকয্ আমার কােছ এল| িতিন বলেলন: 27 “মনুষয্সন্তান, ইস্রােয়েলর েলাকরা মেন কের
েয সব দশর্ন আিম েতামায় িদিচ্ছ তা সুদূর ভিবষয্েতর| তারা মেন কের তুিম এমন িবষেয় কথা বলছ যা
এখন েথেক বহু বছর পের ঘটেব| 28 তাই তুিম অবশয্ই তােদর এই সব কথা বলেব, �প্রভু আমার সদাপ্রভু
বেলন: আিম আর েদরী করব না| যিদ আিম িকছু ঘটেব বেল বিল তেব তা ঘটেবই!� ” প্রভু আমার সদাপ্রভু
ঐসব কথা বেলেছন|

13
1 তখন প্রভুর বাকয্ আমার কােছ এল| িতিন বলেলন, 2 “মনুষয্সন্তান, তুিম আমার হেয় ইস্রােয়েলর

ভাববাদীেদর অবশয্ এই কথা বলেব| এই সব ভাববাদীরা প্রকৃতপেক্ষ আমার হেয় কথা বেল না| এই সব
ভাববাদীরা িনেজরা যা বলেত চায় তাই-ই বেল| তাই তুিম তােদর অবশয্ই এই কথা েবােলা, �প্রভুর এই
বাতর্ া েশান! 3 প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বেলন| ওেহ মূখর্ ভাববাদীরা, েতামােদর প্রিত অমঙ্গল ঘটেব|
েতামরা িনেজর িনেজর আত্মার অনুগমণ করছ| েতামরা দশর্েন প্রকৃতপেক্ষ যা েদখছ তা েলাকেদর কােছ
বলছ না|�
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4 “ �ইস্রােয়ল েতামার ভাববাদীরা েপােড়া বাড়ীর মেধয্ েদৗেড় যাওয়া িশয়ােলর মেতা হেব| 5 েতামরা
ভাঙ্গা প্রাচীেরর কােছ ৈসনয্ েমাতােয়ন করিন| ইস্রােয়ল পিরবারেক রক্ষা করেত প্রাচীর ৈতরী করিন| তাই
যখন প্রভুর কাছ েথেক শািস্তর িদন েনেম আসেব েতামরা যুেদ্ধ হারেব|

6 “ �িমথয্া ভাববাদীরা বেল তারা দশর্ন েদেখেছ| তারা তােদর জাদু কের িমেথয্ িমেথয্ ওসব ঘটেব বেল
বেলেছ| তারা বেল প্রভুই তােদর পািঠেয়েছন � িকন্তু তা িমথয্া কথা| তারা এখনই তােদর িমথয্া কথা সফল
হেব েভেব বেস আেছ|

7 “ �িমথয্া ভাববাদীর দল, েতামােদর েদখা দশর্ন সিতয্ নয়| েতামরা েতামােদর জাদু বয্বহার কের
ভিবষয্েত িক ঘটেব বেলছ| সব িমেথয্ কথা| েতামরা বেলছ প্রভুই ঐসব কথা বেলেছন| িকন্তু আিম
েতামােদর েকান কথাই বিলিন!� ”

8তাই এখন প্রভু, আমার সদাপ্রভু বেলন, “েতামরা িমেথয্ কথা বেলছ| েতামােদর েদখা দশর্ন সিতয্ নয়|
তাই আিম এখন েতামােদর িবরুেদ্ধ!” প্রভু, আমার সদাপ্রভু এইগুেলা বেলেছন| 9 প্রভু বেলন, “েয সব
ভাববাদী িমথয্া দশর্ন েদেখেছ ও িমথয্া বেলেছ আিম তােদর শািস্ত েদব| আিম তােদর আমার প্রজােদর
মধয্ েথেক উেচ্ছদ করব| ইস্রােয়েলর পিরবােরর নােমর তািলকায় তােদর নাম থাকেব না| তারা কখনও
ইস্রােয়ল েদেশ আর আসেব না| তখন েতামরা জানেব আিমই প্রভু এবং সদাপ্রভু!

10 “বার বার ঐসব ভাববাদীরা আমার প্রজােদর কােছ িমথয্া বেলেছ| ঐ ভাববাদীরা বেলেছ শািন্ত
আসেছ, িকন্তু শািন্ত আেসিন| প্রাচীর েমরামত কের েলাকেদর যুেদ্ধর জনয্ প্রস্তুত হওয়া উিচত| িকন্তু তারা
ভাঙ্গা প্রাচীের েকবল চুনকাম কেরেছ| 11ওেদর বেলা েযআিম িশলা ও প্রবল বৃষ্টি পাঠাব| বাতাস প্রবলভােব
বইেব আর ঘূির্ণঝড় আসেব| তখন প্রাচীর েভেঙ্গ পড়েব| 12 প্রাচীর েভেঙ্গ পড়েল েলােক ভাববাদীেদর
িজেজ্ঞস করেব, �চুনকাম করা েদওয়ােলর িক হল?� ” 13 প্রভু আমার সদাপ্রভু বেলন, “আিম েরাধন্বত
এবং েতামােদর িবরুেদ্ধ ঝড় পাঠাব| েরাধ আিম প্রবল বৃষ্টি পাঠাব| েক্রাধ আিম আকাশ েথেক িশলা বৃষ্টি
পাঠাব এবং েতামােদর সমূ্পণর্ভােব ধ্বংস করব| 14 েতামরা েদওয়ােল চুনকাম কেরছ িকন্তু আিম সমস্ত
েদওয়ালটােকই ধ্বংস করব| আিম তা মািটেত েফেল েদব| েসই প্রাচীর েতামােদর ওপেরই পড়েব| তখন
েতামরা জানেব েয আিমই প্রভু| 15আিম েসই প্রাচীেরর প্রিত ও েয েলাকরা তার ওপর প্রেলপ লািগেয়েছ,
তােদর প্রিত আমার েরাধ প্রকাশ েশষ করব| েসখােন আিম বলব, �েদওয়ালও েনই আর তার ওপর প্রেলপ
লাগােনারও েকউ েনই|�

16 “ইস্রােয়েলর িমথয্া ভাববাদীেদর প্রিত ঐ সবিকছুই ঘটেব| ঐ ভাববাদীরা েজরুশােলেমর েলাকেদর
কােছ কথা বেল| ঐ ভাববাদীরা বেল শািন্ত হেব িকন্তু শািন্ত হয় না|” প্রভু আমার সদাপ্রভু ঐসব কথা
বেলেছন|

17ঈশ্বর বেলেছন, “মনুষয্সন্তান, ইস্রােয়েলর ভাববািদনীেদর িদেক েদখ| ঐ সমস্ত ভাববািদনীরা আমার
হেয় কথা বেল না| তারা িনেজরা যা চায় তাই বেল| তাই তুিম অবশয্ইআমার হেয় তােদর িবরুেদ্ধকথা বলেব|
তুিম অবশয্ই এই সব কথা তােদর বলেব| 18 �প্রভু, আমার সদাপ্রভু এই সব কথা বেলন: ভাববািদনীরা,
েতামােদর প্রিত অমঙ্গল ঘটেব| েলাকেদর হােত বঁাধার জনয্ েতামরা কাপেড়র তািবজ বািনেয়ছ, েলাকেদর
মাথায় বঁাধ্বার জনয্ েতামরা একিট িবেশষ মাথার পাগড়ী ৈতরী কর| েতামরা বেল থাক ঐসব িজিনেসর
যাদুর মত ক্ষমতা রেয়েছ| েযন েতামরা অনয্ েলাকেদর জীবন চালনা করেত পার| েকবল িনেজেদর প্রাণ
বঁাচােত েতামরা ঐসব েলাকেদর ফঁােদ েফল! 19 েতামরা েলাকেদর ভাবেত েশখাও েয আমার আেদৗ
েকান গুরুত্ব েনই| কেয়ক মুেঠা বািলর্ ও রুিটর টুকেরার জনয্ েতামরা আমােক অসম্মান কর? েতামরা
আমার প্রজােদর কােছ িমথয্া বল আর তারাও িমথয্া কথা শুনেত ভােলাবােস| যােদর বঁাচা উিচত তােদর
েতামরা েমের েফল আর যােদর মৃতুয্ হওয়া উিচৎ তােদর েতামরা বঁাচাও| 20 তাই প্রভু আমার সদাপ্রভু
েতামােদর এই কথা বেলন: েতামরা ঐসব কাপেড়র তািবজ েলাকেদর ফঁােদ েফলেত ৈতরী কের থােকা|
িকন্তু আিম তােদর মুক্ত করব| েতামােদর হাত েথেক ঐসব তািবজ িঁছেড় েনব, আর েলাকরা মুক্ত হেব|
তারা ফঁাদ েথেক উেড় যাওয়া পাখীর মত হেব! 21আর আিম ঐসব মাথার আবরণ িঁছেড় েতামােদর হাত
েথেক আমার প্রজােদর বঁাচাব| ঐ েলাকরা েতামােদর ফঁাদ েথেক পালােব আর েতামরা জানেব েয আিমই
প্রভু|
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22 “ �েতামরা ভাববাদীরা িমথয্া কথা বল| েতামােদর িমথয্া ভােলা েলাকেদর আঘাত কের| ঐসব ভাল
েলােকেদর আিম আঘাত করেত চাইিন! েতামরা মন্দ েলাকেদর পক্ষ সমথর্ন কর আর তােদর খারাপ কাজ
করেত উৎসাহ দাও যােত তােদর প্রাণহািন হয়| 23 তাই েতামরা আর অযথা দশর্ন েদখেব না, আর জাদু
করেব না| আিম আমার প্রজােদর েতামােদর হাত েথেক বঁাচাব| আর েতামরা জানেব েয আিমই প্রভু|� ”

14
1 ইস্রােয়েলর িকছু প্রবীণ আমার কােছ এেস আমার সেঙ্গ কথা বলার জনয্ বসল| 2 প্রভুর বাকয্ আমার

কােছ এল| িতিন বলেলন, 3 “মনুষয্সন্তান, এই েলাকেদর হৃদেয় এখনও তােদর েনাংরা মূির্ত্তগুেলা রেয়েছ|
েয িজিনষগুিল তােদর পােপর পেথ িনেয় িগেয়িছল েসগুেলা তারা এখনও েরেখ িদেয়েছ| তারা এখনও
ঐ মুির্ত্তগুেলার পূেজা কের| সুতরাং পরামেশর্র জনয্ েকন তারা আমার কােছ এেসেছ? তােদর প্রেশ্নর
উত্তর েদওয়া িক আমার উিচৎ ? না! 4 িকন্তু আিম তােদর একিট উত্তর েদব| আিম তােদর শািস্ত েদব|
ঐসব েলাকেদর তুিম এসব কথাগুেলা অবশয্ই বলেব: প্রভু আমার সদাপ্রভু বেলন: যিদ েকান ইস্রােয়লীয়,
েয ঐ েনাংরা মূির্ত্তগুিল রােখ এবং পূেজা কের, একজন ভাববাদীর কােছ যায় এবং আমার কাছ েথেক
পরামশর্ েনবার কথা বেল, যিদও তারা ঐ েনাংরা মূির্ত্তগুিল রােখ তবু আিম তােদর উত্তর েদব| তােদর কােছ
েসই সব েনাংরা মূির্ত্ত থাকেলও আিম তােদর উত্তর েদব| 5 কারণ আিম তােদর হৃদয় স্পশর্ করেত চাই|
আিম েদখােত চাই েয আিম তােদর ভােলাবািস, যিদও তােদর েনাংরা প্রিতমার জনয্ তারা আমায় পিরতয্াগ
কেরেছ|”

6 “তাই ইস্রােয়ল পিরবারেক এই সব কথা বেলা| তােদর বেলা, �প্রভু আমার সদাপ্রভু বেলন: েতামরা
েনাংরা মূির্ত্ত েছেড় আমার কােছ িফের এেসা| ঐসব ভয়ঙ্কর মূির্ত্ত েথেক দূের সের যাও| 7 যিদ েকান
ইস্রােয়লীয়, অথবা ইস্রােয়েল বসবাসকারী আমােক প্রশ্ন করবার জনয্ েকান িবেদশী ভাববাদীর কােছ যায়,
আিম তােক উত্তর েদব| যিদও েস আমােক তয্াগ কের থােক এবং েয সব েনাংরা মূির্ত্তগুিল তােক পােপর
পেথ েঠেল িনেয় িগেয়িছল েসগুিল রােখ এবং পূজা কের তবুও আিম তােক উত্তর েদব| আরআিম তােক
এই উত্তর েদব| 8আিম েসই বয্িক্তর িবরুেদ্ধ উেঠ দঁাড়াব| আিম তােক ধ্বংস করব, অনয্ েলােকেদর কােছ
েস উদাহরণ স্বরূপ হেব| েলােক তােক েদেখ হাসেব| আিম তােক আমার প্রজােদর মধয্ েথেক উেচ্ছদ
করব| তখন েতামরা জানেব েয আিমই প্রভু! 9 আর যিদ েকান ভাববাদী প্রতািরত হয় এবং অনয্ িকছু
বেল, তার মােন, আিম, প্রভু, ঐ ভাববাদীেক ঠিকেয়িছ| আিম তােক শািস্ত েদব| আিম তােক ধ্বংস করব
এবং আিম তােক আমার প্রজা ইস্রােয়েলর মধয্ েথেক সিরেয় েনব| 10 তাই েসই পরামশর্ প্রাথীর্ প্রশ্নকারক
ও উত্তরকারী ভাববাদী দুজেনই একই শািস্ত পােব| 11আিম এটা করব যােত ইস্রােয়লীয়রা আমােক আর
েছেড় না যায়| আর তাহেল আমার েলাকরা তােদর পােপ আর েনাংরা হেব না| তখন তারা আমার িবেশষ
েলাক হেব| আর আিম তােদর ঈশ্বর হব|� ” প্রভু আমার সদাপ্রভু এই সব কথা বেলেছন|

12 তখন প্রভুর বাকয্ আমার কােছ এল| িতিন বলেলন: 13 “মনুষয্সন্তান, েয জািতই আমােক পিরতয্াগ
করেব ওআমার িবরুেদ্ধ পাপ করেব তােকইআিম শািস্ত েদব| আিম তােদর খােদয্র েযাগান বন্ধ কের েদব|
আিম দুির্ভক্ষ এেন েসই েদশ েথেক েলাকজন ও পশুেদরও দূর কের িদেত পাির|” 14যিদও েনাহ, দািনেয়ল
ও ইেয়াব েসখােন বাস কেরিছল তবু আিম েসই েদশেক শািস্ত েদব| ঐসব মানুষ তােদর ধাির্মকতার জনয্
প্রােণ েবঁেচিছল, িকন্তু তারা সমস্ত েদশ বঁাচােত পােরিন|” প্রভু আমার সদাপ্রভু এইসব বেলিছেলন|

15 ঈশ্বর বেলন, “অথবা আিম বনয্ জন্তুেদর েসই েদেশ পাঠােত পাির আর তারা েদেশর সব েলাক
হতয্া করেত পাের| ফেল েকান েলাক বনয্ জন্তুেদর জনয্ েসই েদেশর মধয্ িদেয় যােব না| 16 যিদ েনাহ,
দািনেয়ল ও ইেয়াব েসখােন বাস করত তেব আিম ওই িতনজন ধাির্মকেক বঁাচাতাম| ঐ িতন বয্িক্ত তােদর
িনেজর প্রাণ বঁাচাত| িকন্তু আমার জীবেনর িদবয্ তারা অনয্ েলাকেদর প্রাণ বঁাচােত পারত না| তােদর
িনেজর েছেলেমেয়েদরও না! েসই মন্দ েদশ ধ্বংস হেতাই|” প্রভু আমার সদাপ্রভু ঐসব কথা বেলেছন|

17 ঈশ্বর বেলন, “অথবা আিম ঐ েদেশর িবরুেদ্ধ একিট শত্রুেসনা পাঠােত পাির| ঐ শত্রুরা েদশিট
ধ্বংস করেব| েসই েদশ েথেক আিম সমস্ত েলাকজন ও পশু সিরেয় েদব| 18 েনাহ, দািনেয়ল ও ইেয়াব
েসখােন বাস করেল আিম ঐ িতন ধাির্মকেক রক্ষা করতাম| ঐ িতনজন তােদর িনেজর িনেজর প্রাণ বঁাচাত
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িকন্তু আমার জীবেনর িদবয্ তারা অনয্েদর প্রাণ বঁাচােত পারত না| এমনিক তােদর েছেলেমেয়েদরও না|
েসই মন্দ েদশ ধ্বংস েহাত|” প্রভু আমার সদাপ্রভু ঐসব কথা বেলিছেলন|

19 ঈশ্বর বলেলন, “অথবা আিম েদেশর িবরুেদ্ধ েকান েরাগ পাঠােত পাির| আিম ঐ েলাকেদর ওপর
আমার েরাধ েঢেল েদব| আিম সমস্ত েলাক ও পশু েসই েদশ েথেক দূর করব|” 20 যিদ েনাহ, দািনেয়ল
ও ইেয়াব েসখােন বাস করত, তেব আিম ঐ িতন জনেক বঁাচাতাম কারণ তারা ধাির্মক| ঐ িতনজন িনেজর
প্রাণ বঁাচােত পারত| িকন্তু আমার জীবেনর িদবয্ তারা অনয্ েলােকেদর জীবন বঁাচােত পারত না| এমনিক
তােদর েছেলেমেয়েদরও না|” আমার প্রভু সদাপ্রভু এই সব কথা বেলিছেলন|

21তখন প্রভু আমার সদাপ্রভু বলেলন, “েভেব েদখ তাহেল েজরুশােলেমর পেক্ষ তা কত অমঙ্গলজনক
হেব: এই চারিট শািস্তর সব কটাই আিম তােদর িবরুেদ্ধ পাঠাব| আিম ঐ শহেরর িবরুেদ্ধ ৈসনয্, কু্ষধা, েরাগ
ও বনয্ পশু এই সব কিটই পাঠাব| েসই েদশ েথেক আিম েলাকজন ও পশুপাখী উেচ্ছদ করব! 22 েসই
েদশ েথেক েকউ েকউ পালােব| তারা তােদর পুত্র, কনয্া িনেয় েতামার কােছ সাহােযয্র জনয্ আসেব|
তখন তুিম েদখেত পােব েয ঐ েলাকরা প্রকৃতপেক্ষ কত মন্দ এবং েজরুশােলেমর িবরুেদ্ধ আিম েয সব
অমঙ্গল এেনিছ তা েতামার কােছ যথাথর্ মেন হেব| 23 তুিম তােদর জীবনযাপন ও তােদর মন্দ কাজগুিল
েদখেত পােব| আর তখন তুিম বুঝেব েয আিম যথাথর্ কারেণই ঐ েলােকেদর শািস্ত িদেয়িছ|” প্রভু আমার
সদাপ্রভু ঐসব কথা বেলেছন|

15
1 তখন প্রভুর বাকয্ আমার কােছ এল| িতিন বলেলন: 2 “মনুষয্সন্তান, দ্রাক্ষালতার কােঠর খণ্ডগুেলা

বেনর বৃেক্ষর েছাট কঁাটা ডােলর েথেক েকান অংেশ উত্তম? 3 দ্রাক্ষালতার েসই কাঠ িক েকান িকছু ৈতরী
করার জনয্ বয্বহার করা যায়? না! েসই কাঠ িদেয় িক থালা েঝালােনার জনয্ কীলক ৈতরী করা যায়? না!
4 েলােক েসই কাঠ েকবল জ্বালানী িহসােব বয্বহার কের| কাঠগুিলর িকছু িকছুর সামেন িপছেন আগুন
ধের| মাঝখােনর অংশও আগুেন কােলা হেয় যায় িকন্তু কািঠিট সমূ্পণর্রূেপ েপােড় না| েসই েপাড়া কাঠ
িদেয় িক িকছু ৈতরী করেত পােরা? না! 5-6 যিদ েপাড়াবার আেগ তা িদেয় েকান কাজ না হল তেব এটা
িনিশ্চত েয েপাড়াবার পেরও তা েকান কােজ লাগেব না| তাই দ্রাক্ষালতার কােঠর টুকেরাগুেলা বেনর
বৃেক্ষর কােঠর টুকেরার মতই| েলাকরা েসই টুকেরাগুেলা আগুেন েফেল েদয় আর আগুন তা পুিড়েয়
েদয়| েসইভােবই, আিম েজরুশােলেম বাসকারী েলাকেদর আগুেন ছঁুেড় েফলব|” প্রভু আমার সদাপ্রভু
এই সব কথা বেলেছন| 7 “আিম ঐ েলাকেদর শািস্ত েদব| িকন্তু িকছু েলাক েসই লািঠর মত হেব যা সমূ্পণর্
দগ্ধ হয় না- তােদর শািস্ত হেলও তারা সমূ্পণর্রূেপ ধ্বংস হেব না| েতামরা েদখেব েয আিম ঐ েলােকেদর
শািস্ত িদেয়িছ, আর েতামরা জানেব েয আিমই প্রভু| 8 আিম ঐ েদশ ধ্বংস করব কারণ েলাকরা আমায়
পিরতয্াগ কেরেছ|” প্রভু আমার সদাপ্রভু এসব কথা বেলেছন|

16
1তখন প্রভুর বাকয্ আমার কােছ এল| িতিন বলেলন: 2“মনুষয্সন্তান, েজরুশােলেমর েলাকরা েয সমস্ত

ঘৃিণত কাজ কেরেছ েস সম্বেন্ধ তােদর বল| 3 তুিম অবশয্ই বলেব, �প্রভু আমার সদাপ্রভু েজরুশােলমেক
এই সব কথা বেলন: েতামার িদেক েদখ| তুিম জেন্মিছেল কনােন| েতামার বাবা িছেলন ইেমারীয়, েতামার
মা িহত্তীয়া| 4 েজরুশােলম েয িদন েতামার জন্ম হয়, েতামার নািড় কাটার জনয্ েকান জায়গা িছল না| েকউ
েতামার গােয় লবণ ছিড়েয় েতামােক পিরষ্কার করার জনয্ স্নান করায় িন| েকউ েতামায় কাপেড় েমাড়াযিন|
5 েজরুশােলম, তুিম সমূ্পণর্ একা িছেল| েকউ েতামার জনয্ দুঃখ েবাধ কেরিন, েতামার যত্নও েনয়িন|
েজরুশােলম েতামার জন্মিদেন, েতামার িপতামাতা েতামােক েক্ষেত ছঁুেড় েফেল িদেয়িছল| তারা এরকম
কেরিছল কারণ তারা েতামােক ঘৃণা করত|

6 “ �তখন আিম (ঈশ্বর) েসখান িদেয় যািচ্ছলাম| আিম েতামায় রেক্তর মেধয্ ছটফট করেত েদখলাম|
তুিম রেক্ত ঢাকা িছেল িকন্তুআিম বললাম, “বঁাচ!” হঁয্া, তুিম রেক্ত ঢাকা িছেল িকন্তুআিম বললাম, “বঁাচ!”
7আিম েতামােক মােঠর গােছর মত েবেড় উঠেত সাহাযয্ করলাম| তুিম বাড়েল, েবেড় উেঠ একজন যুবতী
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হেল: েতামার মািসক হেত লাগল, স্তন দুিট েবেড় উঠল, চুল বড় হল| েকউ েতামার প্রিত েস্নহভের তািকেয়
েতামার প্রিত মায়া কের েতামার েকান যত্ন েনয়িন| িকন্তু তবুও তুিম উলঙ্গ ও িব্বস্ত্রা িছেল| 8আিম েতামার
িদেক তািকেয় েদখলাম, েতামােক েপ্রম করবার সময় হেয়েছ| তাই আিম েতামার ওপর আমার কাপড়
িবছালাম এবং েতামার উলঙ্গতা আবৃত করলাম| েতামােক িবেয় করার প্রিতজ্ঞাও করলাম| েতামার সেঙ্গ
িবেয়র চুিক্তও হল, আর তুিম আমার হেল|� ” প্রভু আমার সদাপ্রভু এসব বেলেছন| 9 “ �আিম েতামায়
জেল স্নান করালাম| েতামার রক্ত ধুলাম ও েতামার গােয় েতল মািলশ করলাম| 10 েতামায় সুন্দর েপাশাক
ও পােয় চামড়ার জুেতা পরালাম|আিম েতামার মাথায় মিসনার পট্টি ও িসেল্কর মাথা ঢাকা িদলাম| 11তারপর
েতামায় িকছু অলঙ্কার িদলাম, েতামার হােত বালা ও গলায় হার িদলাম| 12 েতামার নােক িদলাম নথ, কােন
দুল, আর সুন্দর মুকুটও পরেত িদলাম| 13 েতামায় রূেপা ও েসানার গহনায েবশ সুন্দর েদখািচ্ছল; এমনিক
েতামার মিসনা িসল্ক ও কাজ করা সজ্জায সাজেল| তুিম সব েথেক উত্তম খাবার েখেত| তুিম খুব সুন্দরী
হেয় উঠেল| তুিম রাণী হেল! 14 েতামার রূেপর জনয্ তুিম হেল িবখয্াত কারণ আিমই েতামায় সুন্দরী
কেরিছলাম|� ” প্রভু আমার সদাপ্রভু এই সব কথা বেলিছেলন|

15ঈশ্বর বলেলন, “িকন্তু তুিম েতামার েসৗন্দেযর্র ওপর িনভর্ র করেতশুরুকরেল| েতামার সুনাম বয্বহার
করেত শুরু করেল ও আমার প্রিত অিবশ্বস্ত হেল| েযই যায় তার সেঙ্গ তুিম েবশয্ার মত বয্বহার করেল|
তুিম তােদর সকেলর কােছ িনেজেক িবিকেয িদেল! 16 তুিম েসই সুন্দর কাপড় িনেয় েতামার পূজার
স্থান সাজােল| আর েসসব জায়গায় েবশয্ার মত আচরণ করেল| এরকম একটা বয্াপার আেগ কখনও
হয়িন, পেরও আর কখনও হেব না| 17তারপর আিম েতামায় েয সুন্দর অলঙ্কার িদেয়িছলাম তা তুিম িনেল|
তারপর েসই রূেপা ও েসানা বয্বহার কের পুরুষ মানুেষর মূির্ত্ত ৈতরী করেল| তারপর তােদর সেঙ্গও েযৗন
কাজ করেল! 18 তারপর তুিম েসই সুন্দর কাপড় িনেয় ঐসব মূির্ত্তর জনয্ কাপড় বানােল| আিম েতামায়
েয সব সুগিন্ধ ও ধূেনা িদেয়িছলাম তা তুিম ঐসব মূির্ত্তর সামেন রাখেল| 19 আিম েতামায় রুিট, মধু ও
েতল িদেয়িছলাম, িকন্তু তুিম ওগুেলা ঐসব মূির্ত্তেদর িনেবদন করেল| তুিম েসসব েতামার মূির্ত্তেদর সন্তুষ্ট
করবার জনয্ উৎসগর্ করেল| হঁয্া, তুিম তাই কেরিছেল|” প্রভু আমার সদাপ্রভু এই সব কথা বেলেছন|

20ঈশ্বর বেলেছন, “েতামার এবং আমার সন্তান িছল| িকন্তু তুিম আমার সন্তানেদর িনেয় েগেল| এমনিক
তুিম তােদর হতয্া করেল এবং তােদর ঐসব মূির্ত্তেদর িদেল|ঐ সব মূির্ত্তেদর কােছ যাওয়া এবং তােদর সেঙ্গ
েবশয্ার মতআচরণ করবার েচেয়ও এটা িনকৃষ্ট কাজ িছল| 21 তুিম আমার সন্তানেদর বিল িদেত তােদর এই
মূির্ত্তেদর উেদ্দেশয্ আগুেনর মধয্ িদেয় অিতক্রম করােল| 22 তুিম আমায় পিরতয্াগ কেরিছেল এবং ঐসব
ভয়ঙ্কর কাজ কেরিছেল| তুিম কখনও েতামার েযৗবনকাল স্মরণ করিন| স্মরণ করিন েয েতামােক যখন
আিম খঁুেজ েপেয়িছলাম তখন তুিম রক্ত জড়ােনা অবস্থায় উলঙ্গ হেয় পেড়িছেল এবং শূেণয্ পা ছঁুড়িছেল|

23 “ঐসব মন্দ কােজর পর, হায় েজরুশােলম, এ েতামার পেক্ষ ভীষণ অমঙ্গলদায়ক হেব!” প্রভু
আমার সদাপ্রভু এইসব কথা বেলেছন| 24 “ঐসব করার পর তুিম ঐ িঢিব ৈতরী করেল মূির্ত্ত পূজা করার
জনয্| প্রিত রাস্তার েকােণ ঐসব মূির্ত্তর উপাসনার স্থান ৈতরী করেল| 25 প্রেতয্ক রাস্তার মাথায় মাথায় ঐ
িঢিব ৈতরী করেল| এই ভােব েতামার েসৗন্দযর্ নষ্ট করেল| পিথকেক ধরার জনয্ তুিম তা বয্বহার করেল|
তুিম েতামার কাপেড়র নীেচর ভাগ ওঠােল যােত েতামার পা েদখা যায়; তারপর তুিম ঐসব েলাকেদর
সেঙ্গ েবশয্ার মত বয্বহার করেল| 26 তারপর তুিম েতামার প্রিতেবশী িমশের েগেল যার েযৗনাঙ্গ বড় বড়|
তারপর আমােক রুদ্ধ করেত বহুবার তার সেঙ্গ েযৗন িক্রয়া সম্পন্ন করেল| 27 তাই আিম েতামায় শািস্ত
িদলাম! েতামার জিমর অিধকােরর অংশ িনেয় িনলাম| আর েতামার শত্রু পেলষ্টীয়েদর কনয্ােদর শহর
েতামােদর প্রিত তােদর যা ইচ্ছা তাই করেত িদলাম| এমনিক তারাও েতামােদর মন্দ কাজ শুেন চমেক
উেঠিছল| 28 তারপর তুিম অশূরীয়েদর সেঙ্গ েযৗন িক্রয়া করেত েগেল| েতামার তৃিপ্ত িকছুেতই হল না|
29 তাই তুিম কনােনর িদেক িফরেল, তারপর বািবেলর িদেক| তবু েতামার মন ভরল না| 30 েতামােক িদেয়
ওসব কাজ করাবার জনয্ েতামার হৃদয়েক অবশয্ দুবর্ল হেত হেব| তুিম একজন দাপটমযী েবশয্ার মত
আচরণ করেল|” প্রভু আমার সদাপ্রভুই ঐসব কথা বেলিছেলন|



িযিহেষ্কল 16:31 1226 িযিহেষ্কল 16:53

31 ঈশ্বর বেলিছেলন, “িকন্তু তুিম িঠক এেকবাের েবশয্ার মত িছেল না| তুিম প্রেতয্ক বড় রাস্তার মাথায়
ও প্রেতয্ক গিলর েকােণ উপাসনার জনয্ িঢিব ৈতরী কেরিছেল| ঐসব েলােকর সােথ েযৗনিক্রয়া কেরিছেল
িকন্তু েবশয্ার মত তােদর কাছ েথেক েবতন নাও িন| 32 তুিম বয্িভচারী নারী| েতামার স্বামীর সােথ নয় িকন্তু
আগন্তুকেদর সেঙ্গই শুেত তুিম ভােলাবােসা| 33 েবশীর ভাগ েবশয্াই পুরুষেদর েবতন িদেত বাধয্ কের;
িকন্তু তুিম েতামার েপ্রিমকেদর অথর্ িদেল| তুিম চারধােরর সমস্ত েলােকেদর েবতন িদেল েতামার সেঙ্গ
েযৗন কােজর জনয্| 34 েবশীর ভাগ েবশয্ার িবপরীত তুিম| অিধকাংশ েবশয্া পুরুষেদর েবতন িদেত বাধয্
কের িকন্তু েয পুরুেষরা েতামার সেঙ্গ েযৗন িক্রয়া কের তােদর তুিম েবতন দাও|”

35 েবশয্া, প্রভুর বাতর্ া েশান| 36প্রভু আমার সদাপ্রভু এই সব কথা বেলন: “তুিম েতামার টাকা খরচ কের
েতামার েপ্রিমকেদর ও েনাংরা েদবতােদর েতামার উলঙ্গতা েদিখেয়ছ এবং তােদর সেঙ্গ েযৗন কাজ কেরছ
এবং তােদর েতামার েছেল-েমেয়েদর রক্ত িদেয়ছ|” 37 তাই আিম েতামার সব েপ্রিমকেদর জেড়া করব|
তুিম যােদর ভােলােবেসিছেল ও যােদর ঘৃণা কেরিছেল েসই সমস্ত েলাকেদরআিমজেড়া করবআর েতামার
উলঙ্গতা েদখাব| তারা েতামােক সমূ্পণর্ উলঙ্গ েদখেব| 38 তারপর আিম েতামায় শািস্ত েদব| আিম েতামায়
নরঘাতেকর ও বয্িভচািরনীর উপযুক্ত েযৗন পােপর শািস্ত েদব| তুিম এক েরাধন্বত ও ঈষর্ািন্বত স্বামীর দ্বারা
শািস্ত পােব| 39ঐ সমস্ত েপ্রিমকেদর হােত েতামােক েদব| তারা েতামার িঢিবগুেলা ধ্বংস করেব| েতামার
পূজার স্থানগুেলা জ্বািলেয় েদেব| তারা েতামার কাপড় িঁছেড় েফেল েতামার সুন্দর অলঙ্কার িনেয় েনেব|
তারা েতামায় িনঃস্ব ও উলঙ্গ কের েছেড় যােব েসই অবস্থায় েয অবস্থায়আিম েতামায় েপেয়িছলাম| 40তারা
জনতার িভড় জেড়া কের পাথর ছঁুেড় েতামায় েমের েফলেব| তারপর তােদর তরবাির দ্বারা েতামােক টুকেরা
টুকেরা কের কাটেব| 41তারা েতামার গৃহ (মিন্দর) জ্বািলেয় েদেব| েতামায় শািস্ত েদেব যােত অনয্ মিহলারা
তা েদেখ| আিম েতামার েবশয্ার মত জীবনযাপন বন্ধ করব| েতামার েপ্রিমকেদর েবতন েদওয়া বন্ধ করব|
42 তারপর আমার েরাধ ও ঈষর্া িনবৃত্ত করব| আিম শান্ত হব| আর েরাধ করব না| 43 েকন এই সব ঘটেব?
কারণ েতামার েযৗবনকােল িক ঘেটিছল তুিম তা মেন রােখািন| তুিম ঐসব মন্দ কােজর দ্বারা আমােক রুদ্ধ
কেরিছেল| তাই েতামার এই সব মন্দ কােজর জনয্ আমােক েতামায় শািস্ত িদেত হল| িকন্তু তুিম আরও
ভয়াবহ িবষেয়র পিরকল্পনা করেল|” প্রভু আমার সদাপ্রভু এই সব কথা বেলেছন|

44 “েতামার িবষেয় েযসব েলােক কথা বেল তােদর আেরকটা কথা বলার থাকেব| তারা বলেব, �মা
েযমন, েমেয় েতমন|� 45 তুিম েতামার মােয়র েমেয়| তুিম েতামার স্বামী এবং সন্তানেদর জনয্ েকান
িচন্তা কেরা না| তুিম েতামার েবােনর মেতাই| েতামরা দুজেনই েতামােদর স্বামী ও সন্তানেদর ঘৃণা করেত|
েতামরা েতামােদর মা বাবার মেতাই| েতামার মা িছেলন একজন িহত্তীয়া আর বাবা িছেলন একজন ইেমারীয়|
46 েতামার বড় েবান শমিরয়া তার কনয্ােদর িনেয় েতামার উত্তর িদেক থাকত| আর েতামার েছাট েবান
সেদাম তার কনয্ােদর* িনেয় েতামার দিক্ষেণ থাকত| 47তারা েযসব ভয়ঙ্কর কাজ কেরিছল তার সবগুেলাই
েতামরা কেরিছেল| এমনিক তােদর েথেকও খারাপ কাজ কেরিছেল! 48আিমই প্রভু এবং সদাপ্রভু| আমার
জীবেনর িদবয্, তুিম ও েতামার কনয্ারা েযসব মন্দ কাজ কেরেছ, েতামার েবান সেদাম ও তার কনয্ারাও
তা কেরিন|

49ঈশ্বর বেলিছেলন, “েতামার েবান সেদাম ও তার কনয্ারা গির্বত হেয়িছল, েপট ভের েখেত েপেয়িছল
এবং তােদর হােত প্রচুর সময় থাকত| তারা গরীব, অসহায় েলাকেদর সাহাযয্ করত না| 50 সেদাম ও তার
কনয্ারা খুবই গির্বত হেয় উেঠিছল এবং আমার সামেন এবং ভয়ঙ্কর সব কাজ করেত শুরু কেরিছল| আর
আিম তােদর তা করেত েদেখ তােদর শািস্ত িদেয়িছলাম|”

51 ঈশ্বর বেলেছন, “আর তুিম েযসব মন্দ কাজ কেরছ, শমিরয়া তার অেধর্কও কেরিন| েতামার ভয়ঙ্কর
কাজগুেলা শমিরয়ার কােজর েচেয় অেনক েবশী খারাপ! েতামার মন্দ কাজগুিল আসেল েতামার েবান
শমিরয়ােক ভােলা িহেসেব েদখায়| 52 তাই তুিম েতামার লজ্জা বইেব| তুিম েতামার েবানেক েতামার েচেয়
উত্তম প্রমাণ কেরছ| তুিম ভয়ানক কাজ কেরছ তাই েতামােক অবশয্ই লজ্জা েপেত হেব|”

53 ঈশ্বর বেলিছেলন, “আিম সেদাম ও তার চারপােশর শহর ধ্বংস কেরিছলাম| আর তার পােশর
শমিরয়াও ধ্বংস কেরিছলাম| আর েজরুশােলম আিম েতামায় ধ্বংস করব| িকন্তু ঐ শহরগুিল আবার
* 16:46: কনয্ােদর অথর্াৎ, বড় শহরিটেক িঘের থাকা গ্রামগুিল|
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িনমর্াণ করব| আর েজরুশােলম েতামােকওআিম আবার িনমর্াণ করব| 54আিম েতামায় সান্তনা েদব| তখন
তুিম েতামার করা ভয়ানক কাজগুেলা মেন করেব আর লিজ্জত হেব| 55তাই েতামােক ও েতামার েবানেক
আবার নতুন ভােব গড়া হেব| সেদাম ও তার চারপােশর শহরগুিলেক এবং শমিরয়া ও তার চারপােশর
শহরগুিলেক এবং েতামােক ও েতামার চারপােশর শহরগুিলেক আবার গড়া হেব|

56 ঈশ্বর বেলেছন, “অতীেত তুিম গির্বতমনা িছেল ও েতামার েবান সেদামেক িনেয় ঠাট্টা করেত িকন্তু
তুিম আর তা করেব না| 57 শািস্ত পাবার আেগ তুিম তা কেরিছেল, েতামার প্রিতেবশীরা েতামােক িনেয়
মজা করার আেগ কেরিছল| ইেদাম ও পেলষ্টীেয়র কনয্ারা, যারা েতামােক ঘৃণা কের, তারা এখন েতামােক
িনেয় ঠাট্টা করেছ| 58 এখন তুিম অবশয্ই েতামার কৃত ভয়ঙ্কর কাজগুিলর জনয্ শািস্ত পােব|” প্রভুই এই
কথা বেলেছন|

59প্রভু আমার সদাপ্রভু বেলন, “তুিম আমার সেঙ্গ েযরূপ বয্বহার কেরছ আিমও েতামার সেঙ্গ েসইরূপ
বয্বহার করব! তুিম েতামার িববােহর প্রিতশ্রুিত েভেঙ্গছ| তুিম েসই কৃত চুিক্তর সম্মান করিন| 60 িকন্তু
েতামার েযৗবেনর সময় েয চুিক্ত হেয়িছল তা আিম স্মরেণ েরেখিছ| েতামার সেঙ্গ আিম এক িচরকালীন
চুিক্ত কেরিছলাম! 61 আিম েতামার েবানেদর, েছাট ও বড় উভয়েকই েতামার কােছ আনব এবং তােদর
েতামার কনয্া করব| এটা চুিক্তেত িছল না িকন্তু আিম এটা েতামার জনয্ করব| তখন তুিম েতামার ভয়ঙ্কর
কাজগুিল স্মরণ করেব আর লিজ্জত হেব| 62 সুতরাং আিম েতামার সােথ আমার চুিক্ত করব আর তুিম
জানেব েয আিমই প্রভু| 63আিম েতামার প্রিত সদয় হব সুতরাং তুিম আমায় মেন করেব, এবং েতামার মন্দ
কােজর জনয্ এত লিজ্জত হেব েয িকছুই বলেত পারেব না| িকন্তু আিম েতামােক শুিচ করব, তুিম আর
কখনও লিজ্জত হেব না!” প্রভু আমার সদাপ্রভুই এই কথা বেলন|

17
1 তখন প্রভুর বাকয্ আমার কােছ এল| িতিন বলেলন: 2 “মনুষয্সন্তান, ইস্রােয়ল পিরবারেক এই গল্পটা

বল| তােদর িজজ্ঞাসা কর এর অথর্| 3 তােদর বল: এই হেচ্ছ যা আমার প্রভু, আমার সদাপ্রভু বেলন:

“ �একটা বড় ঈগল তার বড় বড় পাখা সেমত িলবােনােন এল|
েসই ঈগেলর ডানাগুিল বহু বেণর্ রিঞ্জত িছল|

4 েসই ঈগল এরস গােছর মাথা েভেঙ্গ
তা কনােন িনেয় এল|

েসই ঈগল বয্বসায়ীেদর শহের েসই শাখা রাখল|
5 তারপর ঈগলিট কনান েথেক িকছু বীজ িনেয় এল|

েস তােদর ভাল জিমেত েরাপণ করল|
েস তােদর একিট ভােলা নদীর তীের একিট বাইশী গােছর মত েরাপন করল|

উত্তম নদীর তীের লাগাল|
6 বীজ েথেক চারা েবেড় দ্রাক্ষালতা হল|

েস এক উত্তম দ্রাক্ষালতা,
যা খুব উঁচু িছল না

িকন্তু অেনক জায়গা জুেড় িবসৃ্তত হল|
লতাগুেলা কােণ্ড পিরণত হল|

এর ডাল-পালাগুেলা দীঘর্ হল|
7 তারপর দীঘর্ ডানা িবিশষ্ট আর একিট ঈগল েসই দ্রাক্ষালতা েদখেত েপল|

এই ঈগেলর েদেহ িছল অসংখয্ পালক|
ঐ দ্রাক্ষালতা চাইল েযন নতুন ঈগলিট তার যত্ন েনয়|

তাই েস তার মূল এই ঈগেলর িদেক বাড়েত িদল|
তার শাখাগুিল েসই ঈগেলর িদেক েসাজা হেয় েগল|
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েয জিমেত েরাপণ করা হেয়িছল েসখান েথেক শাখাগুেলা অেনক দূের চেল েগল|
দ্রাক্ষালতা চাইল েযন নতুন ঈগল তােত জল েসচ কের|

8 েসই দ্রাক্ষালতা উত্তম ভূিমেত েরাপণ করা হেয়িছল|
প্রচুর জেলর কােছ তা েরাপণ করা হেয়িছল|

তােত শাখা ও ফল হেত পারত|
তা উত্তম দ্রাক্ষালতা হেত পারত|� ”

9 প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথাগুিল বেলেছন:
“েতামার িক মেন হয় েসই গাছ কৃতকাযর্ হেব?
না! নতুন ঈগলিট তা মািট েথেক তুেল েফলেব|

আর পািখিট েসই গােছর মূলগুেলা েভেঙ্গ েফলেব|
েস সব দ্রাক্ষাগুেলা েখেয় েনেব|

তখন নতুন পাতাগুিল কঁুকেড় যােব|
গাছিট খুবই দুবর্ল হেয় পড়েব|

গাছিটেক িশকড় সেমত উপেড় েফেল িদেত বলবান বাহুর
বা পরাক্রমী জািতর প্রেয়াজন হেব না|

10 েযখােন েরাপণ করা হেয়েছ েসখােন িক গাছিট বাড়েব?
না! পূবীর্য় বায়ু বইেব আর েসই গাছ শুিকেয় মের যােব|
েযখােন েসটা েরাপন করা হেয়িছল, েযখােন েপঁাতা হেয়িছল েসই খােনই এটা মারা যােব|”

11প্রভুর বাকয্ আমার কােছ এল| িতিন বলেলন, 12“এই ঘটনা ইস্রােয়েলর েলাকেদর কােছ বুিঝেয় বল:
তারা সবসময় আমার িবরুদ্ধাচারী| তােদর এই কথাগুিল বল: বািবেলর রাজা েজরুশােলেম এেসিছেলন
এবং রাজা ও অনয্ানয্ েনতােদর িনেয় েগেলন| িতিন তােদর বািবেল আনেলন| 13 তারপর নবূখদিনৎ সর
রাজপিরবােরর একজন েলােকর সেঙ্গ চুিক্ত করেলন| রাজা েজার কের েসই েলাকিটেক িদেয় প্রিতশ্রুিত
করােলন| তারপর ঐ েলাকিট নবূখদিনৎ সেরর প্রিত িবশ্বস্ত হবার প্রিতশ্রুিত করল| িতিন তঁােক িযহূদার
রাজা করেলন| তারপর েস িযহূদা েথেক সমস্ত শিক্তশালী েলাকেদর েবর কের িদল| 14 তাই িযহূদা দুবর্ল
রােজয্ পিরণত হল, যা রাজা নবূখদিনৎ সেরর িবরুেদ্ধ েযেত পাের না| নবূখদিনৎ সর িযহূদার এই নূতন
রাজার সেঙ্গ েয চুিক্ত করেলন েলােকরা তা মানেত বাধয্ হল| 15 িকন্তু, যাই েহাক্ এই নতুন রাজা েযমন
কের েহাক্◌্, বািবেলর রাজার িবরুেদ্ধ িবেদ্রাহী হবার েচষ্টা করল| েস িমশের সাহােযয্র জনয্ দূত পাঠাল|
নতুন রাজা বহু েঘাড়া ও ৈসনয্ চাইল| এখন, তুিম িক মেন কর েয িযহূদার নতুন রাজা কৃতকাযর্ হেব? তুিম
িক মেন কর েয এই নতুন রাজা েসই চুিক্ত েভেঙ্গ েফেল শািস্ত এড়ােত যেথষ্ট শিক্তমান হেব?”

16প্রভু আমার সদাপ্রভু বেলন, “আমার জীবেনর িদবয্, েসই নতুন রাজা েয বয্িক্ত তােক রাজা কেরেছ
েস েযখােন থােক, েসখােন মারা যােব| িকন্তু েসই রাজা তার চুিক্ত ভঙ্গ কেরেছ| এই নতুন রাজা তার
প্রিতশ্রুিত ভঙ্গ কেরেছ| 17 িমশেরর রাজা িযহূদার রাজােক বঁাচােত সমথর্ হেবন না| িতিন অেনক ৈসনয্
পাঠােলও িমশেরর মহাশিক্ত িযহূদােক বঁাচােত পারেব না| বািবেলর রাজার ৈসনয্রা শহর িঘের েরেখ শহরিট
অবেরাধ করেব এবং শহেরর প্রাচীেরর ওপর পযর্য্ন্ত একিট মািটর রাস্তা বািনেয় শহের প্রেবশকরেব|অেনক
েলােকর মৃতুয্ও হেব| 18 িকন্তু িযহূদার রাজা পালােব না| েকন? কারণ েস তার চুিক্ত উেপক্ষা কেরিছল|
েস তার চুিক্ত ভঙ্গ কেরিছল|” 19প্রভু আমার সদাপ্রভু এই প্রিতশ্রুিত কেরন: “আমার জীবেনর িদবয্ িদেয়
বলিছ েযআিম িযহূদার রাজােক শািস্ত েদব| কারণ েসআমােদর চুিক্ত অগ্রাহয্ কেরিছল| েসআমােদর চুিক্ত
েভেঙ্গিছল| 20 আিম আমার ফঁাদ পাতব আর েস তােত ধরা পড়েব| আর আিম তােক বািবলেন িফিরেয়
এেন েসখােন তােক শািস্ত েদব| েস আমার িবরুেদ্ধ েগেছ বেল আিম তােক শািস্ত েদব| 21 আর আিম
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তার ৈসনয্ ধ্বংস করব| তার বীরেদর ধ্বংস করব| আর অবিশষ্টেদর হাওয়ােত ছিড়েয় েদব| তখন েতামরা
জানেব েয আিমই প্রভু আর আিমই এই সব বেলিছলাম|”

22 প্রভু আমার সদাপ্রভু এই সব বেলিছেলন:

“আিম লম্বা এরস গােছর এক শাখা েনব|
েসই লম্বা গােছর েথেক এক েছাট শাখা েনব|
আর আিম তা িনেজ খুব উঁচু পবর্েত পঁুতব|

23আিম িনেজই তা ইস্রােয়েলর উঁচু পবর্েত েরাপণ করব|
েসই শাখা বৃেক্ষ পিরণত হেব| তােত শাখা উৎপন্ন হেব ও ফল ধরেব|

আর তা সুন্দর এরস বৃক্ষ হেয় উঠেব|
তার শাখায় বহু পািখরা এেস বসেব|
তার শাখার ছায়ায় বহু পািখ বাস করেব|

24 “তখন অনয্ গাছরা জানেব েয
আিমই অনয্ানয্ উঁচু বৃক্ষেদর মািটেত েফেলিছ,
আর েছাট গােছেদর বড় বৃেক্ষ পিরণত কেরিছ|

সবুজ গাছেদর আিম শুকেনা কেরিছ আর শুকেনা
গােছেদর সবুজ কেরিছ|

আিমই প্রভু,
যিদ আিম িকছু করব বেল থািক তেব তা করব!”

18
1 প্রভুর বাকয্ আমার কােছ এল| িতিন বলেলন: 2 “েতামরা েকন ইস্রােয়ল েদশিট সম্বেন্ধ এই প্রবাদ

বাকয্ বল? েতামরা বেল থাক:

�িপতামাতারা টক দ্রাক্ষা ফল েখেয়িছল?
িকন্তু তার ফেল সন্তানেদর দঁাত টেকেছ|� ”

3 িকন্তু প্রভু আমার সদাপ্রভু বেলন, “আমার জীবেনর িদবয্ েয ইস্রােয়েলর েলাকরা আর এই প্রবাদ
বাকয্েক সতয্ বেল মানেব না| 4 প্রেতয্ক জেনর সেঙ্গ আিম একই রকম বয্বহার করব| েস বয্িক্ত িপতা
েহাক্ অথবা পুত্রই েহাক্ না েকন| েয বয্িক্ত পাপ কের েস মারা যােব|

5 “যিদ েকউ সৎ  হয় তেব েস বঁাচেব| েসই ভাল েলাক বলেত তােকই েবাঝােব েয প্রেতয্ক বয্িক্তর
সেঙ্গ নয্াযয্ আচরণ করেব| 6 প্রিতমােদর উেদ্দেশয্ উৎসগীর্কৃত খােদয্র ভাগ পাবার জনয্ েস পবর্েত যায়
না| ইস্রােয়েলর েনাংরা মূির্ত্তগুেলার কােছ েস প্রাথর্না কের না| প্রিতেবশীর স্ত্রীর সেঙ্গ েস বয্িভচার কের না|
মািসেকর সময় েস তার স্ত্রীর সেঙ্গ েযৗন কােজ িলপ্ত হয় না| 7 েসই েলাক অপেরর অবস্থার সুেযাগ েনয়
না| েকউ ধার চাইেল েস বন্ধক িনেয় তােক ধার েদয়| আর ধার েশাধ করেল তােক েসই বন্ধক িফিরেয়
েদয়| েস কু্ষধাতর্ েক খাদয্ েদয়| বস্ত্রহীনেক বস্ত্র েদয়| 8 েস কাউেক টাকা ধার িদেল সুদ েনয় না| েসই
সৎ েলাক খল হেত অস্বীকার কের| প্রিতিট বয্িক্তর সেঙ্গ েস নয্াযয্ আচরণ কের| নয্াযয্ভােব ঝগড়াঝঁািট
িমিটেয় েদবার জনয্ েলােক তার উপর িনভর্ র করেত পাের| 9 েস আমার িবিধগুিল পালন কের| আমার
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িসদ্ধান্তগুিল েস িচন্তা করেব এবং নয্াযয্ ও িনভর্ রেযাগয্ হেত িশক্ষা করেব| েস সৎ েলাক, তাই েস বঁাচেব|”
প্রভু, আমার সদাপ্রভু এইগুেলা বেলেছন|

10 “িকন্তু েসই সৎ েলােকর েকান পুত্র থাকেত পাের েয ঐ সৎ কােজর েকানিটই কেরিন| েস েচার বা
নরঘাতক হেত পাের| 11অথবা েসই পুত্র এই মন্দ কাজগুিলর েকান একিট করেত পাের েযমন মূির্ত্তেদর
উেদ্দেশয্ উৎসগীর্কৃত খাদয্ েখেত পবর্েত যাওয়া, প্রিতেবশীর স্ত্রীর সেঙ্গ বয্িভচাের িলপ্ত হওয়া, 12 গরীব
অসহায় েলােকর সেঙ্গ অনয্ায় বয্বহার, অপেরর অবস্থার সুেযাগ েনওয়া, েকউ ধার েশাধ করেল তার
বন্ধক িফিরেয় না েদওয়া| েস মন্দ সন্তান েনাংরা মূির্ত্তর কােছ প্রাথর্না জানােত ও জঘনয্ কাজ করেত পাের|
13 েসই দুষ্ট সন্তান সুেদর েলােভ ঋণ িদেয় সুদ িদেত বাধয্ করেত পাের| েস েক্ষেত্র েসই দুষ্ট পুত্র বঁাচেব
না| েস জঘনয্ কাজ কেরেছ বেল তােক মৃতুয্দণ্ড েদওয়া হেব| এবং তার মৃতুয্র জনয্ েসই দায়ী হেব|

14“এখন েসই দুষ্ট েলােকর েকান সন্তান থাকেত পাের েয িপতার মন্দকাজ েদেখ েসইভােবজীবনযাপন
করেত অস্বীকার করেছ| েসই ভাল সন্তান হয়েতা নয্াযয্ বয্বহার কের| 15 েস হয়েতা মূির্ত্তেদর উেদ্দেশয্
উৎসগীর্কৃত বিলর অংশ েখেত পবর্েত যায় না| প্রিতেবশীর স্ত্রীর সেঙ্গ বয্িভচাের িলপ্ত হয় না| 16 েসই ভাল
সন্তান হয়েতা অপেরর অবস্থার সুেযাগ েনয় না| বন্ধক িদেয় ধার েদয় আবার ধার েশাধ করেল বন্ধক
িফিরেয় েদয়| েস হয়েতা কু্ষধাতর্ েলাকেক খাদয্ েদয় এবং বস্ত্রহীনেদর বস্ত্র েদয়| 17 েস হয়েতা গরীবেদর
সাহাযয্ কের, েকউ ধার চাইেল তােক ধার েদয় এবং সুদ চায় না, েস হয়েতা আমার িবিধসকল পালন ও
তার অনুধাবন কের, েসই উত্তম সস্তান তার িপতার পােপর জনয্ মৃতুয্দেণ্ড দিণ্ডত হেব না, েস বঁাচেব|
18 তার িপতা েলাকেদর আঘাত ও চুির কের থাকেত পাের, আমােদর প্রজােদর প্রিত েকান মঙ্গলজনক
কাজ না কের থাকেত পাের| েসই িপতা তার িনেজর পােপর জনয্ই মারা যােব|

19 “েতামরা প্রশ্ন করেত পার, �েকন িপতার পােপর জনয্ পুত্র মারা যােব না?� এর কারণ, েসই পুত্র সৎ 
জীবনযাপন ও ভাল কাজ কেরিছল| খুব সাবধানতাসহ েস আমার িবিধগুিল পালন কেরেছ তাই েস বঁাচেব|
20 েয বয্িক্ত পাপ কের েকবল েসই মারা যােব| পুত্রেক তার িপতার পােপর জনয্ শািস্ত েভাগ করেত হেব
না; আবার িপতােকও তার পুেত্রর পােপর শািস্ত েভাগ করেত হেব না| ভাল েলােকর ধাির্মকতা তার িনেজর
হােত; েতমনই মন্দ েলােকর মন্দতাও েকবল তারই অিধকারগত|

21 “এখন যিদ েকান মন্দ েলাক তার জীবন পিরবতর্ ন কের, তেব েস মরেব না, বরং বঁাচেব| েসই বয্িক্ত
মন্দ কাজ েথেক িবরত হেয় যত্ন সহকাের আমার িবিধ পালন করা শুরু কের নয্ায়বান ও ভাল হেয় উঠেত
পাের| 22 েস েক্ষেত্র ঈশ্বর তার কৃত মন্দ কাজগুিল মেন রাখেবন না| েকবল তার উত্তমতা স্মরেণ রাখেবন
আর তাই েসই বয্িক্ত বঁাচেব!”

23 প্রভু আমার সদাপ্রভু বেলন, “দুষ্ট েলােকর মরণ েহাক্ এ আিম চাই না| আিম চাই তারা েযন জীবন
পিরবতর্ ন কের এবং বঁােচ|

24 “িকন্তু যিদ েকান ভাল েলাক ভাল হওয়া েথেক িবরত হেয় দুষ্টেলােকর মত আচরণ কের, অনয্ায়
কের, নানা ঘৃিণত কাজ কের তাহেল েস িক বঁাচেব? েস েক্ষেত্র ঈশ্বর তার পূেবর্র সৎ কাজগুিল স্মরেণ
আনেবন না| েস েয সতয্ লঙঘন ও পাপ কেরেছ তার জেনয্ই মারা যােব|”

25ঈশ্বর বেলন, “েতামরা েয বেল থাক, �প্রভুআমার সদাপ্রভু নয্ায়বান নন!� িকন্তু েহ ইস্রােয়ল পিরবার
েশান: আিমই নয্ায়বান, েতামরাই তারা যারা নয্ায়বান নও| 26 যিদ েকান ভাল েলাক পিরবির্তত হেয় দুষ্ট
হেয় ওেঠ, তেব েস তার মন্দ কােজর জনয্ অবশয্ই মারা যােব| 27আর যিদ েকান দুষ্ট বয্িক্ত পিরবির্তত
হেয় ভাল ও নয্ায়বান হয় তেব েস তার জীবন বঁাচােব| েস বঁাচেব! 28 েসই বয্িক্ত িনেজর মন্দতা েদেখ
বুেঝ আমার কােছ িফের এেসিছল| েস অতীেত েয সব মন্দ কাজ করত তা আর কের না, তাই েস বঁাচেব,
মরেব না|”

29 ইস্রােয়েলর েলাকরা বেল, “এটা িঠক নয়! প্রভু আমােদর সদাপ্রভু নয্ায়িবচার করেছন না|”
ঈশ্বর বেলন, “আিমই নয্ায়বান! েতামরাই নয্ায়িবচার করছ না! 30 কারণ ইস্রােয়ল পিরবার, আিম

প্রেতয্ক বয্িক্তেক তার কমর্ানুসাের িবচার করব| প্রভু আমার সদাপ্রভু বেলন, “তাই আমার কােছ িফের
এস, মন্দ কাজ আর কর না! ঐসব ভয়ঙ্কর মূির্ত্ত েযন েতামােদর পােপ না েফেল| 31 েতামরা েয সব মন্দ
িজিনষ কেরছ তা ছঁুেড় েফেল দাও| েতামােদর হৃদয় ও আত্মার পিরবতর্ ন কর| েহ ইস্রােয়লবাসীরা, েকন
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েতামরা িনেজেদর মৃতুয্ েডেক আনেব? 32 আিম েতামােদর হতয্া করেত চাইনা| েতামরা িফের এেসা,
বঁােচা|” প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বেলন|

19
1 ঈশ্বর আমায় বলেলন, “ইস্রােয়েলর েনতােদর সম্বেন্ধ তুিম অবশয্ই এই েশােকর গান গাইেব|

2 “ �েতামার মা েযন িসংহেদর
মােঝ শুেয় থাকা এক িসংহী|

েস যুব িসংহেদর মােঝ শুেত েগল
আর অেনক শাবেকর মা হল|

3 তার এক শাবক উেঠ দঁাড়াল,
েস হেয় উঠল এক শক্ত সমথর্ যুব িসংহ|

েস তার খাবার িশকার করেত িশেখ েগল|
েস একিট েলাকেক মারল এবং তােক েখল|

4 “ �েলােক তার গজর্ ন শুনল
এবং তােক একিট খঁাচায় ভরল|

তারা যুব িসংহিটর নােক একিট আংটা পরাল
এবং তােক িমশের িনেয় েগল|

5 “ �মা িসংহীর আশা িছল েয তার শাবক েনতা হেয় উঠেব|
িকন্তু এখন েস তার সব আশা হািরেয় েফেলেছ|

তাই েস তার শাবকগুিল েথেক আেরকিট শাবকেক িনল|
তােক িসংহ হবার প্রিশক্ষণ িদল|

6 েস পূণর্াঙ্গ িসংহেদর সেঙ্গ িশকাের েগল|
েস একিট শিক্তশালী যুব িসংহ হেয় উঠল|

েস িশকার ধরেত িশখল
এবং একিট েলাকেক েখল|

7 তারপর রাজবাটীগুেলা আক্রমণ করল|
েস শহরগুিল ধ্বংস করল|

ঐ েদেশর প্রেতয্েক কথা বলেত ভয় েপত,
যখন তারা তার গজর্ ন শুনত|

8 তারপর তার চার ধােরর েলাকরা তার জনয্ একিট ফঁাদ পাতল
এবং তারা তােদর ফঁােদ তােক ধরল|

9 তােক আংটা পরাল এবং তালা বন্ধ কের রাখল|
তারা তােক তােদর ফঁােদ আটকাল|

তাই তারা তােক বািবল রাজার কােছ িনেয় েগল
এবং তােক েসখােন েরেখ িদল যােত ইস্রােয়েলর েকান পবর্েত

তার গজর্ ন শুনেত না পাওয়া যায়|

10 “ �েতামার মা একিট দ্রাক্ষালতার মেতা,
যা জেলর কােছ েরািপত|
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তার কােছ িছল অেনক জল|
তাই েস অেনক সবল দ্রাক্ষালতা জন্মােত েপেরিছল|

11 তারপর েস বড় বড় শাখাসমূহ জন্মােলা|
তারা িছল চলার ছিড়র মত শক্ত|
তারা িছল রাজদেণ্ডর মত|

দ্রাক্ষালতা ক্রেমই েবেড় উঠেত লাগল|
তার অেনক শাখা-প্রশাখা িছল এবং তারা েমঘ পযর্ন্ত েপৗেঁছ েগল|

12 িকন্তু রােগ দ্রাক্ষা-লতািটেক িশকড় সেমত উপেড় েফলা হল|
এবং মািটেত েফেল েদওয়া হল|

পূবীর্য় উষ্ণবায়ু তার ওপর বেয় েগল এবং তার ফল শুিকেয় েগল|
যখন সবল শাখাগুেলা েভেঙ্গ েগেল তােদর আগুেন েফেল েদওয়া হল|

13 “ �এখন েসই দ্রাক্ষালতা েরািপত হেয়েছ মরুভূিমেত|
েসিট একিট অতয্ন্ত শুষ্ক ও তৃষ্ণাতর্ ভূিম|

14 িবরাট শাখাগুিলেত আগুন লাগল এবং তা ছিড়েয় েগল
এবং অনয্ানয্ শাখাগুিলেক ও ফলগুিলেক ধ্বংস করল|

তাই েসখােন রইল না েকান শক্ত হঁাটার ছিড়|
েসখােন রইল না েকান রাজদণ্ড|�

এিট িছল মৃতুয্ িনেয় এক েশাক গাথা আর তা েশােকর মত কের গাওয়া হল|”

20
1 এক িদন কেয়কজন প্রবীণ প্রভুর পরামশর্ জানেত আমার কােছ এেস আমার সামেন বসেলন| এটা

িছল িনবর্াসেন থাকার সপ্তম বছেরর পঞ্চম মােসর দশম িদন|
2 তখন প্রভুর বাকয্ আমার কােছ এল| িতিন বলেলন, 3 “েহ মনুষয্সন্তান, ইস্রােয়েলর প্রবীণেদর কােছ

এই কথা বল, �প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বেলন: েতামরা িক আমার কােছ পরামেশর্র জনয্ এেসছ?
যিদ এেস থাক তেব আিম তা েদব না|� প্রভু আমার সদাপ্রভুই এই কথা বেলন| 4 তুিম িক তােদর িবচার
করেব? েহ মনুষয্সন্তান, তুিম িক তােদর িবচার করেব? তেব তােদর িপতারা েয জঘনয্ কাজগুিল কেরেছ
তার কথা িনশ্চয়ই তােদর বল| 5 েতামরা অবশয্ই তােদর বলেব, �প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বেলন:
েযিদন আিম ইস্রােয়লেক েবেছ িনই, আিম যােকাব পিরবােরর ওপরআমার হাত তুেল িমশের তােদর কােছ
প্রিতশ্রুিত কেরিছলাম এবং বেলিছলাম, “আিম েতামােদর প্রভু ও ঈশ্বর|” 6আিম তােদর িমশর েথেক েবর
কের িনেয় যাবার এবং েয েদশ তােদর আিম েদব েসই ভূিমেত িনেয় যাবার প্রিতশ্রুিত িদেয়িছলাম| েসই
েদশ বহু উত্তম িবষেয় পিরপূণর্* এবং অনয্ বহুেদেশর েচেয় ভােলা!

7“ �আিম ইস্রােয়ল পিরবারেক তােদর জঘনয্ মূির্ত্তগুেলা ছঁুেড় েফলেত বেলিছলাম| বেলিছলাম িমশেরর
ঐসমস্ত েনাংরা মূির্ত্ত দ্বারা তারা েযন িনেজেদর অশুিচ না কের| “আিম েতামােদর প্রভু ও ঈশ্বর|” 8 িকন্তু
তারা আমার িবরুেদ্ধ িগেয়িছল, আমার কথা শুনেত চায়িন| তারা তােদর জঘনয্ মূির্ত্তগুেলা েফেলও েদয়িন,
িমশের েছেড়ও আেসিন| তাই আিম (ঈশ্বর) তােদর িমশেরই ধ্বংস করার পিরকল্পনা করলাম � েযন তারা
আমার েরাধর পূণর্ মাত্রা বুঝেত পাের| 9 িকন্তু আিম তােদর ধ্বংস কিরিন| আিম আমার সুনাম রক্ষা করেত
েচেয়িছলাম| আিম চাইিন েয আমার নাম তােদর চারপােশর জািতগুেলার মেধয্ কলিঙ্কত েহাক্◌্| আিম
েচেয়িছলাম েয ঐ জািতগুিল জানুক েয আিম ইস্রােয়লীয়েদর িমশর েথেক েবর কের আনিছলাম| 10আিম
ইস্রােয়ল পিরবারেক িমশর েথেক েবর কের এেনিছ, তােদর মরুভূিমর মেধয্ পিরচািলত কেরিছ| 11আমার
* 20:6: েসই � পিরপূণর্ আক্ষিরক অেথর্, “একিট েদশ েযখােন দুধ এবং মধু বেয় যােচ্ছ|”
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িবিধগুিল তােদর িদেয়িছলাম, েয সমস্ত িবিধ আমােক জানেত তােদর সাহাযয্ করেব েসগুেলা তােদর
বেলিছলাম| যিদ েকান বয্িক্ত েসই সমস্ত িনয়ম পালন কের তেব েস বঁাচেব| 12 আিম তােদর িবশ্রােমর
িবেশষ িবেশষ িদেনর কথাও বেলিছলাম| েসই সমস্ত ছুিটর িদনগুেলা তােদর ও আমার মেধয্ িবেশষ
িচহ্নস্বরূপ িছল| তারা এই েবাঝাত েয আিমই প্রভু আর আিম তােদর আমার িবেশষ প্রজা কের তুেলিছ|

13 “ �িকন্তু ইস্রােয়ল পিরবার মরুভূিমেত আমার িবরুেদ্ধ েগল| তারা আমার িবিধগুিল মানল না, আমার
িবিধ মানেত অস্বীকার করল| ঐসব িবিধ পালন করেল েলাকরা বঁাচেব| তারা আমার িবশ্রােমর িবেশষ
িদনগুিলেক মানয্ কেরিন, ঐসব িদেন আরও েবশী কাজ কেরেছ| আিম তােদর মরুভূিমেত ধ্বংস করার
পিরকল্পনা কেরিছলাম, েযন তারা আমার েরাধর পূণর্ মাত্রা বুঝেত পাের| 14জািতগণ আমায় ইস্রােয়লেক
িমশর েদশ েথেক েবর কের আনেত েদেখিছল| আিম আমার সুনাম নষ্ট করেত চাইিন তাই ইস্রােয়লেক
ঐ েলাকেদর সামেন ধ্বংস কিরিন| 15 ঐ েলাকেদর সেঙ্গ মরুভূিমেত আিম আর একিট প্রিতশ্রুিত কের
বেলিছলাম: েয েদশ আিম তােদর িদিচ্ছ তােত তারা পা রাখেত পােব না| েসই েদশ উত্তম এবং বহু উত্তম
িবচাের পিরপূণর্, সব েদেশর েচেয় সুন্দর!

16 “ �ইস্রােয়েলর েলাকরা আমার িবিধ মানেত অস্বীকার কেরিছল, তারা আমার িবিধসকল পালন
কেরিন, িবশ্রােমর িদনেক েকান গুরুত্বই েদয়িন| তারা এই সব কেরেছ কারণ তােদর হৃদয় েসই সব েনাংরা
মূির্ত্তর অিধকাের| 17 িকন্তু আিম তােদর জনয্ দুঃখ েবাধ কেরিছ তাই তােদর মরুভূিমেত সমূ্পণর্রূেপ ধ্বংস
কিরিন| 18 আিম তােদর সন্তানেদর কােছ বেলিছলাম, “েতামরা েতামােদর িপতামাতার মেতা হেয়া না|
তােদর েনাংরা মূির্ত্ত দ্বারা েতামােদর কলুিষত েকােরা না| তােদর আজ্ঞার অনুসরণ ও আেদশ পালন েকার
না| 19আিমই প্রভু েতামােদর ঈশ্বর, েতামরা আমারই িবিধ পালন কর ও আেদশ রক্ষা কর| েতামােদর যা
বিল তাই � কর| 20আমার িবশ্রাম িদনেক গুরুত্ব িদও| মেন েরেখা েয, সব েতামার ও আমার মেধয্ িবেশষ
িচহ্নস্বরূপ হেব েযন েতামরা জানেত পার েয আিমই েতামােদর প্রভু|”

21 “ �িকন্তু ঐ সন্তানরা আমার িবরুদ্ধাচরণ করল| তারা আমার িবিধ পালন ও আেদশ রক্ষা করল না|
আিম তােদর যা বেলিছ তারা তা কেরিন| ঐসব িবিধ মঙ্গেলর জনয্| যিদ েকান বয্িক্ত তা পালন কের
েস বঁাচেব| তারা আমার িবশ্রােমর িবেশষ িদনেক েকান গুরুত্বই েদয়িন| তাই আিম তােদর মরুভূিমেত
সমূ্পণর্রূেপ ধ্বংস করার িসদ্ধান্ত িনেয়িছলাম েযন তারা আমার েরাধর পূণর্ মাত্রা বুঝেত পাের| 22 িকন্তু
আিম থামলাম কারণ অনয্ জািতগণ আমায় ইস্রােয়লেক িমশর েথেক েবর কের আনেত েদেখিছল| আিম
চাইিন েয আমার উত্তম নাম ধ্বংস েহাক্ তাই ঐসব জািতর সামেন ইস্রােয়লেক ধ্বংস কিরিন| 23 তাই
মরুভূিমেত তােদর সেঙ্গ আর একিট প্রিতজ্ঞা কের বেলিছলাম তােদর আিম িবিভন্ন েদেশ, িবিভন্ন জািতর
মেধয্ ছিড়েয় েদব|

24 “ �ইস্রােয়েলর েলাকরা আমার িবিধ পালন কেরিন| তারা তা অগ্রাহয্ কেরিছল| তারা আমার িবশ্রােমর
িবেশষ িদনেক েকান গুরুত্বই েদয়িন| তারা তােদর িপতােদর েনাংরা মূির্ত্তগুিল পূেজা কেরেছ| 25তাই আিম
তােদর এমনআজ্ঞা িদলাম যা মঙ্গলজনক নয়| এমনআেদশ িদলাম যা জীবনদায়ী নয়| 26তােদর উপহােরই
তােদর অশুিচ হেত িদলাম| এমনিক তারা তােদর প্রথমজাত পুত্রেদর বিল িদেত শুরু করল| েযন আিম
তােদর ধ্বংস কির আর তারা জােন েয আিমই প্রভু|� 27তাই, েহ মনুষয্সন্তান, এখন তুিম ইস্রােয়ল পিরবার
সমূেহর কােছ এই কথা বল, �প্রভু আমার সদাপ্রভু বেলন: ইস্রােয়েলর েলাকরা আমার সম্বেন্ধ ভয়ঙ্কর সব
কথা বলেছ এবং আমার িবরুেদ্ধ িবেদ্রাহ কেরেছ| 28 িকন্তু তবু আিম তােদর েয েদশ েদব বেল প্রিতজ্ঞা
কেরিছলাম েসখােন এেনিছ| তারা েযখােন েযখােন পাহাড় ও সবুজ বৃক্ষ েদেখেছ েসখােন েসখােনই
পূেজা করেত েগেছ| তারা তােদর বিল ও েরাধ উৎেতজক ৈনেবদয্† িনেয় ঐসব স্থােন েগেছ| তারা ঐ
স্থােন েসৗরভ উৎপন্ন কের এমন বিল িদেয়েছ ও েপয় ৈনেবদয্ও উৎসগর্ কেরেছ| 29 আিম ইস্রােয়েলর
েলাকেদর িজেজ্ঞস কেরিছলাম েকন তারা ঐসব উচ্চ স্থােন যায়? িকন্তু েসই সব উচ্চ স্থান আজও এখােন
রেয়েছ|� ”

30ঈশ্বর বেলেছন, “ইস্রােয়েলর েলাকরা ঐসব মন্দ কাজগুিল কেরেছ| তাই ইস্রােয়ল পিরবােরর কােছ
বল, �প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বেলন, েতামরা েতামােদর পূবর্পুরুষেদর মত কাজ কের িনেজেদর
† 20:28: েক্রাধ উৎেতজক ৈনেবদয্ েলােক এেক “মঙ্গল ৈনেবদয্” বলত| িকন্তু িযিহেষ্কল এখােন ঠাট্টা কের বলেছ েয ঐ খাবার ঈশ্বরেক
শুধু কু্রদ্ধই করত|
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েনাংরা কেরছ, েতামরা েবশয্ার মত বয্বহার কেরছ এবং আমােক েছেড় েতামােদর পূবর্পুরুষেদর এই সব
জঘনয্ েদবতােদর মেধয্ থাকেত েগছ| 31 েতামরা েসই একই ধরেণর উপহার িদচ্ছ| েতামােদর েদবতােদর
কােছ উপহারস্বরূপ েতামরা েতামােদর সন্তানেদর আগুেন িদচ্ছ| েতামরা আজও ঐসব েনাংরা মূির্ত্ত দ্বারা
িনেজেদর েনাংরা করছ| ইস্রােয়েলর পিরবারসমূহ, েতামরা িক মেন কর উপেদশ চাইবার জনয্ আিম
েতামােদর আমার কােছ আসেত েদব? আিমই প্রভু ও সদাপ্রভু; আমার জীবেনর িদবয্, আিম েতামােদর
প্রেশ্নর উত্তর েদব না; েকান উপেদশও েদব না| 32 েতামরা বল েয েতামরা অনয্ জািতর মেতা হেত চাও
এবং েতামরা তােদর মত জীবনযাপন করেত চাও| েতামরা কাঠ ও পাথেরর েদবতার েসবা কের থাক|
েসটা অবশয্ই হওয়া উিচৎ নয়!� ”

33প্রভু আমার সদাপ্রভু বেলন, “আমার জীবেনর িদবয্, আিম েতামােদর ওপর রাজা হেয় রাজত্ব করব|
আিমআমার বলবান বাহু উিঠেয় েতামােদর শািস্ত েদব| েতামােদর প্রিতআমার েরাধ প্রকাশ করব! 34আিম
েতামােদর ঐসব জািতেদর মেধয্ েথেক বার কের এেন জািতগেণর মেধয্ ছিড়েয় িদেয়িছলাম| িকন্তু আিমই
আবার েসই সব েদশ েথেক েতামােদর সংগ্রহ কের আনব; তেব আমার বলবান বাহু দ্বারা তােদর শািস্ত
েদব| েতামােদর প্রিত আমার েরাধ প্রকাশ করব| 35আিম আেগর মত েতামােদর মরুভূিমেত চািলত করব,
এ েসই জায়গা েযখােন জািতগণ বাস কের|আিম সামনাসামিন হেয় েতামােদর িবচার করব|” 36 েতামােদর
পূবর্পুরুষেদর িমশেরর লােগায়া মরুভূিমেত আিম েয ভােব িবচার কেরিছলাম, েস ভােবই েতামােদর িবচার
করব|” প্রভু, আমার সদাপ্রভুই এই কথা বেলেছন|

37 “আিম িবচাের েতামােদর েদাষী সাবয্স্ত করব ও বেন্দাবস্ত অনুসাের েতামােদর শািস্ত েদব| 38 েয
সব েলাক আমার িবরুেদ্ধ উেঠেছ ও পাপ কেরেছ, তােদর সবাইেক আিম দূর কের েদব| তােদর আিম
েতামােদর েদশ েথেক দূর করব| তারা আর কখনও ইস্রােয়েল িফের আসেব না| তখন েতামরা জানেব েয
আিমই প্রভু|”

39এখন েহ ইস্রােয়ল পিরবার, প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বেলন, “যিদ েকউ তার েনাংরা মূির্ত্ত পূেজা
করেত চায় তেব েস তার পূেজা করুক িকন্তু েযন মেন না কের েয পের েস আমার কাছ েথেক পরামশর্
পােব! েতামরা আর আমার পিবত্র নাম অপিবত্র করেব না এমনিক েতামােদর েনাংরা মূির্ত্তগুেলােক উপহার
দান দ্বারাও নয়|”

40 প্রভু, আমার সদাপ্রভু বেলন, “েলাকরা অবশয্ই ইস্রােয়েলর পিবত্র উঁচু পবর্েত আমার েসবা করেত
আসেব! সমস্ত ইস্রােয়ল পিরবার তােদর ভূিমেত থাকেব আর তারা আমার কােছ উপেদশ চাইেত পাের|
েসই স্থােনই েতামরা েতামােদর ৈনেবদয্ আমার কােছ আনেব| েতামােদর ফসেলর প্রথম অংশ ও সমস্ত
পিবত্র উপহার েসই স্থােন আমার কােছ আনেব| 41আিম েতামােদর বহু জািতর মেধয্ ছিড়েয় িদেয়িছলাম
িকন্তুআিমইআবার েতামােদর সংগ্রহ কেরআমার িবেশষ প্রজা কের তুলব এবং তখন েতামােদর সুগন্ধযুক্ত
বিলর মত গ্রাহয্ করব আর ঐসব জািত তা েদখেব| 42আিম েতামােদর পূবর্পুরুষেদর েয েদশ েদব বেল
প্রিতশ্রুিত কেরিছলাম েসই ইস্রােয়ল েদেশ যখন আিম েতামােদর আনব তখন েতামরা জানেব েয আিমই
প্রভু| 43 েসই েদেশ েতামরা েতামােদর করা মন্দ কােজর কথা মেন করেব আর লিজ্জত হেব| ঐসব মন্দ
িবষয় েতামােদর অশুিচ করত| 44 ইস্রােয়ল পিরবার, আমার সুনাম রক্ষার জনয্ েয শািস্ত েতামােদর প্রাপয্
তা আিম েতামােদর েদব না| তখন েতামরা জানেব েয আিমই প্রভু| প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বেলন|

45 তখন প্রভুর বাকয্ আমার কােছ এল| িতিন বলেলন, 46 “েহ মনুষয্সন্তান, দিক্ষেণর িদেক মুখ কেরা,
এবং েনেগেভর িবরুেদ্ধ কথা বল| েনেগেভর বনভূিমর‡ িবরুেদ্ধ ভাববাণী কর| 47 �প্রভুর বাকয্ েশান| প্রভু
আমার সদাপ্রভু এই কথা বেলন, �আিম বেন আগুন জ্বালাবার জেনয্ ৈতরী| েসই আগুন সমস্ত সবুজ ও
শুষ্ক বৃক্ষ ধ্বংস করেব| প্রজ্জ্বব্িলত িশখা েনভােনা হেব না| দিক্ষণ হেত উত্তর িদেকর সমস্ত ভূিমই আগুেন
জ্বেল যােব| 48 তখন েলােক েদখেব েয স্বয়ং প্রভুই অিগ্ন প্রজ্জ্বব্িলত কেরেছন| েসই অিগ্ন েনভােনা হেব
না!� ”

49 তখন আিম বললাম, “েহ প্রভু, আমার সদাপ্রভু! যিদ আিম এসব কথা বিল, েলােক বলেব েয আিম
ধঁাধঁা ৈতরী কেরিছ!”
‡ 20:46: েনেগেভর বনভূিম সম্ভবতঃ ঈশ্বর মজা করেছন| েনেগভ হেচ্ছ একিট মরুভূিম অঞ্চল, েনেগেভ েকান বনভূিম েনই|
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21
1প্রভুর বাকয্আবারআমার কােছ এল| িতিন বলেলন, 2“েহ মনুষয্সন্তান, েজরুশােলেমর িদেক তাকাও

ও তার পিবত্র স্থানগুিলর িবরুেদ্ধ এই কথা বল| আমার হেয় ইস্রােয়ল েদেশর িবরুেদ্ধ কথা বল| 3 ইস্রােয়ল
েদেশর প্রিত বল, �প্রভু এই সব কথা বেলন: আিম েতামার িবরুেদ্ধ! আিম খাপ েথেক তরবাির খুেল ভাল
ও মন্দ সব েলাকেকই েতামার কাছ েথেক দূর করব! 4আিম যখন ভাল ও মন্দ উভয় প্রকার েলাকেকই
েতামা হেত উেচ্ছদ কির তখন খাপ েথেক তরবাির েবর কের তা দিক্ষণ েথেক উত্তর িদেকর েলাকেদর
িবরুেদ্ধ বয্বহার করব| 5 তখন সমস্ত েলাক জানেব েয আিমই প্রভু| আর এও জানেব েয আিমই খাপ
েথেক তরবাির েবর কেরিছ| আমার তরবাির কাজ েশষ না করা পযর্ন্ত তার খােপ িফের যােব না|� ”

6 ঈশ্বর বেলন, “েহ মনুষয্সন্তান, মন েভেঙ্গ েগেছ এমন মানুষ েযভােব েশাক কের, েলাকেদর সামেন
েসই ভােব েশাক কর|” 7 তখন তারা েতামায় িজেজ্ঞস করেব, �েকন তুিম এই সব আওয়াজ করছ?�
তখন তুিম বলেব, �েশােকর সংবাদ আসেছ বেল| ভেয় প্রেতয্েকর আত্মা দুবর্ল হেয় যােব, সমস্ত হাত দুবর্ল
হেয় পড়েব, প্রেতয্ক আত্মাও দুবর্ল হেব এবং সবার হঁাটু জেলর মত হেয় পড়েব|� েদখ েসই খারাপ সংবাদ
আসেছ| এসব ঘটনাও ঘটেব|” প্রভু আমার সদাপ্রভু এই সব বেলন|

তরবাির ৈতরী
8 প্রভুর বাকয্ আমার কােছ এল| িতিন বলেলন, 9 “মনুষয্সন্তান েলাকেদর কােছ আমার হেয় এই কথা

বল, �প্রভু আমার সদাপ্রভু বেলন:

“ �এই েদখ, একিট তরবাির এবং তরবািরিটেত শান েদওয়া হেয়েছ
ও পািলশ করা হেয়েছ|

10 হতয্ার জনয্ েসই তরবাির ধারােলা করা হেয়েছ|
তােত ধার েদওয়া হেয়েছ এমনভােব েযন তা চমকায়|

েহ মনুষয্সন্তান আমার শািস্ত েদবার লািঠর কাছ েথেক েতামরা েদৗেড় পািলেয়ছ|
েবেতর আঘাত েখেত েতামরা অস্বীকার কেরছ|

11 তাই তরবািরিটেক ঘসা-মাজা করা হেয়েছ এবং ধার েদওয়া হেয়েছ,
এখন তা বয্বহার করা যােব|

তরবাির ঘেস েমেজ ধার েদওয়া হেয়িছল|
আর এখন তা ঘাতেকর হােত েদওয়া যােব|

12 “ �েহ মনুষয্সন্তান, িচৎকার কর| তীক্ষ্ণ শেব্দ িচৎকার কর! কারণ আমার প্রজােদর ও ইস্রােয়েলর
শাসকেদর িবরুেদ্ধ েসই তরবাির বয্বহার করা হেব| ঐ শাসকরা যুদ্ধ চাইত, তাই তরবাির এেল তারা আমার
প্রজােদর সেঙ্গ থাকেব| দুঃখ প্রকাশ করবার জনয্ েতামার জােঙ্গ চড় েমেরআঘাত কর| আর েতামার েশাক
প্রকাশ করেত উচ্চ শব্দ কর! 13এটা েকবল পরীক্ষা নয়| েতামরা ছিড়র দ্বারা শাসন অগ্রাহয্ কেরিছেল তাই
েতামােদর শািস্ত িদেত আিম আর িক বয্বহার করতাম? তরবাির|� ” প্রভু আমার সদাপ্রভু এই সব কথা
বেলন|

14 ঈশ্বর বেলন, “মনুষয্সন্তান, হাততািল দাও, আমার হেয় েলাকেদর কােছ বল|

“হঁয্া, তরবািরেক দুবার,
এমনিক িতন বার আসেত দাও|

এই তরবাির মানুষ হতয্ার জনয্,
তা মহাহতয্ার জনয্|
এই তরবাির তােদর টুকেরা টুকেরা কের েফলেব!

15 তােদর হৃদয় ভেয় গেল যােব
আর বহু েলাক পিতত হেব|
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নগেরর দরজার কােছ খড়্গ দ্বারা
বহুেলাক হত হেব|

হঁয্া, খড়্গ বেজ্রর মত চমকােব,
হতয্ার জনয্ই তােত শান েদওয়া হেয়েছ!

16 তরবাির শািণত হও!
ডানিদেক েছদ কর|
েসাজাসুিজ েকেট চল,
বাম িদেক েছদ কর|

েতামার তরবাির েয িদেক চায় যাক!

17 “তখন আিমও আমার হােত তািল েদব|
আমার েরাধ িনবৃত্ত করব|

আিম প্রভুই একথা বলিছ|”

েজরুশােলেমর িদেক পথ মেনানয়ন
18প্রভুর বাকয্ আমার কােছ এল, িতিন বলেলন, 19 “েহ মনুষয্সন্তান, দুিট রাস্তা আঁক যা িদেয় বািবেলর

রাজার তরবাির ইস্রােয়েল আসেত পাের| দুিট রাস্তাই ঐ একই নগরী বািবল েথেক এেসেছ| তারপর রাস্তার
মাথা েথেক শহর পযর্ন্ত একটা িচহ্ন আঁক| 20 িচহ্নটা বয্বহার কর তরবাির েকান রাস্তা বয্বহার করেব
তা েবাঝােত| একটা রাস্তা অেম্মানীয়েদর শহর রব্বার িদেক েগেছ| অনয্ পথিট েগেছ িযহূদার িদেকর
সুরিক্ষত শহর েজরুশােলেম! 21 েয জায়গায় দুই রাস্তা আলাদা হেয় েগেছ েসখােন বািবেলর রাজা
এেসেছ| বািবেলর রাজা ভিবষয্ৎ জানার জনয্ যাদু িচহ্ন বয্বহার কেরেছ| েস তীর িনেয় নাড়াচাড়া কেরেছ,
পািরবািরক েদবতার কােছ প্রশ্ন িজজ্ঞাসা কেরেছ এবং যকৃেতর িদেক তািকেয়েছ|

22“ঐ িচহ্নগুিল তােক ডানিদেকর পথ ধরেত বেলেছ, েয পথ েজরুশােলেমর িদেক যােচ্ছ! েস প্রাচীর-
েভদক যন্ত্র আনার পিরকল্পনা করেছ| আজ্ঞা েপেলই তার ৈসনয্রা হতয্া করেত শুরু করেব| তারা যুেদ্ধর
িসংহনাদ করেব এবং তারপর শহেরর চারধাের মািটর প্রাচীর গড়েব| প্রাচীর পযর্ন্ত যাবার একটা জাঙ্গাল
ৈতরী করেব| শহর আক্রমেণর জনয্ একটা কােঠর িমনারও ৈতরী করেব| 23 ইস্রােয়েলর েলাকরা ঐসব
যাদু িচেহ্নর মােন বুঝেব না| তারা তঁার কােছ একটা প্রিতশ্রুিত কেরিছল, িকন্তু িতিন তােদর পাপ সম্বেন্ধ
স্মরণ করােবন| তখন ইস্রােয়লীয়রা বন্দী হেব|”

24 প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বেলন, “েতামরা অেনক মন্দ কাজ কেরছ| েতামােদর পাপগুেলা
পিরষ্কার ভােবই েদখা যােচ্ছ| েতামরা আমােক স্মরণ করেত বাধয্ কেরছ েয েতামরা েদাষী; তাই েতামরা
শত্রুেদর হােত ধরা পড়েব| 25 আর ওেহ ইস্রােয়েলর দুষ্ট েনতারা, েতামরা হত হেব| েতামােদর শািস্তর
সময় এেসেছ, েশষ দশা ঘিনেয় আসেছ!”

26 প্রভু আমার সদাপ্রভু বেলন, “িশরস্ত্রান খুেল েফল! মুকুট খুেল নাও! পিরবতর্ েনর সময় এেসেছ|
গণয্মানয্ েনতােদর নত করা হেবআর যারা সাধারণ তারা গণয্মানয্ েনতা হেব| 27আিম শহরিট সমূ্পণর্রূেপ
ধ্বংস করব| এরকমিটআেগকখনও হয়িন, িকন্তুআিম এমন একজনেক শহরিট েদব যার এিট দাবী করবার
অিধকার আেছ|”

অেম্মােনর িবরুেদ্ধ ভাববাণী
28 ঈশ্বর বলেলন, “মনুষয্সন্তান, েলাকেদর কােছ আমার হেয় এই কথা বল, �প্রভু আমার সদাপ্রভু

অেম্মােনর অিধবাসী ও তােদর লজ্জাকর েদবতােদর উেদ্দেশয্ এই সব কথা বেলন:

“ �তরবাির! একিট তরবাির!
েসই তরবািরিট তার খােপর বাইের আেছ|
তােক পিরষ্কার কের ঘসা মাজা হেয়েছ|
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তরবািরিট হতয্া করার জনয্ প্রস্তুত!
িবদুয্ৎ চমেকর মত তােক পািলশ করা হেয়েছ!

29 “ �েতামার দশর্নগুিল েকান কােজর নয়|
েতামার যাদু েতামায় েকান সাহাযয্ করেব না|

তা েকবল িমথয্ার ঝুিড়|
খড়্গ এখন দুষ্ট েলােকর গলায়|

শীঘ্রই তারা মৃতেদেহ পিরণত হেব|
তােদর সময় ঘিনেয় এেসেছ|

মেন্দর েশষ হবার সময় হেয়েছ|

বািবেলর িবরুেদ্ধ ভাববাণী
30 “ �তরবাির (বািবল) তুেল তা খােপ িফিরেয় রাখ| বািবল তুিম েযখােন সৃষ্টি হেয়িছেল, েয েদেশ

েতামার জন্ম হেয়িছল, েসখােনই আিম েতামার িবচার করব|” 31 েতামার িবরুেদ্ধ আমার েরাধ েঢেল
েদব| গরম বাতােসর মত আমার েরাধ েতামায় জ্বািলেয় েদেব| আিম েতামােক িহংস্র, হতয্ায পটু এমন
েলাকেদর হােত তুেল েদব| 32 েতামরা জ্বালানীর মত হেব| েতামােদর রক্ত পৃিথবীর গভীের বইেব; েলােক
আর েতামােদর স্মরণ করেব না| আিমই প্রভু এই কথা বেলিছ!� ”

22
েজরুশােলেমর িবরুেদ্ধ িযিহেষ্কেলর ভাব্বানী

1 প্রভুর বাকয্ আমার কােছ এল| িতিন বলেলন, 2 “মনুষয্সন্তান, তুিম িক িনধন শহরগুিলর িবচার
করেব? তারা েযসব ভয়ঙ্কর কাজ কেরেছ েস সম্বেন্ধ িক তােক বলেব? 3 তুিম অবশয্ই বলেব, �প্রভু
আমার সদাপ্রভু বেলন, এই শহরিট নরঘাতেক পূণর্, তাই তার শািস্তর সময়আসেব| েস িনেজর জনয্ েনাংরা
মূির্ত্তসমূহ ৈতরী কেরিছল আর েস ইসব মূির্ত্তই তােক েনাংরা কেরেছ!

4 “ �েজরুশােলম িনবাসীরা, েতামরা বহুেলাকেক হতয্া কেরছ, েনাংরা মূির্ত্ত ৈতরী কেরছ| েতামরা
েদাষী আর তাই েতামােদর শািস্ত েদবার সময় এেসেছ| েতামােদর েশষ দশা উপিস্থত এই জনয্ অনয্ জািত
েতামােদর িনেয় ঠাট্ট করেব ও েতামােদর েদেখ হাসেব| 5 দূেরর ও কােছর েলাকরা েতামােক িনেয় মজা
করেব কারণ তুিম িবশৃঙ্খলতায পূণর্ হেয় েতামার সুনাম নষ্ট কেরছ| ঐ েদখ উচ্চ হািসর শব্দ েশানা যায়|

6 “ �েদখ! েজরুশােলেম ইস্রােয়েলর প্রিতিট শাসক অপর েলাকেক হতয্া করার জনয্ িনেজেক বলবান
কেরেছ| 7 েজরুশােলেমর েলাকরা তােদর িপতা-মাতােক সম্মান কের না; তারা েসই শহেরর িবেদশীেদর
আঘাত কের ও অনাথ এবং িবধবােদর ঠকায়| 8 েতামরা আমার পিবত্র িবষয়গুিল ঘৃণা কের থাক ও আমার
িবশ্রােমর িবেশষ িদনেক েকান মযর্াদাই দাও না| 9 েজরুশােলেমর েলাকরা িনেদর্ াষ েলাকেদর হতয্া করবার
জনয্ তােদর সম্বেন্ধ িমেথয্ কথা বেল| েলাকরা মূির্ত্তর পূজা করেত পবর্তগুিলেত যায় আর সহভাগীতার
েভাজ েখেত েজরুশােলেম আেস|

“ �েজরুশােলেম েলােক অেনক েযৗনমূলক পাপ কাজ কের| 10 তারা তােদর িপতার স্ত্রীর সেঙ্গ েযৗন
পাপ কাজ কের, মািসেকর সময় তােদর স্ত্রীেদর ওপর বলাৎ  কার কের| 11 েকউ েকউ প্রিতেবশীর স্ত্রীর
িবরুেদ্ধ ভয়ঙ্কর পাপ কাজ কের; েকউ তার পুত্রবধূর সেঙ্গ েযৗন কাজ কের তােক অশুিচ কের; আবার
েকউ েকউ তার িনেজরই েবােনর ওপর বলাৎ  কার কের| 12 েজরুশােলেমর েলাকরা, েতামরা হতয্া করার
জনয্ অথর্ িনেয় থাক, ধার িদেয় তার ওপর সুদ িনেয় থাক, সামানয্ অেথর্র জনয্ প্রিতেবশীেক ঠিকেয় থাক|
েতামরা আমায় ভুেল েগছ|� প্রভু আমার সদাপ্রভুই এইসব কথা বেলেছন|

13 “ �ঈশ্বর বেলন, �এখন েদখ! আিম সশেব্দ হাত নািমেয় েতামায় থামাব; েলাক ঠকােনা ও হতয্া
করার জনয্ েতামায় শািস্ত েদব| 14 েস সময় েতামার িক সাহস হেব? েয সময় আিম শািস্ত িদেত আিস
েস সময় িক েতামরা বলবান থাকেব? না! আিমই প্রভু, আিমই একথা বলিছ আর যা যা বেলিছ তাই িসদ্ধ
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করব| 15আিম েতামােদর িবিভন্ন জািতর মেধয্ ছিড়েয় েদব, বহু েদেশ েযেত বাধয্ করব| শহেরর েনাংরা
িবষয়গুিলেক আিম সমূ্পণর্রূেপ ধ্বংস করব| 16 িকন্তু েজরুশােলম তুিম এই সব েদােষ অপিবত্র হেব আর
জািতগেণর সামেনই এইসব ঘটেব; তখন েতামরা জানেব েয আিমই প্রভু|� ”

ইস্রােয়ল অবয্বহাযর্য্ জঞ্জােলর মেতা
17প্রভুর বাকয্ আমার কােছ এল| িতিন বলেলন, 18 “মনুষয্সন্তান, রূেপার তুলনায় িপতল, েলাহা, সীসা

এবং িটন মূলয্হীন| স্বণর্কার আগুন িদেয় রূেপা খঁািট কের; রূেপা তােপ গেল েগেল তা েথেক খাদ আলাদা
কের| ইস্রােয়ল জািত আমার কােছ েসই অবয্বহাযর্য্ খােদর মত হেয় উেঠেছ|” 19 প্রভু, আমার সদাপ্রভু
বেলন, �েতামরা মূলয্হীন জঞ্জােলর মত হেয় েগছ, তাই আিম েতামােদর েজরুশােলেম জেড়া করব|
20 স্বণর্কার রূেপা, িপতল, েলাহা, সীসা ও িটন আগুেন েফেল ফঁু িদেয় তা গরম করেল ধাতু েযমন গলেত
শুরু কের, েসই একই ভােব আিম েতামােদর আমার েরাধরূপ আগুেন েফেল গলাব| 21আিম েতামােদর
আমার েসই েক্রাধরূপ আগুেন েফেল তােত ফঁু েদব আর েতামরা গলেত শুরু করেব| 22 রূেপা আগুেন
গেল েগেল স্বণর্কার েযভােব তা সংগ্রহ কের, েসই একই ভােব েতামরা শহের গেল যােব| তখন েতামরা
জানেব েয আিমই প্রভু আর এও জানেব েয আিমই েতামােদর িবরুেদ্ধ আমার েরাধ েঢেল িদেয়িছ|� ”

েজরুশােলেমর িবরুেদ্ধ িযিহেষ্কেলর ভাব্বানী
23প্রভুর বাকয্ আমার কােছ এল| িতিন বলেলন, 24 “েহ মনুষয্সন্তান, ইস্রােয়লেক বল েয েস শুিচ নয়|

নগেরর উপের আমার েরাধর িদেন তা বৃষ্টি দ্বারা শুিচ হয়িন| 25 েজরুশােলেমর ভাববাদীরা দুষ্ট পিরকল্পনা
কেরেছ; তারা গজর্ নকারী িসংেহর মত িশকার ধের বহু প্রাণ নষ্ট কের; বহু মূলয্বান িবষয় হরণ কের;
েসখানকার বহু মিহলােক িবধবা কের|

26 “যাজকরা সিতয্ই আমার িশক্ষােক আঘাত কেরেছ; তারা আমার পিবত্র িবষয়গুিলেক যথাথর্ মযর্াদা
েদয় না, গুরুত্বও েদয় না| তারা পিবত্র িবষয়গুিলেক মেনই কের না পিবত্র এবং শুিচ িবষয়গুিলেক অশুিচর
মেতাই েদেখ| তারা েলােকেদর এ িবষেয় িশক্ষাও েদয় না| তারা আমার িবশ্রােমর িবেশষ িদনেক সম্মান
েদয় না এবং এমন আচরণ কের েযন আমার েকান গুরুত্বই েনই|

27“েজরুশােলেমর েনতারা েনকেড়র মত িশকার ধের খােচ্ছ| এই সব েনতারা ধেনর েলােভ েলােকেদর
আক্রমণ ও হতয্া কের|

28 “ভাববাদীরা েলাকেদর সাবধান কের না| তারা সতয্ েঢেক রােখ| তারা েসই রকম কমীর্র মত যারা
েদওয়াল েমরামত কের না, েকবল গতর্ েবাজায| তারা েকবল িমথয্া দশর্ন পায়; মন্ত্র পেড় িমথয্া ভােব
ভিবষয্ৎ বেল| তারা বেল, �প্রভু আমার সদাপ্রভু এই সব কথা বেলেছন� িকন্তু েস সব িমথয্া কথা- প্রভু
তােদর সেঙ্গ কথাই বেলন িন!

29 “সাধারণ েলােকর অবস্থার সুেযাগ িনেয় এেক অপরেক ঠকায় ও চুির কের| তারা গরীব অসহায়
িভখারীেদর সাহােযয্ ধনী হয়, িবেদশীেদর ঠকায়; তােদর সােথ নয্াযয্ বয্বহার কের না!

30 “আিম েলাকেদর তােদর জীবন ধারা পিরবত্তর্ ন করেত এবং নগর রক্ষা করেত বেলিছলাম| আিম
তােদর েদওয়াল েমরামত করেত ও েদওয়ােলর ঐসব গেতর্ র সামেন দঁািড়েয় নগর রক্ষােথর্ যুদ্ধ করেত
বেলিছলাম িকন্তু সাহােযয্র জনয্ েকউ আেসিন| 31 এই জনয্ আিম তােদর ওপর আমার েরাধ েঢেল েদব;
তারা েয মন্দ কাজ কেরেছ তার জনয্ তােদর শািস্ত েদব কারণ এসব তােদর েদাষ|” প্রভু আমার সদাপ্রভুই
এই সব কথা বেলেছন|

23
1 প্রভুর বাকয্ আমার কােছ এল, িতিন বলেলন, 2 “মনুষয্সন্তান, শমিরয়া ও েজরুশােলমেক িনেয় এই

গল্পটা েশান| দুই েবান িছল, তারা একই মােয়র েমেয়| 3 তারা িমশের েযৗবন কােলই েবশয্া হেয় উঠল|
িমশেরই প্রথম তারা েপ্রম করল ও পুরুষেদর িদেয় তােদর চুচুক েটপাত ও স্তন ধরেত িদত| 4 বড় েমেয়র
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নাম িছল অহলা* আর তার েবােনর নাম িছল অহলীবা|† তারা আমার স্ত্রী হল আর আমােদর সন্তানসন্তিত
হল| (অহলা প্রকৃতপেক্ষ শমিরয়া আর অহলীবা প্রকৃতপেক্ষ েজরুশােলমেক েবাঝায়|)

5 “তারপর অহলা আমার প্রিত অিবশ্বস্তা হল| েসও একজন েবশয্ার মত জীবনযাপন করত| েস তার
েপ্রিমকেদর চাইেত লাগল; নীল েপাশাক পরা অশূরীয় ৈসনয্েদর প্রিত েস কামাসক্তা হল| 6ঐ অশ্বােরাহী
যুবকরা সবাই তার আকািঙ্খত িবষয় হল| তারা সবাই িছল হয় েনতা নয়েতা অধয্ক্ষ| 7অহলা িনেজেক ঐসব
যুবকেদর কােছ িদেয় িদল| ঐ অশূরীয় ৈসনয্রা সবাই িছল বাছা বাছা ৈসনয্| েস তােদর সবাইেক চাইল এবং
তােদর েনাংরা প্রিতমােদর দ্বারা কলুিষত হল| 8 এছাড়াও িমশেরর সােথ তার েপ্রম েথেক েস িপছপা হল
না| িমশেরর জনয্ই েযৗবনকােল তার েপ্রম এেসিছল, িমশেরই িছল েসই প্রথম েপ্রিমক েয তার েযৗবেনর
স্তন স্পশর্ কেরিছল| িমশর তার প্রিত তার িমথয্া েপ্রম েঢেল িদেয়িছল| 9 তাই আিম তােক তার েপ্রিমকেদর
হােত েছেড় িদলাম| েস অশূরীয়েক েচেয়িছল, আিম তােক তা িদলাম| 10 তারা তােক বলাৎ  কার করল,
তার সন্তানেদর িনেয় েগল আর খড়্গ বয্বহার কের তােক হতয্া করল| তারা তােক শািস্ত িদল যার িবষেয়
মিহলারা এখনও আেলাচনা কের|

11 “তার েছাট েবান অহলীবা এসব ঘটেত েদেখও তার েবােনর চাইেত েবশী পাপ কের চলল, অহলার
চাইেতও েস আরও অিবশ্বস্ত হল| 12 েস অশূরীয় েনতােদর ও অধয্ক্ষেদর চাইল; অশ্বােরাহী নীল েপাশাক
পরা ঐ ৈসনয্েদরও চাইল| এই সব যুবকরা সবাই িছল তার ঈিপসত বস্তু| 13আিম েদখলাম ঐ দুই মিহলাই
এক ভুল দ্বারা তােদর জীবন ধ্বংস করেত চেলেছ|

14 “অহলীবা আমার প্রিত অিবশ্বস্ত হেয়ই চলল| বািবেল েস েদওয়ােল েখািদত পুরুেষর আকৃিত েদখল|
এই আকৃিতগুিল িছল লাল েপাশাক পরা কল্দীয় পুরুষেদর| 15 তােদর েকামের িছল েকামরবন্ধ, মাথায়
িছল পাগড়ী| ঐসব েলাকেদর েদেখ মেন হত েযন অশ্বােরাহীেদর অিধকািরক; তারা িছল কল্দীয়, বািবেল
তােদর জন্ম| 16আর অহলীবা তােদর চাইল| েস বািবেল তােদর কােছ দূত পাঠাল| 17 তাই ঐসব বািবেলর
পুরুষরা তার েপ্রম শযয্ার পােশ এেস তার সােথ সহবাস করল| তারা তােক বয্বহার কের এত েনাংরা করল
েয েস তােদর প্রিত িবরক্ত হেয় উঠল|

18 “প্রেতয্েকই েদখল েয অহলীবা অিবশ্বস্ত| তার নগ্ন েদহেক েস এত জনেক উপেভাগ করেত িদল
েয আিম তার প্রিত িবরক্ত হেয় উঠলাম, েযমন তার েবােনর প্রিত হেয়িছলাম| 19 বার বার অহলীবা আমার
প্রিত অিবশ্বস্ত হল| তারপর েস িমশের তার েযৗবন কােলর েপ্রেমর কথা স্মরণ করল| 20 েস গাধার মত
িশশ্ন ও েঘাড়ার মত ভািসেয় েদওয়া বীযর্য্ সম্পন্ন েপ্রিমকেদর কথা স্মরণ করল|

21 “অহলীবা, তুিম েতামার েযৗবন কােলর স্বপ্ন েদখেল, েয সময় েতামার েপ্রিমকরা েতামার স্তেনর
েবঁাটা স্পশর্ করত ও েযৗবেনর স্তন ধরত| 22 েহ অহলীবা, প্রভু আমার সদাপ্রভু তাই এই সব কথা বেলেছন,
�তুিম েতামার েপ্রিমকেদর প্রিত িনদারুণ িবরক্ত, িকন্তু আিম েসই েপ্রিমকেদর এখােন আনব আর তারা
েতামায় িঘের েফলেব| 23আিম ঐ সমস্ত পুরুষেদর বািবল েথেক আনব, িবেশষ কের েসই কল্দীয়েদর|
আিম েপেকাদ, েশায়া এবং েকাযা েথেকও েলাকেদর আনব| আর অশূরীয় েথেকও েলাকেদর অথর্াৎ েসই
েনতােদর ও আিধকািরকেদর আনব| অশ্বােরাহী আিধকািরকরা ও বাছাই করা অশ্বােরাহী ৈসনয্রা সবাই িছল
েতামার আকািঙ্খত যুবক| 24ঐ জনতার ভীড় েতামার কােছ আসেব| তারা েঘাড়ায় ও রেথ েচেপ েতামার
কােছ আসেব| বহু েলাক তােদর ঢাল ও িশরস্ত্রাণ িনেয় েতামার চািরিদেক জেড়া হেব| আিম তােদর বলব
তুিম আমার প্রিত িক কেরছ আর তারা তােদর ইেচ্ছ মত েতামােক শািস্ত েদেব| 25আিম েয কত ঈষর্ািণ্বত
তা েতামায় েদখাব| তারা েতামার প্রিত অিত রুদ্ধ হেয় আঘাত কের েতামার নাক, কান েকেট েফলেব| তারা
েতামায় খড়্গ দ্বারা হতয্া কের, েতামার সন্তানেদর ধের িনেয় যােব এবং অবিশষ্ট যা থাকেব তােত আগুন
লািগেয় েদেব| 26 তারা েতামার ভাল ভাল কাপড় ও অলঙ্কারগুেলা িনেয় যােব| 27আর িমশের বসবােসর
সময় েথেক তুিম েয সমস্ত কুকমর্ ও বয্িভচার কেরিছেল আিম তার সমািপ্ত ঘটাব| তুিম আর কখনও তােদর
েখঁাজ করেব না, আর কখনও িমশরেক স্মরণ করেব না|� ”

* 23:4: অহলা এই নােমর অথর্ “তঁাবু|” এিট সম্ভবতঃ েসই পিবত্র তঁাবুেক েবাঝায় েযখােন ইস্রােয়েলর েলাকরা ঈশ্বেরর উপাসনা করেত
েযত| † 23:4: অহলীবা এই নােমর অথর্, “আমার তঁাবু তার েদেশেত|”
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28 প্রভু আমার সদাপ্রভু এই সব কথা বেলন, “তুিম যােদর ঘৃণা কর আিম তােদর হােতই েতামায় তুেল
িদিচ্ছ| যােদর িনেয় তুিম অতীষ্ঠ, তােদর হােতই তুেল িদিচ্ছ| 29 আর তারা েয েতামায় কত ঘৃণা কের
তা েদখােব| েতামার পিরশ্রেমর দ্বারা উপাির্জত সব িকছুই তারা িনেয় যােব আর উলঙ্গ ও িব্বস্ত্র অবস্থায়
েতামােক পিরতয্াগ করেব| েলােক স্পষ্টই েতামার পাপ েদখেত পােব| েতামার েবশয্ার মত বয্বহার ও দুষ্ট
স্বপ্ন দশর্নও তারা েদখেব| 30আমায় তয্াগ কের অনয্ জািতর েপছেন েপছেন ছুেট যাবার সময় তুিম ঐসব
মন্দ কাজ করেত| তােদর েনাংরা মূির্ত্ত পূেজা করেত আরম্ভ করার পেরই তুিম ঐসব বােজ কাজ করেল|
31 তুিম েতামার েবােনর পথ অনুসরণ কের তার মেতাই জীবনযাপন কেরছ| তাই আিম, তার ভাগয্ েযমন
হেয়িছল েসইরকম কষ্ট েতামােক পাওয়াব|” 32 প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বেলন:

“তুিমও েতামার েবােনর েপয়ালা েথেক পান করেব|
েসই েপয়ালািট মােপ েবশ বড় ও গভীর|

েতামার পান করা েদেখ েলােক হাসেব
আর েতামােক উপহাস করেব|

33 তুিম একজন মাতাল েলােকর মত টলেব|
েতামার শরীর মুির্ছত হেয় পড়েব|

ঐ েপয়ালা ধ্বংেসর ও উেচ্ছেদর জনয্|
েতামার েবান শমিরয়া যােত পান কেরিছল এটা তারই মত|

34 েসই েপয়ালার িবষ তুিম পান করেব,
তার তলািন পযর্ন্ত পান করেব|

তারপর েসই পাত্র ছঁুেড় েফেল েভেঙ্গ টুকেরা টুকেরা করেব
আর কেষ্ট েতামার স্তন িঁছেড় েফলেব|

আিম প্রভু ও সদাপ্রভু বলিছ এটা ঘটেব,
আর আিমই এসব বেলিছ|”

35 “তাই প্রভু আমার সদাপ্রভু বেলন, �েজরুশােলম, তুিম আমায় ভুেল েগছ| তুিম আমায় দূর কের
একাকী েরেখ েগছ| আমােক পিরতয্াগ করার জনয্ ও েবশয্ার মত জীবন যাপন করার জনয্ েতামায় তাই
কষ্ট েভাগ করেত হেব| েতামার েদখা দুষ্ট স্বেপ্নর জনয্ও েতামায় কষ্টেভাগ করেত হেব|� ”

অহলা ও অহলীবার িবপেক্ষ িবচার
36 প্রভু আমায় বলেলন, “মনুষয্সন্তান, তুিম িক অহলা ও অহলীবার িবচার করেব? তেব তারা েয

ভয়ানক কাজগুিল কেরেছ তা তােদর বল| 37 তারা বয্িভচারমূলক পাপ কেরেছ| তারা দণ্ডাহর্ অপরােধ
অপরাধী| তারা একজন েবশয্ার মত আচরণ কেরেছ| তােদর েনাংরা মূির্ত্তগুেলার সেঙ্গ থাকবার জনয্
আমােক তয্াগ কেরেছ| তােদর কােছ আমার েয সন্তােনরা িছল, তােদর তারা েজার কের আগুেনর মেধয্
িদেয় হঁাটেত বাধয্ কেরেছ যােত তারা তােদর েনাংরা মূির্ত্তগুেলােক খাদয্ েযাগােত পাের| 38 তারা আমার
িবশ্রােমর িবেশষ িদন ও পিবত্র স্থানেক েকান গুরুত্ব েদয় িন| 39 তারা তােদর মূির্ত্তগুেলার জনয্ তােদর
সন্তানেদর হতয্া কেরেছ এবং েসই একই িদেনআমার েস জায়গাটােক অশুিচ কেরেছ| েদখ, তারা এসমস্তই
আমার মিন্দেরর মেধয্ কেরেছ!

40“তারা দূেরর পুরুষেদর েডেক এেনেছ| তুিম ঐ েলাকেদর কােছ দূত পািঠেয়িছেলআর তারা েতামােক
েদখবার জনয্ এেসিছল| তুিম তােদর জনয্ স্নান করেল, েতামার েচােখ কাজল িদেল ও গয়না পরেল|
41 তুিম রাজকীয়় িবছানায় বেস তার সামেনর েটিবেল আমার েদওয়া সুগন্ধী ও েতল সািজেয় রাখেল|

42 “েজরুশােলেমর শব্দ শুেন মেন হল েযন েভােজ আমিন্ত্রত জনতার ভীড়| েসই েভােজ অেনেক
এল; েলােক মরুভূিম েথেক আসিছল বেল পান করেত করেতই আসিছল| তারা েসই স্ত্রীেলাকেক বাউিট
ও সুন্দর মুকুট িদল| 43 তখন আিম বয্িভচাের েয স্ত্রীেলাকিট জীণর্ হেয় পেড়েছ তার সােথ কথা বললাম|
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তােক িজেজ্ঞস করলাম, �তারা িক তার সেঙ্গ এই েযৗন পাপ কেরই চলেব আর েসও িক তােদর সেঙ্গ
করেব?� 44 িকন্তু েলােক েযমন েবশয্ার কােছ যায় েসই ভােবই তারা তার কােছ েযেত থাকল| হঁয্া, তারা
বারবার ঐ দুষ্টা স্ত্রীেলাক অহলা ও অহলীবার কােছ েযেত থাকল|

45 “িকন্তু ধাির্মক েলাকরা তােদর েদাষী করেব| তারা ঐ দুই স্ত্রীেলাকেক বয্িভচার ও হতয্ার পােপ েদাষী
করেব| কারণ অহলা ও অহলীবা বয্িভচারমূলক পাপ কেরেছ এবং েয সব েলাকেদর তারা হতয্া কেরেছ
তােদর রক্ত এখনও তােদর হােত েলেগ রেয়েছ!”

46 প্রভু আমার সদাপ্রভুই এই সব কথা বেলেছন, “েলাকেদর এক জায়গায় জেড়া কর, তারা অহলা ও
অহলীবার শািস্ত িদক| ঐ েলাকরা ঐ দুই স্ত্রীেলাকেক শািস্ত েদেব ও তােদর িনেয় বয্ঙ্গ করেব| 47 তারপর
তারা পাথর ছঁুেড় তােদর েমের েফলেব আর খড়্গ িদেয় ঐ দুই স্ত্রীেলাকেক টুকেরা টুকেরা কের কাটেব|
তারা ঐ স্ত্রীেলাকেদর সন্তানেদর হতয্া কের তােদর ঘরবাড়ী জ্বািলেয় েদেব| 48 এই ভােব আিম ঐ েদেশর
লজ্জা দূর করব আর তারা েয কাজ কেরেছ অনয্ স্ত্রীেলাকরা েসই লজ্জাজনক কাজ হেত সাবধান হেব|
49 েতামার কৃত মন্দ কােজর জনয্ তারা েতামায় শািস্ত েদেব| েতামরা েনাংরা মূির্ত্ত পূেজা করার জনয্ও
শািস্ত েভাগ করেব| তখন েতামরা জানেব েয আিমই প্রভু ও সদাপ্রভু|”

24
হঁািড় ও মাংস

1 প্রভুর কথাগুিল আমার কােছ এল| এটা িছল িনবর্াসেন থাকার নবম বছেরর দশম মােসর দশম িদন|
িতিন বলেলন, 2“মনুষয্সন্তান, আজেকর িদেনর তািরখ ও এই কথাগুিল েলখ: �এই িদেন বািবেলর রাজার
ৈসনয্রা েজরুশােলম িঘের েফেলিছল|� 3 এই ঘটনা েসই পিরবারেক বল যারা বাধয্ হেত অস্বীকার কের|
তােদর এই িবষয়গুিল বল, �প্রভু আমার সদাপ্রভু একথা বেলন:

“ �হঁািড়টা আগুেন বসাও, হঁািড়টা বসাও|
আর তােত জল ঢােলা|

4 মাংেসর টুকেরাগুেলা তার মেধয্ দাও|
প্রেতয্কটা ভাল টুকেরা তার মেধয্ দাও, উরু ও ঘােড়র মাংেসর টুকেরাগুিল|

সব েচেয় ভাল হােড়র টুকেরা িদেয় হঁািড়িট ভির্ত্ত কর|
5 পােলর েসরা পশুগুেলা নাও|

হঁািড়র নীেচ কাঠগুেলা জেড়া কর|
মাংস েসদ্ধ কর,

এমন ভােব েসদ্ধ কর
েযন হাড়গুেলাও পিরপক্ক হয়!

6 “ �প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বেলন:
“েজরুশােলেমর পেক্ষ এটা প্রাণনাশক হেব|

িনধন শহেরর পেক্ষ এটা হেব অমঙ্গলজনক|
েজরুশােলম মরেচ পড়া হঁািড়র মত|

মরেচর ঐ দাগগুিল েমাছা যােব না! েসই পাত্র পিরষ্কার নয়|
তাই তুিম অবশয্ই হঁািড়র েভতেরর প্রেতয্কটা মাংেসর টুকেরা েবর কের েনেব!
ঐ মাংস েখও না! আর যাজকেদরও েসই মন্দ মাংস বাছেত িদও না|

7 েজরুশােলম মরেচ পড়া হঁািড়র মত|
কারণ হতয্াকারীেদর হতয্ার রক্ত এখনও েসখােন রেয়েছ|

েস ঐ রক্তেখালা পাথেরর উপর েরেখেছ,
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মািটেত েঢেল তা মািট চাপা েদয়িন!
8আিম তার েসই রক্তেখালা পাথেরর ওপের েরেখিছ

েযন তা ঢাকা না হয়|
আিম এমনটা কেরিছ েযন েলােক রুদ্ধ হেয় িনেদর্ াষ েলাকেক হতয্া করার শািস্ত তােক েদয়|

9 “ �তাই প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বেলন:
হতয্াকারীেদর শহেরর পেক্ষ এ হেব অমঙ্গলজনক!

আিম আগুেনর জনয্ প্রচুর কাঠ জেড়া করব|
10 পােত্রর তলায় কাঠ েবাঝাই কের রাখব|

আগুন জ্বালাও,
ভােলা কের মাংস রান্না কর!

মশলা েমশাও
এমনিক হঁািড়গুেলাও পুেড় যাক|

11 তারপর খািল পাত্রিটেক কয়লার ওপর রাখ|
ওটােক এমন এমন ভােব উৎতপ্ত হেত দাও যােত তার দাগগুেলােতও আগুন ধের যায়|

ঐ দাগগুেলা গেল যােব
ও মরেচ পেড় ধ্বংস হেব|

12 “ �ঐ দাগগুেলা ধুেয় েফলেত
েজরুশােলমেক প্রচুর খাটেত হেব|

িকন্তু েসই মরেচ যােব না!
েকবল আগুনই (শািস্ত) েসই মরেচ দূর করেত সক্ষম হেব|

13 “ �তুিম আমার িবরুেদ্ধ পাপ কের
পােপর দােগ দাগযুক্ত হেয়িছেল|

আিম েতামায় পিরষ্কার করার জনয্ ধুেত চাইলাম|
িকন্তু েসই দাগ উঠল না|

আিম আর েধাবার েচষ্টা করব না,
যতক্ষণ না আমার প্রচণ্ড েক্রাধ েতামার উপের েশষ না কির!

14 “ �আিমই প্রভু, আিমই বেলিছলাম েতামার শািস্ত আসেব আর আিমই তা ঘটাব| আিম শািস্ত েদওয়া
েথেক িবরত হব না| েতামার জনয্ অনুেশাচনাও েবাধ করব না| েতামার মন্দ কােজর জনয্ আিম েতামায়
শািস্ত েদব| প্রভু আমার সদাপ্রভুই এই কথাগুিল বেলেছন|� ”

িযিহেষ্কেলর স্ত্রীর মৃতুয্
15 তারপর প্রভুর এই বাকয্ আমার কােছ এল, িতিন বলেলন, 16 “মনুষয্সন্তান, তুিম েতামার স্ত্রীেক

খুবই ভালবাস, িকন্তু আিম েতামার কাছ েথেক তােক িনেয় েনব| েতামার স্ত্রী হঠাৎ  মারা যােব িকন্তু তুিম
েতামার দুঃখ প্রকাশ করেব না, েজাের েজাের েকঁেদা না| 17 েচােখর জল েফেলা িকন্তু িনঃশেব্দ| মৃত
স্ত্রীর জনয্ উচ্চস্বের েকঁেদা না| সাধারণতঃ েয কাপড় পের থাক তাই পর| েতামার পাগড়ী বঁাধ, জুেতা পর|
েশাক প্রকাশ করেত েতামার েগঁাফ েঢেক েরেখা না আর মানুষ মারা েগেল েলােক সাধারণতঃ যা খায়
তাও েখেযা না|”
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18 পেরর িদন সকােল ঈশ্বর যা বেলিছেলন তা আিম েলাকেদর বললাম| েসই িবেকেল আমার স্ত্রী মারা
েগল| পেরর িদন সকােল ঈশ্বর যা আেদশ কেরিছেলন আিম েসই অনুসাের কাজ করলাম| 19তখন েলােক
আমায় িজেজ্ঞস করল, “তুিম েকন এসব করছ? এসেবর অথর্ িক?”

20 তখন আিম তােদর বললাম, “প্রভুর বাকয্ আমার কােছ এল; 21 ইস্রােয়েলর পিরবারগুিলেক এই
কথা বেলা| প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বেলন: �েদখ, আিম আমার পিবত্র স্থান ধ্বংস করব| তুিম এই
স্থান সম্বেন্ধ গির্বত ও এর সম্বেন্ধ প্রশিস্ত গীত েগেয় থাক| েতামরা েসই স্থান েদখেত ভালবাস ও সতয্ই
তােক ভােলাবাস| িকন্তু আিম েসই স্থান ধ্বংস করব আর যুেদ্ধ েয িশশুেদর েতামরা েছেড় এেসিছেল,
তারা হত হেব| 22 িকন্তু েতামরা েসই একই কাজ করেব েযমনিট আিম আমার মৃত স্ত্রীর িবষেয় কেরিছ|
েতামরা েতামােদর েশাক প্রকাশ করেত েগঁাফ ঢাকেব না| মানুষ মারা েগেল েলােক সাধারণত যা খায় তা
খােব না| 23 েতামরা েতামােদর পাগড়ী বঁাধেব, জুেতা পরেব িকন্তু েশাক প্রকাশ করবার জনয্ েকঁেদা না|
েতামরা েতামােদর পােপর কারেণ ক্ষীণ ও দুবর্ল হেয় পড়েব| এেক অেনয্র কােছ গভীরভােব আতর্ নাদ
করেব| 24 িযিহেষ্কল েতামােদর কােছ একিট িচহ্নস্বরূপ| েস যা যা কেরেছ েতামরাও তাই করেব| শািস্তর
েসই সময় যখন আসেব তখন েতামরা জানেব েয আিমই প্রভু|� ”

25-26 প্রভু বলেলন, “মনুষয্সন্তান, আিম েলাকেদর কাছ েথেক েসই িনরাপদ স্থান (েজরুশােলম)
িছিনেয় েনব| েসই সুন্দর স্থান তােদর আনন্দ েদয়, তারা তা েদখেত চায় ও তােক প্রকৃতই ভালবােস| িকন্তু
েসই সমেয় আিম ঐ েলাকেদর কাছ েথেক এই শহর ও তােদর সন্তানসন্তিত িছিনেয় েনব| েজরুশােলেমর
জনয্ দুঃসংবাদ িনেয় অবিশষ্ট েকউ একজন েতামােদর কােছ আসেব| 27 েসই সময়, েতামরা ঐ েলাকিটর
সেঙ্গ কথা বলেত সক্ষম হেব এবং চুপ কের থাকেব না| এই ভােব, তুিম তােদর কােছ একিট িচহ্নস্বরূপ
হেব| তখন তারা জানেব েয আিমই প্রভু|”

25
অেম্মােনর িবরুেদ্ধ ভাববাণী

1 প্রভুর বাকয্ আমার কােছ এল| িতিন বলেলন, 2 “মনুষয্সন্তান, অেম্মান সন্তানেদর িদেক েদখ আর
আমার হেয় তােদর িবরুেদ্ধ কথা বল| 3অেম্মান েলাকেদর বল: আমার প্রভু, আমার সদাপ্রভুর বাকয্ েশান!
আমার প্রভু সদাপ্রভু এই কথা বেলন: যখন আমার পিবত্র স্থান ধ্বংস হেয়িছল তখন েতামরা আনিন্দত
হেয়িছেল| ইস্রােয়েলর ভূিম কলূিষত হেল েতামরা তার িবরুেদ্ধ েগেল| িযহূদা পিরবােরর েলাকেদর বন্দী
কের িনেয় যাবার সমেয় েতামরা তােদর িবরুেদ্ধ েগেল| 4 েসই জনয্আিম পূেবর্র েলাকেদর হােত েতামােদর
সঁেপ েদব আর তারা েতামােদর ভূিম অিধকার করেব| তােদর ৈসনয্রা েতামােদর েদেশ তােদর িশিবর
গড়েব| তারা েতামােদর মেধয্ বাস করেব, েতামােদর ফল খােব ও েতামােদর দুধ পান করেব|

5 “ �আিম রব্বা শহরিটেক উেটর চারণস্থান ও অেম্মান েদশেক েমষরা েযখােন িবশ্রাম েনয় েসইরকম
একটা স্থােন পিরণত করব| তখন তারা জানেব েয আিমই প্রভু| 6 প্রভু এই কথাও বেলন, েজরুশােলম
ধ্বংস হেল পের েতামরা আনিন্দত হেয়িছেল| েতামরা হাততািল িদেয়িছেল ও পা দািপেযিছেল| েতামরা
ইস্রােয়েলর ভূিমেক িনেয় অবজ্ঞাসহ ঠাট্টা কেরিছেল| 7 েসই জনয্ আিম েতামােদর শািস্ত েদব| েতামরা
যুেদ্ধ লুঠ করা মূলয্বান সামগ্রীর মত হেব| েতামরা েতামােদর অিধকার হারােব| বহু দূর েদেশ েতামােদর
মৃতুয্ হেব| আিম েতামােদর েদশ ধ্বংস করব! তখন েতামরা জানেব েয আিমই প্রভু|� ”

েমায়াব ও েসয়ীেরর িবরুেদ্ধ ভাববাণী
8প্রভুআমার সদাপ্রভু এই কথা বেলন, “েমায়াব ও েসয়ীর বেল, �িযহূদা পিরবার অনয্ জািতেদর মতই|�

9আিম েমায়ােবর কঁাধ েকেট েনব| তার সীমার শহরগুিল িনেয় েনব, ভূিমর েগৗরব ৈবৎ -িযশীেমাত, বাল্-
িমেয়ান ও িকিরয়াথিয়ম| 10আর েসই শহরগুেলা পূবর্ েদেশর েলাকেদর েদব| তারা েতামােদর ভূিম অিধকার
করেব আর আিম পূবর্ েদেশর েলাকেদর দ্বারা অেম্মােনর েলাকেদর ধ্বংস করব| তখন সবাই ভুেল যােব
এই কথা েয অেম্মান বেল এক জািত িছল| 11তাই আিম েমায়াবেক িবচার অনুসাের শািস্ত েদব| তখন তারা
জানেব েয আিমই প্রভু|”
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ইেদােমর িবরুেদ্ধ ভাববাণী
12 প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বেলন, “ইেদােমর েলাকরা িযহূদা পিরবােরর িবরুেদ্ধ উেঠ প্রিতেশাধ

িনেত িগেয়িছল, তাই তারা েদাষী|” 13 প্রভু আমার সদাপ্রভু আরও বেলন, “আিম ইেদামেক শািস্ত েদব,
তােদর েলাকজন ও পশুেদর ধ্বংস করব| আিম ৈতমন েথেক দদান পযর্ন্ত সমূ্পণর্ ইেদাম েদশিট ধ্বংস
করব আর ইেদামীয়েদর যুেদ্ধ িনহত করব| 14 আিম ইেদােমর িবরুেদ্ধ প্রিতেশাধ িনেত আমার প্রজা
ইস্রােয়লীয়েদর বয্বহার করব| এই ভােব ইস্রােয়েলর েলােকরা ইেদােমর িবরুেদ্ধ আমার েরাধ প্রকাশ
করেব| তখন ইেদােমর েলাকরা জানেব েয আিমই তােদর শািস্ত িদেয়িছলাম|” প্রভু আমার সদাপ্রভু এই
কথাগুিল বেলেছন|

পেলষ্টীয়েদর িবরুেদ্ধ ভাববাণী
15প্রভুআমার সদাপ্রভু এই কথাগুিল বেলন, “পেলষ্টীয়রা প্রিতেশাধ েনবার েচষ্টা কেরিছল, তারা অতয্ন্ত

িনষু্ঠর হেয়িছল এবং েরাধ বহু সময় জ্বেলেছ!” 16 তাই প্রভু আমার সদাপ্রভু বেলন, “আিম পেলষ্টীয়েদর
শািস্ত েদব; হঁয্া, আিম ঐ কেরথীয় েলাকেদর ধ্বংস কের েদব| সমুেদ্রর উপকূেল বসবাসকারী ঐ েলাকেদর
আিম সমূ্পণর্রূেপ ধ্বংস করব| 17 আিম ঐ েলাকেদর শািস্ত েদব � প্রিতেশাধ েনব| আমার েরাধ তােদর
িশক্ষা েদেব আর তখন তারা জানেব েয আিমই প্রভু!”

26
েসার সম্বেন্ধ েশাকবাতর্ া

1 িনবর্াসেনর একাদশতম বছেরর মােসর প্রথম িদেন প্রভুর বাকয্ আমার কােছ এল| িতিন বলেলন, 2 “েহ
মনুষয্সন্তান, েসার েজরুশােলেমর িবরুেদ্ধ বােজ কথা বেলেছ, বেলেছ �সাবাস! নগেরর েলাক জন রক্ষা
কের েয দরজা তা ধ্বংস হেয়েছ| ঐ দরজা আমার জনয্ খুেল েগেছ| শহর েতা ধ্বংসপ্রাপ্ত, তাই তার েথেক
মূলয্বান িজিনসগুিল আিম আনেত পাির|� ”

3তাই প্রভু আমার সদাপ্রভু বেলন, “েসার, আিম েতামার িবরুেদ্ধ|আিম যুদ্ধ করার জনয্ েতামার িবরুেদ্ধ
বহু জািতেক আনব, তারা সমুেদ্রর তেট িফের আসা েঢউেযর মত বার বার আসেব|”

4ঈশ্বর বেলন, “েসই শত্রু েসনারা েসােরর প্রাচীর ধ্বংস করেব ও তার স্তম্ভগুিল েটেন মািটেত নামােব|
আিমও তার ভূিমর ওপেরর মািটর স্তর েচঁেচ েফেল েসারেক একিট নগ্ন পাষােণ পিরণত করব| 5 েসার
সমুেদ্রর ধাের মােছর জাল িবছাবার জায়গা হেব| আিমই একথা বেলিছ!” প্রভু আমার সদাপ্রভু আরও
বেলন, “েসার যুেদ্ধ লুঠ করা মূলয্বান সামগ্রীর মত হেব|” 6 তারপর তার কনয্ারা যারা মােঠ থাকেব
তােদর হতয্া করা হেব| তখন তারা জানেব েয আিমই প্রভু|”

নবূখিদ্রত্ সর েসার আক্রমণ করেব
7প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথাগুিল বেলন, “আিম উত্তর িদক েথেক েসােরর িবরুেদ্ধ এক শত্রুআনব|

েসই শত্রু নবূখিদ্রত্ সর, বািবেলর মহান রাজা! েস তার সেঙ্গ আনেব িবরাট ৈসনয্বািহনী আর তােত
অশ্ব, অশ্বােরাহী ৈসনয্ ও অেনক পদািতক ৈসনয্ থাকেব! ঐ ৈসনয্রা অনয্ অেনক জািত েথেক আসেব|
8 নবূখিদ্রত্ সর েতামােদর িনকেটর (েছাট েছাট শহরগুিল) ধ্বংস করেব| েস শহর আক্রমণ করবার জনয্
বহু িমনার গড়েব| েতামােদর আক্রমণ করবার জনয্ েস একিট জাঙ্গাল ৈতরী করেব| েস তার ৈসনয্দলেক
ঢাল িদেয় রক্ষা করেব| েসই জাঙ্গালিট প্রাচীর পযর্ন্ত যােব| 9 েস প্রাচীর � েভদক যন্ত্র িনেয় আসেব ও তীক্ষ্ণ
অস্ত্র িদেয় েতামােদর িমনারগুেলা েভেঙ্গ েফলেব| 10 তার অেশ্বর সংখয্া এত হেব েয তােদর পােয়র ধূেলা
েতামায় েঢেক েফলেব| বািবেলর রাজা নগেরর দ্বাের প্রেবশ করার সমেয় অশ্বােরাহী ৈসেনয্র, শকট ও
রেথর শেব্দ েতামার প্রাচীর কঁাপেব| 11 বািবেলর রাজা েঘাড়ায় চেড় েতামার শহেরর মেধয্ িদেয় আসেব
আর তার েঘাড়াগুেলার শেব্দ সমস্ত পথ দিলত হেব| েস তরবািরর দ্বারা েতামার েলাকেদর হতয্া করেব,
েতামার শহেরর দৃঢ় থামগুেলা ভূিমসাত্ হেব| 12 নবূখিদ্রত্ সেরর েলাকরা েতামােদর ধন েদৗলত িছিনেয়
িনেয় যােব| েতামরা যা িবক্রী করেত েচেয়িছেল তাও তারা িনেয় যােব| তারা েতামােদর প্রাচীরগুেলা ও
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মেনারম বািড়গুেলােক ধ্বংস করেব এবং েতামােদর পাথর, েতামােদর কাঠ এবং েতামােদর মািট সমুেদ্র
েফেল েদেব| 13আিম েতামার আনেন্দর গান থািমেয় েদব, েলােক আর েতামার বীণার শব্দ শুনেত পােব
না| 14 আিম েতামায় একিট নগ্ন পাষােণ পিরণত করব| তুিম সমুেদ্রর ধাের একিট জাল িবস্তার করবার
জায়গার মত হেব! েতামােক আবার গড়া হেব না! কারণ আিম, প্রভু এই কথা বলিছ!” এই কথাগুিল প্রভু,
আমার সদাপ্রভু বেলেছন|

অনয্ জািতগণ েসােরর জনয্ কঁাদেব
15 প্রভু আমার সদাপ্রভু েসােরর প্রিত এই কথা বেলন: “ভূমধয্সাগেরর উপকূেলর েদশগুেলা েতামার

পতেনর শেব্দ কঁাপেব| েতামার মধয্কার েলাকরা আঘাত েপেল ও হত হেলই িক তা ঘটেব না? 16 তখন
উপকূেলর েদশগুিলর েনতারা তােদর িসংহাসন েথেক েনেম এেস দুঃখ প্রকাশ করেব| তারা তােদর সুন্দর
রাজকীয়় বস্ত্র তয্াগ কের �ত্রােসর বস্ত্র� পরেব| তারা মািটেত বেস ভেয় কঁাপেব| েতামরা কত চট কের
ধ্বংস হেল েসই েভেব তারা চমেক উঠেব| 17 েতামার সম্বেন্ধ তারা এই েশাকগাথা গাইেব:

“ �েসার, তুিম একিট িবখয্াত শহর িছেল|
তুিম িবখয্াত িছেল

এখন তুিম সব হািরেয়ছ!
তুিম সমুেদ্র বলবান িছেল

আর েতামার মেধয্ বসবাসকারী েলাকরাও তাই িছল|
মূল ভূখেণ্ডবাসকারী সবাই েতামার ভেয় ভীত িছল|”
18 এখন েতামার পতেনর িদেন

উপকূেলর েদশগুেলা ভেয় কঁাপেব|
তুিম উপকূেল বহু উপিনেবশ স্থাপন কেরিছেল|

ভীত হেব ঐ েলাকরা েতামার পতন হেল!� ”

19 প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বেলন, “েসার আিম েতামােক ধ্বংস করব আর তুিম পুরােনা শূনয্
শহের পিরণত হেব| েকউ েসখােন বাস করেব না| আিম সমুদ্রেক েতামার ওপর িদেয় বেয় েযেত েদব,
প্রচণ্ড েঢউ েতামায় আচ্ছাদন করেব| 20আিম েতামায় গভীরতম গেতর্ পাঠাব � েযখােন মৃেতরা রেয়েছ|
বহু পূেবর্ যারা মারা েগেছ, তুিম তােদর সেঙ্গ েযাগ েদেব| আিম েতামায় অেধা স্থােনর জগেত েসই পুরােনা
শূনয্ শহের পাঠাব| তুিম অনয্ অনয্ পাতালগামীেদর সােথ েযাগ েদেব| তুিম আর কখনও জীিবতেদর েদেশ
িফের আসেব না! 21 আিম েতামােক ধ্বংস করব এবং তুিম িচরতের িবগত হেয় যােব| েলােক েতামােক
খঁুজেব িকন্তু তারা আর কখনও েতামােক খঁুেজ পােব না!” এই কথা প্রভু আমার সদাপ্রভুই বেলেছন|

27
েসার সমুেদ্র বয্বসার মহান েকন্দ্র

1 প্রভুর বাকয্ আবার আমার কােছ এল, িতিন বলেলন, 2 “মনুষয্সন্তান, েসার সম্বেন্ধ এই েশােকর গান
গাও| 3 েসােরর সম্বেন্ধ এই কথাগুিল বেলা:

“ �েসার, তুিম হেল সমুেদ্রর িদেক এিগেয় যাওয়া পথ|
সমুেদ্রর উপকূল বরাবর
বহু উপজািতর জনয্ তুিম বিণক|

প্রভু, আমার সদাপ্রভু এই কথাগুিল বেলন:
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েসার তুিম িনেজেক
খুব সুন্দরী ভাব!

4 ভূমধয্সাগর েতামার শহেরর সীমা|
েতামার িনমর্াতারা েতামােক সিতয্ই সুন্দরী কের গেড়িছল|

েসই জাহাজগুেলার মতন,
যারা েতামা হেত পািড় েদয়|

5 েতামার িনমর্াতারা তক্তা ৈতরী করার জনয্
সনীর পবর্ত েথেক এরস কাঠ এেন বয্বহার করত|

তারা িলবােনােনর এরস গাছ বয্বহার কের
েতামার মাসুল ৈতরী করত|

6 তারা ৈবঠা ৈতরী করেত
বাশেনর ওক কাঠ বয্বহার কেরিছল|

জাহােজর কুঠুরী ৈতরী করার জনয্
সাইপ্রােসর পাইন কাঠ বয্বহার কেরিছল|
তারা থাকার জায়গাটা সািজেয়িছল হািতর দঁােত|

7 েতামার পাল ৈতরী করেত বয্বহৃত হেয়িছল
িমশেরর ৈতরী রঙ্গীন মিসনা|
েসই পালই িছল েতামার পতাকা,

েতামার কুঠুিরর আচ্ছাদন িছল নীল ও েবগুনী রেঙর|
ওসব সাইপ্রাস ইলীশা উপকূল েথেক এেসিছল|

8 সীেদান ও অবর্েদর েলাকরা েতামার জনয্ েনৗকা েবেয় এেসিছল|
েসার, েতামার জ্ঞানী েলাকরা জাহােজর নািবক িছল|

9 গবােলর প্রবীণরা ও জ্ঞানবান েলাকরা তক্তার মােঝ
েছঁদা েমরামেতর জনয্ জাহােজ িছল|

সমুেদ্রর সব কিট জাহাজ ও তােদর নািবকরা
েতামার সেঙ্গ বয্বসা করার জনয্ এেসিছল|

10 “ �পারস, লূদ ও পূেটর েলাকরা েতামার েসনাদেল েযাদ্ধা হেয়িছল| েতামার েদওয়ােল তারা তােদর
ঢাল ও িশরস্ত্রাণ ঝুিলেয় রাখত| তারাই সম্মান ও েগৗরব এেন েতামার শহেরর েশাভা বধর্ন কেরিছল|
11 অবর্দ ও েহেলেখর* েলাকরা েতামার শহর িঘের েয প্রাচীর, তােক পাহারা িদত| েতামার চূেড়াগুেলা
িছল গামােদর অিধকারভুক্ত| েতামার শহেরর চারধােরর েদওয়ােল তারা তােদর ঢাল ঝুিলেয় রাখত| তারা
েতামার েসৗন্দযর্েক পূণর্ রূপ িদেয়িছল|

12 “ �েতামার উত্তম বিণকেদর মেধয্ তশীর্শ িছল একজন| তারা রূেপা, েলাহা, দস্তা ও সীসা িদেয়
েতামার অপূবর্ িজিনসগুিল িকনত| 13 গ্রীস, তূবল এবং েমশক-এর েলাকরা েতামার সেঙ্গ বয্বসা করত|
তারা ক্রীতদাস ও িপতেলর িবিনমেয় েতামার িজিনস িকনত| 14 েতাগমর্ জািতর েলােকরা অশ্ব, যুেদ্ধর অশ্ব
ও গধর্ভ িদেয় েতামার িজিনস িকনত| 15 দদােনর েলাকরাও েতামার সেঙ্গ বয্বসা করত| েতামার িজিনসপত্র
তুিম বহু জায়গায় েবচেত| েলােক হািতর দঁাত ও আবলুশ কাঠ িদেয় েতামার দাম েমটাত| 16 েতামার বহু
উত্তম দ্রেবয্র জনয্ অরামও েতামার সােথ বয্বসা করত| তারা পান্না, েবগুিন কাপড়, বুিট েদওয়া কাপড়,
িমিহ মসীনা, প্রবাল ও পদ্মরাগ মিণ িদেয় েতামার িজিনস িকনত|

17 “ �িযহূদা ও ইস্রােয়েলর েলাকরাও েতামার সেঙ্গ বয্বসা করত| গম, জলপাই, কিচ ডুমুর, মধু, েতল
ও মলম িদেয় তারা েতামার িজিনেসর দাম েমটাত| 18 দেম্মশক েতামার একজন ভাল এেতা িছল| েতামার
কাছ েথেক বহু চমৎ  কার িজিনস িনেয় েস েতামার সেঙ্গ বয্বসা চালাত| ঐসব িজিনেসর জনয্ তারা িহেল্বান
েথেক দ্রাক্ষারস ও সাদা পশম িনেয় আসত| 19 দেম্মশক এবং উষল েথেক গ্রীসীয় েলাকরা েতামার কাছ
* 27:11: েহেলখ অথবা “েতামার ৈসনয্রা|”
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েথেক িজিনষ িকনত| তারা েপটা েলাহা, কাশ ও আখ িনেয় আসত| 20 দদােনর জনয্ ভাল বয্বসা হত|
তারা েতামার সােথ িজেনর নীেচর কাপেড়র বয্বসা করত| 21আরব ও েকদেরর েনতারা েমষশাবক, েমষ
ও ছাগল িদেয় েতামার দ্রবয্ িকনত| 22 িশবা ও রামাহার বিণকরা েতামার সােথ বয্বসা করত| তারা সমস্ত
উত্তম মশলা, মূলয্বান পাথর ও েসানা িদেয় েতামার িজিনস িকনত| 23 হারণ, কন্নী, এদন এবং িশবা, অশূর
ও িকল্মেদর বিনকরা েতামার সেঙ্গ বয্বসা করত| 24তারা সঁুেচর কাজ করা নীল কাপড়, বহু রেঙর গািলচা,
শক্ত কের পাকােনা দিড় এবং এরস কােঠর গুিড় িদেয় বয্বসা করত| 25 েতামার েবেচ েদওয়া িজিনসগুিল
তশীর্েশর জাহাজগুিল বেয় িনেয় েযত|

“ �েসার তুিম ঐ মালবাহী জাহােজর একিটর মত|
তুিম সমুেদ্র বহু ধেনর ভাের ভারী|
26 েতামার দঁাড়ীরা েতামােক গভীর সমুেদ্র িনেয় েগেছ|

িকন্তু প্রবল পূবীর্য় বায়ু দ্বারা সমুেদ্রই েতামার জাহাজ ধ্বংস হেব|
27 েতামার ধনসম্পিত্ত সব সমুেদ্র িছিটেয় যােব|

েতামার ধনসম্পিত্ত- যা তুিম েবেচা েকেনা তা সমুেদ্র ছিড়েয় যােব|
েতামার নািবকরা, কণর্ধাররা ও িছদ্র েমরামতকারীরা

সব সমুেদ্র িছটেক পড়েব|
েতামার শহেরর বিণকরা ও ৈসনয্রা সবাই

সমুেদ্র ডুেব যােব|
েতামার ধ্বংেসর িদেনই

এটা ঘটেব|

28 “ �েতামার নািবকেদর কান্না শুেন
প্রধান ভূখণ্ডিট ভেয় েকঁেপ উঠেব!

29 েতামার জাহােজর সমস্ত কমীর্রা সমুেদ্র ঝঁাপ েদেব|
দঁাড়ীরা ও নািবকরা জাহাজ েথেক ঝঁাপ িদেয় পােড়র িদেক সঁাতার কাটেব

30 তারা েতামার সম্বেন্ধ দুঃখ করেব|
তারা কান্নাকািট কের তােদর মাথার উপর ধূেলা িছটােব ও ছাইেয় গড়াগিড় েদেব|

31 তারা েতামার জনয্ মাথা কামােব
ও েশাক বস্ত্র পরেব|

মৃত বয্িক্তর জনয্ েশাক করার মত েতামােক িনেয় েশাক করেব|

32 “ �তােদর েসই ভারী কান্নার মেধয্ও তারা েতামায় িনেয় এই েশাক গাথা গাইেব ও কঁাদেব|

“ �েসােরর মত আর েক আেছ!
তবু েসার হল ধ্বংস সমুদ্র মােঝ!

33 েতামার বয্বসায়ীরা সমুদ্র পারাপার করল,
েতামার িবপুল ধেন ও পেণয্ তুিম বহুেলাকেক তুষ্ট করেল|

পৃিথবীর রাজােদর ধনী করেল!
34 িকন্তু এখন তুিম সমুদ্র

ও তার গভীর জেলর দ্বারা চূণর্ হেয়ছ|
েতামার বািনিজয্ক পণয্

ও েতামার সমস্ত নািবকদল েতামার সেঙ্গ ডুেব েগেছ|
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35 উপকূেল বাসকারী সব েলােক
েতামার সম্বেন্ধ িবিস্মত|

তােদর রাজারা ভয়ানকভােব ভীত|
তােদর মুখ েসই িবস্ময় প্রকাশ কের|

36অনয্ েদেশর বিণকরা
েতামােক িনেয় িশস েদয়|

কারণ তুিম েশষ হেয় েগছ,
আর কখনও েতামায় পাওয়া যােব না|� ”

28
েসার িনেজেক ঈশ্বেরর মতন মেন কের

1 প্রভুর বাকয্ আমার কােছ এল; িতিন বলেলন, 2 “মনুষয্সন্তান, েসােরর শাসকেক বল, �প্রভু আমার
সদাপ্রভু এই কথাগুিল বেলন:

“ �তুিম ভীষণ গির্বতমনা!
বেল থাক, “আিম েদবতা!� ”

আিম সমুেদ্রর মােঝ
েদবতােদর আসেন বিস|”

“ �িকন্তু তুিম ঈশ্বর নও, মানুষ!
তুিম েকবল িনেজেক েদবতা ভাব|

3 তুিম িনেজেক দািনেয়েলর েচেয়ও জ্ঞানী মেন কর!
মেন কর সব গুপ্ত িবষয় তুিম েবর করেত পার!

4 দশর্ন ও জ্ঞান দ্বারা
তুিম েতামার ধন উপাজর্ ন কেরছ|

েতামার ধনভাণ্ডাের েসানা ও রূেপা জমা কেরছ|
5 েতামার মহা প্রজ্ঞা ও বয্বসা দ্বারা

তুিম ধনসম্পিত্ত বািড়েয়ছ|
আর এখন ঐসব ধেনর জনয্ েতামার মন গির্বত|”

6 “ �তাই প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বেলন:
েসার তুিম িনেজেক েদবতার মত মেন করেত|
7আিম েতামার িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করবার জনয্ িবেদশীেদর আনব|

তারা জািতগেণর মেধয্ বড় ভয়ঙ্কর|
তারা খাপ েথেক তরবাির েটেন েবর করেব

এবং েতামার সুন্দর িজিনসগুিলর ওপর, েযগুিল েতামার প্রজ্ঞা েথেক অির্জত, তার ওপর বয্বহার
করেব|

তারা েতামার েগৗরবও ধ্বংস কের েদেব|
8 তারা েতামায় েটেন কবের নামােব|

তুিম সমুেদ্র মারা েগেছ এমন নািবেকর মত হেব|
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9 েসই বয্িক্ত েতামায় হতয্া করেব|
তাও িক তুিম বলেব, “আিম েদবতা?”

না! েস েতামােক তার শিক্তর অধীন করেব|
তুিম েদখেত পােব েয তুিম ঈশ্বর নও � মানুষ!

10 েতামার সেঙ্গ িবেদশীেদর* মত আচরণ করা হেব
এবং তুিম অপিরিচতেদর মেধয্ মারা যােব|

এই সমস্ত ঘটনাগুেলা ঘটেব
কারণ আিম এরকমই আজ্ঞা িদেয়িছলাম!”

প্রভু আমার সদাপ্রভু এই সব বেলেছন|

11 প্রভুর এই বাকয্ আমার কােছ এল| িতিন বলেলন, 12 “মনুষয্সন্তান, েসােরর রাজােক িনেয় এই
েশােকর গানটা গাও| তােক বল, �প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথাগুিল বেলেছন:

“ �তুিম একজন আদশর্বান েলাক িছেল,
প্রজ্ঞায় পূণর্ ও সবর্াঙ্গ সুন্দর|

13 তুিম ঈশ্বেরর উদয্ান এদেন িছেল|
েতামার কােছ সব ধরেণর মূলয্বান পাথর

চুিন, পীতমিন, হীের,
ৈবদুযর্য্মিণ েগােমদক সূযর্কান্ত,
নীলকান্ত, হিরম্মিণ ও মরকত িছল|

প্রিতিট পাথরই স্বনর্খিচত িছল|
েতামার সৃষ্টির িদেন তুিম ঐ েসৗন্দেযর্য্ ভূিষত হেয়িছেল|

14আিম িবেশষ ভােব েতামার জনয্ই একজন করূবেক
েতামার একজন অিভভাবক িহেসেব িনযুক্ত কেরিছলাম|

আিম েতামােক ঈশ্বেরর পিবত্র পবর্েতর ওপর স্থাপন কেরিছলাম|
আগুেনর মত চকচেক ঐ মিণ মািনেকয্র মেধয্ িদেয় তুিম যাতায়াত করেত|

15 েতামােক যখন সৃষ্টি কেরিছলাম তখন তুিম ধাির্মক ও সৎ িছেল|
িকন্তু তারপর েতামার মেধয্ দুষ্টতা পাওয়া েগল|

16 তুিম বয্বসা কের িবরাট ধন লাভ করেল|
িকন্তু তা েতামােক িহংস্র কের তুলল এবং তুিম পাপ করেল|

তাই আিম েতামােক একিট অশুিচ বস্তুর মত বয্বহার করলাম|
আিম েতামােক ঈশ্বেরর পবর্ত হেত ছঁুেড় েফললাম|

তুিম করূব দূতেদর িবেশষ একজন িছেল|
েতামার ডানা আমার িসংহাসন েঢেক রাখত|

িকন্তু আিম েতামােক আগুেনর মত চক্মক্কারী
ঐ মিণ মািনকয্ েথেক েজার কের েবর কের িদলাম|

17 েতামার েসৗন্দযর্ই েতামােক গির্বত কেরিছল|
েতামার েগৗরবই েতামার প্রজ্ঞা নষ্ট করল

তাই আিম েতামােক মািটেত আছাড় মারলাম|
এখন অনয্ রাজারা েতামার িদেক তািকেয় েদেখ|

18অসাধু বয্বসায়ী িহসােব তুিম বহু অনয্ায় কাজ কেরিছেল|
এই ভােব পিবত্রস্থানগুিল অশুিচ করেল|
* 28:10: িবেদশী আক্ষিরক অেথর্, “যার সুন্নৎকরণ হয়িন|”
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তাই আিম েতামার মেধয্ েথেকই আগুন বার করলাম|
আর তা েতামােক জ্বািলেয় িদল

ও তুিম পুেড় ছাই হেল|
আর এখন সবাই েতামার লজ্জা েদখেত পােচ্ছ|

19 েতামার যা অবস্থা হল
তা েদেখ অনয্ জািতর েলাকরা িবিস্মত|

তুিম লক্ষয্ কেরিছেল, ভয় েপেয় িগেয়িছেল
এবং েশষ হেয় িগেয়িছেল|� ”

সীেদান সম্বেন্ধ বাতর্ া
20 প্রভুর বাকয্ আমার কােছ এল; িতিন বলেলন, 21 “মনুষয্সন্তান, সীেদােনর িদেক তািকেয় আমার

হেয় েসই স্থােনর িবরুেদ্ধ কথা বল| 22 বল, �প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথাগুিল বেলন:

“ �সীেদান আিম েতামার িবরুেদ্ধ!
েতামার েলােকরা আমায় সম্মান করেত িশখেব!

আিম সীেদানেক শািস্ত েদব|
তখন েলােক জানেব েয আিমই প্রভু, আিমই পিবত্র|

আর েসই ভােব আমার সেঙ্গ বয্বহার করেব|
23আিম সীেদােন েরাগ ও মৃতুয্ পাঠাব

আর শহেরর মেধয্ বহু েলাক মারা যােব|
খড়্গ শত্রু ৈসনয্ শহেরর বাইেরর বহু েলাকেকও হতয্া করেব|
তখন তারা জানেব েয আিমই প্রভু!�

ইস্রােয়ল জািতেক েদেখ আর েকউ হাসেব না
24 “ �ইস্রােয়েলর চার ধােরর েদশগুেলা যারা তােদর ঘৃণা কেরিছল, তারা ইস্রােয়লেক আঘাত করেত

আর জ্বালাজনক হুল বা কঁাটার মত হেব না| তখন তারা জানেব েয আিমই প্রভু, তােদর সদাপ্রভু|� ”
25 প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথাগুিল বেলন, “আিম ইস্রােয়েলর জনগণেক অনয্ানয্ জািতর মেধয্

ছিড়েয় িদেয়িছলাম, িকন্তু আিমই আবার তােদর পিরবারেক একত্র করব| তখন ঐ জািতরা জানেব েয
েকবল আিমই পিবত্র এবং আমার সােথ েসই অনাসাের বয্বহার করেব| আিম আমার দাস যােকাবেক েয
েদশ িদেয়িছলাম, ইস্রােয়েলর জনগণ তখন েসই েদেশ বাস করেব| 26 তারা েসই েদেশ িনরাপেদই বাস
করেব, ঘরবাড়ী বানােব ও দ্রাক্ষা গাছ লাগােব| চার পােশর েয জািতরা তােদর ঘৃণা করত, আিম তােদর
শািস্ত েদব| তখন ইস্রােয়লবাসী িনরাপেদ বাস করেব, আর জানেব েয আিমই তােদর প্রভু ও ঈশ্বর|”

29
িমশেরর িবরুেদ্ধ বাতর্ া

1 িনবর্াসেনর দশম বছেরর দশম মােসর (জানুযারী) দ্বাদশ িদেন প্রভুর, আমার সদাপ্রভুর এই বাকয্
আমার কােছ এল| িতিন বলেলন, 2 “মনুষয্সন্তান, িমশেরর রাজা ফেরৗেণর িদেক তািকেয় তার িবরুেদ্ধ
ও িমশেরর িবরুেদ্ধ আমার হেয় এই কথা বল| 3 বল, �প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বেলন:

“ �িমশেরর রাজা ফেরৗণ, আিম েতামার িবরুেদ্ধ|
তুিম নীলনেদর মাঝখােন শুেয় থাকা েসই সামুিদ্রক দানব|
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তুিম বেল থাক, “এটা আমার নদী!
আিমই এর সৃষ্টিকতর্ া!”

4-5 “ �িকন্তু আিম েতামার েচায়ােল বঁড়িশ িদেয় িঁবিধেয় েদব|
নীলনেদর মাছরা েতামার আঁেশ ধরা পড়েব|

আিম েতামােক মাছশুদ্ধ নদী েথেক
ডাঙ্গায় তুেল আনব|

আিম েতামােক সেবেগ িনজর্ ন প্রান্তের ছঁুেড় েফেল েদব|
তুিম মািটেত পেড় থাকেব, েকউ েতামায় তুেল কবর েদেব না|

আিম েতামােক খাদয্স্বরূপ বনয্ পশু
ও পািখেদর কােছ েদব|

6 তখন িমশের বসবাসকারী সবাই
জানেব েয আিমই প্রভু|

“ �আিম েকন এসব করব?
কারণ ইস্রােয়েলর েলাকরা সাহােযয্র জনয্ িমশেরর ওপর িনভর্ র কেরিছল|

িকন্তু িমশর হেচ্ছ একিট পাতলা খােগর লািঠর মত|
7 যখন ইস্রােয়ল েতামার সেঙ্গ েলেগ রইল,

তখন তুিম েভেঙ্গ পড়েল এবং েস েতামার ঘাড় মটেক িদল|
যখন ইস্রােয়ল েতামার ওপর েহলান িদল,

তুিম েভেঙ্গ পড়েল আর ওেদর েফেল িদেল|
িকন্তু িমশর েকবল তােদর হাত ও কঁাধ িবদ্ধ কেরেছ|

তারা সাহােযয্র জনয্ েতামার ওপর ভার িদেয়িছল, িকন্তু তুিম তার কঁাধ মুচেড় েভেঙ্গ িদেয়ছ|� ”

8 তাই প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বেলন:
“আিম েতামার িবরুেদ্ধ তরবাির আনব,

এবং েতামার সমস্ত েলাকজন ও পশুপািখ ধ্বংস করব|
9 িমশর শূনয্ ও ধ্বংস হেব,

তখন তারা জানেব আিমই প্রভু|”

ঈশ্বর বলেলন, “েকন আিম এসব কাজ করব? কারণ তুিম বেলছ, �এই নদী আমার, আিমই এর
িনমর্াতা|� 10তাইআিম (ঈশ্বর) েতামার িবরুেদ্ধ|আিম েতামার নীলনেদর বহু শাখা-প্রশাখাগুিলরও িবরুেদ্ধ|
আিম িমশরেক সমূ্পণর্রূেপ ধ্বংস করব| িমেগ্দাল েথেক আসওয়ান পযর্ন্ত এমনিক কূশ েদেশর সীমানা
পযর্ন্ত শহরগুিল শূনয্ হেব| 11 েকান েলাক এমনিক পশুও িমশেরর মেধয্ িদেয় যাতায়াত করেব না| 40
বছর ধের েকউ তার মেধয্ িদেয় যােবও না, বসবাসও করেব না| 40 বছর ধের শহরগুিল ধ্বংসস্তুপ হেয়
পেড় থাকেব 12 আিম িমশর ধ্বংস করব| শহরগুেলা 40 বছর ধের ধ্বংেসর মেধয্ পেড় থাকেব| আিম
জািতগেণর মেধয্ িমশরীয়েদর ছিড়েয় েদব, িবেদেশ তােদর আগন্তুেকর মত করব|”

13 প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বেলন, “আিম িমশেরর েলাকেদর বহু জািতর মেধয্ িছন্ন িভন্ন করব|
িকন্তু 40 বছর পর আিম ঐ েলাকেদর আবার সংগ্রহ করব| 14আিম িমশরীয়েদর বন্দী দশা েফরাব, তােদর
জন্মভূিম পেথ্রােষ িফিরেয় আনব িকন্তু তােদর রাজয্ও তার গুরুত্ব হারােব| 15অনয্ানয্ রােজয্র েথেক েসই
রাজয্ সব েচেয় কম গুরুত্বপূণর্ হেব| েসটা আর কখনও অনয্ানয্ জািতর উপের িনেজেক উন্নত করেব না|
আিম তােদর এমন ন্য়ূন করব েয তারা আর জািতগেণর উপের কতৃর্ ত্ব করেব না| 16 ইস্রােয়ল পিরবার আর
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কখনও িমশেরর উপের িনভর্ র করেব না| ইস্রােয়লীয়রা তােদর পাপ স্মরণ করেব- তারা স্মরণ করেব েয
তারা িমশেরর িদেক সাহােযয্র জনয্ িফেরিছল (ঈশ্বেরর িদেক নয়)| আর তারা জানেব েয আিমই প্রভু এবং
সদাপ্রভু|”

বািবল িমশর লাভ করেব
17 িনবর্াসেনর সাতাশতম বছেরর প্রথম মােসর প্রথম িদেন প্রভুর এই বাকয্ আমার কােছ এল| িতিন

বলেলন, 18 “মনুষয্সন্তান, নবূখিদ্রত্ সর বািবেলর রাজা েসােরর িবরুেদ্ধ প্রবলভােব তার ৈসনয্েদর িদেয়
যুদ্ধ কিরেয়িছেলন| তারা প্রেতয্ক ৈসেনয্র মাথা কািমেয়িছল| ভারী মাল বহন করা কালীন ঘষর্ন দ্বারা প্রেতয্ক
ৈসনয্ নগ্ন হেয়িছল| নবূখিদ্রত্ সর ও তার েসনাদল েসারেক পরািজত করেত কেঠার পিরশ্রম কেরিছল িকন্তু
তারা েসই সব কেঠার পিরশ্রম দ্বারা িকছুই লাভ কেরিন|” 19 তাই প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বেলন,
“আিম িমশর েদশ বািবেলর রাজা নবূখিদ্রত্ সরেক েদব আর েস িমশেরর েলাকেদর বহন কের িনেয় যােব|
েসটাই হেব নবূখিদ্রত্ সেরর েসনাদেলর েবতন| 20আিম নবূখিদ্রত্ সরেক তার কেঠার পিরশ্রেমর পুরস্কার
িহসােব িমশর েদশ িদেয়িছ| কারণ তারা আমার জনয্ কাজ কেরেছ|” প্রভু আমার সদাপ্রভুই এসব কথা
বেলেছন!

21 “েসই িদন আিম ইস্রােয়ল পিরবারেক শিক্তশালী করব, তখন েহ িযিহেষ্কল আিম েতামােক তােদর
কােছ কথা বলেত েদব আর তারা জানেব েয আিমই প্রভু|”

30
বািবেলর ৈসনয্রা িমশর আএমন করেব

1প্রভুর বাকয্ আবার আমার কােছ এল, িতিন বলেলন, 2 “মনুষয্সন্তান, আমার হেয় ভাববাণী কের বল,
�প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথাগুেলা বেলন:

“ �িচৎকার কের বল,
“েসই ভয়ঙ্কর িদন আসেছ|”

3 েসই িদন িনকট!
হঁয্া, প্রভুর েসই িবচােরর িদন িনকেটই|

েসই িদন হেব েমঘাচ্ছন্ন এক িদন,
েসটা হেব জািতগেণর িবচােরর িদন!

4 িমশেরর িবরুেদ্ধ একিট তরবাির আসেব এবং তার পতন হেব!
তাই েদেখ, কূশ েদেশর েলাকরা ভেয় কঁাপেব|

বািবেলর ৈসনয্রা িমশেরর েলাকেদর বন্দী কের িনেয় যােব|
িমশরেক তার িভিত্ত েথেক উৎ পাটন করা হেব!

5 “ �বহু েলাক িমশেরর সেঙ্গ শািন্ত চুিক্ত কেরিছল, েযমন কূশ, পূট, লূদ-এর েলাকরা, আরবীয়়রা
সবাই, এবং িলিবয়ার েলাকরা| িকন্তু তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হেব এবং যারা চুিক্ত কেরিছল েসই সমস্ত েলাকরাও*
ধ্বংসপ্রাপ্ত হেব!

6 “ �প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথাগুিল বেলন:
“যারা িমশেরর স্তেম্ভর মত তারা পিতত হেব|

তার পরাক্রেমর েয গবর্ তার েশষ হেব|
িমেগ্দাল েথেক িসেবনী পযর্ন্ত িমশেরর েলােক যুেদ্ধ হত হেব|”
প্রভু আমার সদাপ্রভুই এই সব কথা বেলেছন!
* 30:5: যারা � েলাকরা অথর্াৎ িযহূদা|
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7 েয সব েদশ ধ্বংস হেয়িছল
িমশর তােদর সেঙ্গ েযাগ েদেব|

িমশেরর শহরগুেলা
ঐ শূনয্ শহরগুেলার মেধয্ থাকেব|

8আিম িমশের এক আগুন লাগাব,
আর তার সমস্ত সাহাযয্কারীরা ধ্বংস হেব|

তখন তারা জানেব েয আিমই প্রভু!

9 “ �েসই সময় আিম বাতর্ াবাহক পাঠাব, যারা জাহােজ কের েসই দুঃসংবাদ িনেয় কূশ েদেশ যােব| কূশ
এখন িনেজেক িনরাপদ ভােব িকন্তু িমশরেক শািস্ত েপেত েদেখ কূশ ভেয় কঁাপেব| েসই িদন আসেছ!� ”

10 প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বেলন:
“আিম িমশর ধ্বংস করার জনয্

বািবেলর রাজা নবূখিদ্রত্ সরেক বয্বহার করব|
11 নবূখিদ্রত্ সর ও তার েলাকরা সমস্ত জািতর মেধয্ ভয়াবহ|

আিম িমশর ধ্বংস করার জনয্ তােদর আনব|
তারা িমশেরর িবরুেদ্ধ তােদর খড়্গ েবর কের েদশ শেব পূণর্ করেব|

12আিম নীল নদেক শুষ্ক ভূিমেত পিরণত করব|
তারপর েসই শুষ্ক ভূিম আিম দুষ্ট েলাকেদর কােছ েবেচ েদব|

আিম েসই েদশ শূনয্ করেত িবেদশীেদর বয্বহার করব|
আিমই প্রভু এই কথা বেলিছ!”

িমশেরর মূির্ত্তগুিল ধ্বংসপ্রাপ্ত হেব
13 প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বেলন:
“আিম িমশেরর মূির্ত্তেদরও ধ্বংস করব|

আিম েনাফ েথেকও মূির্ত্তগুেলা দূর করব|
িমশের েকান েনতা থাকেব না

আর আিম িমশর েদেশ ভয় সৃষ্টি করব|
14আিম পেথ্রষেক শূনয্ কের েদব|

আিম েসায়েন আগুন লাগাব|
আিম িথেব্স্ক শািস্ত েদব|

15 এবং আিম িমশেরর দুগর্ েবষ্টিত শহর সীেনর িবরুেদ্ধ আমার েরাধ েঢেল েদব|
আিম িথব্স্-এর েলাকেদর ধ্বংস করব!
16আিম িমশের আগুন লাগাব|

সীন শহর ভেয় ছটফট করেব|
ৈসনয্রা িথব্স্এ প্রেবশ করেব

আর প্রিতিদন েনােফ নতুন নতুন সমসয্া েদখা েদেব|
17আেবন ও পী-েবশেতর যুবকরা যুেদ্ধ মারা পড়েব|

আর স্ত্রীেলাকেদর বন্দী করা হেব|
18 েসই িদন, িদেনর েবলায় তফেন্হেষ অন্ধকার েনেম আসেব|

কারণ আিম েসই স্থােন িমশেরর ক্ষমতা েভেঙ্গ েদব|
িমশেরর িনির্ভকতার গবর্ েশষ হেব|

একটা েমঘ িমশরেক েঢেক েদেব আর তার কনয্ােদর বন্দী করা হেব|
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19 সুতরাং আিম িমশরেক শািস্ত েদব|
তখন তারা জানেব েয আিমই প্রভু|”

িমশর িচর িদেনর জনয্ দুবর্ল হেয় পড়েব
20 িনবর্াসেনর এগােরাতম বছেরর প্রথম মােসর সপ্তম িদেন প্রভুর এই বাকয্ আমার কােছ এল; িতিন

বলেলন, 21 “মনুষয্সন্তান, আিম িমশেরর রাজা ফেরৗেণর বাহু ভগ্ন কেরিছ| পিট িদেয় েকউ তার েসই হাত
েবঁেধ েদেব না| তা আেরাগয্ও হেব না তাই েসই হাত তরবািরও ধরেত পারেব না|”

22 প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বেলন, “আিম িমশেরর রাজা ফেরৗেণর িবরুেদ্ধ| আিম তার দুেটা
হাতই েভেঙ্গ েফলব, শক্ত হাতটা আর েয হাতটা ইিতমেধয্ই েভেঙ্গ েফলা হেয়েছ েসটােকও| আিম তার
হাত েথেক খড়্গ েফেল েদব| 23আিম িমশরীয়েদর জািতগেণর মেধয্ িছন্ন িভন্ন কের েদব| আিম তােদর
িবিভন্ন েদেশ ছিড়েয় েদব|

24 আিম বািবেলর রাজার হাত শক্ত কের তার হােত আমার তরবাির েদব| িকন্তু আিম ফেরৗেণর হাত
েভেঙ্গ েদব| তখন ফেরৗণ বয্থায িচৎকার কের কঁাদেব েযমন একজন মৃতুয্ পথযাত্রী আহত মানুষ কঁােদ|
25 তাই আিম বািবেলর রাজার হাত দৃঢ় করব িকন্তু ফেরৗেণর বাহু খেস পড়েব এবং তখন তারা জানেব েয
আিমই প্রভু|

“আিম বািবেলর রাজার হােত খড়্গ েদব আর েস িমশর েদেশর িবরুেদ্ধ তা বয্বহার করেব| 26 আিম
িমশরীয়েদর জািতগেণর মেধয্ ছিড়েয় েদব এবং তােদর িবিভন্ন েদেশ ছিড়েয় েদব| তখন তারা জানেব েয
আিমই প্রভু!”

31
িবশাল এরস বৃক্ষ

1 িনবর্াসেনর এগােরাতম বছেরর তৃতীয় মােসর প্রথম িদেন প্রভুর এই বাকয্ আমার কােছ এল| িতিন
বলেলন, 2 “মনুষয্সন্তান, এই কথাগুিল িমশেরর রাজা ফেরৗণ ও তার প্রজােদর িগেয় বল|

“ �তুিম এত মহান!
েতামার সেঙ্গ আিম কার তুলনা করব?

3অশূরীয় হল িলবােনােনর একিট এরস বৃেক্ষর মত|*
তার শাখাসকল সুন্দর,
ঘন ছায়া িবিশষ্ট
আর ৈদেঘর্য্ েবশ লম্বা হওয়ায়

তার মাথা িছল েমেঘর মেধয্!
4জেল েসই গােছর বৃিদ্ধ হত|

গভীর নদী েসই বৃক্ষেক আেরা লম্বা কেরিছল|
েযখােন বৃক্ষিট েরাপণ করা হেয়িছল

েসই জায়গারই কাছাকািছ নদীিট বেয় েযত|
এবং নদীিটর েসই ভাগ েথেক েছাট েছাট জলধারা

ঐ জিমর অনয্ানয্ গাছগুিলর কােছ বেয় েযত|
5 তাই েসই বৃক্ষ েক্ষেত্রর অনয্ানয্ বৃেক্ষর েচেয় উচ্চতায় লম্বা িছল|

আর তােত অেনক শাখাও জন্মাল|
অেনক জলও িছল

তাই গােছর শাখাগুিল ছিড়েয় েগল|

* 31:3: অশূরীয় � মত অথবা “একিট েমাচাকার বৃক্ষ িবেশেষর কথা ভােবা| না! িলবােনােনর একিট এরস বৃেক্ষর কথা ভােবা|”
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6আকােশর সমস্ত পািখ
েসই গােছর ডােল বাসা বঁাধল|

আর মােঠর সমস্ত পশু
েসই শাখার তলায় সন্তান প্রসব করল|

সমস্ত মহান জািত
েসই গােছর ছায়ায় বাস করল|

7 েসই বৃক্ষ অিত সুন্দর,
অিত বৃহৎ  ও লম্বা ডাল যুক্ত িছল|
তার মূলগুিল প্রচুর জলও েপত!

8 এমনিক ঈশ্বেরর বাগােনর
এরস বৃক্ষও এত বড় িছল না|

েদবদারু গােছরও এতগুেলা শাখা িছল না|
এমনিক অেম্মান বৃেক্ষরও এত শাখা িছল না|
ঈশ্বেরর বাগােনর

েকান বৃক্ষই এত সুন্দর িছল না|
9আিম তােক অেনক শাখা িবিশষ্ট

ও সুন্দর করলাম|
এই েদেখ, এদেনর বৃক্ষগুিল, েযগুিল ঈশ্বেরর বাগােন িছল,

ঈষর্ািন্বত হেয় উঠল|� ”

10 তাই প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বেলন: “েসই গাছ বড় হল, তার মাথা েমঘ ছঁুেলা আর তা এত
উঁচু বেল তার মেন গবর্ হল! 11 েসই জনয্ আিম একজন শিক্তশালী রাজার হােত েসই বৃেক্ষর ওপর
িনয়ন্ত্রণভার িদলাম| েসই শাসক তার মন্দ কােজর জনয্ েসই বৃক্ষেক শািস্ত িদল| আিম েসই বৃক্ষেক আমার
উদয্ান েথেক তুেল েফললাম| 12 িবেদশীরা পৃিথবীর ভয়ঙ্কর েলাকরা তা েকেট তার শাখাগুিল পাহােড় ও
উপতয্কায় ছিড়েয় িদল| তার ভাঙ্গা ডালগুিল েসই েদেশর মধয্ িদেয় প্রবািহত নদী ভািসেয় িনেয় েগল| েসই
গােছর তলায় আর ছায়া না থাকায় েলােক তােক পিরতয্াগ করল| 13 এখন েসই পিতত বৃেক্ষ পািখরা বাস
কের; বনয্ পশুরা তার পিতত শাখাগুিল মািড়েয় যায়|

14 “এখন, জেলর ধােরর আর েকান গাছ ঐরকম বড়াই করেব না| তারা আর েমঘ পযর্ন্ত েপৗছঁােত
চাইেব না| েযসব বৃক্ষ জল পান কের, তােদর েকউ আর লম্বা বেল বড়াই করেব না| কারণ তারা সবাই
মৃতুয্র জনয্ িনরূিপত| তারা সবাই িশওেল চেল যােব| অনয্রা, যারা মৃতুয্র পের অগাধ গেতর্ েনেমেছ তােদর
সেঙ্গ তারা েযাগ েদেব|”

15প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথাগুিল বেলন, “েসই িদন যখন েসই বৃক্ষ িশওেল েগল, আিম েলাকেদর
কঁািদেয়িছলাম| আিম তােক গভীর সমুদ্র দ্বারা েঢেক েফললাম, নদীগুিলর প্রবাহ বন্ধ কের িদলাম যােত জল
আর প্রবািহত হেত না পাের| আিম িলবােনানেক তার জনয্ েশাক করালাম, অনয্ সব গাছগুেলা বড় গাছিটর
জনয্ দুঃেখ অসুস্থ হেয় পড়ল| 16আিম েসই বৃেক্ষর পতন ঘটালাম আর জািতগণ তার পতেনর শেব্দ ভেয়
েকঁেপ উঠল| আিম েসই বৃক্ষেক মৃতুয্র স্থােন পাঠালাম েযন তা িগেয়, যারা পাতােল প্রেবশ কেরেছ এমন
সব েলােকর সেঙ্গ েযাগ িদেত পাের| অতীেত, এদেনর সব গাছ, িলবােনােনর সেবর্াত্ কৃষ্টরা েসই জল পান
করত| েসই সমস্ত বৃক্ষ অগাধ গহবের শািন্ত েপেয়িছল| 17 হঁয্া, বড় বৃক্ষিটর সেঙ্গ ঐ বৃক্ষরাও মৃতুয্র স্থােন
েনেম েগল| তারা যুেদ্ধ িনহত েলােকেদর সােথ েযাগ িদল| েসই বড় বৃক্ষিট অনয্ বৃক্ষেদর বলবান করল|
ঐ বৃক্ষগুিল জািতগেণর মেধয্ বড় বৃেক্ষর ছায়ায় বাস কেরিছল|
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18 “েহ িমশর, এদেন অেনক বড় ও বলবান বৃক্ষ িছল| তার মেধয্ েকান বৃক্ষিটর সেঙ্গ আিম েতামার
তুলনা করব? তারা সবাই অতল গহবের চেল েগেছ এবং তুিমও পাতােল ঐ িবেদশীেদর† সেঙ্গ েযাগ
েদেব| তুিমও েসখােন যুেদ্ধ হত েলাকেদর মেধয্ পেড় থাকেব|

“হঁয্া, ফেরৗেণর প্রিত এটা ঘটেব আর তা ঘটেব তার সেঙ্গ থাকা েলােকর ওপর!” প্রভু, আমার সদাপ্রভুই
এই সব কথা বেলন|

32
ফেরৗণ িসংহ না দানব

1 দ্বাদশতম বছেরর িনবর্াসেনর দ্বাদশতম মােসর প্রথম িদেন প্রভুর এই বাকয্ আমার কােছ এল| িতিন
বলেলন: 2 “েহ মনুষয্সন্তান, িমশেরর রাজা ফেরৗেণর সম্বেন্ধ েশােকর এই গান েগেয় তােক বল:

“ �তুিম িনেজেক উপজািতর মেধয্ িদেয় েহঁেট যাওয়া যুব িসংেহর মত মেন করেত|
িকন্তু আসেল তুিম হৃেদর দানেবর মত|

তুিম জলেস্রােতর মেধয্ পথ কের িনেয় এিগেয় েযেত,
েতামার পা িদেয় তুিম জল কাদাময় কের তুলেত|
তুিমই নদীগুিলেক আেলািড়ত কের িদেত|� ”

3 প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথাগুিল বেলন:

“আিম বহু েলাক জন একত্র কেরিছ|
এবার আিম েতামার উপের আমার জাল ছঁুড়ব|
তারপর েলােক েতামায় েটেন তুলেব|

4 তারপর আিম েতামায় মািটেত েফেল েদব|
আিম েতামায় মােঠ ছঁুেড় েফলব|

আকােশর সমস্ত পাখী যােত েতামার ওপর িবশ্রাম কের েসই বয্বস্থাই আিম করব|
সমস্ত বনয্ পশুরা এেস তৃপ্ত না হওয়া পযর্ন্ত যােত েতামােক েখেয় েনয় তার বয্বস্থা আিম করব|

5আিম েতামার েদহ পবর্েতর উপের ছিড়েয় েদব|
উপতয্কাগুিল আিম েতামার মৃতেদেহ পূণর্ কের েদব|

6আিম েতামার রক্ত পবর্েতর উপর
েঢেল মািট িভিজেয় েফলব|
নদীগুিল েতামার দ্বারা পূণর্ হেব|

7আিম েতামােক অদৃশয্ কের েদব|
আিম আকাশ েঢেক েফেল তারাগুিলেক অন্ধকারময় করব|

আিম সূযর্েক েমেঘর েপছেন লুিকেয় রাখব|
আিম েতামার সমস্ত আেলােক অন্ধকার কের েদব|

8কেয়কিট আেলা আেছ যা আকাশেক আেলািকত কের,
িকন্তু েতামার কােছ েসগুেলা যােত অন্ধকার েদখায় আিম তার বয্বস্থা করব|
আিম েতামার সমস্ত েদশগুিলেক অন্ধকারময় কের েদব|”

প্রভু আমার সদাপ্রভু এই সব কথা বেলন|
† 31:18: িবেদশী আক্ষিরক অেথর্, “সুন্নৎ করা হয়িন এমন েলাক|”



িযিহেষ্কল 32:9 1257 িযিহেষ্কল 32:28

9 “আিম যখন েতামােদর বন্দী িহেসেব েয েদশ েতামরা জান না এমন এক েদেশ পাঠাব তখন বহু েলাক
দুঃিখত ও িচন্তাগ্রস্ত হেব| 10উপজািত েতামায় েদেখ অবাক হেয় যােব|আিম যখনআমার তরবািরিট তােদর
সামেন েদালাব তখন তারা েতামার দরুণ ভেয় কঁাপেব| েতামার পতেনর িদেন, প্রিত মুহুেতর্ রাজারা ভেয়
কঁাপেব, প্রেতয্েক তার িনেজর জীবেনর জনয্ ভীত হেব|”

11 কারণ প্রভু আমার সদাপ্রভু বেলেছন: “েয বািবেলর রাজার তরবাির েতামার িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেত
আসেব| 12আিম েতামার েলাকেদর হতয্া করার জনয্ ঐসব ৈসনয্েদর বয্বহার করব| ঐ ৈসনয্রা ভয়ঙ্কর
জািতর েলাক; িমশর যা িনেয় গবর্ কের তা তারা ধ্বংস করেব| িমশেরর েলাক জনওধ্বংস হেব| 13 িমশেরর
নদীর ধাের যত পশুআেছআিম তােদর সব ধ্বংস করব| ফেল েলাকরা তােদর পােয় পােয় আর জল েঘালা
করেব না, পশুেদর কু্ষেরর দ্বারাও জলআর েঘালা হেব না| 14অথর্াৎ আিম িমশেরর জল শান্ত করব| তােদর
নদীগুেলা আেস্ত আেস্ত েতেলর মত বইেব|” প্রভু আমার সদাপ্রভুই এই কথা বেলেছন| 15 “আিম িমশরেক
একিট শূনয্ স্থােন পিরণত করব| েদশিট সব িকছুই হারােব| িমশের বাসকারী সমস্ত েলাকেকই আিম শািস্ত
েদব| তখন তারা জানেব েয আিমই প্রভু|

16 “অনয্ জািতর েলাকরা ও কনয্ারা এই েশােকর গান গাইেব| িমশর ও িমশেরর েলােকেদর সম্বেন্ধ
তার েশােকর এই গান গাইেব|” প্রভু আমার সদাপ্রভুই এই সব কথা বেলেছন|

িমশর ধ্বংেসর জনয্ রেয়েছ
17 িনবর্াসেনর দ্বাদশতম বছেরর প্রথম মােসর পঞ্চদশ িদেন প্রভুর এই বাতর্ া আমার কােছ এল| িতিন

বলেলন, 18 “মনুষয্সন্তান, িমশেরর েলাকেদর জনয্ কঁাদ| িমশর এবং েসই শিক্তশালী জািতেদর কবেরর
িদেক পিরচািলত কর; তােদর পাতােলর িদেক পিরচািলত কর| েযখােন তারা অনয্ানয্ গতর্ গামীেদর কােছ
যােব|

19 “িমশর তুিম অনয্ কারও েচেয় উৎকৃষ্ট নও! মৃতুয্র স্থােন যাও, ঐ সমস্ত িবেদশীেদর সেঙ্গ িগেয়
েশাও|

20 “যুেদ্ধ যারা িনহত হেয়িছল িমশর তােদর কােছ যােব| যুেদ্ধ িমশর িনেজই িনহত হেয়িছল| শত্রুরা
তােক এবং তার সমস্ত েলাকেক েটেন িনেয়েছ|

21 “বলবান ও শিক্তশালী েলাক যুেদ্ধ হত হেয়িছল| ঐসব িবেদশী েলাকরা মৃতুয্র স্থােন েনেম িগেয়িছল|
ঐ স্থােন যারা হত হেয়িছল তারা িমশর এবং তার সাহাযয্কারীর সােথ কথা বলেব|

22-23 “মৃতুয্র েসই স্থােন অশূর ও তার সমস্ত ৈসনয্রা রেয়েছ; তােদর কবর রেয়েছ েসই গভীরতম
গেতর্ | ঐসব অশূরীয় ৈসনয্রা যুেদ্ধ হত হেয়িছল আর তােদর কবরগুিল তার ঐ কবেরর পােশই রেয়েছ|
জীিবত কােল তারা েলাকেদর ভীত করত িকন্তু এখন তারা সবাই শান্ত তারা সবাই যুেদ্ধ িনহত হেয়েছ|

24 “এলম েসখােন রেয়েছ; তার ৈসনয্রা তার কবেরর চারপােশ রেয়েছ; তােদর সবাই যুেদ্ধ িনহত
হেয়িছল| ঐ িবেদশীরা গভীরতম গেতর্ িগেয়েছ| জীিবত কােল তারা েলাকেদর ভীত করত িকন্তু তারা
তােদর লজ্জা সেমত ঐ গভীর গেতর্ িগেয়েছ| 25 যুেদ্ধ িনহত সমস্ত ৈসনয্ ও এলেমর জনয্ তারা িবছানা
েপেতেছ| এলেমর ৈসনয্রা তার কবেরর চারপােশ রেয়েছ| ঐসব িবেদশীরা যুেদ্ধ িনহত হেয়িছল| জীিবত
কােল তারা েলােকেদর সন্ত্রস্ত করত িকন্তু তারা তােদর লজ্জা সেমত ঐ গভীর গেতর্ িগেয়েছ| তারা িনহত
অনয্সব েলােকেদর সেঙ্গ রেয়েছ|

26“েমশক, তূবল এবং তােদর সব েসনারা ঐখােন রেয়েছ; তােদর কবরও তারই পােশ|ঐসব িবেদশীরা
যুেদ্ধ িনহত হেয়িছল এরাই জীিবত কােল েলাকেদর ভীত করত| 27 এখন তারা বহু পূেবর্ েয সব শিক্তশালী
েলাকরা মারা িগেয়িছল তােদর সােথ শািয়ত| তারা তােদর যুেদ্ধর অস্ত্র সেমত কবরস্থ| তােদর অস্ত্রগুিল
তােদর মাথার নীেচ িকন্তু পাপ তােদর হােড়র মেধয্ কারণ তােদর জীবন কােল তারা েলাকেদর ভীত
কেরিছল|

28 “িমশর, তুিমও ধ্বংস হেব এবং ঐসব িবেদশীেদর পােশ শয়ন করেব| তুিম ঐসব অনয্ ৈসনয্রা,
যারা যুেদ্ধ িনহত হেয়িছল তােদর সােথ শয়ন করেব|
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29 “ইেদামও েসখােন রেয়েছ; তার রাজারা অনয্ েনতােদর সেঙ্গ েসখােন রেয়েছ| তারাও শিক্তশালী
ৈসনয্ িছল িকন্তু এখন তারা যুেদ্ধ হত অনয্ানয্ েলাকেদর সেঙ্গ শািয়ত| তারা ঐখােন ঐ িবেদশীেদর পােশ
শািয়ত| গভীরতম গেতর্ যারা েগেছ তােদর সােথ তারা েসখােন রেয়েছ|

30 “উত্তেরর শাসকরা সবাই েসখােন রেয়েছ| সীেদােনর সব ৈসনয্রা েসখােন রেয়েছ| তােদর শিক্ত
েলােকেদর সন্ত্রস্ত কেরিছল িকন্তু এখন তারা সবাই লিজ্জত| ঐ িবেদশীরা যুেদ্ধ িনহত অনয্ েলাকেদর
সােথ শািয়ত| তারা তােদর লজ্জা সেমত ঐ গভীরতম গেতর্ িগেয়েছ|

31 “যারা মৃতুয্র স্থােন িগেয়েছ ফেরৗণ তােদর েদখেব| ফেরৗণ ও তার েলাকরা েদেখ সান্তনা লাভ
করেব| হঁয্া, তার সমস্ত ৈসনয্ যুেদ্ধ িনহত হেব|” প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বেলেছন|

32 “ফেরৗণ তার জীবদ্দশায় েলাকেদর ভয় েদিখেয়িছল| িকন্তু এখন েস ঐ িবেদশীেদর সেঙ্গ শয়ন
করেব| ফেরৗণ ও তার ৈসনয্বািহনী যুেদ্ধ িনহত অনয্ ৈসনয্েদর সেঙ্গ শয়ন করেব|” প্রভু আমার সদাপ্রভু
ঐসব কথা বেলেছন|

33
ঈশ্বর ইস্রােয়েলর প্রহরী িহসােব িযিহেষ্কলেক মেনানীত করেলন

1প্রভুর বাকয্ আমার কােছ এল, িতিন বলেলন, 2 “মনুষয্সন্তান, েতামার েলাকেদর কােছ এই কথা বল,
�আিম এই েদেশর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করার জনয্ শত্রুেসনা আনেল েলােক প্রহরী িহসােব একজনেক মেনানীত
করেব| 3 শত্রু আসেত েদখেল েসই প্রহরী িশঙা বািজেয় েলাকেদর সাবধান করেব| 4 িকন্তু েসই সাবধান
বাণী শুেন যিদ েকউ তা অগ্রাহয্ কের তেব ৈসনয্রা তােদর বন্দী কের িনেয় যােব আর েসই মানুষিট িনেজ
তার মৃতুয্র জনয্ দায়ী হেব| 5 েস িশঙ্গার আওয়াজ শুেনও তা উেপক্ষা কেরিছল তাই তার মৃতুয্র জনয্
তােকই দায়ী করা হেব| িকন্তু েস যিদ েসই সাবধান বাণীর িদেক মেনােযাগ িদত তেব তার জীবন বঁাচােত
পারত|

6 “ �িকন্তু এও হেত পাের েয প্রহরীিট শত্রু ৈসনয্ েদেখও িশঙা বাজায়িন| েসই প্রহরীিট েলােকেদর
সাবধান কের েদয় িন| ৈসনয্রা যিদ েলাকেদর বন্দী কের িনেয় যায় তাহেল েসটা তােদর পােপর কারেণই
হেব িকন্তু েসেক্ষেত্র তােদর মৃতুয্র জনয্ প্রহরী দায়ী হেব|�

7 “এখন েহ মনুষয্সন্তান, ইস্রােয়ল পিরবােরর জনয্ প্রহরী িহসােব আিম েতামােকই মেনানীত করিছ|
তুিম যিদ আমার মুখ েথেক েকান বাতর্ া েশান, তেব আমার হেয় েলাকেদর সতকর্ কেরা| 8 আিম হয়ত
েতামায় বলব, �এই মন্দ েলাকরা মরেব|� তখন তুিম অবশয্ই েসই বয্িক্তেক সাবধান করেব| যিদ তুিম েসই
দুষ্ট বয্িক্তেক সাবধান না কর ও তার জীবনধারার পিরবত্তর্ ন করেত না বল তেব েসই দুষ্ট েলাক তার পােপই
মারা যােব; িকন্তু আিম েতামােক তার মৃতুয্র জনয্ দায়ী করব| 9 িকন্তু তুিম যিদ েসই দুষ্ট েলাকেক সাবধান
কের এবং জীবনধারা পিরবত্তর্ ন করেত ও পাপ হেত িবরত হেত বলেলও যিদ েসই দুষ্ট েলাক পাপ করেত
থােক, তেব েস তার পােপই মরেব িকন্তু তুিম েতামার প্রাণ রক্ষা করেব|”

ঈশ্বর ধ্বংস করেত চান না
10 “সুতরাং েহ মনুষয্সন্তান, আমার হেয় ইস্রােয়েলর পিরবােরর কােছ কথা বল| ঐ েলােকরা হয়েতা

বলেব, �আমরা পাপ কেরিছ ও িবিধ অমানয্ কেরিছ| আমােদর পাপ বহেনর পেক্ষ অতয্ন্ত ভারী| ঐ পােপর
জনয্ আমরা ক্ষয়় পািচ্ছ| বঁাচেত হেল আমরা িক করব?�

11 “তুিম তােদর বলেব, �প্রভু আমার সদাপ্রভু বেলন: �আমার জীবেনর িদবয্, েকান েলােকর মৃতুয্েত
আিম েকান আনন্দ অনুভব কির না; এমনিক একজন দুষ্ট েলােকর মৃতুয্েতও নয়| আিম চাই না েয তারা
মারা যাক্| আিম চাই েযন ঐ দুষ্ট েলােকরা িফের আেস| আিম চাই েয তারা তােদর জীবন ধারার পিরবত্তর্ ন
করুক এবং একিট সিতয্কােরর জীবনযাপন করুক! তাই আমার কােছ িফের এস! মন্দ কাজ করা েথেক
িবরত হও! ওেহ ইস্রােয়েলর পিরবার, েতামরা েকন মরেব?�

12 “মনুষয্সন্তান, েতামার েলাকেদর বল: �অতীেত েকান মানুষ যিদ ভাল কাজ কের থােক তেব পের
েস মন্দ হেলও পাপ করেত শুরু করেলও অতীেতর েসই ভাল কাজ তােক রক্ষা করেব না| িকন্তু যিদ
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েকান মানুষ মন্দ হেত েফের তেব অতীেতর করা মন্দ কাজ তােক ধ্বংস করেব না| সুতরাং মেন েরেখা
পাপ করেত শুরু করেল অতীেতর কৃত ভাল কাজ কাউেক রক্ষা করেব না|�

13 “আিম যিদ েকান ধাির্মক েলাকেক বিল েয েস বঁাচেব িকন্তু যিদ েসই বয্িক্ত মেন কের অতীেতর কৃত
ভাল কাজ তােক রক্ষা করেব আর মন্দ কাজ করেত শুরু কের তেব আিম তার অতীেত করা ভাল কাজ
স্মরণ করব না| েস মন্দ কাজ করেত শুরু কেরেছ বেল মরেব!

14 “অথবা আিম এক মন্দ েলাকেক বলেত পাির েয েস মরেব িকন্তু েস তার জীবন পিরবত্তর্ ন করেত
পাের| েস পাপ করা েথেক িবরত হেয় সিঠকভােব জীবনযাপন করেত পাের এবং ধাির্মক ও নয্ায়পরায়ণ
হেত পাের| 15 টাকা ধার করার সময় েয িজিনস বন্ধক েরেখিছল তা িফিরেয় িদেত পাের| েস চুির করা
িজিনেসর মূলয্ েফরৎ িদেত পাের| েয আজ্ঞা জীবন েদয়, তা পালন করেত পাের| এইসব মন্দ কাজ েথেক
িবরত হেত পাের েস েক্ষেত্র েসই বয্িক্ত অবশয্ই বঁাচেব, েস মরেব না| 16 অতীেত েস েয মন্দ কাজ
কেরিছল তা আিম মেন রাখব না| েস েবঁেচ থাকেব কারণ েস এখন সিঠক পেথ চলেছ ও নয্াযয্ কাজ
করেছ!

17 “িকন্তু েতামার েলােকরা বেল, �ওটা করা িঠক হয়িন| আমােদর প্রভু কখনই এমন হেত পােরন না!�
“িকন্তু ঐ েলাকরা নয্াযয্ আচরণ করেছ না| 18 যিদ একজন ধাির্মক েলাক ভাল কাজ করা বন্ধ কের পাপ

করেত শুরু কের তেব েস িনেজর পােপই মরেব| 19আর যিদ এক মন্দ েলাক মন্দ কাজ করা েথেক িবরত
হেয় সৎ ও নয্ায়পরায়ণভােব জীবনযাপন কের, তেব েস বঁাচেব! 20 িকন্তু েতামরা তবু বল েয আমার পথ
নয্াযয্ নয় িকন্তু আিম েতামােদর সিতয্ বলিছ, েহ ইস্রােয়ল পিরবার প্রেতয্ক েলাক তার কৃত কেমর্র দ্বারা
িবচািরত হেব!”

েজরুশােলম দখল হেয় িগেয়েছ
21 িনবর্াসেনর দ্বাদশতম বছেরর দশম মােসর পঞ্চম িদেন েজরুশােলম েথেক একজন েলাক আমার

কােছ এল| েস যুদ্ধেক্ষত্র েথেক পািলেয় েসখােন এেসিছল| েস বলল, “শহরিট ধ্বংসপ্রাপ্ত হেয়েছ!”
22 েসই েলাকিট আমার কােছ আসার পূেবর্ই িবেকল েবলা প্রভু আমার সদাপ্রভুর শিক্ত আমার ওপর

এল| ঈশ্বর আমায় েবাবার মত করেলন েয সময় েসই বয্িক্ত আমার কােছ এল েস সময় প্রভু আমার মুখ
খুেল িদেয় আবার কথা বলেত িদেলন| 23 তখন প্রভুর বাকয্ আমার কােছ এল, িতিন বলেলন: 24 “েহ
মনুষয্সন্তান, ইস্রােয়েলর ধ্বংিসত শহের িকছু ইস্রােয়লীয় বাস করেছ| েসই েলােকরা বলেছ, �অব্রাহাম
েকবল েসই একজন যােক ঈশ্বর সমস্ত েদশ িদেয়িছেলন| এখন আমরা বহুজন, সুতরাং িনশ্চয়ভােব এই
েদশ আমােদর!�

25 “তুিম অবশয্ই তােদর বলেব েয প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বেলন, �েতামরা রক্তশুদ্ধ মাংস েখেয়
েফল, সাহােযয্র জনয্ মূির্ত্তর িদেক েচেয় থাক ও হতয্া কের থাক, সুতরাং আিম েকন েতামােদর েসই েদশ
েদব? 26 েতামরা েতামােদর তরবািরর উপর িনভর্ র কর| প্রেতয্েক ভয়ানক কাজ কের, প্রিতেবশীর স্ত্রীর
সােথ বয্িভচারজাতীয় পাপ কাজ কের, সুতরাং েতামরা েদশিটর অিধকার পােব না|�

27 “ �েতামরা অবশয্ই তােদর বলেব েয প্রভু ও সদাপ্রভু এই কথা বেলন, “আমার জীবেনর িদবয্ িদেয়
আিম প্রিতজ্ঞা কের বলিছ েয ঐ েলাকরা তরবাির দ্বারাই ঐ ধ্বংিসত নগেরর মেধয্ হত হেব! যিদ েকউ
নগর েথেক মােঠ যায় তেব আিম পশুেদর দ্বারা তােক হতয্া করব আর তারা তােক খােব| যিদ েকউ দুেগর্র
বা গুহার মেধয্ লুকায় তেব েসখােন েস েরােগ অসুস্থ হেয় মারা যােব| 28 আিম েসই েদশেক শূনয্ ও
নষ্ট করব| েদশ তার সমস্ত গবর্ করার িবষয় হারােব| ইস্রােয়েলর পবর্তগুিল শূনয্ হেয় যােব| েসই জায়গা
িদেয় আর েকউ যােব না| 29ঐ েলাকরা বহু ভয়ানক কাজ কেরেছ| েসই জনয্ আিম েসই েদশেক শূনয্ ও
আবজর্ না স্বরূপ করব| তখন এই েলাকরা জানেব েয আিমই প্রভু|”

30 “ �এখন েহ মনুষয্সন্তান েতামার িবষেয়| েতামার েলাকরা েদওয়ােল েহলান িদেয় থােকআর দরজায়
দঁািড়েয় েতামার সম্বেন্ধ কথা বেল| তারা এেক অপরেক বেল, “চল িগেয় শুিন প্রভু িক বলেছন|” 31 তারা
েতামার কােছ এমনভােব আেস আর েতামার সামেন এমনভােব বেস মেন হয় েযন তারা আমারই প্রজা|
তারা েতামার কথা েশােন িকন্তু তুিম যা বলছ তারা তা পালন করেব না| তারা েকবল তােদর েযটা ভাল েবাধ
হয় েসটাই কের| তারা েকবল েলাক ঠিকেয় অথর্ উপাজর্ ন করেত চায়|
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32 “ �এই েলাকেদর কােছ তুিম ভালবাসার গান গাইেয় ছাড়া আর িকছুই নও| তােদর কােছ েতামার
গলা ভাল, তুিম ভাল বাজনাদার| তারা েতামার কথা শুনেব িকন্তু তুিম যা বলছ তা তারা করেব না| 33 িকন্তু
তুিম েয সব িবষেয়র কথা বলছ তা প্রকৃতই ঘটেব| আর েলােক েমেন েনেব েয সিতয্ই তুিম একজন
ভাববাদী|� ”

34
ইস্রােয়ল েমষ পােলর মত

1প্রভুর বাকয্ আমার কােছ এল| িতিন বলেলন, 2 “মনুষয্সন্তান, আমার হেয় ইস্রােয়েলর েমষপালকেদর
িবরুেদ্ধ এই কথা বল| প্রভু, আমার সদাপ্রভু যা বেলন তা হল এই: �েতামরা, ইস্রােয়েলর েমষপালকরা
েকবল িনেজেদর েপটই ভরাচ্ছ; এটা েতামােদর পেক্ষ অতয্ন্ত খারাপ হেব| েতামরা েমষপালকরা েমষেদর
েকন খাওয়াচ্ছ না? 3 েতামরা হৃষ্টপুষ্ট েমষগুিল েভাজন কর আর তােদর পশম িদেয় িনেজেদর জনয্
কাপড় ৈতরী কর| েতামরা হৃষ্টপুষ্ট েমষগুিলেক েমের েফল িকন্তু েমেষর পালেক খাওয়াও না| 4 েতামরা
দুবর্লেদর সবল কর িন, অসুস্থেদর যত্ন নাও িন, আঘাত প্রাপ্তেদর ক্ষতস্থান েবঁেধ দাওিন| েমষেদর মেধয্
েকউ েকউ পথভ্রষ্ট হেল েতামরা তােদর িফিরেয় আেনািন| েতামরা হািরেয় যাওয়া েমষেদর খঁুজেত যাওিন|
না, েতামরা িনষু্ঠর ও কড়া মেনাভাব েদিখেয়ছ�েসই ভােবই েতামরা েমষেদর পিরচালনা করেত েচেয়ছ!

5 “ �আর এখন েমেষরা িছন্ন িভন্ন কারণ েকান েমষপালক েনই| তারা সব রকেমর বনয্ পশুর খােদয্
পিরণত হেয়েছ, তারা িছন্ন িভন্ন হেয় েগেছ| 6আমার েমষপালরা সমস্ত পবর্ত ও উপপবর্েত ঘুের েবিড়েযেছ,
তারা পৃিথবীর সবর্ত্র ছিড়েয় িগেয়েছ; তােদর েখঁাজ করার ও তত্ত্বাবধান করার জনয্ েকউ েনই|� ”

7 তাই েহ েমষপালকরা, প্রভুর এই বাকয্ েশান, প্রভু আমার সদাপ্রভু বেলন, 8 “আমার জীবেনর িদবয্,
আিম েতামার কােছ এই প্রিতশ্রুিত করিছ| বনয্ পশুরা আমার েমষ ধের িনেয় েগেছ| হঁয্া, আমার েমষপাল
বনয্ পশুর খাদয্ হেয়েছ কারণ তােদর প্রকৃত েমষপালক েনই| আমার েমষপালকরা েমষপােলর যত্ন েনয়িন|
না, তারা েকবল ঐ েমষেদর েমের েখেয়েছ| তারা আমার েমেষর পালেক চরােত িনেয় যায়িন|”

9 এই জনয্ ওেহ েমষপালকরা, েতামরা প্রভুর বাকয্ েশান! 10 প্রভু, আমার সদাপ্রভু এই কথা বেলন,
“েদখ, আিম েমষপালকেদর িবরুেদ্ধ, আিম তােদর হাত েথেক আমার েমষেদর সংগ্রহ করব আর তােদর
পালেকর কাজ েথেক সিরেয় েদব| তখন ঐ েমষপালকরা িনেজরা আর েখেত পােব না| আিম েমষেদর
তােদর মুখ েথেক বঁাচাব; আিম তােদর আর ঐ েমষপালকেদর খাদয্ হেত েদব না|”

11 প্রভু আমার সদাপ্রভু একথা বেলন, “আিম িনেজ তােদর েমষপালক হব| আিমই আমার েমষেদর
খঁুেজ তােদর েদখব| 12 েকান েমষপালেকর েমষরা পথভ্রষ্ট হেল েস েযমন তােদর খঁুেজ েবড়ায়, েসই
একই ভােব আিমও আমার েমষেদর খঁুেজ েবড়াব| আিম আমার েমষেদর রক্ষা করব| অন্ধকার ও েমঘলা
িদেন তারা হািরেয় িগেয় েযখােন েযখােন ছিড়েয় িগেয়িছল, আিম েসই খান েথেকই তােদর েফরত আনব|
13 আিম তােদর জািতগেণর মধয্ েথেক িফিরেয় আনব| ঐ েদশগুিল েথেক আিম তােদর সংগ্রহ কের
তােদর িনেজেদর েদেশ েফরত আনব| আর আিম তােদর ইস্রােয়েলর পাহাড়, নদী ও েযখােন জনবসিত
আেছ েসখােনই চরাব| 14 আিম তােদর ঘােস ভরা মােঠ িনেয় যাব| তারা ইস্রােয়েলর উঁচু পবর্েতর উপর
উেঠ েসখানকার উত্তম ভূিমেত েশােব ও ঘাস খােব| তারা ইস্রােয়েলর পবর্েত সবুজ ঘােস ভরা মােঠ চরেব|
15 হঁয্া, আিম আমার েমষপালেদর চরাব ও তােদর িবশ্রােমর স্থােন িনেয় যাব|” প্রভু আমার সদাপ্রভু এই
কথা বেলন|

16“আিম হািরেয় যাওয়া েমষেদর খঁুজব| েয েমষরা ছিড়েয় িগেয়িছল তােদর িফিরেয়আনব| েয েমেষরা
আঘাত েপেয়িছল তােদর আঘােতর স্থান েবঁেধ েদব| িকন্তু ঐ হৃষ্টপুষ্ট বলবানেদর েমষপালকেদর ধ্বংস
করব| তারা েয শািস্তর েযাগয্ তাই িদেয় তােদর েপট ভরাব|”

17 প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথাগুিল বেলন, “আর এই েয আমার েমষপালরা, আিম েমেষর মেধয্
িবচার করব| আিম েমষ ও ছােগর মেধয্ িবচার করব| 18 েতামরা ভাল জিমেত েয ঘাস হেয়েছ তা েখেত
পাচ্ছ, তবু েকন অনয্ েমেষরা েয ঘাস খায় তা দলছ? েতামরা প্রচুর পিরষ্কার জল পান করেত সুেযাগ পাও,
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তেব েকন অনয্ েমেষর পান করার জল েঘালা করছ? 19আমার েমষপালেদর েতামােদর পােয় দলােনা
ঘাস েখেত ও েঘালা জল পান করেত হয়|”

20তাই প্রভু আমার সদাপ্রভু তােদর উেদ্দেশয্ বেলন: “আিম িনেজ েমাটা ও েরাগা েমষেদর মেধয্ িবচার
করব! 21 েতামরা েতামােদর শরীেরর পাশ ও কঁাধ িদেয় ঢঁু মারছ| েতামরা সমস্ত দুবর্ল েমষেদর েতামােদর
িশং িদেয় ঢঁু েমের েফেল িদচ্ছ| তােদর েজার কের েবর কের না েদওয়া পযর্ন্ত েতামরা তােদর েঠলছ|
22 তাই আিম আমার েমষেদর রক্ষা করব| বনয্ জন্তুরা আর তােদর ধের িনেয় যােব না| আিম এক েমেষর
সােথ অনয্ েমেষর িবচার করব| 23 তারপর আিম তােদর জনয্ একজন েমষপালকেক িনযুক্ত করব; েস
আমার দাস দায়ুদ| েস তােদর খাওয়ােব ও তােদর েমষপালক হেব| 24 তখন আিম, প্রভু তােদর ঈশ্বর হব
আর আমার দাস দায়ুদ শাসক হেয় তােদর মেধয্ বাস করেব| আিম, প্রভু এই কথা বেলিছ|

25 “এবং আিম আমার েমষেদর সেঙ্গ একিট চুিক্ত করব এবং তােদর মেধয্ শািন্ত িনেয় আসব| আিম
েদশ েথেক িহংস্র পশুেদর তািড়েয় েদব| তাহেল েমষরা প্রান্তের িনরাপেদ থাকেব ও বেনর মেধয্ ঘুেমােত
পারেব| 26আিম আমার েমষেদর ও আমার পবর্েতর েজরুশােলেমর চারপােশর স্থান আশীবর্াদ যুক্ত করব|
আিম িঠক সমেয় বৃষ্টি আনব| তােদর উপের আশীবর্ােদর ধারা েনেম আসেব| 27 মােঠর গাছগুেলা ফল
উৎপন্ন করেব| পৃিথবী ফসল উৎপন্ন করেব| তাই মােঠর েমষরা িনরাপেদ থাকেব| আিম তােদর েযায়াল
েভেঙ্গ েফলব| েয েলাকরা তােদর ক্রীতদাস বািনেয় েরেখিছল আিম তােদর শিক্ত খবর্ করব| তখন তারা
জানেব েয আিমই প্রভু| 28জািতগণ আর কখনও তােদর আএমন করেব না| ঐ পশুরা আর তােদর ভক্ষণ
করেব না| তারা িনরাপেদ বাস করেব; েকউ তােদর ভীত করেব না| 29আিম তােদর সুন্দর বাগােনর জনয্
িকছু জিম েদব আর তারা েসই েদেশ কু্ষধায় কষ্ট পােব না| তারা জািতগেণর দ্বারা অপমােন অপমািনতও
হেব না| 30তখন তারা জানেব েয আিমই তােদর প্রভু ও ঈশ্বরআর তারা এও জানেব েয আিম তােদর সােথ
আিছ| আর ইস্রােয়েলর পিরবার জানেব েয তারা আমার প্রজা|” প্রভু আমার সদাপ্রভুই এই কথা বেলেছন|

31 “েতামরা আমার েমষ, আমার চরণভূিমর েমষ| েতামরা মানুষ মাত্র, আিমই েতামােদর ঈশ্বর|” এই
কথা আমার প্রভু সদাপ্রভু বেলন|

35
ইেদােমর িবরুেদ্ধ বাতর্ া

1প্রভুর এই বাকয্ আমার কােছ এল; িতিন বলেলন, 2 “মনুষয্সন্তান, েসয়ীর পবর্েতর িদেক তাকাও এবং
আমার হেয় তার িবরুেদ্ধ কথা বল| 3 তােক বল, �প্রভু আমার সদাপ্রভু এই সব কথা বেলন:

“ �েসয়ীর পবর্ত, আিম েতামার িবরুেদ্ধ!
আিম েতামােক শািস্ত েদব; েতামােক একিট শূনয্ অকমর্ণয্ ভূিম কের েদব|

4আিম েতামার শহর সকল ধ্বংস করব|
আর তুিম শূনয্ হেব|

তখন তুিম জানেব েয আিমই প্রভু|
5কারণ তুিম সব সময়

আমার প্রজােদর িবরুেদ্ধ|
ইস্রােয়েলর সঙ্কেটর সময়

তুিম তােদর িবরুেদ্ধ খড়্গ বয্বহার কেরছ,
এমনিক তােদর চরম শািস্তর সমেয় তা বয্বহার কেরছ|� ”

6তাই প্রভু আমার সদাপ্রভু বেলন, “আমার জীবেনর িদবয্, আিম েতামােক মৃতুয্র হােত তুেল েদব| মৃতুয্
েতামােক তাড়া কের েবড়ােব| েতামরা হতয্া করা ঘৃণা কেরািন তাই মৃতুয্ েতামােদর িপছেন তাড়া করেত
থাকেব| 7আর আিম েসয়ীর পবর্তেক শূনয্ ও ধ্বংস স্থােন পিরণত করব| েসই শহর েথেক যারাই েবিরেয়
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আসেব ও যারা শহের েযেত চাইেব তােদর প্রেতয্কেকই আিম হতয্া করব| 8 আিম তার পবর্তগুিল শেব
পূণর্ করব আর েসই মৃতেদহগুিল েতামােদর পবর্ত, উপতয্কা ও নদ-নদীর চারধাের ছিড়েয় পেড় থাকেব|
9 আিম েতামায় িচর কােলর জনয্ শূনয্ করব| েতামার শহের আর েকউ বাস করেব না; তখন েতামরা
জানেব েয আিমই প্রভু|”

10 েতামরা বেলিছেল, “ঐ দুই জািত ও েদশ ইস্রােয়ল ও িযহূদা আমােদর হেব, তা আমােদর িনজস্ব
অিধকাের থাকেব|”
িকন্তু প্রভু েসখােন রেয়েছন! 11 এবং প্রভু আমার সদাপ্রভু বেলন, “েতামরা আমার প্রজােদর প্রিত

ঈষর্ািন্বত িছেল| েতামরা তােদর প্রিত েরাধ ও আমার প্রিত ঘৃণার মেনাভাব েদিখেয়িছেল, তাই আমার
জীবেনর িদবয্ িদেয় আিম প্রিতশ্রুিত কের বলিছ- তুিম েযমনভােব তােদর আঘাত কেরছ, েতমন ভােবই
আিম েতামােদর শািস্ত েদব| আিম েতামােদর শািস্ত িদেল আমার প্রজারা জানেব েয আিম তােদর সােথ
আিছ| 12আর েতামরা এও জানেব েয আিম েতামােদর সব িনন্দা শুেনিছ|

“েতামরা েজরুশােলেমর পবর্েতর িবরুেদ্ধ বহু মন্দকথা বেলিছেল; বেলিছেল, �ইস্রােয়লধ্বংস হেয়েছ!
আমরা তােদর খােদয্র মত িচিবেয় খাব!� 13 েতামরা গির্বত ভােব আমার িবরুেদ্ধ কথা বেলিছেল| েতামরা
বহুবার বক্ বক্ কেরছ আর আিম েতামােদর প্রেতয্কটা কথা শুেনিছ| হঁয্া, আিম েতামােদর কথা শুেনিছ|”

14প্রভুআমার সদাপ্রভু এই কথা বেলন, “যখনআিম েতামােদরধ্বংস করব তখন সমস্ত পৃিথবীআনিন্দত
হেব| 15 ইস্রােয়ল েদশ ধ্বংস হবার সময় তুিম আনিন্দত হেয়িছেল| আিম েতামােদর সেঙ্গ একই রকম
বয্বহার করব| েসয়ীর পবর্ত ও সমস্ত ইেদাম েদশ ধ্বংস হেব| তখন েতামরা জানেব েয আিমই প্রভু|”

36
ইস্রােয়ল েদশ আবার গড়া হেব

1 “েহ মনুষয্সন্তান, আমার হেয় ইস্রােয়েলর পবর্তগেণর কােছ এই কথা বল| ইস্রােয়েলর পবর্তগণেক
প্রভুর বাকয্ শুনেত বল! 2 তােদর কােছ বল প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বেলন, �শত্রু েতামার িবরুেদ্ধ
মন্দ কথা বেলেছ| তারা বেলেছ, বাহ! এখন প্রাচীন পবর্তগুেলা আমােদর হেব!�

3 “তাই আমার হেয় ইস্রােয়েলর পবর্তগেণর কােছ কথা বল| তােদর বল প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা
বেলন, শত্রু েতামার শহর ধ্বংস কেরিছল এবং সব িদক েথেক েতামায় আক্রমণ কেরিছল েযন তুিম অনয্
জািতর হও| েলােক েতামার সম্বেন্ধ িফস্ িফস্ কের কথা বেলেছ|� ”

4 তাই েহ ইস্রােয়েলর পবর্তগণ, প্রভু, আমার সদাপ্রভুর এই বাকয্গুিল েশান: প্রভু আমার সদাপ্রভু
এই বাকয্ পবর্তগেণর, জলেস্রাত সকেলর ও উপতয্কাগুিলর, শূনয্ ধ্বংসস্থান ও পিরতয্ক্ত শহরগুিলর �
েযখােন লুঠ করা হেয়েছ এবং যােদর িনেয় তার চারপােশর জািতগুিল হাসাহািস কের, তােদর উেদ্দেশয্
বেলন| 5প্রভু আমার সদাপ্রভু বেলন, “আিম প্রিতশ্রুিত করিছ, আিম আমার অন্তজ্বর্ ালায় কথা বলব| েদখব
েযন ইেদাম ও অনয্ জািতরা আমার েরাধ অনুভব করেত পাের| ঐজািতগণ তােদর িনেজেদর স্বােথর্ আমার
েদশ হস্তগত কেরেছ| এই েদেশর প্রিত ঘৃণা প্রকাশ করার িদনগুেলা তােদর ভােলাই েকেটেছ| েসই েদশ
তারা েকবল ধ্বংস করার জনয্ই অিধকার কেরিছল!”

6 “তাই, ইস্রােয়ল েদশ সম্বেন্ধ এই কথাগুিল বল| এই কথাগুিল পাহাড়, পবর্ত, জলেস্রাত ও
উপতয্কাগুিলেক বল| তােদর বল, প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বেলন, �আিম আমার অন্তজ্বর্ ালা িনেয়
কথা বলব| কারণ ঐসব জািতর অপমান েতামােদর সহয্ করেত হেয়েছ|� ”

7তাই প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বেলন, “আিমই েসই েয প্রিতশ্রুিত কেরছ, আিম িদবয্ িদেয় বলিছ,
েতামার চারধােরর জািতেক ঐসব অপমােনর জনয্ দুঃখ েভাগ করেত হেব|

8 “িকন্তু ইস্রােয়েলর পবর্তরা, েতামরা নতুন গােছর জন্ম েদেব আর আমার ইস্রােয়লীয় প্রজােদর জনয্
ফল উৎপন্ন করেব| আমার প্রজারা শীঘ্রই িফের আসেব| 9আিম েতামার সেঙ্গ| আিম েতামায় সাহাযয্ করব|
েলােক েতামার ভূিমেত চাষ ও বীজ বপন করেব| 10 েতামার মেধয্ বহু েলাক বাস করেব| সমস্ত ইস্রােয়ল
পিরবার ও তােদর সবাই েসখােন বাস করেব| শহরগুিলর মেধয্ েলাকজন বাস করেব আর ধ্বংসপ্রাপ্ত
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স্থানগুিল নতুন কের গেড় েতালা হেব| 11আিম েতামােদর মেধয্ বহু েলাক ও পশুেক বাস করেত েদব|
তারা বৃিদ্ধ পােব, তােদর অেনক সন্তানসন্তিত হেব| অতীেতর মত েতামােত বাস করার জনয্ আিম বহু েলাক
আনব| আিম তা অতীেতর েথেকও উত্তম করব| তখন েতামরা জানেব েয আিমই প্রভু| 12 হঁয্া, আিম বহু
েলাকেক পিরচািলত করব, আমার প্রজা ইস্রােয়লেক েতামার েদেশ পিরচািলত করব| তুিম তােদর সম্পিত্ত
হেব আর তােদর সন্তানেদর েকেড় েনেব না|”

13 প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বেলন, “েহ ইস্রােয়ল েদশ, েলােক েতামার সম্বেন্ধ মন্দ কথা বেল|
তারা বেল তুিম েতামার প্রজােদর ধ্বংস কেরিছেল| তারা বেল তুিম েতামার প্রজােদর সন্তানেদর তােদর
কাছ েথেক েকেড় িনেয় িগেয়িছেল| 14 িকন্তু তুিম আর প্রজােদর ধ্বংস করেব না| তােদর সন্তানেদর আর
িনেয় যােব না|” প্রভু আমার সদাপ্রভু এই সব কথা বেলন| 15 “ঐসব জািত েয েতামােক অপমান কের তা
আিম আর হেত েদব না| ঐসব েলাকেদর দ্বারা তুিম আর আঘাতপ্রাপ্ত হেব না| তুিম আর েতামার েলাকেদর
সন্তানেদর িনেয় যােব না|” প্রভু আমার সদাপ্রভু এই সব কথা বেলন|

প্রভু তঁার সুনাম রক্ষা করেবন
16 তখন প্রভুর বাকয্ আমার কােছ এল; িতিন বলেলন, 17 “েহ মনুষয্সন্তান, ইস্রােয়ল পিরবার তােদর

িনেজর েদেশ বাস করাকালীন মন্দ কােজর দ্বারা েসই েদশ অশুিচ করত| আমার দৃষ্টিেত তারা মািসেকর
দরুণ অশুিচ স্ত্রীেলােকর মত হল| 18 েসই েদেশর প্রজােদর হতয্া কের তারা মািটেত তােদর রক্ত িছিটেয়
িদত| তারা তােদর মূির্ত্ত দ্বারা েসই েদশ অশুিচ করত| তাই আিম তােদর প্রিত আমার েরাধ প্রকাশ করলাম|
19 আিম তােদর জািতগেণর মেধয্ ছিড়েয় িদেয়িছ এবং েদশ সমূেহর মেধয্ ছিড়েয় িদেয়িছ| তােদর মন্দ
কােজর জনয্ আিম তােদর েযাগয্ শািস্ত িদেয়িছ| 20 িকন্তু ঐসব িবিভন্ন জািতর মেধয্ও তারা আমার সুনাম
নষ্ট কেরেছ| িক ভােব? এই সব জািতরা বেল, �তারা প্রভুর েলাক, িকন্তু তারা তােদর েদশ পিরতয্াগ
কেরেছ এবং তােদর ঈশ্বরেকও!�

21 “ইস্রােয়লীয়রা েযখােনই েগেছ েসখােনই আমার পিবত্র নাম অপিবত্র কের| তাই আিম আমার সুনাম
রক্ষা করেত যািচ্ছ| 22 তাই ইস্রােয়ল পিরবারেক বল, প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বেলন, �েহ ইস্রােয়ল
পিরবার, েতামরা েযখােনই িগেয়ছ েসখােনই আমার পিবত্র নাম অপিবত্র কেরছ| আিম এটা বন্ধ করার
বয্বস্থা করিছ| ইস্রােয়ল আিম তা েতামােদর জনয্ নয় িকন্তু িনজ পিবত্র নােমর জনয্ করব| 23 আিম ঐ
জািতগণেক েদখাব েয আমার মহৎ  নাম সতয্ই পিবত্র| ঐসব জািতর মেধয্ েতামরা আমার উত্তম নাম নষ্ট
কেরছ| িকন্তুআিম েদখাব েয আিম কত পিবত্র| আমার নামেক েতামােদর সম্মান করেত েশখাব আর তখন
ঐসব জািত জানেব েয আিমই প্রভু|� ” প্রভু আমার সদাপ্রভুই এই কথা বেলেছন|

24 ঈশ্বর বেলেছন, “আিম েতামােক ঐসব জািতগেণর কাছ েথেক েবর কের এেন এক স্থােন জেড়া
কের েতামােদর েদেশ িফিরেয় আনব| 25 তারপর আিম েতামােদর পিরস্কার করবার জনয্ ও মূির্ত্তসমূহ
পূজা কের েতামরা েয অশুদ্ধতা েপেয়িছেল েসটা ধুেয় েফলবার জনয্ আিম েতামােদর ওপর পিবত্র জল
েছটাব|” 26 ঈশ্বর বেলন, “আিম েতামােদর এক নতুন আত্মা েদব এবং েতামােদর িচন্তাধারা পােল্ট েদব|
আিম েতামােদর েদহ হেত পাথেরর হৃদয় েবর কের েসখােন নরম মানুেষর হৃদয় স্থাপন করব|” 27 এবং
আমার আত্মা েতামােদর মেধয্ স্থাপন করব| এক বার আিম েতামােদর হৃদয় পিরবত্তর্ ন করেলই েতামরা
আমার িবিধগুিল পালন করেব| সযেত্ন আমার িবিধ েমেন চলেব| 28 তখন আিম েতামােদর পূবর্পুরুষেদর
েয েদশ িদেয়িছ েসখােন েতামরা বাস করেব| েতামরা আমার েলাক হেব এবং আিম েতামােদর ঈশ্বর হব|”
29 ঈশ্বর বলেলন, “এছাড়াও আিম েতামােদর পিরত্রাণ করব এবং অশুিচ হওয়া েথেক রক্ষা করব| আিম
আজ্ঞা করব েযন শসয্ ফেল আর েতামােদর েদেশ দুির্ভক্ষ আনব না| 30আিম েতামােদর প্রচুর শসয্, ফল
ও েক্ষত ভরা ফসল েদব েযন িবেদেশ েতামরা কু্ষধার জনয্ লজ্জায় না পড়| 31 েতামরা েতামােদর কৃত
মন্দ কাজগুিল স্মরণ করেব এবং বুঝেব েয েসসব ভাল করিন| তখন েতামােদর পাপ ও েতামােদর কৃত
ভয়ঙ্কর কােজর জনয্ েতামরা িনেজরাই িনেজেদর ঘৃণা করেব|”
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32 প্রভু আমার সদাপ্রভু বেলন, “এ কাজ আিম আমার িনেজর মঙ্গেলর জনয্ করিছ, েতামােদর জনয্
নয়- এ কথাটা েতামরা মেন রােখা এট আিম চাই| েহ ইস্রােয়ল, েতামরা েয ভােব জীবনযাপন কেরছ তার
জনয্ েতামােদর লিজ্জত ও িবষণ্ন হওয়া উিচত!”

33 প্রভু আমার সদাপ্রভু এইসব কথা বেলন, “েযিদন আিম েতামার পাপ েধাব, েস িদন আিম আবার
েলাকেদর শহের িফিরেয় আনব| েসই সব ধ্বংিসত শহর আবার গড়া হেব| 34 েলাকরা আবার েসই
জনবসিতহীন শূনয্ জিম কষর্ণ করেব| তাই অনয্রা পাশ িদেয় েগেল ধ্বংসসূ্তপ েদখেত পােব না| 35 তারা
বলেব, �অতীেত এই েদশ ধ্বংস হেয় িগেয়িছল িকন্তু এখন তা এেদান উদয্ােনর মত| শহরগুেলা ধ্বংস
হেয় িগেয়িছল| েসগুেলা ধ্বংসস্থান ও শূনয্ হেয় িগেয়িছল িকন্তু এখন তা সুরিক্ষত এবং েলােক েসখােন
বাস করেছ|� ”

36 ঈশ্বর বলেলন, “তখন েয জািতরা এখনও েতামােদর চারধাের রেয়েছ তারা জানেব েয আিমই প্রভু
এবং আিমই ঐসব ধ্বংসস্থান আবার েগঁেথিছ, ফঁাকা েদেশ আবার েরাপণ কেরিছ| আিম প্রভুই বলিছ এবং
আিমই এসব ঘটাব!”

37 প্রভু আমার সদাপ্রভু এই সব কথাগুিল বেলন, “আিম ইস্রােয়ল পিরবারেক আমার কােছ আসেত
েদব এবং এসব িবষেয়র জনয্ তােদর আমার কােছ অনুেরাধ করেত েদব| আিম তােদর বহুসংখয্ক কের
েদবআর তারা একিট েমেষর পােলর মত হেব| 38পিবত্র উৎসবগুিলর সময় েজরুশােলম েযমন েমষপােল
ও ছাগপােল পূণর্ হেয় যায়, েসই একই ভােব শহরগুেলা ও ধ্বংসসূ্তপগুেলা েলাকজেন ভের যােব; তখন
তারা জানেব েয আিমই প্রভু|”

37
শুকেনা অিস্থর দশর্ণ

1 প্রভুর পরাক্রম আমার উপর এল আর তা আমােক বহন কের শহেরর বাইের িনেয় িগেয় উপতয্কার
মাঝখােন এেন দঁাড় করাল| েসই উপতয্কা মৃেতর অিস্থেত পূণর্ িছল| 2 েসই উপতয্কার মািটেত অেনক
অিস্থ পেড়িছল| প্রভু েসই অিস্থর চারপােশ আমােক হঁাটােলন| আিম েদখলাম অিস্থগুেলা অতয্ন্ত শুকেনা|

3 তখন প্রভু, আমার সদাপ্রভু বলেলন, “েহ মনুষয্সন্তান, এই অিস্থগুিল িক জীবন েপেত পাের?”
আিম উত্তর িদলাম, “প্রভু আমার সদাপ্রভু, এই প্রেশ্নর উত্তর েকবল আপিনই িদেত পােরন|”
4 প্রভু আমার সদাপ্রভু বলেলন, “আমার হেয় ঐসব অিস্থর কােছ কথা বল| বল, �ওেহ শুকেনা

হাড়েগাড়, প্রভুর এই বাকয্ েশান! 5প্রভু আমার সদাপ্রভু েতামােদর এই কথা বেলন: �েদখআিম েতামােদর
মেধয্ জীবেনর শ্বাসপ্রশ্বাস পুনরায় স্থাপন করিছ! 6আিম েতামােদর িশরা ও েপশী িদেয় গড়ব ও েতামােদর
চামড়া িদেয় েঢেক েদব| তারপর আিম েতামােদর িনঃশ্বাস বায়ু েদব আর েতামরা জীবন িফের পােব; তখন
েতামরা জানেব েয আিমই প্রভু এবং সদাপ্রভু|� ”

7 েসই জনয্ আিম প্রভুর হেয় তার বাকয্ানুসাের অিস্থগুেলার কােছ কথা বললাম| আিম যখন কথা
বলিছলাম েসই সময় খুব েজারােলা একটা শব্দ শুনলাম| অিস্থগুেলা খট্খট্ শব্দ কের এেক অপেরর সেঙ্গ
যুক্ত হেত শুরু করল| 8 েসই খােন আমার েচােখর সামেন, িশরা ও েপশী অিস্থগুেলােক েঢেক িদল, পের
চামড়াও েসগুেলা েঢেক িদল| িকন্তু তারা িনঃশ্বাস িনেত শুরু করল না|

9 তখন প্রভু আমার সদাপ্রভু আমায় বলেলন, “েহ মনুষয্সন্তান, আমার হেয় বাতাসেক বল, প্রভু আমার
সদাপ্রভু এই কথা বেলন: �েহ বায়ু চািরিদক েথেক এেস এই মৃতেদহগুিলর মেধয্ প্রেবশ কর| তােদর মেধয্
প্রেবশ করেল তােদর জীবন িফের আসেব!� ”

10 তাই প্রভু েযমনিট বেলিছেলন, তঁার হেয় আিম বাতােসর সােথ েসই ভােবই কথা বললাম আর েসই
মৃতেদহগুিলর মেধয্ আত্মা এল| তারা জীবেন িফের এেস উেঠ দঁাড়াল � েস এক িবশাল েসনাদল!

11 তখন প্রভু আমার সদাপ্রভু আমায় বলেলন, “েহ মনুষয্সন্তান, এই অিস্থগুেলা সমস্ত ইস্রােয়ল
পিরবােরর মত| ইস্রােয়েলর েলাকরা বেল, �আমােদর অিস্থগুেলা শুিকেয় েগেছ| আমােদর আশা েশষ
হেয়েছ| আমরা সমূ্পণর্ভােব ধ্বংস হেয়িছ!� 12 তাই, তােদর বল: প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বেলন,
আমার স্বপেক্ষ একিট ভাব্বানী| তােদর বল, �ওেহ আমার েলাকরা, আিম েতামােদর কবরগুেলা খুেল
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েদব এবং েতামােদর েবর কের আনব! তারপর আিম েতামােদর ইস্রােয়েল িফিরেয় আনব| 13 েহ আমার
প্রজারা, আিম েতামােদর কবর খুেল েবর কের আনেল েতামরা জানেব েয আিমই প্রভু| 14আিম েতামােদর
মেধয্ আমার আত্মা স্থাপন করব আর েতামরা আবার জীবন িফের পােব| তখন আিম েতামােদর আবার
িনেজর েদেশ িফিরেয় িনেয় যাব আর েতামরা জানেব েয আিমই প্রভু| েতামরা জানেব েয আিম যা যা
বেলিছলাম, তা-ই ঘিটেয়িছ|� ” প্রভুই ঐসব কথা বেলিছেলন|

িযহূদা ও ইস্রােয়ল আবার এক হল
15প্রভুর এই বাকয্ আমার কােছ এল, 16 “েহ মনুষয্সন্তান, একটা লািঠ িনেয় তার উপের এই বাতর্ া েলখ:

�এই লািঠ িযহূদা ও ইস্রােয়লীয়েদর অিধকারভুক্ত|� তারপর আেরকটা লািঠ িনেয় তােত েলখ: �ইফ্রিয়েমর
এই লািঠ েযােষফ ও তার বনু্ধ ইস্রােয়লীয়েদর|� 17 তারপর ঐ দুই লািঠ পুড়েব; েতামার হােত েস দুেটা
েযন একটা লািঠেত পিরণত হয়|

18 “েতামার েলাকরা এর বয্াখয্া জানেত চাইেল 19 তােদর বেলা েয প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা
বেলন, �আিম েযােষেফর লািঠিট েনব েযিট ইফ্রিয়ম এবং তার বনু্ধ ইস্রােয়লীয়েদর হােত আেছ; তারপর
েসই লািঠর সােথ আিম িযহূদার লািঠটা জুেড় িদেয় একটা লািঠেত পিরণত করব| আমার হােত তারা একটা
লািঠেত পিরণত হেব!�

20 “েয লািঠ দুিটেত নামগুেলা িলেখিছেল েসগুেলা তুিম েতামার হােত নাও এবং তােদর সামেন ধেরা|
21 েলাকেদর বেলা, প্রভু আমার সদাপ্রভু বেলন, �ইস্রােয়েলর েলােক েয েয জািতর মেধয্ ছিড়েয় িগেয়েছ
আিম তােদর েসখান েথেক আনব| আিম তােদর চারিদক েথেক জেড়া কের তােদর িনেজেদর েদেশ
িফিরেয় আনব| 22 ইস্রােয়েলর পবর্তময় েদেশ আিম তােদর এক জািতেত পিরণত করব| তােদর সবার
এক রাজা হেব| তারা আর দুিট জািত হেয় থাকেব না আর দুই রােজয্ িবভক্ত হেয় থাকেব না| 23তারা তােদর
ভ্রান্ত েদবেদবী, ভয়ঙ্কর মূির্ত্তগুিল ও অপরাধ দ্বারা িনেজেদর অবমাননা করেব না| িকন্তু আিম তােদর েসই
সমস্ত স্থান েথেক রক্ষা করব েযখােন তারা পাপ করত| আিম তােদর ধুেয় শুিচ শুদ্ধ করব| তারা আমার
েলাক হেব এবং আিম তােদর ঈশ্বর হব|

24 “ �আমার দাস দায়ুদ তােদর রাজা হেব| তােদর সকেলর একিট মাত্র েমষপালক আেছ| তারা আমার
িনয়ম েমেন চলেব ও িবিধ পালন করেব এবং আমার কথা অনুসাের কাজ করেব| 25 আিম আমার দাস
যােকাবেক েয েদশ িদেয়িছলাম েসই েদেশ তারা বাস করেব| েতামােদর পূবর্পুরুষরা েয েদেশ বাস করেতন,
আমার েলাকরা েসখােনই বাস করেব| েসখােন তারা, তােদর সন্তানরা ও তােদর েপৗত্র-েপৗত্রীরা এবং
তােদর ভিবষয্েতর সমস্ত প্রজন্ম বাস করেব আরআমার দাস দায়ুদ হেব তােদর িচর কােলর েনতা| 26আর
আিম তােদর সেঙ্গ একিট শািন্তর চুিক্ত করব| েসই চুিক্ত হেব িচরকালীন চুিক্ত| আিম তােদর আশীবর্াদ করব
আর তারা সংখয্ায় বৃিদ্ধ পােব এবং আমার পিবত্র স্থান িচর কাল তােদর মেধয্ থাকেব| 27 আমার পিবত্র
তঁাবু তােদর সােথই থাকেব| হঁয্া, আিম তােদর ঈশ্বর হব আর তারা আমার েলাক হেব| 28 অনয্ জািতরা
জানেব েয আিমই প্রভু আর এও জানেব েয আমার পিবত্র-স্থান িচর কােলর জনয্ ইস্রােয়েলর মেধয্ েরেখ
আিম েসই জািতেক আমার িবেশষ েলাক কের তুেলিছ|� ”

38
েগােগর িবরুেদ্ধ বাতর্ া

1প্রভুর এই বাকয্ আমার কােছ এল, 2 “েহ মনুষয্সন্তান, মােগাগ েদেশ েগােগর িদেক েদখ| েস েমশক
ও তূবল জািতর িবখয্াত েনতা| আমার হেয় েগােগর িবরুেদ্ধ কথা বল| 3তােক বল প্রভু আমার সদাপ্রভু এই
কথা বেলন, �েগাগ তুিম েমশক ও তূবেলর িবেশষ গুরুত্বপূণর্ েনতা িকন্তু আিম েতামার িবরুেদ্ধ| 4আিম
েতামায় বন্দী কের িফিরেয় আনব| েতামার েসনাদেলর সমস্ত েলাক জনেকও িফিরেয় আনব| আিম েতামার
অশ্ব ও অশ্ব ৈসনয্ িফিরেয় আনব| আিম েতামার মুেখ বঁড়িশ িঁবেধ েতামায় িফিরেয় আনব| সমস্ত েসনারা
সাজ েপাশাক পরা অবস্থায় তােদর ঢাল, তরবাির সেমত িফের আসেব| 5পারসয্, কূশ এবং পূেটর ৈসনয্রা
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বমর্ ও িশরস্ত্রাণ পের তােদর সেঙ্গ থাকেব| 6 েসখােন েগামর তার েসনাদেলর সােথ থাকেব| সুদূর উত্তেরর
েতাগেম্মর্র কুল ও তার েসনাদলও থাকেব| েসই বন্দীদেলর কুচকাওয়াজ করা েলাকরা সংখয্ায় বহু|

7 “ �ৈতরী থাক, হঁয্া িনেজেক এবং েতামার সােথ েয েসনাদল েযাগ িদেয়েছ তােদর ৈতরী রাখ|
েতামার অবশয্ই নজর রাখা ও প্রস্তুত থাকা প্রেয়াজন| 8 বহু িদন পের েতামােক কােজ ডাকা হেব| পেরর
বছরগুিলেত তুিম েসই েদেশ িফের আসেব, েয েদশ যুেদ্ধর ক্ষত েথেক অসুস্থ হেয়েছ| েসই েদেশর
েলাকেদর বহু জািত েথেক জেড়া কের ইস্রােয়ল পবর্েত আনা হেয়িছল| অতীেত ইস্রােয়েলর পবর্ত বাের
বাের ধ্বংস করা হেলও অনয্ জািতর মধয্ েথেক িফের আসা ঐ েলাকরা সবাই িনভর্ েয় বাস করেব| 9 িকন্তু
তুিম তােক আক্রমণ করেত আসেব| সমস্ত েদশেক েমেঘর ঘন কােলা আকােশ েঢেক েফলার মত েঢেক
েফেল, তুিম ঝেড়র মত আসেব| তুিম এবং েতামার ৈসনয্রা যারা িবিভন্ন েদশ েথেক একত্র হেয়িছল তােদর
আক্রমণ করেব|� ”

10প্রভু আমার সদাপ্রভু বেলন: “েসই সময় েতামার মেন এক িচন্তা আসেব, তুিম দুষ্ট পিরকল্পনা করেত
শুরু করেব|” 11 তুিম বলেব, �আমরা িগেয় েসই প্রাচীরহীন শহর আক্রমণ করব| ঐ েলােকরা শািন্তেত
বাস কের, িনেজেদর িনরাপদ মেন কের| তােদর রক্ষার জনয্ শহর প্রাচীের েঘরা নয়| তােদর দরজায় তালার
বয্বস্থা েনই, এমনিক, কপাট বলেতও িকছু েনই| 12 েতামার অিভপ্রায় এই| আিম ঐ েলাকেদর পরািজত
করব ও তােদর মূলয্বান িজিনস েকেড় েনব| ধ্বংস হেয় িগেয়িছল িকন্তু পুনরায় েলাক জন দ্বারা অিধকৃত
অঞ্চলগুিলর িবরুেদ্ধ আিম যুদ্ধ করব| আিম ইস্রােয়লীয়েদর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করব যারা িবিভন্ন জািত েথেক
এেস একত্র হেয়িছল| ঐ েলাকেদর েগাপাল ও অনয্ানয্ ধনসম্পদ রেয়েছ| তারা পৃিথবীর েকন্দ্র বাস কের|
বলবান জািতেদর অনয্ শিক্তশালী েদেশ যাবার জনয্ ঐ স্থান িদেয় ভ্রমণ করেত হয়|�

13 “িশবা, দদান, তশীর্েশর সমস্ত বয্বসায়ীরা এবং আর েয নগেরর সােথই তারা বয্বসা কের তারা এেস
িজেজ্ঞস করেব, �েতামরা িক মূলয্বান দ্রবয্ সামগ্রী লুঠ করেত এেসছ? েতামরা িক েতামােদর েসনাদল
িনেয় ঐসব উত্তম িজিনস িছিনেয় েনবার জনয্ ও েসানা, রূপা, গরু, েমাষ ও সম্পিত্ত লুঠ করেত এেসছ?
েতামরা িক সমস্ত মূলয্বান িজিনস িনেয় িনেত এেসছ?�

14 ঈশ্বর বলেলন, “মনুষয্সন্তান, আমার হেয় েগােগর সােথ কথা বল| তােক বল প্রভু আমার সদাপ্রভু
এই কথা বেলন: �আমার প্রজারা েয সময় শািন্তেত ও িনরাপেদ রেয়েছ েস সময় েতামরা আমার প্রজােদর
আক্রমণ করেত আসেব| 15 তুিম েতামার সুদূর উত্তেরর িনবাস েথেক বহুজনেক সােথ কের আনেব|
তারা সবাই েঘাড়ায় চেড় আসেব| তুিম এক িবশাল ও বলবান েসনাদল হেব| 16 েতামরা ইস্রােয়ল, আমার
েলাকেদর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেত আসেব| েতামরা ঝঞ্ঝার েমেঘর মত েসই েদশ েঢেক েফলার জনয্ আসেব|
যখন সময় হেব, আিম েতামােদর আমার েদেশর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করবার জনয্ আনব| তখন সমস্ত জািত
জানেব েয আিম কত শিক্তশালী! তারা আমােক সম্মান করেত িশখেব এবং জানেব েয আিম কত পিবত্র|
েতামার প্রিত আিম যা করব তা তারা েদখেব!� ”

17 প্রভু আমার সদাপ্রভু বেলন, “েসই সময়, েলােক স্মরণ করেব েয আিম অতীেত েতামার সম্বেন্ধ
বেলিছলাম| তারা এও স্মরণ করেব েয আিম আমার দাসসমূহ, ভাববাদীেদর বয্বহার কেরিছলাম| তারা
স্মরণ করেব েয অতীেত ইস্রােয়েলর ভাববাদীরা বেলিছল েয আিম েতামােদর িবরুেদ্ধ েতামােক িনেয়
আসব|”

18 প্রভু আমার সদাপ্রভু বেলন, “েসই সমেয় েগাগ ইস্রােয়ল েদেশর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেত আসেব
আর তখন আিম আমার েরাধ প্রকাশ করব| 19 আমার েরাধ ও অন্তজর্ ালায আিম এই প্রিতশ্রুিত করিছ:
ইস্রােয়েল এক প্রচণ্ড ভূিমকম্প হেব| 20 েসই সময়, সমস্ত জীবজন্তু ভেয় কঁাপেব| সমুেদ্রর মাছ, আকােশর
পািখ, মােঠর পশুরা এবং সমস্ত সরীসৃপ ভেয় কঁাপেব| পবর্তগুিল পেড় যােব, চূেড়াগুেলা ধ্বংস হেব আর
প্রাচীরগুেলা মািটেত েভেঙ্গ পড়েব!”

21 প্রভু আমার সদাপ্রভু বেলন, “আর ইস্রােয়েলর পবর্েত আিম েগােগর িবরুেদ্ধ সব রকেমর আতঙ্ক
আনব| তার ৈসনয্রা এত ভীত হেব েয এেক অপরেক আক্রমণ কের হতয্া করেব| 22আিম েরাগ ও মৃতুয্
দ্বারা েগাগেক শািস্ত েদব| আিম িশলাবৃষ্টি, অিগ্ন এবং গন্ধক েগােগর প্রিত ও বহুজািত েথেক সংগৃহীত তার
েসনাদেলর প্রিত বষর্াব| 23 তখন আিম আমার মহত্ব ও পিবত্রতার প্রমাণ েদব| তখন অেনক জািত আমার
পিরচয় েপেয় আমােকই প্রভু বেল জানেব|
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39
েগাগ ও তার েসনাদেলর মৃতুয্

1 “মনুষয্সন্তান আমার হেয় েগােগর িবরুেদ্ধ এই কথা বল| বল প্রভু আমার সদাপ্রভু বেলন, �েহ েগাগ,
তুিম েমশক ও তূবেলর গুরুত্বপূণর্ েনতা িকন্তু আিম েতামার িবরুেদ্ধ|” 2আিম েতামােক বন্দী কের েফরত
আনব| আিম েতামায় সুদূর উত্তর েথেক ইস্রােয়েলর পবর্েতর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেত আনব| 3 িকন্তু আিম
েতামার বাম হাত েথেক ধনুক সিরেয় েদব আর ডান হাত েথেক েতামার তীরগুিল খিসেয েদব| 4 তুিম
ইস্রােয়েলর পবর্েত িনহত হেব| তুিম, েতামার েসনাদল এবং েতামার সেঙ্গর সমস্ত েলাকজন যুেদ্ধ িনহত
হেব| আিম েতামােক সব রকেমর পািখ ও বনয্ পশুেদর খাদয্ িহসােব েদব| 5 তুিম শহের প্রেবশ করেব না|
েতামােক েখালা মােঠ হতয্া করা হেব| একথা আিমই বেলিছ|� ” প্রভু আমার সদাপ্রভুই এই কথা বেলেছন|

6 ঈশ্বর বেলেছন, “আিম মােগাগ ও সমুেদ্রর উপকূেল বসবাসকারী সমস্ত েলাকেদর উপের আগুন
পাঠাব| তারা মেন কের েয তারা িনরাপেদ আেছ িকন্তু তারা জানেব েয আিমই প্রভু| 7আিম আমার পিবত্র
নাম ইস্রােয়েল জ্ঞাত করব, আিম তােদর দ্বারা আমার নাম আর অপিবত্র হেত েদব না| জািতগণ জানেব
েয আিমই প্রভু, আিমই ইস্রােয়েলর পিবত্র একজন| 8 েদখ, েসই সময় আসেছ যখন তা িসদ্ধ হেব! প্রভুই
এইসব কথা বেলেছন| েসই িদেনর কথাই আিম বলিছ|

9 “েসই সময় ইস্রােয়েলর শহের বসবাসকারীরা বাইের মােঠ যােব| তারা শত্রুেদর ঢাল, ধনুক, তীর,
লািঠ ও বশর্া এই সমস্ত অস্ত্র সংগ্রহ কের তা পুিড়েয় েফলেব| তারা সাত বছর ধের েসই সমস্ত কাঠ জ্বালািন
িহসােব বয্বহার করেব| 10 তােদর আর মাঠ েথেক কাঠ কুড়ােত বা বন েথেক কাঠ েকেট আনেত হেব
না কারণ তারা অস্ত্র-শস্ত্রই জ্বালািন িহসােব বয্বহার করেব| তারা লুঠ করেত আসা ৈসনয্েদর কাছ েথেক
তােদর মূলয্বান দ্রবয্ই েকেড় েনেব|” প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বেলন|

11 ঈশ্বর বেলন, “েসই সময়, আিম েগাগেক কবর েদবার জনয্ ইস্রােয়েল একিট স্থান েবেছ েনব|
পিথকেদর উপতয্কায়, েয স্থান মৃত সাগেরর পূবর্ িদেক অবিস্থত েসখােন তােক কবর েদওয়া হেব| তা
পিথকেদর পথ অবেরাধ করেব| কারণ েগাগ ও তার েসনাদল েসইস্থােন কবরস্থ হেব| েলােক েসই স্থানেক
�েগাগ এর ৈসনয্েদর উপতয্কা িহেসেবও অিভিহত করেব|� 12 েদশ শুিচ করার জনয্ ইস্রােয়েলর পিরবার
সাত মাস ধের তােদর কবের েদেব| 13 েদেশর সাধারণ েলাক ঐসব শত্রু েসনােদর কবর েদেব| আিম
েযিদন িনেজেক েগৗরবািন্বত করব েসিদন ঐ েলােকরা িবখয্াত হেয় উঠেব|” প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা
বেলেছন|

14ঈশ্বর বেলন, “কমীর্রা সমস্ত িদন ধের ঐ মৃত ৈসনয্েদর কবরস্থ করেব যােত েদশ শুিচ হয়| ঐ কমীর্রা
সাত মাস ধের পিরশ্রম করেব| পের মৃত েদেহর জনয্ এিদেক ওিদেক অনুসন্ধান করেব| 15 েসই সব কমীর্রা
খঁুজেত খঁুজেত এধাের ওধাের যােব| তােদর মেধয্ যিদ েকউ এক টুকেরা অিস্থ েদেখ তেব তার ধাের িচহ্ন
িদেয় রাখেব| যতক্ষণ পযর্ন্ত না কবর েখঁাড়ার েলাক এেস েগাগ েসনােদর উপতয্কায় তা কবর না েদয় েসই
পযর্ন্ত েসই িচহ্ন েদওয়া থাকেব| 16 মৃত েলাকেদর নগেরর নাম হেব হােমানা| এই ভােব তারা েসই েদশ
শুদ্ধ করেব|”

17 প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বেলন, “েহ মনুষয্সন্তান, আমার হেয় সমস্ত পািখ ও বনয্ পশুর সােথ
কথা বল| তােদর বল, �এখােন এস! এখােন এস! এেস চারধাের জেড়া হও| েতামােদর জনয্ আিম েয
বিল প্রস্তুত কেরিছ তা ভক্ষণ কর| ইস্রােয়েলর পবর্েত এক মহাযজ্ঞ হেব| এস মাংস খাও, রক্ত পান কর|
18 েতামরা বলবান ৈসেনয্র েদহ হেত মাংস খােব ও পৃিথবীর েনতােদর রক্ত পান করেব| তারা সকেল
বাশেনর পঁাঠা, েমষশাবক, ছাগল ও েমাটা েসাটা ষঁাড়| 19 েতামরা যতটা চাও ততটাই েমদ েখেত পােরা,
পূণর্ না হওয়া পযর্ন্ত রক্ত পান করেত পােরা| আিম েতামােদর জনয্ েয বিল হনন কেরিছ তা েতামরা খােব
ও পান করেব| 20 আমার েটিবল েথেক খাবার জনয্ েতামােদর জনয্ প্রচুর মাংস থাকেব| থাকেব অশ্ব,
রথচালকগণ, বলবান ৈসনয্রা এবং অনয্ সব েযাদ্ধারা|� ” প্রভু আমার সদাপ্রভু ঐ কথা বেলেছন|

21 ঈশ্বর বলেলন, “আিম অনয্ জািতেদর আমার কাজ েদখাব আর তারা আমায় সম্মান করেত শুরু
করেব! শত্রুেদর িবপেক্ষ আিম েয শিক্ত বয্বহার কেরিছ তাও তারা েদখেব| 22 েসই িদন েথেকই ইস্রােয়ল
পিরবার জানেব েয আিমই তােদর প্রভু ও ঈশ্বর| 23জািতগণ জানেব েকন ইস্রােয়ল পিরবারেক বন্দী কের
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অনয্ েদেশ িনেয় যাওয়া হেয়িছল| তারা জানেব আমার েলাকরা আমার িবরুেদ্ধ উেঠিছল বেলই আিম
তােদর েথেক ঘুের দূের িগেয়িছলাম| আিম তােদর শত্রু দ্বারা পরািজত হেত িদলাম বেলই আমার েলাকরা
যুেদ্ধ িনহত হল| 24 তারা পােপ িনেজেদর অশুিচ করল, তাই তােদর কােজর জনয্ আিম শািস্ত িদলাম|
আিম তােদর েথেক দূের েগলাম ও তােদর সাহাযয্ করেত অস্বীকার করলাম|”

25 তাই প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বেলন: “এখন আিম যােকােবর পিরবারেক বন্দীত্ব েথেক িনেয়
আসব| আিম সমস্ত ইস্রােয়ল পিরবােরর প্রিত দয়া করব| আিম আমার পিবত্র নােমর পেক্ষ উেদয্াগী হব|
26 তারা সবসময় েয আমার িবরুদ্ধাচরণ করত এই লজ্জা েলাকরা ভুেল যােব| তারা িনেজেদর েদেশ
িনরাপেদ থাকেব েকউ তােদর ভয় েদখােব না| 27আিম অনয্ েদশ েথেক আমার প্রজােদর িফিরেয় আনব|
আিম শত্রুেদর েদশ েথেক তােদর সংগ্রহ করব, তখন বহু জািত েদখেত পােব েয আিম কত পিবত্র|
28 তারা জানেব েয আিমই প্রভু, তােদর ঈশ্বর, কারণ আিমই তােদর ঘর বাড়ী েছেড় অনয্ েদেশ বন্দী
িহেসেব েযেত বাধয্ কেরিছলাম| আর আিমই তােদর আবার একত্র কের তােদর িনেজেদর েদেশ িফিরেয়
এেনিছ| তােদর একজনও েপছেন পেড় থাকেব না| 29আিম ইস্রােয়ল পিরবােরর উপরআমার আত্মা েঢেল
েদব আর েসই সমেয়র পের আর কখনও আমার প্রজােদর কাছ েথেক মুখ িফিরেয় েনব না|” প্রভু আমার
সদাপ্রভু ভুই এই সব কথা বেলন|

40
নতুন মিন্দর

1 িনবর্াসেন যাবার পঁিচশতম বছেরর শুরুেত অথর্াৎ মােসর দশম িদেন প্রভুর শিক্ত আমার উপর এল|
এ হল বািবলীয়রা েজরুশােলম অিধকার করার েচৗদ্দ বছর পেরর কথা| েসই িদন প্রভু দশর্েন আমােক
েসখােন িনেয় েগেলন|

2 একিট দশর্েন, ঈশ্বর আমােক ইস্রােয়ল েদেশ বহন কের িনেয় িগেয় এক উঁচু পবর্েতর কােছ নািমেয়
িদেলন| েসই পবর্েতর ওপর আমার েচােখর সামেন শহেরর মত েদখেত একিট অট্টািলকা িছল| 3 প্রভু
আমােক েসখােন িনেয় েগেলন| েসখােন, ঘসা মাজা িপতেলর মত চক্চক্ করেছ এমন একজন পুরুষেক
েদখলাম| েসই েলাকিটর হােত মাপার জনয্ িফেত ও লািঠ িছল| িতিন ফটেকর ধােরই দঁািড়েয় িছেলন|
4 েসই পুরুষ আমায় বলেলন, “েহ মনুষয্সন্তান, েতামার েচাখ ও কান বয্বহার কর| ঐসব িজিনেসর িদেক
েদখ ওআমার কথা েশান| আিম েতামায় যা েদখাই তােত মন দাও হ্কারণ েতামােক ঐসব েদখাবার জনয্ই
এখােন আনা হেয়েছ| তুিম যা েদখেব তা অবশয্ই ইস্রােয়ল পিরবারেক জািনও|”

5আিম একটা েদওয়াল েদখলাম যা মিন্দেরর বাইের মিন্দরেক চারধাের িঘের িছল| েসই পুরুষিটর হােত
িছল মাপার মাপকািঠ| লম্বা হােতর মাপ অনুসাের তা িছল 6 হাত লম্বা| পুরুষিট যখন েদওয়ােলর প্রস্থ
মাপেলা তা এক মাপকািঠর সমান হল আর প্রাচীেরর উচ্চতাও এক মাপকািঠর সমান হল|

6 তারপর েসই পুরুষিট পূবর্ িদেকর দরজার কােছ িগেয় িঁসিড় িদেয় উপের উেঠ েসই দরজার মুেখর
চওড়াটা মাপল, তা মােপ এক মাপকািঠ হল| 7 রক্ষীেদর ঘরগুিল িছল মােপ লম্বায়় এক মাপকািঠ ও চওড়ায়
এক মাপকািঠ| ঘরগুিলর মেধয্র েদওয়াল চওড়ায় 5 হাত িছল| প্রেবশ পেথর বারান্দার িদেকর মুখিট েযিট
মিন্দেরর িদেক মুখ কের িছল তাও প্রেস্থ এক মাপ কািঠ| 8 তারপর েসই পুরুষিট বারান্দািট মাপেলন| 9 তা
লম্বায়় 8 হাত হল| পুরুষিট দরজার দুধােরর েদওয়ালও মাপল| প্রেতয্ক পােশর েদওয়াল চওড়ায় 2 হাত
হল| বারান্দািট মিন্দেরর িদেক মুখ কের প্রেবশ পেথর েশেষ িছল| 10 প্রেবশ পেথর দুইধাের িতনিট কের
েছাট েছাট ঘর িছল| প্রেতয্কটা ঘেরর মাপ এক এবং তােদর পােশর েদওয়ালগুেলাও মােপ এক িছল|
11 পুরুষিট প্রেবশ পেথর মুখিট মাপল| েসটা িছল প্রেস্থ 10 হাত এবং লম্বায়় 13 হাত| 12প্রেতয্কিট ঘেরর
সামেন একিট নীচু প্রাচীর িছল; েসই প্রাচীর ৈদেঘর্য্ ও প্রেস্থ িছল 1 হাত| ঘরগুেলা িছল বগর্াকৃিত| প্রিতিট
েদওয়াল িছল 6 হাত|

13 পুরুষিট একিট ঘেরর ছােদর েকাণ েথেক অপর ঘেরর ছােদর েকাণ পযর্ন্ত প্রেবশপথিট মাপেল
তা মােপ 25 হাত হল| প্রেতয্কিট দরজা অপর দরজার িবপরীত িছল| 14 পুরুষিট পােশর েদওয়ালগুিলর
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প্রেতয্কিট পাশ, এমনিক গাড়ী-বারান্দার দুই ধােরর েদওয়ালগুিলও মাপল| সবর্সেমত মাপ িছল 60 হাত|*
15 বাইেরর দরজার িভতেরর ধার েথেক দূেরর বারান্দার প্রান্তিট িছল 50 হাত| 16 সব কিট রক্ষীেদর ঘেরর
ওপের পােশর িদেক েদওয়ােল ও অিলেন্দ েছাট েছাট জানালা িছল| জানালাগুিলর চওড়া িদকটা রাস্তার
িদেক মুখ কের িছল| পােশর িদেকর েদওয়ালগুেলােত এবং ঝুল বারান্দায় েখজুর গােছর ছিব েখাদাই
কের আঁকা িছল|

প্রাঙ্গেণর বাইেরর িদক
17 তারপর পুরুষিট আমােক বাইেরর প্রাঙ্গেণ িনেয় েগল| আিম েসই প্রাঙ্গেণর চারধাের িত্রশিট ঘর ও

পাথের বঁাধােনা ভূিম েদখেত েপলাম| ঘরগুিল েদওয়ােলর ধাের ও প্রস্তের বঁাধােনা ভূিমর িদেক মুখ কের
িছল| 18 দরজািট লম্বায়় যতখািন, প্রস্তের বঁাধােনা ভূিমিট প্রেস্থ ততখািনই িছল| পাথের বঁাধা ভূিমিট প্রেবশ
পেথর েভতেরর িদেকর েশষ পযর্ন্ত িবসৃ্তত িছল| এটা িছল নীেচর শান বঁাধােনা জায়গা| 19 পুরুষিট নীেচর
প্রেবশ পেথর েভতেরর িদক েথেক েভতেরর প্রাঙ্গেনর বাইেরটা পযর্ন্ত মাপেল তা মােপ পূবর্িদেক ও উত্তের
100 হাত হল|

20তারপর, েসই পুরুষিট বাইেরর প্রাঙ্গন িঘের েয েদওয়াল, েসই েদওয়ােলর উত্তর িদেক েয ফটক িছল
তা ৈদেঘর্য্ ও প্রেস্থ মাপল| 21 এই প্রেবশ পথ তার দুপােশর িতনেট কের ঘর এবং তার বারান্দা সবই েমেপ
প্রথম দরজাটার মত হল| প্রেবশ পথিট ৈদেঘর্য্ 50 হাত ও প্রেস্থ 25 হাত হল| 22 এর জানালাগুিল, বারান্দা
এবং েখািদত েখজুর গােছর িচেত্রর মাপেজাক সব আেগর দরজার মতই িছল| বাইেরর িদক েথেক সাতিট
ধাপ েসই দরজার কােছ েপৗেঁছ িদত এবং এর বারান্দা িছল প্রেবশ পেথর িভতেরর িদকটার েশষ পযর্ন্ত|
23প্রাঙ্গেণর উত্তর িদেকর দরজা বরাবর িভতেরর প্রাঙ্গেণ খাবার জনয্ একিট দরজা িছল| এ দরজা পূেবর্র
িদেকর দরজার মতই িছল| পুরুষিট েভতেরর িদেকর েদওয়ােলর দরজা েথেক বাইেরর িদেকর েদওয়ােলর
দরজা মাপল| দরজা েথেক দরজার মাপ িছল 100 হাত|

24 তারপর পুরুষিট আমােক দিক্ষেণর িদেকর েদওয়ােল িনেয় েগল| েসখােন আর একিট ফটক িছল|
পুরুষিট েসটার পােশর েদওয়ালগুিলর ও বারান্দার মাপ িনল| এেদর মাপ অনয্ দরজাগুিলর মােপর সমান
হল| 25প্রেবশ পেথ ও তার বারান্দায় অনয্ প্রেবশ দ্বারগুিলর মত জানালা িছল| প্রেবশ পথিটর মাপ ৈদেঘর্য্
50 হাত ও প্রেস্থ 25 হাত| 26এই প্রেবশ দ্বারিটর সামেন সাতিট ধাপ িছল| এর বারান্দািট িছল প্রেবশ পেথর
েভতেরর িদক েথেক েশষ পযর্ন্ত| দরজার পেথর দুই ধােরর েদওয়ােল েখজুর গােছর আকৃিত েখাদাই করা
িছল| 27 েভতেরর প্রাঙ্গেণর দিক্ষণ িদেক একিট প্রেবশদ্বার িছল| েসই পুরুষিট েভতেরর িদেকর েদওয়ােলর
দরজা েথেক বাইেরর িদেকর েদওয়ােলর দরজা পযর্ন্ত মাপেল তা দরজা েথেক দরজা পযর্ন্ত 100 হাত
হল|

িভতেরর প্রাঙ্গণ
28তারপর েসই পুরুষিট দিক্ষণ িদেকর প্রেবশদ্বার িদেয় আমায় িভতেরর প্রাঙ্গেণ আনল| েস এই প্রেবশ

পথিট মাপেল তা িভতেরর প্রাঙ্গেণর আসার অনয্ প্রেবশ দ্বারগুিলর সমান হল| 29 এর লােগায়া ঘরগুিল,
পােশর েদওয়াল এবং বারান্দার মাপ ও অনয্ দরজাগুিলর সমান হল| প্রেবশ পেথর ও বারান্দার চারিদেকই
জানালা িছল| প্রেবশ পথিট ৈদেঘর্য্ 50 হাত ও প্রেস্থ 25 হাত িছল| 30 বারান্দািট প্রেস্থ 25 হাত ও ৈদেঘর্য্
5 হাত িছল| 31 এবং এর বারান্দা িছল দরজার পেথর েশেষ বাইেরর প্রাঙ্গেণর গােয়| প্রেবশ পেথর দুই
পােশর েদওয়ােল েখজুর গােছর িচত্র েখাদাই করা িছল| আটটা িঁসিড়র ধাপ পার হেলই েসই দরজা|

32 তখন েসই পুরুষিট আমােক পূবর্ িদেকর িভতেরর প্রাঙ্গেণ িনেয় চলল| েস প্রেবশ দ্বারিট মাপেল
তা অনয্ প্রেবশ দ্বারগুিলর সমান হল| 33 এর ঘরগুিল, পােশর প্রাচীর ও বারান্দার মাপগুিল অনয্ প্রেবশ
দ্বােরর সমান িছল| প্রেবশ পেথর ও বারান্দার চারিদেক অেনক জানালা িছল| প্রেবশ পথিট লম্বায়় 50 হাত
ও চওড়ায় 25 হাত িছল| 34 এবং প্রেবশ পেথর েশেষ িভতেরর প্রাঙ্গেণই িছল এর বারান্দা| প্রেবশ পেথর
দুই পােশই িছল েখাদাই করা েখজুর গােছর আকৃিত| আটিট ধাপ পার হেলই েসই দরজায় েপৗছঁােনা েযত|

* 40:14: এই পদ এর অথর্ খুবই অিনিশ্চত|
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35 তখন েসই পুরুষিট আমায় উত্তর িদেকর প্রেবশদ্বােরর িদেক িনেয় চলল| েসটা মাপা হেল তার মাপ
অনয্ দ্বারগুিলর সমান হল| 36 এর ঘরগুিল, পােশর েদওয়াল ও বারান্দার মাপগুিলও অনয্ দ্বারগুিলর
সমান হল| প্রেবশ পেথর ও তার বারান্দার চারধাের অেনক জানালা িছল| প্রেবশ পথিট মােপ ৈদেঘর্য্ 50
হাত ও প্রেস্থ 25 হাত| 37 এবং এর বারান্দািট িছল প্রেবশ পেথর েশেষ বাইেরর প্রাঙ্গেণর গােয়| প্রেবশ
পেথর দুই পােশর েদওয়ােল েখজুর গােছর আকৃিত েখাদাই করা িছল| আটিট ধাপ পার হেলই েসই ফটক|

বিল প্রস্তুত করার ঘরগুিল
38 েসখােন একিট ঘর িছল যার দরজা খুলেল এই ফটেকর বারান্দায় এেস পেড়| এই হল েসই জায়গা

েযখােন যাজকরা েহামবিলর জনয্ পশু েধায| 39এই বারান্দার দুই িদেক দরজার দুইধাের দুিট েটিবল িছল|
েহামবিল, পাপেমাচন ৈনেবদয্, এবং অপরাধ েমাচন ৈনেবেদয্র জনয্ পশুেদর এই েটিবেলই হতয্া করা হত|
40 এই বারান্দার বাইের দরজার প্রিত পােশ দুিট কের েটিবল িছল| 41 সুতরাং িভতেরর েদওয়ােলর িদেক
চারিট েটিবল এবং বাইেরর েদওয়ােলর িদেক চারেট েটিবল � েমাট আটিট েটিবল যাজকরা ৈনেবেদয্র
িনিমেত্ত পশু বিল েদবার জনয্ বয্বহার করত| 42 েহামবিলর জনয্ও পাথর েকেট ৈতরী করা চারিট েটিবল
িছল| এই েটিবলগুিল মােপ 1.5 হাত লম্বা, 1.5 হাত চওড়া ও 1 হাত উঁচু| এই েটিবেলর উপের েহামবিল
ও অনয্ানয্ ৈনেবদয্ িনিমত্ত পশু বিল েদবার যন্ত্রপািতও রাখা হত| 43 এই জায়গায় েদওয়ােলর গােয় মাংস
েঝালাবার জনয্ িতন ইিঞ্চ লম্বা আংটাসমূহ িছল| উৎসেগর্র মাংস েটিবলগুিলর ওপর রাখা হত|

যাজকেদর ঘরগুিল
44 িভতেরর প্রাঙ্গেণ যাজকেদর জনয্ দুিট ঘর িছল|† একিট উত্তর িদেকর ফটেকর পােশ দিক্ষণ িদেক

মুখ কের|অনয্িট দিক্ষণ িদেক ফটেকর পােশ উত্তর িদেক মুখ কের| 45 েসই পুরুষিটআমায় বলল, “দিক্ষণ
িদেক মুখ কের েয ঘরিট েসিট মিন্দেরর চত্বের েসবায় রত যাজকেদর জনয্|” 46 িকন্তু উত্তর িদেক মুখ
করা ঘরিট েসই সব যাজকেদর জনয্ যারা েবদীেত পিরচযর্ার কাজ কের| যাজকরা েলবী পিরবারেগাষ্ঠীর
িকন্তু যাজকেদর এই িদ্বতীয় দল সেদােকর উত্তরপুরুষ| তারাই একমাত্র যারা প্রভুর েসবােথর্ বিল েবদীেত
বেয় িনেয় েযেত পাের|

47 পুরুষিট িভতেরর প্রাঙ্গণিট মাপেল েদখা েগল তা এক প্রকৃত বগর্েক্ষত্র| ৈদেঘর্য্ তা 100 হাত এবং
প্রেস্থও তা 100 হাত িছল| েবদীিট মিন্দেরর সামেন অবিস্থত িছল|

মিন্দেরর বারান্দা
48 তারপর েসই বয্িক্তিট আমায় মিন্দেরর দিক্ষণ গাড়ী বারান্দায় িনেয় িগেয় দুই ধােরর েদওয়াল মাপল|

প্রিত পােশর েদওয়াল িছল 5 হাত পুরু ও 3 হাত চওড়া| এবং তােদর মধয্কার বয্বধােনর মাপ িছল 14
হাত| 49 বারান্দািট প্রেস্থ 20 হাত ও ৈদেঘর্য্ 12 হাত, দশ ধাপ িঁসিড় উেঠ িগেয়িছল বারান্দা পযর্য্ন্ত| বারান্দার
দুই পােশর েদওয়ালগুিলর জনয্ প্রিত েদওয়ােল একিট কের, েমাট দুিট থাম িছল|

41
মিন্দেরর পিবত্র স্থান

1 এরপর েসই পুরুষিট আমায় পিবত্রস্থােনর িদেক িনেয় চলল| েস েসই ঘেরর দুই ধােরর েদওয়াল
মাপল| প্রিত পােশর েদওয়ালগুিল 6 হাত পুরু িছল| 2 দরজািট প্রেস্থ 10 হাত এবং দরজার সমু্মেখর
পথিটর ধারগুিলর প্রিত পােশ 5 হাত িছল| পুরুষিট েসই ঘরিটর মাপ িনেল তা লম্বায়় 40 হাত এবং চওড়ায়
20 হাত পাওয়া েগল|

মিন্দেরর সবর্ােপক্ষা পিবত্র স্থান
3 তারপর েসই পুরুষিট েশেষর ঘের েগল এবং দরজার পথিটর দুই ধােরর েদওয়ােলর মাপ িনল|

প্রেতয্ক পােশর েদওয়াল 2 হাত পুরু ও প্রেস্থ 7 হাত পাওয়া েগল| দরজার িদেকর রাস্তািট প্রেস্থ 6 হাত
† 40:44: িভতেরর � িছল অথবা “গায়কেদর জনয্ ঘর িছল|”
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িছল| 4 তারপর পুরুষিট েসই ঘরিটর ৈদঘর্য্ মাপেলা এবং তা িছল লম্বায়় ও চওড়ায় 20 হাত মােপর| েসই
পুরুষিট আমায় বলল, “এইিট সবর্ােপক্ষা পিবত্র স্থান|”

মিন্দেরর চারপােশর অনয্ কামরাগুিলর কথা
5তারপর েসই পুরুষিট মিন্দেরর েদওয়ােলর মাপ িনেল তা 6 হাত পুরু পাওয়া েগল| মিন্দেরর চারধাের

পােশ পােশ অেনক কামরা িছল যারা প্রেস্থ 4 হাত িছল| 6 পাশ্বর্ কামরাগুিল িছল একটার ওপের আেরকটা
এবং এই ভােব িতনিট িবিভন্ন তেল িছল| প্রিতিট তলায় 30িটকের ঘর িছল| মিন্দেরর েদওয়ালিট এমন ভােব
গড়া েয তােত সঙ্কীণর্ তাক িছল| এই সঙ্কীণর্ তােকর উপেরই পােশর কামরাগুিল ৈতরী করা হেয়িছল, িকন্তু
মিন্দেরর েদওয়ােলর সেঙ্গ তােদর েকান েযাগ িছল না| 7 মিন্দেরর চারধােরর পাশ্বর্ কামরাগুিলর প্রিতিটর
েমেঝ তার নীেচর তলার েমেঝর েথেক চওড়া িছল| মিন্দেরর চারধােরর কামরাগুিলর েদওয়ালগুিল
উপেরর িদেক যতই উঠল ততই সরু হেত থাকল ফেল উপেরর তলার কামরাগুিল চওড়া িছল| নীেচর
তলা েথেক উপর তলা পযর্ন্ত মােঝর তলা িদেয় একটা িঁসিড় উেঠ েগিছল|

8 আিম এও েদখলাম েয মিন্দেরর েমেঝর চারিদক উঁচু| এটা িছল পােশর কামরাগুিলর িভত, এবং
উচ্চতায় 6 হাত| 9 পােশর কামরাগুিলর বাইেরর েদওয়ালগুেলা িছল 5 হাত পুরু| এক েখালা জায়গা
মিন্দেরর পােশর কামরাগুিলর ও 10 যাজকেদর কামরার মােঝ িছল| এটা প্রেস্থ 20 হাত এবং মিন্দেরর
চারধাের িবসৃ্তত িছল| 11 পােশর কামরার দরজাগুিল ঐ উঁচু জিমেত খুলত| উত্তর িদক িদেয় ও দিক্ষেণর
িদক িদেয় প্রেবশ পথ িছল| উঁচু জিমিট চার ধাের চওড়ায় 5 িকউিবট িছল|

12 মিন্দেরর পিশ্চম িদেক, এই সীমাবদ্ধ স্থানিটেত* একিট অট্টািলকা িছল| অট্টািলকািট প্রেস্থ 70 হাত
ও ৈদেঘর্য্ 90 হাত মােপর িছল| প্রাঙ্গেণর েদওয়াল চার ধােরই 5 হাত কের পুরু িছল| 13 তারপর পুরুষিট
েসই মিন্দরিট মাপল| মিন্দরিট মােপ 100 হাত লম্বা হল| দালান ও েদওয়াল সেমত জায়গািটও লম্বায়় 100
হাত হল| 14 মিন্দেরর সামেন পূবর্ িদেকর সীমাবদ্ধ জায়গািট লম্বায়় 100 হাত িছল|

15 পুরুষিট পিশ্চমিদেক, সীমাবদ্ধ স্থানিট অট্টািলকািটর মাপ িনল| এক েদওয়াল েথেক অপর েদওয়াল
পযর্ন্ত তা মােপ 100 হাত হল|
সবর্ােপক্ষা পিবত্র স্থান, পিবত্র স্থান ও গাড়ী বারান্দাটার েয িদকটা েভতেরর প্রাঙ্গেণর িদেক মুখ কের

িছল 16 তার েদওয়ােল কােঠর তক্তা সমূহ িছল| সমস্ত জানালা ও দরজার ধাের সরু কের কাঠ লাগােনা
িছল| দরজা পেথ মিন্দেরর েমেঝ েথেক জানালা পযর্ন্ত এবং েদওয়ােলর অংশ পযর্ন্ত দরজা পেথর ওপের
কােঠর তক্তা িছল|

17 মিন্দেরর িভতেরর ও বাইেরর কামরাগুিলর েদওয়ােল করূব দূত এবং েখজুর গােছর আকৃিত েখাদাই
করা িছল| 18 করূব দূতগুিলর মােঝ িছল েখজুর গাছ| প্রিতিট করূব দূেতর দুিট কের মুখ িছল| 19 করূব
দূেতর একিট মুখ িছল মানুেষর মত যা েখজুর গােছর িদেক মুখ কের িছল| অনয্ মুখিট িসংেহর মত যা
অপর িদেকর েখজুর গােছর িদেক মুখ কের িছল| এসব আকৃিত মিন্দেরর চারধাের েখাদাই করা িছল|
20 েমজ েথেক দরজার উপর পযর্ন্ত পিবত্র � স্থােনর সমস্ত েদওয়ােল করূব দূত ও েখজুর গােছর আকৃিত
েখাদাই করা িছল|

21 পিবত্র স্থােনর দুই ধােরর েদওয়ালগুেলা িছল বগর্াকৃিত| পিবত্রতম স্থােনর সামেন একিট িজিনষ িছল
যা েদখেত 22অেনকটা কােঠর ৈতরী একিট েবদীর মত যা উচ্চতায় 3 হাত ও লম্বায়় 2 হাত এবং চওড়ায়
2 হাত| এর ধারগুিল এবং িভিত্ত কােঠর ৈতরী িছল| পুরুষিট আমায় বলেলন, “এইিট েসই েটিবল যা প্রভুর
সামেন রেয়েছ|”

23পিবত্র স্থােন ও সবর্ােপক্ষা পিবত্র স্থােন েজাড়া দরজা িছল| 24প্রিতিট েছাট দরজা িনেজর েথেক খুেল
েযেত পারত|প্রিতিট দরজায় প্রকৃতপেক্ষ দুিট চএাকােরআবত্তর্ নশীল দরজার হাতল িছল| 25এছাড়াও পিবত্র
স্থােনর দরজাগুিলেত করূব দূত ও েখজুর গাছ েখাদাই করা িছল| এগুিল েদওয়ােল েখািদত আকৃিতর মত
িছল| গাড়ী বারান্দার সামেন িছল কােঠর ছাদ| 26 েসখানকার জানালাগুিলর চার ধাের কাঠােমা িছল এবং

* 41:12: সীমাবদ্ধ স্থান একিট স্থান েযিট শুধুমাত্র যাজকেদর জনয্ সীমাবদ্ধ িছল|
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বারান্দার উভয় পােশর েদওয়ােল বারান্দার ছােদ ও মিন্দেরর চার ধােরর ঘরগুিলেত েখজুর গােছরআকৃিত
িছল|

42

যাজকেদর কামরা
1 তারপর েসই পুরুষিট উত্তর িদেকর প্রেবশ দ্বােরর মেধয্ িদেয় আমােক বাইেরর প্রাঙ্গেণ িনেয় এল|

েস আমােক পিশ্চম িদেকর অেনক কামরা রেয়েছ এমন এক প্রাঙ্গেণ িনেয় চলল েযিট িনিষদ্ধ জায়গার
পিশ্চেম এবং উত্তেরর প্রাঙ্গেণর িদেক িছল| 2 পাথেরর ৈতরী বাড়ীিট লম্বায়় 100 হাত ও চওড়ায় 50 হাত
িছল| েলাক জন প্রাঙ্গেণর উত্তর িদক িদেয় এেত প্রেবশ করত| 3 পাথেরর ৈতরী বাড়ীিট িছল িতনতলা উঁচু
এবং তােত ঝুল বারান্দা িছল| 20 হাত মােপর িভতেরর প্রাঙ্গণিট িছল ঐ বাড়ী ও মিন্দেরর মধয্স্থােন| অনয্
িদেকর কামরাগুিল বাইেরর প্রাঙ্গেণর শান বঁাধান জায়গািটর িদেক মুখ কের িছল| 4 প্রেবশ পথিট উত্তর
িদেক থাকা সেত্ত্বও, প্রেস্থ 10 হাত ও ৈদেঘর্য্ 100 হাত একিট রাস্তা প্রাঙ্গণিটর দিক্ষণ পাশ বরাবর চেল
িগেয়িছল| 5-6 েযেহতু দালানিটর উচ্চতায় িতনতল িবিশষ্ট িছল এবং তােত বাইেরর প্রাঙ্গেণর মত থাম িছল
না তাই উপেরর কামরাগুিল মেধয্র ও তলার কামরাগুিলর েথেক িপছেনর িদেক িছল| উপেরর তল প্রেস্থ
মেধয্র তেলর েচেয় এবং মেধয্র তল প্রেস্থ নীেচর তেলর েচেয় সরু িছল কারণ েসই স্থােন ঝুল বারান্দা
িছল| 7 তার বাইের িছল এক েদওয়াল, যা কামরাগুিলর সােথ সমান্তরাল ভােব বাইেরর প্রাঙ্গেণ বরাবর
িগেয়িছল| কামরাগুিলর সামেন তা 50 হাত পযর্ন্ত িবসৃ্তত িছল| 8 েয কামরাগুিল বাইেরর প্রাঙ্গন বরাবর
িছল তারা ৈদেঘর্য্ 50 হাত যিদও মিন্দেরর িদেকর দালানিট সমূ্পণর্ ৈদেঘর্য্ 100 হাত িছল| 9 দালানিটর পূবর্
িদেক এই কামরাগুিলর তলায় িছল প্রেবশপথ আর তাই েলােক বাইেরর প্রাঙ্গণ েথেক এেত প্রেবশ করেত
পারত| 10 প্রেবশ পথিট িছল প্রাঙ্গেণর গােয় েদওয়ােলর আরেম্ভ|
দিক্ষণ িদেকও, েখালা চত্বের কেয়কিট ঘর িছল এবং কেয়কিট িছল এই ঘরগুিলর সামেন| 11 এই

কামরাগুিলর সামেন একিট সরু রাস্তা িছল| ৈদেঘর্য্ ও প্রেস্থ সমান িছল এবং একই অবস্থােন একই রকম
দরজা িছল এইগুিলেত| 12 বািড়িটর পূবর্িদেক দিক্ষেণর ঘরগুেলা প্রেবেশর িবিভন্ন পথিছল যােত েলাকরা
েদওয়ােলর ধাের েখালা চত্বেরর সরু রাস্তা িদেয় এখােন প্রেবশ করেত পাের|

13 েসই পুরুষিট আমায় বলল, “সীমাবদ্ধ স্থােনর এপােশর এবং ওপােশর উত্তেরর ও দিক্ষেণর
কামরাগুিল পিবত্র| এই কামরাগুিল েসই সব যাজকেদর জনয্ যারা প্রভুর উেদ্দেশয্ ৈনেবদয্ উৎসগর্ কের|
েসই স্থােনই যাজকরা পিবত্র ৈনেবদয্ েভাজন কের এবং েসই স্থােনই তারা পিবত্র ৈনেবদয্গুিল রােখ
কারণ এই স্থান পিবত্র| পিবত্রতম ৈনেবদয্গুিল হল: শসয্ ৈনেবদয্, পাপেমাচন ৈনেবদয্ এবং অপরাধ খণ্ডন
ৈনেবদয্| 14 েয যাজকরা পিবত্র-স্থােন প্রেবশ কের তােদর অবশয্ বাইেরর প্রাঙ্গেন যাবার আেগ পিবত্রস্থােন
েসবার কাপড় খুেল রাখেত হেব| যাজকগণ যিদ মিন্দেরর অনয্ অংেশ, েযখােন অনয্ যাজকরা রেয়েছ
েসখােন েযেত চায়, তেব তােক এই ঘের িগেয় অনয্ েপাষাক পরেত হেব|” তােদর এই রকম অবশয্ই
করেত হেব কারণ তােদর েসবা বস্ত্র হেছ পিবত্র|

বাইেরর প্রাঙ্গণ
15 েসই পুরুষিট মিন্দেরর িভতেরর অংেশর মাপ েনওয়া েশষ কের আমােক পূেবর্র িদেকর দরজার

কােছ এেন েসই সমস্ত জায়গা মাপল| 16 েস পূেবর্র িদক একটা মাপকািঠর সাহােযয্ মাপেল তা লম্বায়় 500
হাত পাওয়া েগল| 17 িতিন উত্তর িদক মাপেল তাও ৈদেঘর্য্ 500 হাত হল| 18 দিক্ষণ িদক মাপেল তাও
লম্বায়় 500 হাত হল| 19 পিশ্চম িদকটাও লম্বায়় 500 হাত হল| 20 তারপর িতিন মিন্দেরর চারধােরর চারিট
েদওয়াল মাপল| েদওয়ালিট লম্বায়় 500 হাত এবং চওড়ায় 500 হাত িছল| এিট পিবত্র স্থানিটেক সাধারণ
স্থােনর েথেক আলাদা কের েরেখিছল|
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43
প্রভু তার প্রজাগেণর মেধয্ বাস করেবন

1 েসই পুরুষিট আমােক পূেবর্র িদেকর প্রেবশ দ্বােরর িদেক িনেয় চলল| 2 েসখােন পূবর্ িদক েথেক
ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর মিহমা এেস উপিস্থত হল| ঈশ্বেরর রব সমুেদ্রর গজর্ েনর মত মেন হল এবং তঁার মিহমার
আেলায় ভূিম আেলািকত হল| 3 এই দশর্নিট িছল েসিটর মত যখন আিম েদেখিছলাম িতিন েজরুশােলম
শহর ধ্বংস করেত এেসিছেলন এবং কবার নদীর ধাের আিম েয দশর্ন েদেখিছলাম েসটার মত| 4 পূবর্
িদেকর দরজা েথেক প্রভুর মিহমা মিন্দেরর মেধয্ এল|

5তারপর আত্মা আমায় তুেল িনেয় েভতেরর প্রাঙ্গেণর মেধয্ িনেয় এল| প্রভুর মিহমা মিন্দর পিরপূণর্ হল|
6 আিম কাউেক মিন্দেরর েভতর েথেক আমার সােথ কথা বলেত শুনলাম| েসই মানুষিট তখনও আমার
পােশ দঁািড়েয়িছল| 7 মিন্দেরর েভতর েথেক আসা েসই রব আমায় বলেলন, “েহ মনুষয্সন্তান, আমার
িসংহাসন ও পাদেদশ সেমত এই আমার স্থান| আিম এই স্থােন ইস্রােয়েলর েলাক জেনর মােঝ িচর কােলর
জনয্ বাস কির| ইস্রােয়ল পিরবার আমার নাম পুনরায় কলিঙ্কত করেব না| রাজারা ও তােদর প্রজারা মূির্ত্ত
পূজা করেব না অথবা এই স্থােন তােদর রাজােদর মৃতেদহ কবরস্থ কের আমার নামেক লিজ্জত করেব
না| 8 তারা আমার েচৗকােঠর পােশ তােদর েচৗকাঠ এবং আমার দরজায় খঁুিটর পােশ তােদর দরজার খঁুিট
লািগেয়আমার নামেক লিজ্জত করেব না| অতীেত েকবল একিট েদওয়াল তােদরআমার কাছ েথেক পৃথক
করত| তাই প্রেতয্কবার পাপ কাজ কের ও ভয়ঙ্কর ঐসব কাজ কের তারা আমার নামেক অপিবত্র কেরেছ|
েসই জনয্ আিম রুদ্ধ হেয় তােদর ধ্বংস কেরিছলাম| 9 এখন তারা তােদর েযৗন পাপ* তােদর রাজােদর
মৃতেদহ আমােদর কাছ েথেক দূের সিরেয় িনেয় যাক্, তাহেল আিম িচর কাল তােদর সেঙ্গ বাস করব|

10 “এখন েহ মনুষয্সন্তান, ইস্রােয়ল পিরবারেক ঐ মিন্দেরর সম্বেন্ধ বল| তাহেল যখন তারা েসই
মিন্দেরর পিরকল্পনার সম্বেন্ধ জানেব তখন তারা তােদর পাপ সম্বেন্ধ লিজ্জত হেব| 11 আর তােদর কৃত
সমস্ত মন্দ কােজর জনয্ তারা লিজ্জত হেব| তারা েসই মিন্দেরর নক্শা সম্বেন্ধ জানুক| জানুক িকভােব তা
গড়া যােব, প্রেবশ দ্বার ও প্রস্থানদ্বার েকাথায় েস সব এবং মিন্দেরর সমস্ত নকশাটাই জানুক| তার িবষেয় েয
িবিধ ও িনয়ম রেয়েছ, তাও তােদর িশিখেয় িদও| এবং প্রেতয্েক েযন েদখেত পায় এবং মিন্দেরর িবিধসমূহ
পালন কের েসই জনয্ এগুিল প্রেতয্েকর জনয্ েলখ| 12 মিন্দর সম্বেন্ধ এই হল িবিধ: এই সীমানার মধয্বতীর্
েয পাহাড়, তার চূেড়ার সমস্ত জায়গাটাও অিত পিবত্র| মিন্দর সম্বেন্ধ িবিধগুিল এই:

েবদীর িবষেয়
13 “লম্বা মাপকািঠ বয্বহার কের হাত েবদীর মাপ এইরকম| েবদীর েগাড়ায় চারিদেক েয গতর্ েখঁাড়া

রেয়িছল তার গভীরতা 1 হাত, প্রেস্থ প্রিত ধাের 1 হাত| তার ধােরর কানা বুেড়া আঙু্গল েথেক কেড়আঙু্গেলর
েয দূরত্ব তার সমান| আর েবদীিট উচ্চতায় এই রকম: 14 মািট েথেক তলার প্রান্ত পযর্ন্ত েগাড়ার মাপ 2
হাত, প্রেস্থ 1 হাত এবং েছাট ধার েথেক বড় ধার মােপ 4 হাত, প্রেস্থ 2 হাত| 15 েবদীেত পিবত্র আগুেনর
জায়গাটা উচ্চতায় 4 হাত| চার েকাণ িশংেযর আকােরর| 16 েবদীেত আগুেনর েয জায়গাটা তা মােপ
ৈদেঘর্য্ 12 হাত এবং প্রেস্থ 12 হাত, আকাের এেকবাের বগর্েক্ষত্র| 17 গা েথেক েবর হওয়া সরু তাকিটও
আকাের বগর্েক্ষত্র, মােপ লম্বায়় 14 হাত ও প্রেস্থ 14 হাত| এর ধারিট প্রেস্থ 1/2 হাত| (এর িভিত্ত যা এেক
িঘের রেয়েছ তা হল প্রেস্থ 2 হাত|) েবদী পযর্ন্ত েয িঁসিড় চেল েগেছ তা পূবর্ িদেক|”

18 তখন েসই পুরুষিট আমায় বলল, “েহ মনুষয্সন্তান, প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথাগুিল বেলন:
�েবদীর জনয্ এই হল আইন, েয সময় তুিম েবদী িনমর্াণ করেব েস সময় েহামবিল উৎসগর্ ও রক্ত িছটােনা
এই অনুসাের েকার|” 19 তুিম সােদাক পিরবােরর জনয্ পাপাথর্ক বিল িহসােব একিট যুব ষঁাড় েদেব| এই
েলাকরা েলবী পিরবারেগাষ্ঠীর যাজক| এই েলাকরা আমার কােছ উৎসগর্ এেন আমার েসবা করেব|� ” প্রভু
আমার সদাপ্রভু এই কথা বেলেছন| 20 “ষঁােড়র িকছুটা রক্ত িনেয় তা েবদীর চার েকােণর চারিট িসং-এ
লাগােব এবং তার চারিদেকর ধােরও লাগােব| এইভােব তুিম অবশয্ েবদী িটেক শুিচ করেব এবং তােক
* 43:9: েযৗন পাপ এটা হয়ত মূির্ত্ত পূজােক অন্তভূর্ ক্ত করেতা|
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গ্রহণেযাগয্ কের েতাল| 21 তারপর পাপাথর্ক বিলর জনয্ েসই ষঁাড় িনেয় তা মিন্দেরর বাইেরর চত্বেরর
উপযুক্ত জায়গায় েপাড়ােব|

22 “িদ্বতীয় িদেন তুিম এক িনেদর্ াষ পুং ছাগ উৎসগর্ করেব| তা হেব পাপাথর্ক বিল| েযভােব যাজক ষঁাড়
বয্বহার কের েবদী শুিচ কেরিছল েসই ভােবই তারা এটা িদেয় েবদী শুিচ করেব| 23 যখন েবদী শুিচকরেণর
কাজ েশষ হেব তখন তুিম িনেদর্ াষ এক যুব ষঁাড় ও তার সােথ এক িনেদর্ াষ পুং েমষ এেন তা উৎসগর্ করেব|
24 তারপর তুিম তা প্রভুর সামেন উৎসগর্ করেব| যাজকরা তার উপের নুন িছটােব| তারপর যাজকরা েসই
ষঁাড় ও পুং েমষেক েহামবিল িহেসেব প্রভুর উেদ্দেশয্ উৎসগর্ করেব| 25 সাত িদেনর প্রেতয্ক িদেনর
পাপাথর্ক বিলর জনয্ তুিম ছাগ উৎসগর্ করেব| এছাড়াও তুিম একিট যুব ষঁাড় ও পােলর পুং েমষ ৈতরী কের
রাখেব| এই সব পশুরা েযন িনেদর্ াষ হয়| 26 সাতিদন ধের যাজকরা েবদীিটেক শুিচ করেব যােত ঈশ্বেরর
উপাসনার জনয্ তা প্রস্তুত হয়| 27 সাত িদেনর পর অষ্টম িদেন যাজক অবশয্ই েহামবিল ও সহভাগীতার
বিল েবদীেত উৎসগর্ করেব| তখন আিম েতামায় গ্রহণ করব|” প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বেলন|

44
ঈশ্বেরর পিবত্রতা

1 তারপর েসই পুরুষিট আমােক মিন্দেরর চত্বেরর পূবর্িদেকর দরজায় িফিরেয় আনল| আমরা দরজায়
িছলাম ও দরজা বন্ধ িছল| 2 প্রভু আমায় বলেলন, “এই দরজা বন্ধ থাকেব এবং এটা েখালা হেব না| েকউ
এর মেধয্ িদেয় প্রেবশ করেব না কারণ প্রভু ইস্রােয়েলর ঈশ্বর| এর মেধয্ িদেয় প্রেবশ কেরেছন এবং েসই
জনয্ই তা বন্ধ রাখেত হেব| 3 েকবল শাসকরা প্রভুর সামেন েভাজ খাবার সময় তার দরজায় বসেত পাের|
েস অবশয্ই প্রেবশ পেথর বারান্দা িদেয় প্রেবশ করেব এবং েসই পথ িদেয়ই বাইের যােব|”

মিন্দেরর পিবত্রতা
4 তারপর েসই পুরুষ আমােক উত্তর িদেকর দরজা িদেয় মিন্দেরর সামেন আনল| আিম েদখলাম

প্রভুর মিহমায় মিন্দর ভের উেঠেছ, আিম উপুড় হেয় মািটেত প্রণাম করলাম| 5 প্রভু আমায় বলেলন,
“েহ মনুষয্সন্তান, যত্ন সহকাের েদখ! েতামার েচাখ ও কান বয্বহার কর| এই িবষয়গুিল েদখ এবং প্রভুর
মিন্দেরর িনয়ম ও িবিধ সম্বেন্ধ আিম যা বিল তা মেনােযাগ িদেয় েশান| মিন্দের েক প্রেবশ করেত পারেব
এবং েক পারেব না েস সম্বেন্ধ িনয়মগুিল সয়ন্ত মেনােযাগ িদেয় েশান| 6তারপর ইস্রােয়েলর সমস্ত অবাধয্
এবং আমার িবিধ অবজ্ঞাকারী েলাকেদর এই বাতর্ া বল| তােদর বল, �প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বেলন:
েহ ইস্রােয়ল পিরবার, েতামরা পূেবর্ েয সমস্ত েনাংরা িজিনষ কেরেছ েসগুিল েতামােদর বন্ধ করেত হেব!
7 েতামরা িবেদশীেদর আমার মিন্দের এেনছ আর েসই েলাকরা প্রকৃতভােব সুন্নত িছল না- তারা িনেজেদর
সমূ্পণর্ভােব আমােক েদয়িন| এই ভােব েতামরা আমার মিন্দর অপিবত্র কেরছ| েতামরা চুিক্ত েভেঙ্গ জঘনয্
কাজ কেরছ আর তারপর রুিট, চির্ব ও রেক্ত ৈনেবদয্ আমােক িদেয়ছ| 8 েতামরা আমার পিবত্র িবষয়গুিলর
পিবত্রতা রক্ষা করিন| না, েতামরা িবেদশীেদর উপের আমার পিবত্র স্থােনর দািয়ত্ব িদেয়ছ|� ”

9 প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বেলন, “েয িবেদশী প্রকৃত অেথর্ সুন্নত নয়, েস আমার মিন্দের আসেব
না- এমনিক ইস্রােয়েলর মেধয্ স্থায়ীভােব বাসকারী েকান িবেদশীও নয়| তােক অবশয্ই সুন্নত হেত হেব
এবং মিন্দের আসার আেগ েস েযন িনেজেক সমূ্পণর্ভােব আমার হােত েদয়| 10অতীেত ইস্রােয়লআমােক
েছেড় িবপেথ েগেল েলবীয়রাও আমােক পিরতয্াগ কেরিছল| ইস্রােয়ল তােদর মূির্ত্তেদর অনুসরণ করার
জনয্ আমায় তয্াগ কেরিছল| েলবীয়রা তােদর েসই পােপর শািস্ত পােব| 11আমার পিবত্র স্থােনর পিরচযর্া
করার জনয্ েলবীয়েদর মেনানীত করা হেয়িছল| তারা মিন্দেরর প্রেবেশর দরজাগুিল পাহারা িদত, মিন্দের
েসবা করত| তারা উৎসেগর্র জেনয্ পশুবিল িদত এবং প্রজােদর জনয্ েহামবিল উৎসগর্ করত| প্রজােদর
সাহাযয্ ও েসবা করার জনয্ তােদর েবেছ েনওয়া হেয়িছল| 12 িকন্তু ঐ েলবীয়রা প্রজােদর আমার িবরুেদ্ধ
পাপ করেত সাহাযয্ কেরিছল| তারা েলাকেদর মূির্ত্ত পূেজায সাহাযয্ কেরিছল! তাই আিম তােদর িবরুেদ্ধ
এই প্রিতশ্রুিত করিছ: �তােদর পােপর জনয্ তারা শািস্ত েভাগ করেব|� ” প্রভু আমার সদাপ্রভুই এই কথা
বেলেছন|
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13 “তাই আমার উেদ্দেশয্ যাজকীয কাজ করার জনয্ েলবীয়রা আমার কােছ ৈনেবদয্ িনেয় আসেব না|
তারা আমার পিবত্র েকান িকছুরই কােছ আসেব না| তারা তােদর জঘনয্ কাজকমর্গুিলর লজ্জা বহন করেব|
14 িকন্তু আিম তােদর আমার মিন্দেরর যত্ন িনেত েদব| তারা মিন্দেরর েযখােন যা করা কতর্ বয্ তাই করেব|

15 “যাজকরা সবাই েলবী পিরবারেগাষ্ঠীর হেলও ইস্রােয়েলর প্রজারা আমার েথেক তােদর মুখ িফিরেয়
িনেল েকবল সােদাক পিরবােরর যাজকরাই আমার পিবত্র স্থােনর যত্ন িনত| তাই েকবল সােদােকর উত্তর
পুরুষরাই আমার জনয্ ৈনেবদয্ উৎসগর্ করেব| তারা েমদ ও রক্ত উৎসগর্ করেত আমার সামেন দঁাড়ােব|”
প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বেলন! 16 “তারা আমার পিবত্র স্থােন প্রেবশ করেব আর আমােক েসবা
করবার জনয্ আমার েটিবেলর কােছ আসেব| আিম তােদর হােত যা িদেয়িছ তারা তা রক্ষা করেব|
17 প্রাঙ্গেণর দরজা িদেয় েভতের ও মিন্দের প্রেবশ করার সময় তারা েযন মসীনার কাপড় পের এবং
িভতেরর প্রাঙ্গেণর দরজায় ও মিন্দের েসবা করার সময় তারা েযন পশেমর ৈতরী েকান িকছু না পের|
18 তারা মাথায় মসীনার পাগড়ী বঁাধেব ও মসীনার জািঙ্গযা পরেব এবং এমন িকছু পরেব না যােত ঘাম
হয়| 19 বাইেরর প্রাঙ্গেণ েলাকেদর কােছ যাবার সময় পিরচযর্া করাকালীন েয কাপড় পরেত হয় তা েছেড়
েফলেব| ঐ কাপড়গুিল পিবত্র ঘেরই েরেখ আসেব এবং অনয্ কাপড় পরেব| এই ভােব তারা েলাকেদর
পিবত্র কাপড়গুিলর স্পশর্ লাভ করেত েদেব না|

20 “এই যাজকরা তােদর মাথা কািমেয় েফলেব না অথবা চুলও লম্বা করেব না| তা করেল মেন হেব
তারা দুঃিখত, প্রভুেক েসবা করার সুেযাগ েপেয় তারা আনিন্দত নয়| যাজকরা েকবল চুল কাটেত পারেব|
21 েকান যাজকই েভতেরর প্রাঙ্গেণ আসার সময় দ্রাক্ষারস পান করেব না| 22 যাজকরা কখনই িবধবা বা
তয্াগপত্র েদওয়া হেয়েছ এমন েকান মিহলােক িবেয় করেব না| তারা েকবল ইস্রােয়ল পিরবােররই েকান
কুমারীেক িবেয় করেত পাের অথবা এমন েকান িবধবােক যার মৃত স্বামী যাজক িছেলন|

23 “যাজকরা অবশয্ই আমার েলাকেদর পিবত্র ও সধারণ িজিনেসর মেধয্ প্রেভদ িক তা িশক্ষা েদেব|
েকানিট শুিচ, েকানিট অশুিচ তা জানেতও তারা অবশয্ েলাকেদর সাহাযয্ করেব| 24 যাজকরা িবচারসভায়
িবচারক হেব; প্রজােদর িবচার করার সময় আমার িবিধ অনুসরণ করেব| তারা আমার সমস্ত পেবর্ আমার
িবিধ িনয়মগুিল পালন করেব| তারা আমার িবশ্রােমর িবেশষ িদনেক সম্মান করেব ও তা পিবত্রভােব যাপন
করেব| 25 তারা েকান মৃত বয্িক্তর কােছ িগেয় িনেজেদর অশুিচ করেব না| িকন্তু মৃত বয্িক্ত যিদ তােদর
বাবা, মা, পুত্র, কনয্া, ভাই অথবা অিববািহত েবান হয় তেব তারা অশুিচ হেত পাের| 26 শুিচ হেল পের
যাজকেদর সাত িদন অেপক্ষা করেত হেব| 27তারপর েস েসই পিবত্রস্থােন িফের েযেত পাের িকন্তু েযিদন
েস পিবত্রস্থােনর পিরচযর্া করেত েভতেরর প্রাঙ্গেণ যােব, েসই িদন তােক িনেজর জনয্ পাপাথর্ক বিল
উৎসগর্ করেত হেব|” প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথাগুিল বেলেছন|

28 “েলবীয়েদর অিধকাের েয জিম আেছ তার সম্বেন্ধ: আিমই তােদর সম্পিত্ত; তুিম ইস্রােয়েলর
েলবীয়েদর েকান সম্পিত্ত েদেব না| ইস্রােয়েল আিমই তােদর আিধকার| 29 তারা শসয্ ৈনেবদয্, পাপাথর্ক
ৈনেবদয্ ও েদাষাথর্ক ৈনেবদয্ খাবার জনয্ পােব| ইস্রােয়েলর েলােক প্রভুেক যা িকছুই েদয় তা তােদরই
হেব| 30 ফসল েতালার পর, সমস্ত রকম শেষয্র প্রথম অংশ যাজকেদর হয়| েতামরা ও েতামােদর প্রথম
শেষয্র ভাগ যাজকেদর েদেব| একাজ েতামােদর গৃেহ আশীবর্াদ আনেব| 31 স্বাভািবক ভােব মারা েগেছ
বা বনয্ পশুেত কামেড় িঁছেড়েছ এমন েকান পািখ বা পশুর মাংস যাজকরা অবশয্ খােব না|

45
পিবত্র কােজ বয্বহােরর জনয্ ভূিম বণ্ট্ন

1 “ইস্রােয়ল পিরবােরর জনয্ েতামার জিম বণ্ট্ন করা উিচৎ |* েসই সময়, জিমর একিট অংশ পৃথক
কের রাখেব যা প্রভুর জনয্ পিবত্র হেব| েসই জিমর মাপ ৈদেঘর্য্ 25,000 হাত ও প্রেস্থ 20,000 হাত
হেব: জিমর সবটাই হেব পিবত্র| 2 ৈদেঘর্য্ ও প্রেস্থ 500 হাত কের একিট চারেকাণা জায়গা মিন্দেরর জনয্
বয্বহার করা হেব| মিন্দেরর চারধাের 50 হাত চওড়া একিট েখালা জায়গা থাকেব| 3 েসই পিবত্র জায়গার
* 45:1: ইস্রােয়ল � উিচৎ আক্ষিরক অেথর্, “জিম অিধকার করবার জনয্ ঘঁুিট চােলা|” েলাকেদর মেধয্ যথাথর্ ভােব জিম বণ্ট্ন করবার
এটা একটা প্রথা িছল বা উপায় িছল|
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মেধয্ তুিম একিট 25,000 হাত দীঘর্ ও 10,000 হাত প্রেস্থর জিম মাপেব- মিন্দরটা এই জায়গােতই হেব|
মিন্দেরর এই জায়গািট হেব পিবত্রতম স্থান|

4 “পিবত্র স্থােনর এই অংশিট যাজক ও মিন্দেরর ভৃতয্েদর জনয্; যারা প্রভুর েসবা করার জনয্ এিগেয়
আেস| েসটা যাজকেদর ঘেরর জনয্ ও মিন্দেরর জনয্| 5 আেরকিট স্থান যা মােপ 25,000 হাত দীঘর্ ও
10,000 হাত চওড়া তা হেব েলবীয়েদর জনয্, যারা মিন্দের েসবা কের| েসই জিম েলবীয়েদর অিধকাের
থাকেব এবং বাস করবার জনয্ তােদর শহর হেব|

6 “েসই শহরেক তুিম 25,000 হাত লম্বা ও 5000 হাত চওড়া একিট েক্ষত্র েদেব| এটা হেব সমস্ত
ইস্রােয়ল পিরবােরর জনয্| 7 পিবত্র স্থােনর উভয় পােশ্বর্ এবং শহরিটর জিমর একিট ভােগ শাসেকর
অংশ থাকেব| েসই স্থানিট হেব পিবত্রস্থােনর পােশ ও পূবর্ ও পিশ্চম শহেরর সীমানা| ইস্রােয়েলর েকান
পিরবারেগাষ্ঠীর অিধকােরর জিম যত চওড়া, এ জিমও িঠক ততটাই চওড়া হেব| তা পিশ্চম সীমা েথেক
পূবর্ সীমা পযর্ন্ত িবসৃ্তত হেব| 8 এই জিম হেব ইস্রােয়েলর শাসকেদর সম্পিত্ত| েসই জনয্ শাসকেদর
আমার প্রজােদর জীবন কষ্টকর কের েতালার প্রেয়াজন হেব না| িকন্তু তারা েসই জিম ইস্রােয়লেক তােদর
পিরবারেগাষ্ঠীর জনয্ েদেব|”

9প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথাগুিল বেলেছন, “ইস্রােয়েলর শাসকরা, যেথষ্ট হেয়েছ আরআমার েলাক
জেনর প্রিত িহংস্র েহােযা না! ইস্রােয়লেক তােদর পিরবার েগাষ্ঠীগুিলর জিম দাও|” প্রভু আমার সদাপ্রভু
এই কথাগুিল বেলেছন|

10 “েলাক ঠকােনা বন্ধ কর| সিঠক পাল্লা ও মাপ বয্বহার কর| 11ঐফার (শুকেনা িজিনস মাপার জনয্
পাত্র) ও বাত (তরল িজিনস মাপার পাত্র) এর মাপ েযন এক হয়| বাত ও ঐফা েযন উভেয়ই েযন 1/10
েহামার হয়| ঐ মাপগুিল েযন েহাসেরর মাপ অনুসােরই হয়| 12 এক েশকল 20 েগরার সমান| এক িমনা
60 েশকেলর সমান, তা অবশয্ই 20 েশকল েযাগ 25 েশকল েযাগ 15 েশকেলর সমান হয়|

13 “এই িবেশষ ৈনেবদয্গুিল েতামরা অবশয্ই েদেব:

প্রেতয্ক েহাসর গম েথেক 1/6 ঐফা গম দাও|
প্রেতয্ক েহাসর বািলর্ েথেক 1/6 ঐফা বািলর্ দাও|
14 প্রিত েকার ওিলভ েতেলর জনয্ 1/10 বাত পিরমাণ ওিলভ েতল|
মেন েরেখা: দশ বােত এক েহাসর হয়| দশ বােত এক েকার হয়|
15 ইস্রােয়েলর চারণ ভূিমেত চের
এমন প্রিতিট 200 েমষ েথেক একিট কের েমষ|

“এই িবেশষ ৈনেবদয্গুিল শসয্ ৈনেবদয্, েহামবিলর ৈনেবদয্ ও সহভাগীতার ৈনেবদয্র জনয্| এইসব
ৈনেবদয্ েলাকেদর শুিচ করবার জনয্|” প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বেলন|

16 “নগেরর প্রেতয্েক এই উপহার েদবার জনয্ ইস্রােয়েলর শাসেকর সেঙ্গ েযাগ েদেব| 17 িকন্তু িবেশষ
পিবত্র িদেনর জনয্ যা প্রেয়াজন তা অবশয্ই শাসক েদেব| শাসক অবশয্ই উৎসেবর িদনগুিলর জনয্,
অমাবসয্া ও িনস্তারপেবর্র জনয্, এবং ইস্রােয়েলর পিরবােরর সমস্ত িবেশষ উৎসেবর জনয্ েহামবিল, শসয্
ৈনেবদয্ এবং েপয় ৈনেবদয্র েযাগান েদেব| ইস্রােয়ল পিরবারেক পিবত্র করার জনয্ েয পাপাথর্ক ৈনেবদয্,
শসয্ ৈনেবদয্, েহামবিল ও সহভাগীতার ৈনেবদয্র প্রেয়াজন তা অবশয্ই েযাগােব|”

18প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বেলন, “প্রথম মােসর প্রথম িদেন তুিম একিট িনখঁুত ষঁাড় েনেব; মিন্দর
পিবত্র করেত তা বয্বহার কর|” 19 যাজক পাপাথর্ক বিল েথেক িকছুটা রক্ত িনেয় তা মিন্দেরর েচৗকােঠ,
েবদীর চার েকােণ এবং েভতেরর প্লাঙ্গেনর দরজার েচৗকােঠ লাগােব| 20 েসই মােসর সপ্তম িদেনও তুিম
অজ্ঞােত েয বয্িক্ত পাপ কেরেছ ও েয অেবাধ তার জনয্ ঐ একই কাজ করেব| এই ভােব তুিম েসই মিন্দর
শুিচ করেব|

িনস্তারপেবর্র ৈনেবদয্
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21 “প্রথম মােসর 14তম িদেন তুিম িনস্তারপবর্ পালন করেব| খািমরিবহীন রুিটর েভােজর পবর্ও েসই
সময় শুরু হয় আর সাত িদন ধের চেল| 22 েসই সময় শাসক িনেজর জনয্ ও ইস্রােয়েলর েলাকেদর জনয্
পাপেমাচন ৈনেবদয্ িহসােব একিট ষঁাড় উৎসগর্ করেব| 23উৎসেবর সাত িদেনর প্রেতয্কিদন শাসক িনখঁুত
সাতিট ষঁাড় ও একিট পুং েমষ সরবরাহ করেব| েসই গুিল প্রভুর উেদ্দেশয্ েহামবিল রূেপ উৎসগর্ করা হেব|
এছাড়াও, প্রেতয্কিদন তােক একিট কের পুং ছাগও অবশয্ই উৎসগর্ করবার জনয্ িদেত হেব| 24 শাসক
প্রেতয্ক ষঁােড়র সােথ শসয্ ৈনেবদয্ িহসােব এক ঐফা বািলর্ এবং প্রিত েমেষর সােথ এক ঐফা পিরমাণ
বািলর্ েদেব| শাসক প্রেতয্ক ঐফার শেসয্র সােথ এক িহন পিরমাণ েতলও েদেব| 25 িনস্তারপেবর্র সাত
িদনই শাসক ঐ একই কাজ করেব| সপ্তম মােসর 15তম িদেন ঐ উৎসব শুরু হয়| এই ৈনেবদয্গুিল হেব
পাপাথর্ক ৈনেবদয্, েহামবিলর ৈনেবদয্, শসয্ ৈনেবদয্ ও েতল উৎসগর্|”

46
িনস্তারপেবর্র ৈনেবদয্

1 প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বেলন, “িভতেরর প্রাঙ্গেণর পূেবর্র িদেকর দরজা সপ্তােহ কাজ করার
ছয় িদন বন্ধ থাকেব িকন্তু িনস্তারপেবর্র িদন ও অমাবসয্ায় তা খুেল েদওয়া হেব| 2 শাসক েসই দরজার
অিলন্দ িদেয় িগেয় েচৗকােঠ দঁাড়ােব| যাজক তখন শাসেকর েসই েহামবিল ও সহভাগীতার ৈনেবদয্ উৎসগর্
করেব| শাসক িকন্তু দরজার মুেখ উপাসনা করেব এবং তারপর বাইের যােব| সূযর্য্াস্ত পযর্ন্ত েসই দরজা
বন্ধ করা হেব না| 3 সাধারণ েলাকরাও িনস্তারপেবর্র িদেন ও অমাবসয্ার িদেন েসই দরজায় দঁািড়েয় প্রভুর
উপাসনা করেব|

4 “শাসক িনস্তারপেবর্র িদন প্রভুেক উৎসগর্ করার জনয্ অবশয্ই ছিট িনেদর্ াষ েমষশাবক ও িনখঁুত পুং
েমেষর েযাগান েদেব| 5 ৈনেবদয্ িহসােব েমেষর সােথ তােক এক ঐফা শসয্ িদেত হেব তেব েমষশাবেকর
সােথ েদওয়া শসয্ ৈনেবদয্র পিরমাণ শাসেকর ইচ্ছানুসােরই হেব| িকন্তু প্রিত ঐফা শেসয্র সােথ িতিন
অবশয্ই এক িহন পিরমাণ েতল েদেবন|

6 “অমাবসয্ার িদন তােক এক িনেদর্ াষ যুব ষঁাড়, ছিট েমষশাবক ও একিট পুং েমষ উৎসগর্ করেত হেব|
7 শাসক প্রিত ষঁােড়র সােথ ও প্রিত পুং েমেষর সেঙ্গ এক এক ঐফা শসয্ আনেব| েমষশাবেকর সােথ েয
শসয্ ৈনেবদয্ িদেত হেব তার পিরমাণ শাসেকর ইচ্ছানুযায়ী হেত পাের িকন্তু প্রিত ঐফা শেসয্র সেঙ্গ তােক
অবশয্ই এক িহন পিরমাণ েতল িদেত হেব|

8 “েঢাকার সময় শাসক অবশয্ই পূবর্ িদেকর দরজার বারান্দায় প্রেবশ করেব এবং েসই িদক িদেয়ই
েবিরেয় আসেব|

9 “িবেশষ পেবর্র সময় সাধারণ মানুষ যখন প্রভুর সেঙ্গ সাক্ষাৎ করেত আেস, তখন েয বয্িক্ত উপাসনা
করার জনয্ উত্তেরর দরজা িদেয় প্রেবশ কের েস দিক্ষেণর দরজা িদেয় বাইের যােবআর েয বয্িক্ত দিক্ষেণর
দরজা িদেয় প্রেবশ কের েস উত্তেরর দরজা িদেয় বাইের যােব| েয পেথ প্রেবশ করা হেয়েছ েসই পথ িদেয়
েকউ েযন বাইের না যায়| প্রেতয্ক বয্িক্ত েযন েসাজা পথ চেল বাইের বার হয়| 10 শাসক েলাকেদর মেধয্
থাকেব| েলােকরা েভতের প্রেবশ করেল শাসকও প্রেবশ করেব এবং তারা বার হেল েসও বার হেব|

11“পেবর্র সময় এবং িবেশষ িবেশষ সমােবেশর সময় প্রিতিট বৃষ-বতেসর সেঙ্গ একঐফা শসয্ ৈনেবদয্
এবং প্রিত পুং েমেষর সেঙ্গও এক ঐফা কের শসয্ ৈনেবদয্ উৎসগর্ করেত হেব| েমষশাবেকর সােথ শসয্
ৈনেবদয্র পিরমাণ েয বয্িক্ত ঐিট উৎসগর্ করেছ তার ইচ্ছানুযায়ী হেত পাের িকন্তু তােক প্রিত ঐফা শেসয্র
সেঙ্গ অবশয্ই েযন এক িহন পিরমাণ েতল িদেত হেব|

12 “শাসক যখন প্রভুর উেদ্দেশয্ িনেজর ইচ্ছানুসাের উপহার আেন তখন তা েহামবিল, সহভাগীতার বিল
বা মেনর ইচ্ছানুযায়ী উৎসগর্ হেত পাের- এর জনয্ পূবর্ িদেকর দরজা েখালা থাকেব| শাসক িনস্তারপেবর্র
মত তার েহামবিল ও সহভাগীতার বিল উৎসগর্ করেব এবং েস চেল েগেল দরজা বন্ধ কের েদওয়া হেব|

প্রিত িদেনর ৈনেবদয্
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13 “প্রিতিদন তুিম একিট িনেদর্ াষ এক বৎসর বয়স্ক েমষশাবেকর েযাগান েদেব| তা প্রভুর উেদ্দেশয্
েহামবিল রূেপ উৎসগর্ করা হেব| প্রিত সকােল তার েযাগান েদেব| 14 তাছাড়া প্রিত িদন সকাল েবলা
েমষশাবেকর সেঙ্গ শসয্ ৈনেবদয্ও উৎসগর্ করেব| গম েভজাবার জনয্ প্রিত 1/6 ঐফা গেমর সেঙ্গ 1/3
িহন পিরমান েতলও েতামােক িদেত হেব| এ হেব প্রভুর উেদ্দেশয্ প্রিত িদেনর জনয্ উৎসগীর্কৃত শসয্
ৈনেবদয্| 15 তারা িচরকাল প্রিত সকাল েবলা েমষশাবক, শসয্ ৈনেবদয্, ও েতল েহামবিল উৎসগর্ করার
জনয্ েদেব|”

শাসকেদর উত্তরািধকার সম্পির্কত িবিধ সমূহ
16 প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বেলন, “যিদ শাসক তার জিমর েকান অংশ তার পুত্রেক েদয়, তেব

েসই অংশ পুত্রেদর সম্পিত্ত হেব| 17 িকন্তু শাসক যিদ েসই জিমর অংশ উপহার িহসােব তার েকান এক
দাসেক েদয় তেব তা েকবল মুিক্তর বছর* পযর্ন্ত েসই দােসর অিধকাের থাকেব তারপর তা শাসেকর কােছ
েফরত যােব| েকবল শাসেকর পুত্ররাই উপহােরর স্থায়ী অিধকারী হেত পাের| 18 শাসক েলাকেদর েকান
জিম েনেব না বা তােদর েজারপূবর্ক জিম েছেড় েযেত বাধয্ করেব না| শাসক েকবল মাত্র তার িনেজর
জিমর িকছু অংশ তার পুত্রেদর েদেব এবং এই ভােব আমার েলাকরা তােদর জিম ছাড়েত বাধয্ হেব না|”

িবেশষ রান্নার ঘর
19 েসই পুরুষ আমায় দরজার পােশর প্রেবশ পেথ চািলত কের উত্তর িদেক যাজকেদর জনয্ েয পিবত্র

ঘরগুিল আেছ েসইখােন িনেয় েগেলন| েসখােন পিশ্চম প্রােন্তর সরু রাস্তািটেতআিম একটা স্থান েদখলাম|
20 েসই পুরুষিটআমায় বলল, “এইস্থােন যাজকেদর েদাষেমাচেনর বিল ও পাপেমাচেনর বিল অবশয্ েসদ্ধ
করেত হেব| তারা শসয্ ৈনেবদয্ েপাড়ােব, তাই তােদর এইসব ৈনেবদয্ প্রাঙ্গেণ িনেয় আসার দরকার হেব
না| তারা এইসব পিবত্র িজিনষ বাইের আনেব না েযখােন েলােকরা থােক|”

21 তখন েসই পুরুষিট আমােক বাইেরর প্রাঙ্গেণ এেন প্রাঙ্গেণর চারধাের চািলত করল| আিম বড়
প্রাঙ্গণিটর চার েকােণ েছাট েছাট প্রাঙ্গণ েদখেত েপলাম| 22 প্রিত প্রাঙ্গেণর েকােণ একিট কের েছাট
েঘরা জায়গা িছল| প্রিতিট েছাট প্রাঙ্গণ লম্বায়় 40 হাত ও চওড়ায় 30 হাত কের িছল| চারিট স্থােনরই মাপ
এক| 23প্রিতিট েছাট চার বারান্দার চারধার ইঁেটর েদওয়ােল েঘরা িছল| ইঁেটর েদওয়ােল স্থােন স্থােন রান্নার
জায়গা িছল| 24 েসই পুরুষিট আমায় বলল, “এই রান্না ঘরগুিলেতই, মিন্দেরর েসবকরা েলাকরা েয সব
উৎসগর্গুিল আনেব েসগুিল েসদ্ধ করেব|”

47
মিন্দর হেত প্রবাহমান জেলর ধারা

1 েসই পুরুষিট আমায় আবার মিন্দেরর প্রেবশস্থােন িনেয় এল| আিম মিন্দেরর পূেবর্র দরজার নীেচ
িদেয় জল বেয় আসেত েদখলাম| (মিন্দেরর সমু্মখভাগ পূবর্ িদেক মুখ করা|) জেলর ধারা মিন্দেরর দিক্ষণ
িদক েথেক বেয় েবদীর দিক্ষণ িদক পযর্ন্ত যািচ্ছল| 2 েসই পুরুষিট আমায় উত্তর িদেকর দরজা িদেয় িনেয়
িগেয় পূবর্ িদেকর বাইেরর দরজার বাইের চারধার েদখােলন| জল দরজার দিক্ষণ িদক েথেক বইিছল|

3 েসই পুরুষিট একিট মাপার িফেত িনেয় পূবর্ িদেক হঁাটল| তারপর 1000 হাত দূরত্ব েমেপ আমােক
জেলর মেধয্ িদেয় েসই স্থােন েহঁেট েযেত বলল| েসখানকার জেলর গভীরতা েগাড়ািল পযর্ন্ত িছল| 4 েসই
পুরুষিট আরও 1000 হাত েমেপ আমােক েসই স্থােন জেলর মেধয্ েহঁেট েযেত বলল; েসখােন জল
আমার হঁাটু পযর্ন্ত উঠল| তারপর েস আরও 1000 হাত েমেপ েসই স্থােন আমােক জেলর মেধয্ েহঁেট
েযেত বলল| েসখােন জল আমার েকামর পযর্ন্ত উঠল| 5 তারপর েসই পুরুষিট আরও 1000 হাত মাপল,
িকন্তু েসখানকার জল পার হেয় যাবার পেক্ষ খুব গভীর িছল| জল েসখােন নদীর মত বেয় যািচ্ছল, সঁাতের

* 46:17: মুিক্তর বছর এেক �জুিবিল� ও বলা হয়| প্রিত 50 বছের ইস্রােয়লীয়েদর তােদর ক্রীতদাসেদর মুিক্ত িদেত েহাত যিদ তারা
ইস্রােয়লী েহাত| এছাড়াও েলাকরা সমস্ত জিম িফিরেয় িদত েসই ইস্রােয়লী পিরবারেক যারা আিদেত এই জিমর মািলক িছল|
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যাবার পেক্ষ যেথষ্ট গভীর, িকন্তু পার হেয় যাবার পেক্ষ খুব েবশী গভীর| 6 তখন েসই পুরুষিট আমায়
বলল, “েহ মনুষয্সন্তান, তুিম যা েদখেল তা িক মেনােযাগ সহকাের েদেখছ?”
তারপর েসই পুরুষিট আমায় নদীর ধাের িনেয় েগল| 7আিম েসই নদীর ধার িদেয় েহঁেট েযেত েযেত

েসই জেলর দুধাের অেনক গাছ েদখেত েপলাম| 8 েসই পুরুষিটআমায় বলল, “এই জেল পূবর্ িদেক অরাবা
তলভূিম পযর্ন্ত বেয় যােচ্ছ| 9 এই জল মৃতসাগের বেয় যােচ্ছ এবং েসিট েসই সমুেদ্রর জলেক পিরষ্কার ও
সেতজ কের তুলেব| এই জেল অেনক মাছ থাকেব এবং নদীিট েয সমস্ত জায়গা িদেয় বেয় েগেছ েসখােন
সব রকেমর জীবজন্তু বাস কের| 10 তুিম ঐন্-গদী েথেক ঐন্-ইগ্লিযম পযর্ন্ত নদীর দুধাের েজেলেদর
েদখেত পােব| তুিম তােদর জাল েফেল িবিভন্ন রকেমর মাছ ধরেতও েদখেব| ভূমধয্সাগেরর মেতাই মৃত
সাগেরও বহু প্রকােরর মাছ থাকেব| 11 িকন্তু পঁােকর জায়গা ও েছাট েছাট জলাভূিমগুিল পিরষ্কার হেব
না, তা েনানতা হেয় ওঠার জনয্ েছেড় েদওয়া আেছ| 12 নদীর দুধাের সব রকেমর ফেলর গাছ জন্মােব|
তােদর পাতা কখনও খেস পড়েব না| ঐ গাছগুিল ফল েদওয়াও বন্ধ করেব না| গাছগুিলেত প্রিত মােসই
ফল ধরেব কারণ গাছগুিলর জনয্ েয জল প্রেয়াজন তা মিন্দর েথেক আেস| গাছগুিলর ফল খাদয্ িহেসেব
বয্বহার করা হেব এবং তােদর পাতাগুেলা েরাগ আেরাগয্ করবার জনয্ বয্বহৃত হেব|”

িবিভন্ন পিরবারেগাষ্ঠীর জনয্ জিমর ভাগ
13 প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বেলন, “তুিম ইস্রােয়েলর বােরা পিরবারেগাষ্ঠীর মেধয্ এই সীমা

অনুসাের জিম ভাগ করেব| েযােষেফর জনয্ দুই অংশ থাকেব|” 14 তুিম জিম সমান ভােগ ভাগ করেব|
আিম এই জিম েতামােদর পূবর্পুরুষেদর েদব বেল প্রিতশ্রিত িদেয়িছলাম বেলই তা েতামােদর িদিচ্ছ|

15 “জিমর সীমানা এইরকম: উত্তর িদেক তা িহত্ েলােনর পেথ ভূমধয্সাগর পযর্ন্ত যােব েযখােন রাস্তা
ঘুের েগেছ হমাৎ, সদাদ, 16বেরাথা, িসব্রিযম (যা দেম্মশক ও হম্মােতর সীমার মেধয্ অবিস্থত) এবং হৎসর-
হত্তীেকান, েযটা েহৗরেণর সীমানায় অবিস্থত| 17 সুতরাং েসই সীমানা সমুদ্র েথেক দেম্মশেকর সীমানার
উত্তরিদেক অবিস্থত হৎেসার ঐনন পযর্ন্ত যােব| আর হমােতর সীমা হেচ্ছ ঐ উত্তর প্রান্ত|

18 “পূবর্ িদেকর েসই সীমা হৎেসার ঐনন অথর্াৎ েহৗরণ ও দেম্মশেকর মধয্ েথেক িগিলয়দ ও ইস্রােয়ল
েদেশর মেধয্ যদর্ ন নদীর ধার বরাবর পূবর্ সমুেদ্রর িদেক একদম তামর পযর্ন্ত| এ হেব পূবর্ সীমা|

19 “দিক্ষণ িদেক, সীমা হেব তামর েথেক মরীবা কােদেশর হ্রদ পযর্ন্ত| তারপর তা িমশেরর নদী েথেক
ভূমধয্সাগর পযর্ন্ত যােব| এটা হেব দিক্ষণ িদেকর সীমা|

20 “আর পিশ্চম পােড় ভূমধয্সাগর এেকবাের লীেবা হমােতর সামেন পযর্ন্ত সীমাস্বরূপ| এটা হেব
পিশ্চেমর সীমানা|

21 “এইভােব েতামরা ইস্রােয়ল পিরবারেগাষ্ঠীর জনয্ েতামােদর মেধয্ জিম ভাগ কের েদেব|
22 েতামােদর সম্পিত্ত িহসােব এটা েতামরা েতামােদর মেধয্ এবং েতামােদর মেধয্ েয িবেদশীরা বাস
কের যােদর সন্তান-সন্তিত আেছ তােদর মেধয্ বণ্ট্ন কের েদেব| এই িবেদশীরা েসখানকার বািসন্দা তােদর
ইস্রােয়লীয় বেল গনয্ হেব| ইস্রােয়ল পিরবারেগাষ্ঠীর মেধয্ তােদর তুিম িকছু জিম ভাগ কের েদেব| 23 েসই
বািসন্দারা েযখােন বাস কের, েসখানকার পিরবারেগাষ্ঠী তােদর িকছু জিম েদেব|” প্রভু আমার সদাপ্রভুই
এই কথা বেলেছন|

48
ইস্রােয়ল পিরবারেগাষ্ঠীর জিম

1-7 “উত্তর িদেকর সীমা পূবর্িদেক ভূমধয্সাগর হেত িহত্ েলান ও হমােতর পেথ এবং েশেষ হৎসর ঐনন
পযর্ন্ত েগেছ| এটা দেম্মশক ও হমােতর মধয্বতীর্ সীমােত| এই দেলর পিরবারেগাষ্ঠীর জিম এই সীমার পূবর্
েথেক পিশ্চম পযর্ন্ত যােব| উত্তর েথেক দিক্ষেণ এখানকার পিরবারেগাষ্ঠীরা হল: দান, আেশর, নপ্তািল,
মনঃিশ, ইফ্রিয়ম, রূেবণ ও িযহূদা|

জিমর িবেশষ অংেশর কথা
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8 “জিমর পরবতীর্ অংশ িবেশষ উেদ্দেশয্ বয্বহার জনয্ রেয়েছ| এই জিম িযহূদার দিক্ষেণ অবিস্থত| এর
েক্ষত্র উত্তর েথেক দিক্ষেণ লম্বায়় 25,000 হাত এবং পূবর্ েথেক পিশ্চেম এর চওড়া ততটাই যতটা জিম
অনয্ পিরবারেগাষ্ঠীর অিধকাের| এই জিমর মধয্ভােগ মিন্দরিট রেয়েছ| 9 েতামরা এই জিম প্রভুর উেদ্দেশয্
উৎসগর্ করেব| এর মাপ লম্বায়় 25,000 হাত এবং চওড়ায় 20,000 হাত| 10 জিমর এই িবেশষ অংশ
যাজক গন ও েলবীয়েদর মেধয্ বণ্ট্ন কের েদওয়া হেব|

“যাজকরা এই জিমর এক অংশ পােব| েসই জিম উত্তের লম্বায়় হেব 25,000 হাত, চওড়ায় পিশ্চেম
10,000 হাত, পূবর্িদেক চওড়ায় 10,000 হাত এবং দিক্ষেণ লম্বায়় 25,000 হাত| এই জিমর মেধয্ই প্রভুর
মিন্দরিট হেব| 11 এই জিম সােদােকর উত্তরপুরুষেদর জনয্| এই েলাকরা আমার পিবত্র যাজক িহসােব
মেনানীত কারণ তারা েযসময় ইস্রােয়লীয়রা আমায় পিরতয্াগ কের, েস সমেয়ও তারা আমায় েসবায় রত
িছল| েলবী পিরবারেগাষ্ঠীর েলাকেদর মত সােদােকর পিরবার আমায় পিরতয্াগ কের যায়িন| 12 জিমর
পিবত্র অংেশর এই ভাগ িবেশষভােব এই যাজকেদর জনয্| এ জিমর অবস্থান েলবীেদর জিমর পােশই|

13 “যাজকেদর পেরই েলবীেদর জনয্ জিমর েয ভাগ থাকেব তা লম্বায়় 25,000 হাত এবং চওড়ায়
10,000 হাত| তারা মােপ সবটাই পােব- অথর্াৎ ৈদেঘর্য্ 25,000 হাত ও প্রেস্থ 20,000 হাত| 14 েলবীয়রা
এই জিমর েকান অংশ িবিক্র বা তা িনেয় বয্বসা করেব না| এই জিম তারা িবিক্র করেত পারেব না এবং
েদেশর এই অংশেক টুকেরা করেত পারেব না| কারণ এই জিম প্রভুর � এটার িবেশষ মূলয্ রেয়েছ, তা
েদেশর উত্তর অংেশ অবিস্থত|

শহেরর সমৃিদ্ধ ভাগ
15 “যাজক ও েলবীয়েদর েদবার পর 25,000 হাত ৈদেঘর্য্র ও 5000 হাত প্রেস্থর মােপর জিম অবিশষ্ট

থাকেব| এই জিম শহেরর জনয্ বা পশুেদর তৃণভূিম বা ঘরবািড় বানােনার জনয্ থাকেব| সাধারণ েলােক
এই জিম বয্বহার করেত পাের| শহরটা এর মাঝখােন হেব| 16 শহেরর মাপগুিল এই: উত্তরিদেক তা হেব
4500 হাত, দিক্ষেণ 4500 হাত, পূেবর্ 4500 হাত এবং পিশ্চেম 4500 হাত| 17 শহের তৃণভূিম থাকেব
আর তা হেব উত্তের ও দিক্ষেণ 250 হাত, পূবর্ ও পিশ্চেম 250 হাত| 18পিবত্র স্থােনর ধাের পূেবর্ ও পিশ্চেম
10,000 হাত কের েয জায়গা পেড় থাকেব তা শহেরর কমীর্েদর জনয্ খােদয্র েযাগান েদেব| 19 শহেরর
কমীর্রা এই জিম চাষ করেব| কমীর্রা ইস্রােয়েলর েয েকান পিরবারেগাষ্ঠীরই হেত পাের|

20 “জিমর এই িবেশষ অংশ হেব একিট বগর্েক্ষত্র েযিট লম্বায়় ও চওড়ায় 25,000 হাত হেব| পিবত্র
অংশিট এবং শহেরর অনয্ অংশিট এই জিমর অন্তভূর্ ক্ত হেব|

21-22 “েসই িবেশষ জিমর িকছু অংশ শহেরর শাসেকর জনয্ থাকেব| জিমর িবেশষ অংশিট বগর্েক্ষত্র
লম্বায়় ও চওড়ায় 25,000 হাত| জিমর িকছু অংশ যাজকেদর, িকছুটা েলবীয়েদর এবং িকছুটা মিন্দেরর
জনয্| এই জিমর মেধয্ মিন্দর থাকেব| জিমর বািকটা েদেশর শাসেকর| িবনয্ামীন ও িযহূদার জিমর মেধয্
েয জায়গা তা শাসক পােব|

23-27 “এই পূেব্বর্ািল্লখ জািতগুিল মতই অবিশষ্ট জািতরা েসই একই পূবর্ ও পিশ্চেমর সীমা পােব| উত্তর
েথেক দিক্ষেণ এই পিরবারেগাষ্ঠীগুিল হল: িবনয্ামীন, িশিমেয়ান, ইষাখর, সবূলূন ও গাদ|

28 “গােদর জিমর দিক্ষণ সীমা তােমার েথেক মরীবা কােদেশর জলাশয়় এবং তারপর িমশেরর েস্রাত
েথেক ভূমধয্সাগর পযর্ন্ত যােব| 29 এবং এই জিমই তুিম ইস্রােয়ল পিরবারেগাষ্ঠীর মেধয্ ভাগ কের েদেব|
েসটাই প্রেতয্ক দল পােব|” প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বেলন|

শহেরর দ্বারগুিল
30 “শহেরর এই ফটকগুিলর নাম ইস্রােয়ল পিরবারেগাষ্ঠীর নামানুসাের রাখা হেব| শহেরর ফটকগুিল

হেব এখােন বির্নত ফটকগুিলর মতই|
“শহর উত্তর িদেক লম্বায়় হেব 4500 হাত| 31 ফটেকর সংখয্া হেব িতনিট: রূেবেণর ফটক, িযহূদার

ফটক ও েলবীর ফটক|
32 “শহেরর পূবর্ িদক লম্বায়় হেব 4500 হাত| েসখানকার িতনিট দ্বােরর নাম হেব েযােষেফর দ্বার,

িবনয্ামীেনর দ্বার এবং দােনর দ্বার|
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33 “শহেরর দিক্ষণ িদক লম্বায়় হেব 4500 হাত এবং তার িতনিট দরজার নাম হেব: িশিমেয়ােনর দ্বার,
ইষাখেরর দ্বার এবং সবূলূেনর দ্বার|

34“শহেরর পিশ্চম িদক লম্বায়় হেব 4500 হাত| েসখােনও িতনিট দ্বার থাকেব| তােদর নাম হেব: গােদর
দ্বার, আেশেরর দ্বার ও নপ্তািলর দ্বার|

35 “শহেরর চারধাের দূরত্ব হেব 18,000 হাত আর এখন েথেক শহেরর নাম হেব: প্রভু তত্র|”
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দািনেয়েলর পুস্তক

দািনেয়লেক বািবেল িনেয় যাওয়া হল
1 িযহূদার রাজা িযেহায়াকীেমর রাজেত্বর তৃতীয় বছের বািবেলর রাজা নবূখদিনৎ সর েজরুশােলেম

এেসিছেলন এবং তঁার ৈসনয্সমূহ িদেয় শহরিট িঘের েফেলিছেলন| 2 প্রভু নবূখদিনৎ সরেক িযহূদার রাজা
িযেহায়াকীমেক পরাস্ত করেত িদেয়িছেলন| নবূখদিনৎ সর মিন্দর েথেক কেয়কিট বাসন-েকাষন ও অনয্ানয্
িজিনস বািবেল িনেয় িগেয়িছেলন| িতিন েসইগুিল তঁার আরাধয্ েদবতার মিন্দের রাখেলন|

3 তারপর রাজা নবূখদিনৎ সর তঁার নপুংসকেদর প্রধান অস্পনসেক ইস্রােয়েলর রাজবংশীয়
কেয়কজনেক এবং ইস্রােয়েলর গুরুত্বপূণর্ পিরবারসমূেহর কেয়ক জনেক আনেত আেদশ জাির করেলন|
4 িতিন এমন কেয়ক জন যুবকেক েচেয়িছেলন, যারা িনষ্কলঙ্ক সুপুরুষ, বুিদ্ধমান, িশিক্ষত, উপলিব্ধ করেত
সক্ষম এবং যারা তঁার কাজ করেত পারেব| রাজা অস্পনসেক বলেলন ওই যুবকেদর কলদীয় েলাকেদর
ভাষা ও রচনা িশিখেয় িদেত|

5 রাজার িবেশষ সুখাদয্ েথেক নবূখদিনৎ সর একটা িনির্দষ্ট পিরমাণ খাদয্ ও পানীয় ঐ যুবকেদর
িদেয়িছেলন| িতন বছেরর িশক্ষানিবশীর েশেষ তারা যােত রাজােক েসবা করেত পাের িতিন েসই বয্বস্থা
করেত েচেয়িছেলন| 6 িযহূদার পিরবারবেগর্র এই যুবকেদর মেধয্ িছেলন দািনেয়ল, হনািনয়, মীশােয়ল ও
অসিরয়| 7 অস্পনস এেদর প্রেতয্েকর বািবেলর ভাষায় নামকরণ করেলন| দািনেয়ল হল েবলটশত্ সর,
হনািনয় হল শদ্রক, মীশােযল হল ৈমশক ও অসিরয় হল অেবদ্-নেগা|

8 িকন্তু দািনেয়ল িস্থর করেলন েয রাজার েশৗখীন খাদয্ ও পানীয় গ্রহণ কের িনেজেক অশুিচ করেবন
না এবং এ বয্াপাের িতিন অস্পনেসর অনুমিত চাইেলন|

9 ঈশ্বর দািনেয়লেক অস্পনেসর কৃপা ও করুণার পাত্র করেলন| 10 িকন্তু অস্পনস বলেলন, “আিম
আমার মিনব, রাজােক ভয়কির| রাজারআেদশঅনুসােরআিম যিদ েতামােক খাদয্ ও পানীয় না িদই তাহেল
েতামােক হয়ত অনয্ানয্ যুবকেদর তুলনায় দুবর্ল েদখােব| এেত িতিন আমার ওপর রুদ্ধ হেত পােরন এবং
আমার মাথা েকেট েফলেত পােরন| এবং এটা হেব েতামার এবং েতামার বনু্ধেদর েদােষ|”

11 এরপর দািনেয়ল, হনািনয়, মীশােয়ল ও অসিরেয়র ওপর লক্ষয্ রাখার জনয্ অস্পনস রক্ষী িনেয়াগ
করেলন| 12 দািনেয়ল রক্ষীেক বলেলন, “দয়া কের আমােদর শুধু শসয্ ও জল দাও| 13 দশ িদন পর
েয সব যুবকরা রাজকীয়় খাবার খােচ্ছ তােদর সেঙ্গ আমােদর তুলনা কেরা| েদখ কােদর েবশী স্বাস্থয্বান
েদখায় এবং তারপর েযমন েদখেব েতমন ভােব েতামার এই ভৃতয্েদর সেঙ্গ বয্বহার করেব|”

14 তাই দািনেয়ল, হনািনয়, মীশােয়ল ও অসিরয়র ওপর রক্ষী দশ িদন ধের এিট পরীক্ষা করেত রাজী
হল| 15 দশ িদন পর, েয সমস্ত যুবক রাজার িবেশষ সুখাদয্ খািচ্ছল তােদর েথেক দািনেয়ল ও তঁার বনু্ধেদর
েবশী স্বাস্থয্বান েদখািচ্ছল| 16 তাই রক্ষী দািনেয়ল, হনািনয়, মীশােয়ল ও অসিরয়েক রাজার েদওয়া খাবার
না িদেয় শসয্ খাদয্ িদেত লাগেল|

17 ঈশ্বর দািনেয়ল ও তঁার িতন বনু্ধেদর জ্ঞান এবং সমস্ত রকেমর সািহতয্ ও িশিক্ষত েলােকেদর েলখা
েবাঝবার মত ক্ষমতা িদেলন| দািনেয়ল সমস্ত রকেমর স্বপ্ন ও দশর্ন বুঝেত সমথর্ হেয়িছেলা|

18 িতন বছর িশক্ষানিবশীর েশেষ অস্পনস সমস্ত যুবকেক নবূখদিনৎ সেরর সামেন উপিস্থত করেলন|
19 রাজা তােদর সবার সােথ কথা বলার পর েদখেলন েয সমস্ত যুবকেদর মেধয্ দািনেয়ল, হনািনয়,
মীশােয়ল ও অসিরয় সবেচেয় ভাল| তাই এই চার জন যুবকেক রাজার িবেশষ ভৃতয্ করা হল| 20 যখনই
রাজার বুিদ্ধমান উপেদেশর প্রেয়াজন হত, তখনই উিন েদখেতন তারা তঁার রােজয্র যাদুকরগণ এবং
িবচক্ষণ বয্িক্ত সমূেহর েচেয় দশগুন ভাল| 21 তাই দািনেয়ল েকারস রাজার রাজেত্বর প্রথম বছর পযর্ন্ত
রাজভৃতয্ হেয় রইেলন|
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2
নবূখদিনৎ সেরর স্বপ্ন

1নবূখদিনৎ সেরর রাজেত্বর িদ্বতীয় বছের িতিন এমন িকছু স্বপ্ন েদেখ উিদ্বগ্ন হেলন েয তঁার ঘুেমর বয্াঘাত
ঘটল| 2 সুতরাং রাজা তঁার স্বপ্ন বুিঝেয় বলবার জনয্ মন্ত্রেবৎতা, মায়ািবদয্া, যাদুকর এবং কলদীয়েদর
আেদশ িদেলন| তাই তারা রাজার সামেন এেসিছল|

3 তারপর রাজা তােদর বলেলন, “আিম একিট স্বপ্ন েদেখ উিদ্বগ্ন হেয়িছ| আিম স্বপ্নিটর সম্বেন্ধ সব িকছু
জানেত চাই|”

4 তখন কলদীয়রা অরামীয় ভাষায় রাজােক বলল, “মহারাজ দীঘর্জীিব হন! আমরা আপনার অনুগত|
আপিন অনুগ্রহ কের আপনার স্বেপ্নর কথা বলুন যােত আমরা তার বয্াখয্া করেত পাির|”

5 রাজা নবূখদিনৎ সর তােদর বলেলন, “না, এই আমার িসদ্ধান্ত| েতামরাই আমােক স্বপ্নিট সম্বেন্ধ বলেব
এবং তার বয্াখয্া েদেব| েতামরা যিদ এটা না করেত পােরা তেব আিম েতামােদর েকেট টুকেরা কের েফলার
আেদশ জাির করব| আিম আেরা একিট আেদশ েদব যােত েতামােদর ঘর-বািড় জঞ্জােলর সূ্তেপ পিরণত
হয়| 6 িকন্তু েতামরা যিদ আমার স্বপ্ন ও তার অথর্ আমােক বল, তাহেল আিম েতামােদর প্রচুর পুরস্কার ও
সম্মান প্রদান করব|”

7 িকন্তু েসই জ্ঞানী বয্িক্তরা রাজােক অনুেরাধ করল তঁার স্বেপ্নর কথা আর একবার বলেত যােত তারা
েসটা বয্াখয্া করেত পাের|

8 তখন নবূখদিনৎ সর বলেলন, “েতামরা জােনা েয আমার কথাই আেদশ এবং আিম জািন েয েতামরা
আেরা সময় লাভ করেত চাইছ| 9 েতামরা জােনা েয আমার স্বপ্ন িকেসর সম্বেন্ধ িছল তা বলেত না পারেল
েতামরা শািস্ত পােব| েতামরা ইিতমেধয্ই আমােক িমথয্া কথা বলবার চক্রান্ত কেরছ| েতামরা ভাবছ েবশী
সময় িনেল আিম আমার আেদেশর কথা ভুেল যাব| তাই এখন আমােক বল আমার স্বপ্নিট িক যােত আিম
বুঝেত পাির েয েতামরা এর সিঠক অথর্ বয্াখয্া করেত পারেব!”

10 উত্তের কলদীয়রা রাজােক বলল, “পৃিথবীেত এমন েকান েলাক েনই েয রাজা যা চাইেছন তা করেত
পাের| এমনিক সব েচেয় মহান ও সব েচেয় শিক্তশালী রাজাও েকান মন্ত্রেবৎতা, যাদুকর অথবা েকান
কলদীয়েক কখনও এরকম কথা িজজ্ঞাসা কেরন িন| 11 রাজা এমন একিট কিঠন কথা বলেছন যা বস্তুতঃ
অসম্ভব| েকবলমাত্র েদবগণই, যারা মানুেষর মেধয্ থােকন না, এমন কথা বলেত পােরন|”

12 যখন রাজা একথা শুনেলন, িতিন প্রচণ্ড েরেগ েগেলন| তাই িতিন বািবেলর সমস্ত জ্ঞানী েলাকেদর
হতয্া করারআেদশ িদেলন| 13নবূখদিনৎ সেররআেদেশর কথা েঘাষণা করা হল| রাজার অনুচররা দািনেয়ল
ও তার সঙ্গীেদর হতয্া করার জনয্ অনুসন্ধান করেত লাগল|

14 রাজেসনাপিত অিরেয়াক যখন বািবেলর জ্ঞানী মানুষেদর হতয্ার জনয্ ৈতির হিচ্ছেলন তখন দািনেয়ল
তার কােছ এেস িবেবচেকর মত নম্রভােব কথা বলেলন| 15 দািনেয়ল অিরেয়াকেক িজজ্ঞাসা করেলন,
“েকন রাজা এমন িনষু্ঠর আেদশ জাির করেলন?”
তখন অিরেয়াক রাজার স্বেপ্নর বয্াপাের সমস্ত বৃত্তান্ত দািনেয়লেক বুিঝেয় বলেলন| 16 দািনেয়ল রাজা

নবূখদিনৎ সেরর কােছ েগেলন এবং তঁার কাছ েথেক সাক্ষাৎকােরর সময় িদেত বলেলন যােত িতিন রাজার
স্বেপ্নর বয্াখয্া কের িদেত পােরন|

17 দািনেয়ল বািড় িফের এেস তঁার সঙ্গী হনািনয়, মীশােয়ল ও অসিরয়েক সব খুেল বলেলন| 18 দািনেয়ল
তঁার বনু্ধেদর স্বেগর্র ঈশ্বেরর কােছ প্রাথর্না করেত বলেলন যােত ঈশ্বর দয়া কের অনয্েদর কাছ েথেক যা
লুিকেয় রাখা হেয়েছ তা তােদর বেলন| তাহেল দািনেয়ল ও তঁার সঙ্গীেদর বািবেলর অনয্ানয্ জ্ঞানী মানুষেদর
সেঙ্গ মরেত হেব না|

19 রািত্র েবলা এক দশর্েন ঈশ্বর েসই িনগূঢ় িবষয় দািনেয়েলর কােছ প্রকাশ করেলন| তখন দািনেয়ল
ঈশ্বরেক তঁার দয়ার জনয্ ধনয্বাদ িদেয় তঁার গুণগান করেলন| 20 দািনেয়ল বলেলন,

“ঈশ্বেরর নাম িচর কাল ধনয্ েহাক্!
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ক্ষমতা ও জ্ঞান তঁার অঙ্গীভূত!
21 িতিন সময় ও ঋতুসমূহ পিরবতর্ ন কেরন|

িতিন রাজােদর িনেয়াগ কেরন
এবং িতিনই তােদর সিরেয় েদন|

িতিন রাজােদর ক্ষমতা েদন ও তােদর কাছ েথেক ক্ষমতা েকেড় েনন!
িতিন মানুষেক জ্ঞান েদন যােত তারা জ্ঞানী হেয় ওেঠ, িতিন তােদর িশক্ষা েদন যােত তারা জ্ঞান লাভ
কের|

22 িতিন েসই সব গভীর ও গুপ্ত িবষয় প্রকাশ কেরন েযগুেলা েবাঝা শক্ত|
িতিন আেলা ধের থােকন,

তাই িতিন জােনন অন্ধকাের িক আেছ|
23আমার িপতৃপুরুেষর ঈশ্বর, আিম েতামােক ধনয্বাদ জানাই ও েতামার প্রশংসা কির|

তুিম আমােক জ্ঞান ও ক্ষমতা িদেয়েছা|
আিম েতামার কােছ যা জানেত েচেয়িছ তা তুিম আমার কােছ প্রকাশ কেরছ|

তুিম আমােদর রাজার স্বেপ্নর কথা বেলছ|”

দািনেয়ল স্বেপ্নর অথর্ বয্াখয্া করেলন
24 তখন দািনেয়ল অিরেয়ােকর কােছ িগেয় বলেলন, “বািবেলর জ্ঞানী মানুষেদর হতয্া করেবন না|

আমােক রাজার কােছ িনেয় চলুন| আিম রাজােক তঁার স্বপ্ন ও এর অথর্ িক বয্াখয্া কের বলব|”
25অিরেয়াক সেঙ্গ সেঙ্গ দািনেয়লেক রাজার কােছ িনেয় েগেলন| অিরেয়াক রাজােক বলেলন, “আিম

িযহূদার িনবর্ািসতেদর মেধয্ এমন একজনেক খঁুেজ েপেয়িছ েয রাজার স্বেপ্নর অথর্ বয্াখয্া করেত সক্ষম
হেব|”

26 রাজা দািনেয়লেক িজজ্ঞাসা করেলন, “তুিম িক আমােক বলেত পারেব আমার স্বপ্নিট িক ও তার
অথর্ িক?”

27 দািনেয়ল উত্তর িদেলন, “রাজা নবূখদিনৎ সর, আপিন েয গুপ্ত িজিনষগুিলর কথা জানেত েচেয়েছন
তা েকান জ্ঞানী, েকান যাদুিবদ বা েকান েজয্ািতষীর পেক্ষ বলা সম্ভব নয়| 28 িকন্তু স্বেগর্ একজন ঈশ্বর
আেছন িযিন মানুেষর কােছ গুপ্ত িবষয় প্রকাশ কেরন| ঈশ্বর রাজােক তঁার স্বেপ্নর মাধয্েম েদিখেয়েছন
অদূর ভিবষয্েত িক ঘটেব| এটাই িছল আপনার স্বপ্ন এবং এইগুিলই আপিন িবছানায় শুেয় েদেখিছেলন:
29 মহারাজ আপিন িবছানায় শুেয় শুেয় ভাবিছেলন ভিবষয্েত িক হেব| ঈশ্বর মানুেষর কােছ গুপ্তকথা
প্রকাশ কেরন এবং িতিনই আপনােক েদিখেয়েছন ভিবষয্েত িক হেব| 30 ঈশ্বর আমােকও এই গুপ্ত কথা
জািনেয়েছন| তার অথর্ এই নয় েয আিম অনয্ানয্েদর তুলনায় েবশী জ্ঞানী| িতিন একথা আমার কােছ প্রকাশ
কেরেছন যােত আপিন আপনার স্বেপ্নর অথর্ বুঝেত পােরন ও আপনার মেনর িচন্তা বুঝেত পােরন|

31 “মহারাজ, স্বেপ্ন আপিন আপনার সামেন এক িবশাল মূির্ত্তেক েদেখিছেলন| েসই মূির্ত্তিট িছল প্রকাণ্ড
এবং চকচেক| এই মূির্ত্ত েদখেল েয েকউ িবস্মেয় তার েচাখ িবস্তািরত কের েফলেব| 32 মূির্ত্তিটর মাথা িছল
খঁািট েসানার, বুক ও হাতগুেলা এবং করযুগল িছল রূপার| েপট ও ঊরু িছল িপতেলর| 33 পােয়র িনেচর
িদক িছল েলাহার| েসই মূির্ত্তিটর পােয়র পাতা িছল েলাহা এবং মািটর িমশ্রেন ৈতরী| 34 মূির্ত্তিটর িদেক
তািকেয় থাকা কালীন আপিন এক টুকেরা পাথর েদেখিছেলন েযটা একটা পবর্ত েথেক েকেট েবর করা,
েকান বয্িক্তর দ্বারা নয়| েসই পাথেরর টুকেরািট এেস মূির্ত্তিটর েলাহা এবং মািটর পােয় আঘাত করল এবং
তােদর সমূ্পণর্রূেপ েভেঙ্গ িদল| 35 এরপর েলাহা, মািট, িপতল, রূপা ও েসানা সব িকছু এক সেঙ্গ েভেঙ
টুকেরা টুকেরা হেয় েগল| তারপর এগুেলা গ্রীষ্মকালীন শসয্ািদ মাড়াবার জায়গায় িকছুই েফেল না েরেখ
তুেষর মেতা বাতােসর সেঙ্গ উেড় েগল| তারপর েসই পাথেরর খণ্ডিট এক িবরাট পবর্েতর আকার িনল ও
সারা পৃিথবী েঢেক েফলল|

36 “এই িছল আপনার স্বপ্ন| এখনআমরা আপনােক বলব এর অথর্ িক| 37 মহারাজ, আপিন হেলন সমস্ত
রাজােদর মেধয্ সবর্েশ্রষ্ঠ| ঈশ্বর আপনােক রাজত্ব, পরাক্রম, শিক্ত ও মিহমা িদেয়েছন| 38 েযখােন মানুষ,
বনয্ পশু ও পাখীরা বাস কের ঈশ্বর আপনােক েসই সমস্ত জায়গার ওপর শাসন করবার ক্ষমতা িদেয়েছন|
মহারাজ আপিনই হেলন েসই মূির্ত্তর েসানার মাথািট|
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39 “আপনার পের েয রােজয্র উৎথান হেব তা হল েসই মূির্ত্তর রূপার অংশিট| িকন্তু েসই রাজয্ আপনার
মত মহান হেব না| এরপর একিট তৃতীয় রাজয্ আসেব| এিট হল মূির্ত্তর িপতেলর অংশিট| এিট পুেরা পৃিথবীর
ওপর শাসন করেব| 40 চতুথর্ রাজয্ েলৗহবৎ দৃঢ় হেব| চতুথর্ রাজয্িট অনয্ আর সমস্ত রােজয্র ধ্বংেসর
কারণ হেব েযমন েলাহা সব িকছু টুকেরা টুকেরা কের েভেঙ্গ েদয়|

41 “আপিন েদেখেছন েয মূির্ত্তিটর পােয়র পাতার খািনকটা িছল কুেমােরর মািট িদেয় ৈতরী এবং
খািনকটা েলাহার ৈতরী| এর অথর্ হল এটা হেব একটা িবভক্ত রাজয্ কারণ আপিন মািটর সেঙ্গ েলাহার
িমশ্রন েদেখেছন| 42 তাই চতুথর্ রাজয্িটর একটা অংশ হেব েলাহার মত দৃঢ় ও অপর অংশিট হেব মািটর
মত ভঙু্গর| 43 আপিন মািটর সােথ েলাহার িমশ্রণ েদেখেছন িকন্তু মািট ও েলাহা সমূ্পণর্ ভােব েমেশ না|
তাই চতুথর্ রােজয্র েলাকরা অন্তির্ববাহ করেব| িকন্তু তারা ঐকয্বদ্ধ েলােকর মত হেব না|

44 “চতুথর্ রােজয্র রাজােদর সময় স্বেগর্র ঈশ্বর আর একিট রাজয্ স্থাপন করেবন| এই রাজয্িট িচর
কােলর জনয্ থাকেব| এিট ধ্বংস হেব না এবং এিট েসই জাতীয়় রাজয্ হেব না েযটা একিট জািত েথেক
আর একিটেক েদওয়া হেব| এই রাজয্ অনয্ সমস্ত রাজয্েক ধ্বংস কের েফলেব িকন্তু িনেজ িচরস্থায়ী হেব|

45 “এটাই হল েসই পাথেরর টুকেরাটা েযটা আপিন েদেখিছেলন| আপনা আপিন পবর্ত েকেট েবিরেয়
এেসিছল এবং তারপর েলাহা, িপতল, মািট, রূেপা ও েসানা সব িকছুেক টুকেরা টুকেরা কের েভেঙ্গ
িদেয়িছল| এই ভােবই ঈশ্বরআপনােক েদিখেয়েছন ভিবষয্েত িক হেব| স্বপ্নিট সিতয্ ওআপিন এর বয্াখয্ােক
সিঠক বেল িবশ্বাস করেত পােরন|”

46 তখন নবূখদিনৎ সর মাথা নীচু কের দািনেয়েলর সামেন নতজানু হেলন এবং দািনেয়লেক সম্মান
জানাবার জনয্ সুগিন্ধ ৈনেবদয্ উৎসগর্ করেত আেদশ িদেলন| 47 তারপর রাজা দািনেয়লেক বলেলন,
“আিম িনিশ্চত েয তুিম এবং েতামার বনু্ধেদর সবর্েশ্রষ্ঠ ঈশ্বর হেলন সব েচেয় পরাক্রমী| এবং িতিন সব
রাজার প্রভু| মানুষ যা জানেত পাের না ঈশ্বর তা বেল েদন| আিম জািন এটা সতয্ কারণ তুিম আমােক এই
গুপ্ত িবষয় প্রকাশ করেত সক্ষম হেয়েছা|”

48তারপর রাজা দািনেয়লেক সম্মািনত করেলন এবং তঁােক প্রচুর বহুমূলয্ উপহার িদেলন| নবূখদিনৎ সর
তঁােক সমগ্র বািবল প্রেদেশর শাসনকতর্ া িহেসেব িনেয়াগ করেলন| তঁােক বািবেলর সমস্ত জ্ঞানী মানুেষর
অিধপিত করা হল| 49 দািনেয়ল রাজােক বলেলন শদ্রক, ৈমশক ও অেবদ্-নেগােক প্রেদেশর শাসনকােযর্
িনেয়াগ করেত এবং দািনেয়ল েযমন েচেয়িছেলন রাজা তাই করেলন| এবং দািনেয়ল িনেজ রাজার একজন
গুরুত্বপূণর্ বয্িক্ত িহেসেব রাজদ্বাের থাকেলন|

3
েসানার মূির্ত্ত ও অিগ্নকুণ্ড

1 রাজা নবূখদিনৎ সর একিট েসানার মূির্ত্ত ৈতরী করেলন| মূির্ত্তিট িছল 60 হাত উঁচু এবং 6 হাত চওড়া|
তারপর িতিন েসই মূির্ত্তিট বািবল প্রেদেশ দূরা সমতেলর ওপর স্থাপন করেলন| 2 তারপর রাজা প্রােদশীয়
রাজয্পাল, উচ্চপদস্থ সামিরক কমর্চারীগণ, উপেদশকগণ, েকাষাধয্ক্ষগণ, িবচারকগণ, শাসকগণ এবং
অনয্ানয্ উচ্চপদস্থ কমর্চারীেদর ঐ মূির্ত্তর উৎসগীর্করণ অনুষ্ঠােন আসেত আেদশ িদেলন|

3 তাই তারা সবাই এেলন এবং নবূখদিনৎ সেরর স্থািপত মূির্ত্তর সামেন দঁাড়ােলন| 4 তারপর রাজার
েঘাষক উচ্চকেণ্ঠ বলেলন, “েহ িবিভন্ন েদশ ও নানা ভাষািবদ্গণ েতামরা আমার কথা েশান| েতামােদর
এই আেদশ েদওয়া হেচ্ছ: 5 েয মূহুেতর্ িশঙা, বঁািশ, বীণা এবং অনয্ানয্ সমস্ত বাদয্যেন্ত্রর আওয়াজ শুনেব
তখনই েতামরা আভূিম নত হেব এবং রাজার স্থাপনা করা মূির্ত্তর পূেজা করেব| 6 যিদ েকান বয্িক্ত আভূিম
নত না হেয় পূেজা কের, তােক সেঙ্গ সেঙ্গ অিগ্নকুেণ্ড িনেক্ষপ করা হেব|”

7তাই, েয মূহুেতর্ িশঙা, বঁািশ, বীণা এবং অনয্ানয্ বাদয্যেন্ত্রর শব্দ েশানা েগল, সমস্ত েদশসমূহ ও সমস্ত
ভাষািবদগণ আভূিম নত হল এবং নবূখদিনৎ সেরর প্রিতিষ্ঠত মূির্ত্তর পূজা করল|

8 েসই সময়, িকছু কলদীয় েলাকরা রাজার কােছ এল এবং ইহুদীেদর িবরুেদ্ধ কথা বলেত লাগল| 9তারা
রাজা নবূখদিনৎ সরেক বলল, “মহারাজ দীঘর্জীিব েহান! 10 মহারাজআপিন আেদশ কেরিছেলন েয িশঙা,
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বঁািশ, বীণা ও অনয্ানয্ বাদয্যেন্ত্রর বাদন েশানা মাত্র সকলেক মাথা নত কের েসানার মূির্ত্তিটর পূজা করেত|
11আপিন আেরা বেলিছেলন েয যিদ েকউ এই মূির্ত্তর পূজা না কের তাহেল তােদর অিগ্নকুেণ্ড িনেক্ষপ করা
হেব| 12 িকন্তু েহ মহারাজ, িকছু ইহুদী আপনার আেদশ অমানয্ কেরেছ| আপিন পূেবর্ তােদর গুরুত্বপূণর্
কমর্চারীর পেদ বহাল কেরিছেলন| তারা হল শদ্রক, ৈমশক ও অেবদ্-নেগা| তারা আপনার েদবতার পূজা
কের িন| তারা আভূিম নত হয়িন এবং আপনার প্রিতিষ্ঠত েসানার মূির্ত্তিট পূেজা কের িন|”

13 তখন রাজা ভীষণ রুদ্ধ হেয় শদ্রক, ৈমশক ও অেবদ্-নেগােক েডেক পাঠােলন| তােদর রাজার
সামেন আনা হল| 14 নবূখদিনৎ সর ঐ েলােকেদর বলেলন, “শদ্রক, ৈমশক এবং অেবদ্-নেগা, এটা িক
সিতয্ েয েতামরা আমার েদবতােদর পূেজা কর না আর েতামরা আভূিম নত হও িন এবং আমার প্রিতিষ্ঠত
েসানার মূির্ত্তেক পূেজা করিন? 15 এবার যখনই েতামরা িশঙা, বীণা ও অনয্ানয্ বাদয্যেন্ত্রর শব্দ শুনেব
তখনই েতামরা মাথা নত কের েসানার মূির্ত্তর পূজা করেব| যিদ েতামরা এই মূির্ত্তর পূজা করেত রাজী থােকা
তেব ভাল, নয়েতা েতামােদর অিগ্নকুেণ্ড িনেক্ষপ করা হেব| তখন েকান েদবতাই েতামােদর আমার হাত
েথেক রক্ষা করেত পারেব না!”

16 শদ্রক, ৈমশক ও অেবদ্-নেগা রাজােক বলল, “এর বয্াখয্া েদওয়ার প্রেয়াজন আমােদর েনই|
17 যিদ আপিন আমােদর অিগ্নকুেণ্ড িনেক্ষপ কেরন তাহেল আমরা েয েদবতার পূজা কির িতিন আমােদর
রক্ষা করেবন| িতিন ইচ্ছা করেল আমােদর আপনার হাত েথেক রক্ষা করেত পােরন| 18 িকন্তু যিদ আমােদর
ঈশ্বরওআমােদর রক্ষা না কেরন, তাহেলওআমরা আপনার েদবতার েসবা করব না এবং আপনার প্রিতিষ্ঠত
েসানার মূির্ত্তর পূজাও করব না|”

19 তখন নবূখদিনৎ সর ভীষণ েরেগ েগেলন এবং শদ্রক, ৈমশক ও অেবদ্-নেগার িদেক ভত্র্ সনাপূণর্
দৃষ্টিেত তাকােলন| িতিন অিগ্নকুণ্ডিটেক সাতগুণ েবশী উৎতপ্ত করবার আেদশ িদেলন| 20 তারপর
নবূখদিনৎ সর তঁার সব েচেয় শিক্তশালী ৈসনয্েদর কেয়ক জনেক শদ্রক, ৈমশক ও অেবদ্-নেগােক েবঁেধ
েফেল তােদর অিগ্নকুেণ্ডর মেধয্ ছঁুেড় েফেল িদেত আেদশ িদেলন|

21 তাই ৈসনয্রা আঙরাখা, পায়জামা, টুিপ ও অনয্ানয্ বেস্ত্র পূণর্সিজ্জত শদ্রক, ৈমশক ও অেবদ্-
নেগােক েবঁেধ েফলল এবং জ্বলন্ত অিগ্নকুেণ্ডর মেধয্ েফেল িদল| 22 রাজার আেদশ এত িনষু্ঠর িছল বেল
এবং অিগ্নকুণ্ডিট এত উৎতপ্ত িছল বেল েয ৈসনয্রা শদ্রক, ৈমশক এবং অেবদ্-নেগােক িনেয় িগেয়িছল
তারাই আগুন পুেড় মারা েগল| 23 শদ্রক, ৈমশক ও অেবদ্-নেগােক দৃঢ় ভােব েবঁেধ আগুেন িনেক্ষপ করা
হেয়িছল|

24 েসই সময় নবূখদিনৎ সর িবস্মেয় লািফেয় উঠেলন| িতিন তঁার উপেদশকেদর িজজ্ঞাসা করেলন,
“এটা িক িঠক েয আমরা মাত্র িতন জনেক েবঁেধ অিগ্নকুেণ্ড িনেক্ষপ কেরিছলাম?”
উপেদশকরা বলেলন, “হঁয্া, মহারাজ|”
25 রাজা বলেলন, “েদখ, আিম েদখিছ চার জন মানুষ আগুেনর েভতর েহঁেট েবড়ােচ্ছ| তারা বঁাধনমুক্ত

এবং তারা েকউই আগুেন পুেড় যােচ্ছ না| চতুথর্ জনেক েদখেত েযন একজন েদবদূেতর মেতা|”
26 তখন নবূখদিনৎ সর অিগ্নকুেণ্ডর মুেখর কােছ িগেয় িচৎকার কের বলেলন, “পরাৎ  পর ঈশ্বেরর

অনুগত শদ্রক, ৈমশক ও অেবদ্-নেগা েতামরা এখােন েবিরেয় এেসা!”
তাই শদ্রক, ৈমশক ও অেবদ্-নেগা আগুেনর েভতর েথেক েবিরেয় এেলা| 27তারা েবিরেয় আসার পর

প্রােদশীয় রাজয্পাল, উচ্চপদস্থ কমর্চারী, অিধপিত ও রাজার উপেদশকরা তােদর িঘের ধরল| তারা েদখল
েয আগুন শদ্রক, ৈমশক ও অেবদ্-নেগার আঙরাখা অথবা অনয্ িকছু, এমন িক তােদর মাথার একটা
চুলও েপাড়ায়িন এবং তারা েয আগুেনর কােছ িছল এমন েকান গন্ধও তােদর গা েথেক েবেরািচ্ছল না|

28 এরপর নবূখদিনৎ সর বলেলন, “শদ্রক, ৈমশক ও অেবদ্-নেগার ঈশ্বেরর প্রশংসা কেরা| িতিন তঁার
দূত পািঠেয়েছন এবং তঁার দাসেদর আগুন েথেক রক্ষা কেরেছন| এই িতন জন েলাক তােদর ঈশ্বেরর প্রিত
িবশ্বস্ত িছল| তারা আমার আেদশ অমানয্ কের মৃতুয্বরণ করেতও রাজী িছল, িকন্তু তবুও তারা অনয্ েকান
েদবতার আরাধনা করেত রাজী হয়িন| 29 তাই আিম এই িনয়ম করলাম: েকান েদেশর এবং েকান ভাষার
েকান বয্িক্ত যিদ শদ্রক, ৈমশক ও অেবদ্-নেগার ঈশ্বেরর িবরুেদ্ধ েকান কথা বেল তেব তােদর টুকেরা
টুকেরা কের েকেট েফলা হেব| তােদর বািড়-ঘর সবর্সাধারেণর েশৗচালয় হেয় উঠেব কারণ অনয্ েকান
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েদবতা তঁার েলাকেদর এভােব বঁাচােত পােরন না|” 30তখন রাজা শদ্রক, ৈমশক ও অেবদ্-নেগােকআেরা
গুরুত্বপূণর্ কােজর ভার িদেয় বািবল প্রেদেশ পাঠােলন|

4
একিট গাছ িনেয় নবূখদিনৎ সেরর স্বপ্ন

1 পৃিথবীর িবিভন্ন প্রােন্ত বসবাসকারী অেনক েদশ ও নানা ভাষার মানুেষর কােছ নবূখদিনৎ সর এই িচিঠ
পাঠােলন|

অিভবাদন:
2পরাৎ পর ঈশ্বর আমার জনয্ েয চমৎ  কার ও আশ্চযর্য্ সব কাজ কেরেছন তা আিম েতামােদর কােছ

বলেত েপের খুশী|

3 ঈশ্বর বহু আশ্চযর্য্ সব কাজ কেরেছন|
ঈশ্বেরর শিক্ত প্রকাশ েপেয়েছ িবস্ময়কর িজিনেষ|

ঈশ্বেরর রাজয্ িচরন্তন,
ঈশ্বেরর শাসন পুরুষানু-ক্রেম বজায় থাকেব|

4আিম নবূখদিনৎ সর, আমার প্রাসােদ সাফলয্ িনেয় শািন্তেত িছলাম| 5আিম একিট স্বপ্ন েদেখ ভীত
হলাম| আিম যখন িবছানায় শুেয়িছলাম তখন আমার মেন িচন্তা এেসিছল এবং আিম আমার মেন এমন
দশর্ন েপেয়িছলাম যা আমােক ভীত কের তুলল| 6 তাই আিম বািবেলর সমস্ত জ্ঞানী মানুষেদর আমার
কােছ িনেয় আসার আেদশ িদলাম| েকন? যােত তারা আমার স্বপ্নিটর তাত্ পয়র্ বলেত পাের| 7 যখন
যাদুিবদরা, মায়াবীরা, কলদীয়রা এবং ভিবষয্তবক্তারা এেলা, তখন আিম তােদর স্বেপ্নর কথা বললাম|
িকন্তু তারা এর অথর্ বলেত পারল না| 8 অবেশেষ দািনেয়ল এল| (আিম আমার েদবতার নামানুসাের
দািনেয়লেক েবলটশত্ সর নাম িদেয়িছ| পিবত্র ঈশ্বরেদর আত্মা তার মেধয্ বতর্ মান রেয়েছ|) আিম
দািনেয়লেকআমার স্বেপ্নর কথা বললাম| 9আিম বললাম, তুিম হচ্ছ েবলটশত্ সর, মন্ত্রেবৎতােদর রাজা|
আিমজািন েয পিবত্র েদবতােদরআত্মা েতামার মেধয্ বতর্ মান|আিমজািন এমন েকান গুপ্ত িবষয় েনই যা
তুিম বুঝেত পারেব না| এই িছল আমার স্বপ্ন| বল এর অথর্ িক| 10 যখন আিম িবছানায় শুেয়িছলাম তখন
আিম এই স্বপ্ন দশর্ন কেরিছলাম: পৃিথবীর েকন্দের আিম একিট গাছেক দঁািড়েয় থাকেত েদেখিছলাম
েযিট খুব উঁচু িছল| 11 গাছিট দীঘর্ ও মজবুত হেয় েবেড় উেঠিছল ও তার উপিরভাগ আকাশেক স্পশর্
কেরিছল| পৃিথবীর েয েকান স্থান েথেক গাছিটেক েদখা েযেত পারত| 12 গােছর পাতাগুিল িছল সুন্দর
ও গাছিট সুস্বাদু ফেল ভের িছল যা সকলেক পযর্াপ্ত পিরমােণ আহার েজাগান িদত| বনয্ প্রাণীরা েসই
গােছর তলায় আশ্রয় িনেয়িছল এবং পাখীরা তার ডােল বাসা েবঁেধ িছল| প্রিতিট প্রাণী এই গাছ েথেক
তার খাদয্ েপত|

13 “আিম যখন িবছানায় শুেয় এই সব িজিনস েদখিছলাম তখন েদখলাম স্বগর্ েথেক এক পিবত্র
দূত েনেম আসেছন| 14 িতিন িচৎকার কের বলেলন, �গাছিট েকেট েফল এবং এর ডালগুিলও েকেট
েফল| এর সমস্ত পাতা খিসেয দাও ও ফলগুিলেক ছিড়েয় েফেল দাও| েয সমস্ত পশুরা গােছর তলায়
রেয়েছ তারা পািলেয় যােব আর গােছর ডােল েয পাখীরা রেয়েছ তারা উেড় যােব| 15 িকন্তু এর কাণ্ড ও
িশকড়গুিলেক মািটেত থাকেত দাও| এটা েলাহা ও িপতেলর িশকল িদেয় িঘের দাও|কাণ্ড ও িশকড়গুিল
মােঠ ঘােসর মেধয্ েথেক যাক| েস মােঠর মেধয্ বনয্ প্রাণী ও গাছেদর সেঙ্গ থাকুক আর িশিশের িভেজ
যাক| 16 েস আর মানুেষর মত িচন্তা করেত সক্ষম হেব না| তার মন হেব একিট পশুর মেতা| এই রকম
অবস্থায় থাকেত থাকেত, সাতিট ঋতু েশষ হেয় যােব|�
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17 “পিবত্র দূত এই শািস্তিট েঘাষণা করেলন| েকন? যােত পৃিথবীর সমস্ত েলাক জানেত পাের েয,
পরাৎ পর, মানবজািতর রাজত্বগুিলর ওপর শাসন কেরন| ঈশ্বর েয বয্িক্তেক চান তােক েসই রাজত্ব
েদন| এবং ঈশ্বর িবনয়ী েলাকেদর এই রাজয্গুিলর শাসেনর জনয্ মেনানীত কেরন|

18 “এইগুেলাই আিম, নবূখদিনৎ সর আমার স্বেপ্ন েদেখিছলাম| এখন েবলটশত্ সর আমােক বল এর
অথর্ িক| আমার রােজয্ েকান জ্ঞানী মানুষই এই স্বেপ্নর বয্াখয্া িদেত পােরন িন| িকন্তু েবলটশত্ সর, তুিম
এর বয্াখয্া িদেত পারেব কারণ েতামার মেধয্ পিবত্র েদবতােদর আত্মা রেয়েছ|”

19 তখন দািনেয়ল অল্প ক্ষেণর জনয্ চুপ কের রইেলন| িতিন যা ভাবিছেলন তােত িতিন উিদ্বগ্ন হেলন|
তাই রাজা বলেলন, “েবলটশত্ সর, স্বপ্নিট এবং তার অথর্ বলেত ভয় েপেয়া না|”
তখন েবলটশত্ সর রাজােক উত্তর করল, “স্বপ্নিট েযন আপনার শত্রুেদর িবষেয় হয়| আর এর অথর্ও

েযন হয় তােদর জনয্ যারা আপনার িবপেক্ষ রেয়েছ| 20-21আপিন স্বেপ্ন একিট গাছ েদেখিছেলন| েসই গাছ
মজবুত ও িবশাল হেয় েবেড় উেঠিছল এবং তার মাথা ছঁুেয় িগেয়িছল আকাশেক| এেক পৃিথবীর েয েকান
স্থান েথেক েদখা যািচ্ছল| এেত িছল সুন্দর পাতা ও প্রচুর ফেলর সম্ভার| এর ফল েথেক সবাই প্রচুর খাদয্ও
পািচ্ছল| এটা িছল বনয্ জন্তুেদর বাসা ও এর ডােল িছল পাখীর বাসা| এটাই িছল েসই গাছ যা আপিন
েদেখিছেলন| 22 মহারাজ আপিন হেলন েসই গাছ| আপিন মহান ও শিক্তশালী হেয় উেঠেছন| আপিনই
েসই দীঘর্কায়় গাছ যার মাথা আকাশ েছঁায়া আর আপনার ক্ষমতা পৃিথবীর দূর-দূরােন্ত েপৗেঁছেছ|

23 “মহারাজ আপিন একজন পিবত্র দূতেক স্বগর্ েথেক েনেম আসেত েদেখেছন| িতিন বলেলন,
�গাছিটেক েকেট েফেলা এবং তােক ধ্বংস কর, িকন্তু তার কােণ্ডর চারপােশ েলাহা এবং েপতেলর একিট
েশকল দাও এবং কাণ্ডিটেক এবং এর িশকড়গুিলেক মািটেত থাকেত দাও| মােঠ ঘােসর ওপর এটােক
থাকেত দাও যােত িশিশর পেড় ওটা িভেজ যায়| বনয্ জন্তুেদর মেধয্ েস েবঁেচ থাকুক এবং এই ভােব
সাতিট ঋতু েশষ হেয় যােব|�

24 “মহারাজ এই হল আপনার স্বেপ্নর অথর্| পরাৎ  পেরর আজ্ঞা অনুসাের আপনার সেঙ্গ এগুিল ঘটেব:
25 রাজা নবূখদিনৎ সর, আপনােক মানুেষর কাছ েথেক দূের েযেত বাধয্ করা হেব| আপনােক বনয্ পশুেদর
মেধয্ থাকেত হেব ও েগা-পােলর মত ঘাস েখেত হেব| এবং আপিন িশিশের িভেজ যােবন| সাতিট ঋতু
েপিরেয় েগেল আপনার এই িশক্ষা হেব| আপিন িশখেবন েয পরাৎ পর মানুেষর ওপর কতৃর্ ত্ব কেরন এবং
িতিন যােক চান তােকই রাজত্ব েদন|

26 “কাণ্ড এবং িশকড়গুিলেক মািটেত েরেখ েদওয়ার আজ্ঞার অথর্ হল: আপনার রাজয্ আপনারই
থাকেব| এটা হেব তখন যখন আপিন জানেবন েয পরাৎ  পর েলাকেদর েচেয় অেনক েবশী ক্ষমতাশালী|
27 তাই, েহ মহারাজ, অনুগ্রহ কের আমার উপেদশ শুনুন| অথবা আপনার ভােলার জনয্ পাপ কাজ বন্ধ
করুন এবং ভােলা েলাক েহান| মন্দ কাজ বন্ধ করুন এবং দিরদ্রেদর প্রিত দয়া েদখান| তাহেলই আপিন
শািন্তেত থাকেত পারেবন|”

28 এগুেলা সবই নবূখদিনৎ সেরর িবষেয় ফেল েগল| 29-30 এই স্বপ্ন েদখার বােরা মাস পর রাজা
নবূখদিনৎ সর যখন বািবেল তঁার প্রাসােদর ছােদর ওপর হঁাটিছেলন তখন িতিন বলেলন, “বািবেলর িদেক
তািকেয় েদখ! আিম এই িবশাল শহর ৈতরী কেরিছ| এটা হল আমার প্রাসাদ! আিম এই িবশাল প্রাসাদ
আমার ক্ষমতায় গেড় তুেলিছ যােত েবাঝা যায় আিম কত মহান!”

31 তঁার কথাগুেলা যখন মুেখর মেধয্ই িছল তখন একিটকণ্ঠস্বর স্বগর্ েথেক বলল, “রাজা নবূখদিনৎ সর,
ঈশ্বর েতামােক এিট বেলেছন: রাজা িহেসেব েতামার ক্ষমতা েতামার কাছ েথেক িনেয় েনওয়া হল|
32 েতামােক মানুেষর কাছ েথেক দূের চেল েযেত বাধয্ করা হেব| তুিম বনয্ পশুেদর সােথ বাস করেব|
তুিম একিট গরুর মেতা ঘাস েখেয় জীবন ধারণ করেব| এই িশক্ষা েপেত সাতিট ঋতু েপিরেয় যােব| তখন
তুিম জানেব েয পরাৎ পর মানুেষর রাজেত্বর ওপর কতৃর্ ত্ব কেরন এবং িতিন যােক চান তােকই রাজত্ব েদন|”

33ঐসব িকছু তকু্ষিন ঘেট িগেয়িছল| নবূখদিনৎ সর মানবসমাজ েথেক দূের চেল েযেত বাধয্ হেয়িছেলন|
িতিন গরুর মত ঘাস েখেত শুরু কেরিছেলন| তঁার শরীর িশিশের িভেজ িগেয়িছল| তঁার চুল লম্বা হেয় ঈগল
পাখীর পালেকর মেতা হেয় িগেয়িছল এবং তঁার নখ পাখীর নেখর মেতা েবেড় িগেয়িছল|
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34 তারপর েসই সমেয়র েশেষ আিম, নবূখদিনৎ সর, স্বেগর্র িদেক িবনীতভােব তািকেয়িছলাম এবং
আিম আর একবার প্রকৃিতস্থ হলাম| তখন আিম পরাৎ  পেরর গুণগান কেরিছলাম| ঈশ্বর িযিন অনন্তজীিব,
তঁােক প্রশংসা ও সম্মািনত করলাম|

কারণ ঈশ্বেরর শাসন িচরন্তন|
তঁার রাজত্ব পুরুষানুক্রেম স্থায়ী|

35 পৃিথবীর মানুষ বস্তুত গুরুত্বপূণর্ নয়|
স্বগীর্য় ক্ষমতাসমূহ ও পৃিথবীর মানুষেদর প্রিত ঈশ্বর যা চান তা সবই িতিন কেরন|

এমন েকউ েনই েয তার শিক্তশালী হাতেক থামােত পাের
এবং তার কাজ িনেয় প্রশ্ন তুলেত পাের|

36তাই েসই সময় ঈশ্বর আমােক শুভ বুিদ্ধ িফিরেয় িদেলন| িতিন আমােক রাজার সম্মান ও ক্ষমতাও
িফিরেয় িদেলন| আমার উপেদষ্টাগণ ও রাজবংশীয় েলাকরা আবার আমার কােছ উপেদেশর জনয্
এেসিছল| আিম আেগর েচেয়ও আেরা মহান ও েবশী পরাক্রমী হেয় উেঠিছলাম| 37 এখন আিম,
নবূখদিনৎ সর স্বেগর্র রাজার প্রশংসা ও সমাদর কির| িতিন যা কেরন তাই সিঠক ও নয্াযয্| এবং িতিনই
অহঙ্কারী মানুষেদর িবনয়ীেত পিরণত কেরন|

5
েদওয়াল িলখন

1 রাজা েবল্শত্ সর তঁার 1000 উচ্চপদস্থ কমর্চারীর জনয্ এক েভাজসভার আেয়াজন কেরিছেলন ও
তােদর সেঙ্গ িতিন দ্রাক্ষারস পান কেরিছেলন| 2 দ্রাক্ষারেসর প্রভােব িতিন তঁার ভৃতয্েদর আেদশ িদেলন
েসই সব েসানার ও রূপার পাত্রগুিল আনেত েযগুিল নবূখদিনৎ সর, তঁার িপতামহ* েজরুশােলেমর মিন্দর
েথেক সেঙ্গ কের িনেয় এেসিছেলন| রাজা েচেয়িছেলন তার রাজবংশীয়রা, পত্নীরা ও উপপত্নীরা েযন
ওইসব পাত্র েথেক দ্রাক্ষারস পান কের| 3 তাই তারা েজরুশােলেম অবিস্থত ঈশ্বেরর মিন্দর েথেক েসানার
পাত্রগুিল েযগুিল িনেয় আসা হেয়িছল েসগুিল িনেয় এেলা| এবং রাজা ও তঁার কমর্চারীরা, তঁার পত্নীরা ও
উপপত্নীরা েসই পাত্রগুিল েথেক পান কেরিছেলন| 4 তারা দ্রাক্ষারস পান করার সময় েসানা, রূপা, িপতল,
েলাহা, কাঠ ও পাথেরর ৈতরী েদবমূির্ত্তর গুণগান করিছেলন|

5 রাজা যখন তাকােলন, তখন হঠাৎ  একিট মানুেষর হাত আিবভূর্ ত হেয়িছল এবং বািত-স্তেম্ভর কােছ
েদওয়ােলর েপঁাচড়ার ওপর িলখেত শুরু কেরিছল|

6 রাজা েবল্শত্ সর এই দৃশয্ েদেখ এত ভীত হেয় পড়েলন েয তঁার মুখ ভেয় সাদা হেয় েগল এবং
তঁার হঁাটুেত হঁাটু েঠাকাঠুিক েলেগ েগল| তঁার পা এত দুবর্ল মেন হল েয িতিন উেঠ দঁাড়ােতও পারেলন
না| 7 তখন রাজা সমস্ত যাদুিবদগণ, ভিবষয্ৎ বক্তাসমূহ এবং কলদীয়েদর তঁার কােছ ডাকেলন| িতিন ঐ
জ্ঞানী েলাকেদর বলেলন, “যারা আমােক এই েলখা পেড় তার অথর্ বয্াখয্া কের িদেত পারেব আিম তােদর
পুরস্কার েদব| আিম তােদর েবগুনী রেঙর বস্ত্র েদব, তােদর গলায় েসানার হার েদব এবং তােক আমার
রাজয্ তৃতীয় শাসেকর পদ েদব|”

8 তাই রাজার সমস্ত জ্ঞানী বয্িক্তরা জেড়া হল| িকন্তু তারা েলখািট পড়েত বা তার অথর্ বলেত পারল না|
9 রাজা েবল্শত্ সর ভয় েপেয় েগেলন| তঁার মুখ িচন্তায় ও ভেয় সাদা হেয় েগল| রাজার কমর্চারীরা িবভ্রান্ত
হেয় পড়ল|

10তারপর রাণী েসই েভাজসভায় এেলন| িতিন রাজা ও রাজকমর্চারীেদর কথা শুেন বলেলন, “মহারাজ
দীঘর্জীিব েহান! ভেয় আপনার মুখ সাদা হেত েদেবন না| 11আপনার রােজয্ একজন মানুষ আেছন যঁার
* 5:2: িপতামহ অথবা “িপতা|” আমরা িনিশ্চত ভােব জািন না েয েবল্শত্ সর সিতয্ই নবূখদিনৎ সেরর নািত িছেলন িক না| এখােন “িপতা”
শব্দিট হয়ত “পূেবর্র রাজার” কথা েবাঝায়|
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মেধয্ পিবত্র েদবতােদর আত্মা িবদয্মান| আপনার িপতার সমেয়, িতিন েদিখেয় িছেলন েয িতিন গুপ্তকথা
বুঝেত সক্ষম| িতিন এও েদিখেয় িছেলন েয িতিন েদবতােদর মতই জ্ঞান ও বুিদ্ধেত পূণর্ িছেলন| িপতামহ
এঁেক সমস্ত জ্ঞানী মানুষ, যাদুিবদ ও কল্দীয়েদর অিধপিত কের িদেয়িছেলন| 12 আিম েয মানুষিটর কথা
বলিছ তার নাম দািনেয়ল| রাজা তার নাম িদেয়িছেলন েবলটশত্ সর| েবলটশত্ সর খুব বুিদ্ধমান এবং িতিন
অেনক িবষয় জােনন| িতিন স্বেপ্নর তাত্ পয়র্ বয্াখয্া করেত পােরন, গুপ্ত িবষয় প্রকাশ করেত পােরন এবং
কিঠন সমসয্ার সমাধান করেত পােরন| িতিনই এই েদওয়াল িলখেনর অথর্ বেল েদেবন|”

13তাই দািনেয়লেক রাজার কােছআনা হল| রাজা তােক িজজ্ঞাসা করেলন, “েতামার নামই িক দািনেয়ল
যােক আমার িপতা বন্দী কের িযহূদা েথেক এখােন িনেয় এেসিছেলন? 14আিম শুেনিছ েয েতামার মেধয্
েদবতােদর আত্মা িবদয্মান| আিম এও শুেনিছ েয তুিম গুপ্ত কথা বুঝেত সক্ষম এবং েতামার অেনক বুিদ্ধ
আেছ এবং তুিম খুব জ্ঞানী| 15 এই েদওয়ােলর িলখন পেড় তার অথর্ বয্াখয্া করবার জনয্ আমার কােছ
জ্ঞানী এবং যাদুিবদেদর আনা হেয়িছল| িকন্তু তারা এটা করেত সক্ষম হল না| 16 আিম শুেনিছ তুিম েয
েকান িজিনস বয্াখয্া করেত পােরা এবং েয েকান সমসয্ার সমাধান করেত পােরা| তুিম যিদ েদওয়ােলর
এই েলখা পেড় তার অথর্ আমার কােছ বয্াখয্া করেত পােরা তাহেল আিম েতামােক েবগুনী রেঙর বস্ত্রািদ
প্রদান করব ও েতামার গলায় একিট েসানার হার পিরেয় েদব| এরপর তুিমই হেব আমার রােজয্র তৃতীয়
গুরুত্বপূণর্ শাসক|”

17 তখন দািনেয়ল রাজােক উত্তর িদল, “আপনার দান আপনার কােছ থাকুক বা ওটা আপিন অনয্
কাউেক িদেয় িদেত পােরন| আিম তবুও আপনােক এই েলখা পাঠ কের তার অথর্ বয্াখয্া কের েদব|

18 “মহারাজ, পরাৎ পর আপনার িপতামহ নবূখদিনৎ সরেক একজন মহান ও পরাক্রমী রাজা বািনেয়
িছেলন| তঁােক ঈশ্বর এক গুরুত্বপূণর্ স্থান িদেয়িছেলন| 19 অেনক েদেশর এবং অেনক ভাষার েলাকরা
নবূখদিনৎ সরেক ভয় েপত| েকন? কারণ পরাৎ পর তঁােক এক গুরুত্বপূণর্ রাজা বািনেয়িছেলন|
নবূখদিনৎ সর কাউেক মারেত চাইেল েমের েফলেতন আর বঁািচেয় রাখেত চাইেল বঁািচেয় রাখেতন| িতিন
যােদর গুরুত্বপূণর্ করেত চাইেতন তােদর করেতন এবং িতিন যােদর গুরুত্বহীন করেত চাইেতন তােদর
গুরুত্বহীন করেতন|

20 “িকন্তু নবূখদিনৎ সর েজদী হেয় উঠেলন এবং দািম্ভক ভােব বয্বহার করেত লাগেলন| তাই তঁােক
ক্ষমতাচুয্ত কের তঁার কাছ েথেক িসংহাসন ও তঁার সমস্ত েগৗরব েকেড় েনওয়া হল| 21 নবূখদিনৎ সর
েলাকেদর েছেড় চেল েযেত বাধয্ হেলন| তঁার মানিসকতােক একিট পশুর মেনর মত করা হেয়িছল| িতিন
বনয্ গাধােদর সােথ বাস করেত লাগেলন এবং গরুর মেতা ঘাস েখেত লাগেলন| তঁার শরীর িশিশের িভেজ
েগল| এসব তত িদন পযর্ন্ত ঘটল যতিদন না িতিন বুঝেলন েয পরাৎ  পর সমস্ত মানুেষর রাজেত্বর ওপর
কতৃর্ ত্ব কেরন এবং যােক খুশী রাজয্ েদন|

22 “িকন্তু েবল্শত্ সর আপিন নবূখদিনৎ সেরর েপৗত্র, আপিন যিদও এসবই জােনন তবু আপিন িবনয়ী
হনিন| 23তার বদেল আপিন স্বেগর্র ঈশ্বেরর িবরুদ্ধাচরণ কেরেছন| আপিন প্রভুর মিন্দর েথেক আনা পােত্র
আপনার রাজকমর্চারী, আপনার পত্নী ও উপপত্নীেদর দ্রাক্ষারস পান করারআেদশ িদেয়েছন|আপিন েসানা,
রূপা, িপতল, েলাহা, কাঠ ও পাথেরর ৈতরী েসই সব েদবতােদর প্রশংসা কেরেছন| তারা িকছু েদখেত
পায় না, শুনেত পায় না বা বুঝেত পাের না| িকন্তু আপিন েসই ঈশ্বরেক সম্মান েদন িন যঁার আপনার
জীবন ও কেমর্র ওপর িনয়ন্ত্রণ রেয়েছ| 24 তাই, এই কারেণ ঈশ্বর এই হাতিট েদওয়ােল েলখবার জনয্
পািঠেয়িছেলন| 25 এই হল েসই কথাগুেলা যা েদওয়ােলর ওপর েলখা িছল:

িমেন, িমেন, তেকল, এবং উপারসীন

26 “এই হল েসই সব শেব্দর অথর্:

িমেন:



দািনেয়ল 5:27 1291 দািনেয়ল 6:12

ঈশ্বর আপনার রাজেত্বর েশষ িদন গণনা কেরেছন|
27 তেকল:

আপনােক তুলাদেণ্ড পিরমাপ করা হেয়েছ এবং েদখা েগেছ েয আপনার মেধয্ যেথষ্ট ধাির্মকতা েনই|
28 উপারসীন:

আপনার রাজয্ িবিচ্ছন্ন হেয় েভেঙ্গ যােচ্ছ|
তা এখন মাদীয় ও পারসীকেদর মেধয্ বণ্ট্ন করা হেব|”

29 তখন েবল্শত্ সর দািনেয়লেক েবগুনী বেস্ত্র ভূিষত করার আেদশ িদেলন| তার গলায় েসানার হার
পিরেয় েদওয়া হল এবং তােক রােজয্র তৃতীয় উচ্চতম শাসক েঘাষণা করা হল| 30 েসই রােতই বািবেলর
েলাকেদর রাজা েবল্শত্ সর হত হেলন| 31 মাদীয় দািরয়াবস, িযিন প্রায় 62 বছর বয়স্ক িছেলন িতিন
রাজেত্বর ভার িনেলন|

6
দািনেয়ল ও িসংহরা

1 দািরয়াবস ভাবেলন েয 120 জন রাজয্পালেক তঁার সমূ্পণর্ রাজেত্বর দািয়ত্ব েদওয়াটা বুিদ্ধমােনর
কাজ হেব| 2 এবং িতিন এই 120 জন রাজয্পালেক তত্ত্বাবধান করবার জনয্ িতন জন অধয্ক্ষ িনযুক্ত
করেলন| দািনেয়ল িছেলন এই িতনজেনর একজন| রাজা এেদর িনযুক্ত কেরিছেলন যােত েকউ তঁােক
ঠিকেয় রােজয্র ক্ষিত না করেত পাের| 3 দািনেয়ল তঁার উৎকৃষ্ট চিরেত্রর জনয্ অনয্ েয েকান অধয্ক্ষ অথবা
রাজয্পােলর েচেয় তঁার পেদ ভােলা অবস্থায় িছেলন| এেত রাজা এতই সন্তুষ্ট হেলন েয িতিন দািনেয়লেক
সমগ্র রােজয্র শাসক িহেসেব িনেয়াগ করেবন বেল িস্থর করেলন| 4 িকন্তু অনয্ অধয্ক্ষ ও শাসকরা এই
খবর শুেন ঈষর্ািন্বত হল| তাই দািনেয়ল রাজার জনয্ েয কাজ করিছেলন তার মেধয্ তারা েদাষ খঁুেজ েবর
করবার েচষ্টা করিছল| িকন্তু তারা তঁার কােজ েকান েদাষ-ত্রুিট খঁুেজ েপল না| দািনেয়ল িছেলন িবশ্বাসী|
িতিন কখনও ইেচ্ছ কের অথবা ভুেলও েকান ভুল কাজ কেরন িন|

5অবেশেষ েসই েলাকরা েদখল েয দািনেয়লেক েদাষােরাপ করার মেতা েকান কারণই তারা খঁুেজ পােব
না| তাই তারা িঠক করল েয তারা রাজার কােছ দািনেয়েলর ঈশ্বেরর নীিত সম্পির্কত বয্াপাের অিভেযাগ
করেব|

6 তাই ঐ দুজন অধয্ক্ষ ও শাসকরা দল েবঁেধ রাজার কােছ িগেয় বলল, “মহারাজ দািরয়াবস িচরজীিব
েহান! 7 সমস্ত অধয্ক্ষগণ, গুরুত্বপূণর্ রাজকমর্চারীগণ, মন্ত্রীগণ এবং রাজয্পালরা একিট িনির্দষ্ট বয্াপাের
একমত হল| আপিন এ িবষয়িটেক একিট আেদশ িহসােব প্রচার করুন যা সকেল মানেব| এই আেদশিট
হল েয পরবতীর্ 30িদেনর মেধয্ েকউ যিদ রাজা ছাড়া অনয্ েকান েদবতা বা মানুেষর কােছ প্রাথর্না কের
তেব তােক িসংেহর খঁাচায় িনেক্ষপ করা হেব| 8 মহারাজ আপিন এই আেদশ েলখা কাগজিটেত স্বাক্ষর
কের এই আেদশিট অপিরবির্তত রাখার বয্বস্থা করুন, েকননা মাদীয ও পারসীকেদর িনয়মানুসাের েকান
আইন বা আেদশ বািতল বা পিরবতর্ ন হয় না|” 9 তাই রাজা দািরয়াবস এই আেদশপত্রিট সাক্ষর করেলন|

10 দািনেয়ল, প্রেতয্ক িদন িতন বার কের নতজানু হেয় ঈশ্বেরর কােছ প্রাথর্না করেতন এবং তঁার গুণগান
করেতন| যখন িতিন এইআজ্ঞার কথা শুনেলন িতিন তঁার বাড়ীর েভতের িগেয় েজরুশােলেমর িদেক েখালা
জানালার কােছ েগেলন এবং নতজানু হেয় প্রিত িদেনর মেতা ঈশ্বেরর কােছ প্রাথর্না করেলন|

11 তখন ওই সব েলাকরা দল েবঁেধ দািনেয়েলর বািড় েগল এবং তঁােক প্রাথর্না করেত এবং ঈশ্বেরর
কােছ সাহাযয্ চাইেত েদখেত েপল| 12 তাই তারা রাজার কােছ িগেয় তঁােক তঁার আেদেশর কথা স্মরণ
কিরেয় িদেয় বলল, “মহারাজ আপিন একিট আেদশ জাির কেরেছন েয পরবতীর্ 30 িদেনর মেধয্ যিদ
েকউ রাজা ছাড়া অনয্ েকান মানুষ বা েদবতার কােছ প্রাথর্না কের তেব তােক িসংেহর খঁাচায় িনেক্ষপ করা
হেব| এবং আপিন আেদশিটেত স্বাক্ষরও কেরেছন|”
রাজা উত্তর িদেলন, “হঁয্া, এই আেদশিট মাদীয় ও পারসীকেদর একিট আেদশ| এই আেদশ কখনও

বািতল করা বা বদলােনা যায় না|”
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13 তখন ঐ েলাকরা বলল, “দািনেয়ল নামক ওই বয্িক্তিট আপনােক অথবা েয আেদশ পেত্র আপিন
স্বাক্ষর কেরেছন, তােক েকান গুরুত্ব িদেচ্ছ না| দািনেয়ল িযহূদা েথেক আনা বন্দীেদর একজন এবং েস
আপনার আেদশ মানেছ না| েস এখনও েরাজ িতন বার কের ঈশ্বেরর কােছ প্রাথর্না করেছ|”

14 রাজা একথা শুেন খুবই দুঃখ েপেলন ও মুষেড় পড়েলন| িতিন দািনেয়লেক রক্ষা করেত েচেয়িছেলন
এবং েসই জনয্ সূযর্াস্ত পযর্ন্ত িতিন দািনেয়লেক রক্ষা করার উপায় ভাবেত লাগেলন| 15 তখন ওই েলাকরা
রাজার কােছ একেত্র িগেয় বলল, “মহারাজ মেন রাখেবন মাদীয় ও পারসীকেদর িনয়মানুসাের েকানআইন
বা আেদেশ যিদ রাজা স্বাক্ষর কেরন তেব তা বািতল বা পিরবতর্ ন করা যায় না|”

16 তখন রাজা তঁার ভৃতয্েদর দািনেয়লেক আনেত আেদশ িদেলন এবং তারা তঁােক আনল| রাজা
দািনেয়লেক বলেলন, “আিম আশা কির েয ঈশ্বরেক তুিম অনবরত উপাসনা করছ িতিন েতামায় রক্ষা
করেবন|” 17 একিট বড় পাথর আনা হল এবং গুহামুেখ রাখা হল| রাজা ও তঁার কমর্চারীরা েসই পাথরিট
তােদর আংিট িদেয় সীলেমাহর করেলন, যােত েকউ না পাথর সরােত পাের এবং দািনেয়লেক গুহা েথেক
েবর কেরআনেত পাের| 18তারপর রাজা তঁার প্রাসােদ িফের েগেলন| িতিন রােত্র িকছু খানিন আর কাউেক
আসেত েদনিন এবং তঁােক মেনারঞ্জন করেত েদনিন| িতিন ঘুেমােতও পােরন িন|

19 পরিদন সকােল আেলা েফাটার সেঙ্গ সেঙ্গই িতিন গুহার কােছ ছুেট েগেলন| 20 িতিন গুহার কােছ
িগেয় অতয্ন্ত উিদ্বগ্ন স্বের দািনেয়লেক ডাকেত লাগেলন| িতিন বলেলন, “েহ দািনেয়ল, জীবন্ত ঈশ্বেরর
েসবক, তুিম সব সময় তঁার েসবা কর| েতামার ঈশ্বর িক েতামােক িসংেহর হাত েথেক রক্ষা করেত সক্ষম
হেয়েছন?”

21 দািনেয়ল উত্তর িদল, “মহারাজ দীঘর্জীিব েহান! 22 আমার ঈশ্বর আমােক রক্ষা করবার জনয্ তঁার
দূত পািঠেয়েছন| দূত িসংহেদর মুখগুেলা বন্ধ কের িদেয়েছন| িসংহরা আমােক আঘাত কেরিন কারণ ঈশ্বর
জােনন আিম িনেদর্ াষ| আিম কখেনা আপনার প্রিত েকান অনয্ায় কিরিন|”

23 দািরয়াবস এই শুেন খুব খুশী হেলন এবং তঁার ভৃতয্েদর আেদশ িদেলন দািনেয়লেক িসংেহর খঁাচা
েথেক েবর কের আনেত| দািনেয়লেক যখন িসংেহর খঁাচা েথেক েবর কের আনা হল তখন তঁার শরীের
েকান ক্ষত পাওয়া েগল না| িসংহরা দািনেয়েলর েকান ক্ষিত কেরিন কারণ িতিন ঈশ্বের িবশ্বাসী িছেলন|

24 তখন রাজা দািনেয়েলর ওপর েদাষােরাপ করবার জনয্ ঐ েলাকগুেলােক িসংহগুেলার গুহার কােছ
আনেতআেদশ িদেলন| িতিন তঁার ভৃতয্েদর স্ত্রী ও সন্তানসহ তােদর ওর মেধয্ েফেল িদেতআেদশ করেলন|
তারা গুহার েমেঝ স্পশর্ করার আেগই িসংেহর মুেখ পড়ল| িসংহরা তােদর েদেহর মাংস েখেয় িনল এবং
তােদর সমস্ত হাড়গুেলাও গঁুেড়া কের েফলল|

25তারপর রাজা দািরয়াবস িবিভন্ন েদশসমূহ ও িবিভন্ন ভাষাসমূেহর েলাকেদর কােছ এই িচিঠ িলখেলন:

“শুেভচ্ছা!
26আিম একিট নতুন আইন ৈতির করিছ| এই আইনিট আমার সমগ্র রােজয্র েলাকেদর জনয্ ৈতরী|

েতামরা সবাই দািনেয়েলর ঈশ্বরেক ভয় ও ভিক্ত কের চলেব|

দািনেয়েলর ঈশ্বর হেলন জীবন্ত ঈশ্বর|
ঈশ্বর িচর জীিব!

তঁার রাজত্ব কখেনা েশষ হেব না,
তঁার শাসনও েশষ হেব না|

27 ঈশ্বর মানুষেক সাহাযয্ কেরন ও রক্ষা কেরন|
ঈশ্বর স্বেগর্ ও পৃিথবীেত িচহ্ন-কাযর্ এবং আশ্চযর্য্ কাযর্ কেরন|

এই েসই ঈশ্বর িযিন দািনেয়লেক িসংেহর হাত েথেক বঁািচেয়েছন|”

28 এবং দািনেয়ল দািরয়াবস ও পারসীক রাজা েকারেসর সময় সফল হেয়িছেলন|
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7
চারিট পশু সম্বেন্ধ দািনেয়েলর স্বপ্ন

1 বািবেলর রাজা েবল্শত্ সেরর রাজেত্বর প্রথম বছের* দািনেয়ল িবছানায় শুেয় ঘুেমােনার সময় একিট
স্বপ্ন েদখেলন| 2 িতিন স্বেপ্ন যা েদেখ িছেলন তা িলেখ রাখেলন এবং তার সারমমর্ বলেলন| িতিন বলেলন:
“আিম রােত্র একিট স্বপ্ন েদেখিছ| ঐ স্বেপ্ন চাির িদক েথেক েজাের হাওয়া বইিছল এবং সমুদ্রেক অশান্ত
কের তুেলিছল| 3আিম চারিট বড় জন্তু েদেখিছলাম যারা প্রেতয্েক প্রেতয্েকর েথেক আলাদা| তারা সবাই
সমুদ্র েথেক উেঠ এেলা|

4 “প্রথম জন্তুিটেক িসংেহর মেতা েদখেত আর তার ঈগেলর মেতা ডানা িছল| আিম যখন তািকেয়
িছলাম, তার ডানাগুিল েটেন তুেল েফলা হল| জন্তুিটেক মািট েথেক েতালা হল এবং তােক মানুেষর মত
দুপােয়র ওপর দঁাড় করােনা হল| এবং তােক একিট মানুেষর মন েদওয়া হল|

5 “তারপর আিম িদ্বতীয় জন্তুিটেক েদখেত েপলাম যােক েদখেত ভালুেকর মেতা| তােক তার েপছেনর
পােয়র ওপর েতালা হল এবং তার মুেখর মেধয্ দঁােতর ফঁােক িতনিট পঞ্জরািস্থ িছল| তােক বলা হল, �চািলেয়
যাও, েতামার যত ইেচ্ছ মাংস খাও!�

6 “তারপর আিম আমার সামেন আেরকিট জন্তুর িদেক তাকালাম| এিট িছল একিট িচতা বােঘর মেতা
েদখেত িকন্তু এর িপেঠ চারিট ডানা িছল| ডানাগুিল িছল পািখর ডানার মেতা এবং জন্তুিটর চারিট মাথাও
িছল| এেক কতৃ্তর্ ত্ব করার ক্ষমতা েদওয়া হল|

7 “তারপর, আিম আমার স্বপ্ন দশর্েন চতুথর্ জন্তুিটেক েদখলাম| এই জন্তুিট িছল িবভীিষকাময়, ভয়ঙ্কর
এবং ভীষণ শিক্তশালী| এিটর িছল বড় বড় েলাহার দঁাত| এই জন্তুিট তার িশকারেক িপেষ েফেল েখেয়
িনল এবং তার িশকােরর যা িকছু অবিশষ্ট িছল তােক পা িদেয় মািড়েয় িদল| এই চতুথর্ জন্তুিট আমার েদখা
সমস্ত জন্তুর েচেয় আলাদা িছল| এরও দশিট িশং িছল|

8 “আিম যখন ঐ িশংগুিলেক কাছ েথেক েদখিছলাম, ঐ িশংগুিলর মেধয্ আেরকিট িশং গিজেয় উঠল|
এই িশংিট েছাট িছল এবং এেত মানুেষর েচাখ িছল| এই িশংিটর একিট মুখ িছল, েযিট দম্ভ প্রকাশ কের
যািচ্ছল| ওই িশংিট আরও িতনিট িশংেক উপেড় েফলল|

চতুথর্ প্রাণীর িবচার
9 “আিম তািকেয় থাকা-কালীন, কেয়কিট িসংহাসন রাখা হল|

একজন প্রাচীন রাজা িসংহাসেন বসেলন|
তঁার েপাশাক িছল তুষার শুভ্র|

তঁার মাথার চুল িছল েমষ শাবেকর পশেমর মত সাদা|
তঁার িসংহাসন িছল আগুেনর ৈতরী

এবং িসংহাসেনর চাকাগুিল িছল অিগ্নিশখা েথেক বানােনা|
10 েসই প্রাচীন রাজার সামেন িদেয় এক আগুেনর নদী বেয় যািচ্ছল|
লক্ষ লক্ষ েলাক তঁােক েসবা করিছল

এবং েকািট েকািট েলাক তঁার সামেন দঁািড়েয়িছল|
রাজসভা শুরু হেত যািচ্ছল

এবং বইগুিল েখালা িছল|

11 “যতক্ষণ আিম লক্ষয্ করিছলাম, েছাট িশংিট দম্ভ প্রকাশ করিছল| আিম েদখেতই থাকলাম যতক্ষণ
না ঐ চতুথর্ জন্তুিটেক হতয্া কের তার শরীরেক িবনষ্ট করা হল এবং জ্বলন্ত আগুেন িনেক্ষপ করা হল|
12অনয্ জন্তুেদর কাছ েথেকও কতৃ্তর্ েত্বর ক্ষমতা েকেড় েনওয়া হল| িকন্তু তােদর িকছু সমেয়র জনয্ েবঁেচ
থাকার অিধকার েদওয়া হল|

* 7:1: বািবেলর � বছের এিট সম্ভবতঃ খ্রীষ্টপূবর্ 553
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13 “আিম রােত্র েয স্বপ্নদশর্ন করলাম তােত মানুেষর মেতা েদখেত এক বয্িক্ত আমার সামেন এেলন|
িতিন আকােশর েমেঘর মেধয্ েথেক েবিরেয় এেস েসই প্রাচীন রাজার কােছ এেলন এবং তারা তঁােক তঁার
সামেন িনেয় এেলা|

14 “েসই মানুেষর মেতা বয্িক্তিটেক কতৃ্তর্ ত্ব, মিহমা ও সমূ্পণর্ শাসন ক্ষমতা েদওয়া হল| সমস্ত েদশ ও
সমস্ত ভাষার েলাকরা তঁার উপাসনা করেব| তঁার শাসন ও রাজত্ব িচরস্থায়ী হেব| তা কখেনা ধ্বংস হেব না|

চতুথর্ প্রানী সম্পির্কত স্বপ্নিটর বয্াখয্া
15 “আিম, দািনেয়ল িচিন্তত ও িবব্রত হেয়িছলাম| এই স্বপ্নদশর্ন আমার মনেক উিদ্বগ্ন কের তুেলিছল|

16 যারা েসখােন দঁািড়েয় িছল আিম তােদর একজেনর কােছ এেস িজজ্ঞাসা করলাম এসেবর অথর্ িক| তাই
েস আমােক এই সব বয্াখয্া কের বলল| 17 েস বলল, �চারিট মহান জন্তু হল চারিট রাজত্ব| ওই চারিট
রাজত্ব পৃিথবীেত আসেব| 18 িকন্তু যারা ঈশ্বেরর উপাসনা কের এবং তঁার অিধকারভুক্ত, তারা রাজত্ব পােব
এবং ঐ রাজত্ব িচর কােলর জনয্ েভাগ করেব|�

19 “তখন আিম জানেত েচেয়িছলাম চতুথর্ জন্তুিট িক ও তার অথর্ িক? চতুথর্ জন্তুিট িছল সমস্ত জন্তুর
েথেক িভন্ন|ওটা িছল ভয়ঙ্কর| এইজন্তুিটর িছল েলাহার দঁাত ও িপতেলর নখ| এইজন্তু তার িশকারেক িপেষ
েফেল েখেয় িনত এবং িশকােরর অবিশষ্ট ভােগর ওপর িদেয় মািড়েয় চেল েযত| 20 এবং আিম ঐ চতুথর্
জন্তুিটর মাথার দশিট িশং-এর কথা জানেত েচেয়িছলাম| আিম ঐ েছাট িশংিটর বয্াপাের জানেত েচেয়
িছলাম েযিট পের গিজেয় উেঠিছল এবং িতনিট িশংেক উপেড় েফেলিছল| এই েছাট িশংিটর চকু্ষসমূহ িছল
এবং একিট মুখ িছল েযিট সারাক্ষণ দম্ভ প্রকাশ করত| এিট অনয্েদর েচেয় ভয়ঙ্কর েদখেত িছল| 21আিম
যখন েদেখই যািচ্ছলাম তখন এই েছাট িশংিট ঈশ্বেরর িবেশষ েলাকেদর সেঙ্গ যুদ্ধ করিছল এবং তােদর
পরািজত করল| 22 এটা চলেত লাগল যতক্ষণ না প্রাচীন রাজা এেলন এবং ঈশ্বেরর িবেশষ েলাকেদর
স্বপেক্ষ রায় িদেলন| প্রাচীন রাজার েঘািষত িবচার তঁার িবেশষ েলাকেদর তােদর রাজত্ব েপেত সাহাযয্
করল|

23 “িতিন আমােক বুিঝেয় বলেলন: �চতুথর্ জন্তুিট হল চতুথর্ রাজয্ যা পৃিথবীেত আসেব| এই রাজয্
অনয্ সব রােজয্র েথেক আলাদা হেব এবং এিট সারা পৃিথবীেক গ্রাস করেব| 24 দশিট িশং হল দশ জন
রাজা যারা আসেব| এেদর পের আেরকজন রাজা আসেব েয আেগকার রাজােদর েথেক আলাদা হেব|
েস অনয্ িতন জন রাজােক পরাস্ত করেব| 25 এই রাজা পরাৎ পেরর িবরুেদ্ধ বলেব এবং ঈশ্বেরর িবেশষ
েলাকেদর িনযর্াতন করেব| এই রাজা িনরূিপত সমেয়র এবং বয্বস্থার পিরবতর্ েনর েচষ্টা করেব| ঈশ্বেরর
িবেশষ েলাকরা ঐ রাজার অধীেন 3 1/2 বছর কাটােব|

26 “ �িকন্তু স্বেগর্র িবচারসভা িবচার করেব এবং তার ক্ষমতা েকেড় েনেব| তার রাজয্ ধ্বংস করা হেব
এবং েসিট িচর কােলর জনয্ েশষ হেয় যােব| 27 তারপর ঈশ্বেরর িবেশষ েলাকরা পৃিথবীর সমস্ত রােজয্র
েলােকেদর ওপর কতৃ্তর্ ত্ব করেব| অনয্ সমস্ত রােজয্র েলাকরা এেদর সম্মান ও েসবা করেব|�

28 “এটাই িছল স্বপ্নদশর্েনর বয্াখয্ার েশষ| আিম, দািনেয়ল এত ভীত হেয়িছলাম েয ভেয় আমার মুখ
সাদা হেয় িগেয়িছল| এবং আিম যা েদেখিছলাম ও শুেনিছলাম তা অনয্ েলাকেদর জানাইিন|”

8
একিট েমষ ও ছাগল সম্পেকর্ দািনেয়েলর স্বপ্নদশর্ন

1 েবল্শত্ সেরর রাজেত্বর তৃতীয় বছের আমার এই স্বপ্নদশর্ন হেয়িছল| এিট িছল আমার প্রথম স্বপ্নদশর্ন
হবার পের| 2এই স্বেপ্ন আিম েদেখিছলাম আিম এলম প্রেদেশর রাজধানী শূশেন ঊলয় নদীর ধাের দঁািড়েয়
আিছ| 3 আিম ওপের তাকালাম এবং একিট দুই িশং িবিশষ্ট েমষেক ঊলয় নদীর ধাের দঁািড়েয় থাকেত
েদখলাম| তার দুিট িশং লম্বা িকন্তু একিট অপরিটর েচেয় েবিশ লম্বা এবং লম্বা িশংিট অনয্ িশংিটর পের
গিজেয়িছল| 4 আিম েদখলাম েমষিট তার িশংগুেলা উঁচু কের পিশ্চেম, উত্তের এবং দিক্ষেণ আক্রমণ
করেছ এবং েকান জন্তু তােক থামােত পারেছ না| অনয্ জন্তুেদর েকউ বঁাচােতও পারল না| েমষিট তার
ইচ্ছামত করেত লাগল এবং ভীষণ শিক্তশালী হেয় উঠল|
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5আিম যখন এই েমষিটর কথা ভাবিছলাম তখন েদখলাম েয পিশ্চমিদক েথেক একিট িবরাট িশংযুক্ত
পুং ছাগল আসেছ| পুং ছাগলিট এত েজাের েদৗেড় এল েয তার পা মািটেত প্রায় েঠকলই না|

6 েসই পুং ছাগলিট দুই িশংযুক্ত েমেষর কােছ এেলা (যােক আিম ঊলয় নদীর তীের দঁািড়েয় থাকেত
েদেখিছলাম|) পুং ছাগলিট তার ভীষণ রাগ িনেয় েমেষর িদেক েতেড় েগল| 7 যখন পুং ছাগলিট েমেষর
কােছ েপৗছঁল, েস খুব েরেগ িছল| ছাগলিট েমেষর িশং দুিট েভেঙ েফলল| তােক েমষিট আটকােত পারল
না| তারপর পুং ছাগলিট েমষিটেক গঁুেতা েমের মািটেত েফেল িদল এবং তােক পদদিলত করল| ছাগেলর
হাত েথেক েমষেক বঁাচাবার মত েকউই িছল না|

8 তারপর ঐ পুং ছাগলিট আেরা েবশী শিক্তশালী হেয় উঠল| িকন্তু েস যখন সব েচেয় েবশী শিক্তশালী
হেয় উঠল তার বড় িশংিট েভেঙ্গ েগল এবং তার জায়গায় চারিট িশং গজাল| এই চারিট িশংেক সহেজই
েদখা েযত এবং এরা চারিট িভন্ন িদেক মুখ কের িছল|

9 এরপর ওই চারিটর মেধয্ একিট িশং েথেক একিট েছাট িশং গজাল| এই েছাট িশংিট দিক্ষণ ও পূবর্
িদেক এবং সুন্দর ভূিমর িদেক েবেড় উঠল| 10 তারপর এই েছাট িশংিট এত বড় হেয় েগল েয স্বেগর্র
দূতসমূহ পযর্ন্ত েপৗেঁছ েগল এবং কেয়ক জন দূত ও কেয়কিট তারােক মািটেত নািমেয় আনল এবং তােদর
মািড়েয় িদেলা| 11 েসই েছাট িশংিট ভীষণ শিক্তশালী হেয় উঠল এবং েস দূতসমূেহর অিধপিতর িবরুেদ্ধ
দঁািড়েয় েগল| েস েলাকেদর িনতয্ ৈনেবদয্ েথেক িবরত করল এবং মিন্দরেক ভূপিতত করল| 12 েসই েছাট
িশংিট িনতয্ ৈনেবদয্র পিরবেতর্ পাপ কােযর্ িলপ্ত হেয়িছল| েস ধমর্েক ভূপিতত করল| েস যা িকছু কেরিছল
তােতই সাফলয্ লাভ করল|

13 তারপর আিম পিবত্র দূতেদর একজনেক কথা বলেত শুনলাম| তারপর আিম আেরকজন পিবত্র
দূতেক প্রথম জেনর কথার উত্তর িদেত শুনলাম| প্রথম জন বলল, “কত িদন ধের এসব িজিনষ চলেব?
কতিদন ৈদিনক উৎসগর্ করা বন্ধ থাকেব? কতিদন এই ভয়ানক পাপ স্থায়ী হেব? কত িদন ধের এই মিন্দর
এবং দূেতরা শ্রদ্ধাহীন ভােব পদদিলত হেব?”

14অপর পিবত্র বয্িক্ত বলল, “এই ঘটনা 2300 িদন ধের চলেব| তারপর পিবত্র স্থানিট সারােনা হেব|”

দািনেয়লেক স্বপ্নদশর্েনর বয্াখয্া েদওয়া হল
15আিম, দািনেয়ল এই স্বপ্নদশর্ন কেরিছলাম এবং তার অথর্ েবাঝার েচষ্টা কেরিছলাম| যখন আিম এই

স্বপ্নদশর্েনর কথা ভাবিছলাম তখন একজন মানুেষর মেতা েদখেত বয্িক্ত এেস আমার সামেন দঁাড়াল|
16 তারপর আিম ঊলয় নদীর ওপর েথেক একজন মানুেষর স্বর শুনলাম| েসই স্বর বলল, “গািব্রেয়ল তুিম
এই েলাকিটেক স্বপ্নদশর্েনর অথর্ বয্াখয্া কের দাও|”

17 তাই মানুেষর মেতা েদখেত েসই দূত গািব্রেয়ল আমার কােছ এল| আিম ভেয় মািটেত পেড় েগলাম|
িকন্তু গািব্রেয়ল আমােক বলল, “েহ মানুষ, বুেঝ নাও এই স্বপ্নদশর্ন যা হল েশষ সমেয়র সম্বেন্ধ|”

18 যখন গািব্রেয়ল কথা বলেত শুরু করল তখন আিম অজ্ঞান হেয় েগলাম এবং মািটর ওপর মুখ
খুবেড় পেড় েগলাম| িকন্তু েসই গভীর ঘুম েথেক গািব্রেযল আমােক েটেন তুেল িনেজর পােয় দঁাড় করাল|
19 গািব্রেয়ল বলল, “এখন আিম েতামােক স্বপ্নদশর্নিট বয্াখয্া করব| ঈশ্বেরর েক্রাধর েশষ সমেয় িক হেব
তা আিম েতামােক বলব| একিট িনির্দষ্ট সময় সমািপ্ত আসেব|

20 “তুিম দুিট িশং িবিশষ্ট একিট েমষ েদেখেছা| ওই িশং দুিট হল মাদীয় ও পারসীক েদেশর রাজয্দ্বয়|
21 ছাগলিট হল গ্রীস েদেশর রাজা এবং তার েচােখর মাঝখােনর বড় িশংিট হল প্রথম রাজা| 22 েসই িশংিট
েভেঙ তার জায়গায় আেরা চারিট িশং গজাল| ঐ চারিট িশং হল চারিট রাজয্ যা প্রথম রাজার েদশ েথেক
আসেব| িকন্তু ঐ চারিট েদশ প্রথম েদশিটর মেতা শিক্তশালী হেব না|

23 “ওই রাজয্গুিলর েশষ সময় একজন কেঠার ও িনদর্ য় রাজা আসেব েয হেব ভীষণ ধূতর্ | এটা ঘটেব
যখন ওখােন অেনক অেনক পাপী েলাক হেব| 24 ঐ রাজা ভীষণ ক্ষমতাবান হেব িকন্তু এই ক্ষমতা তার
িনেজর েথেক হয় িন|এই রাজা ভয়ঙ্করধ্বংস ঘটােব| েস যা করেব তাই সফল হেব| েস শিক্তমান েলাকেদর,
এমনিক ঈশ্বেরর িবেশষ েলাকেদরও ধ্বংস করেব|
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25 “এই রাজা হেব ভীষণ চতুর ও ধূতর্ | েস তার িমথয্াগুেলা েলাকেক িবশ্বাস করােব| েস িনেজেক
িবেশষ গুরুত্বপূণর্ বেল মেন করেব| েস হঠাৎ  েলাকেদর ধ্বংস করেব| েস এমনিক রাজার রাজােক যুেদ্ধ
িলপ্ত করেত চাইেব| িকন্তু েকান মানুেষর দ্বারা েসই িনষু্ঠর রাজার ক্ষমতা ধ্বংস করা হেব না|

26 “আিম েসই সময় িক ঘটেব তা িনেয় স্বপ্নদশর্েনর েয বয্াখয্া িদলাম তা সতয্| িকন্তু এই স্বপ্নদশর্েনর
ওপর সীলেমাহর কের দাও| এইগুিল ঘটবার আেগ অেনক কাল েকেট যােব|”

27 আিম, দািনেয়ল এই স্বপ্নদশর্ন করার পর ভীষণ দুবর্ল ও অসুস্থ হেয় পড়লাম| তারপর আিম েসের
উেঠ আবার রাজকােযর্ েযাগ িদলাম| িকন্তু আিম ওই স্বপ্নদশর্েনর বয্াপাের খুব িবভ্রান্ত িছলাম| আিম ঐ
স্বপ্নদশর্েনর অথর্ বুঝেত পািরিন|

9
দািনেয়েলর প্রাথর্না

1 বািবেলর রাজা দািরয়াবেসর রাজেত্বর প্রথম বছের এই ঘটনাগুিল ঘেটিছল| দািরয়াবস িছেলন মাদীয়
বংশজাত| দািরয়াবস িছেলন অহেশ্বরেশর পুত্র| 2 তঁার রাজেত্বর প্রথম বছের আিম, দািনেয়ল কেয়কিট
বই পেড়িছলাম| আিম বই পেড় জানেত েপেরিছলাম েয প্রভু িযরিময়েক বেলিছেলন 70 বছর পর আবার
েজরুশােলম পুনির্নমর্াণ হেব|

3 তখন আিম ঈশ্বর, আমার প্রভুর কােছ সাহাযয্ এবং করুণার জনয্ প্রাথর্না কেরিছলাম| প্রাথর্নার সময়
আিম উেপাস কের, েশাক েপাশাক পের এবং মাথায় ছাই েমেখ বেসিছলাম| 4আিম আমার ঈশ্বর, প্রভুর
কােছ প্রাথর্না কের সমস্ত পাপ স্বীকার কের বেলিছলাম,

“প্রভু, তুিমই েসই মহান ঈশ্বর| তুিম যােদর ভােলাবােসা এবং যারা েতামার আেদশ পালন কের তােদর
সেঙ্গ েতামার করুণা ও চুিক্ত অবয্াহত রােখা|”

5 “িকন্তু প্রভু, আমরা পাপ কেরিছ, অেনক খারাপ কাজ কেরিছ| আমরা েতামার িবরুদ্ধাচরণ কেরিছ|
আমরা েতামার আজ্ঞা এবং সিঠক িসদ্ধােন্তর িবেরািধতা কেরিছ| 6 আমরা ভাববাদীেদর কথা শুিনিন|
আমরা েকউই েতামার েসবক, ভাববাদীেদর কথা শুিনিন| তারা েতামার হেয় কথা বেল| তারা আমােদর
রাজােদর সেঙ্গ, েনতােদর সেঙ্গ এবং িপতামহেদর সেঙ্গ কথা বেলিছল| তারা ইস্রােয়েলর সমস্ত েলােকর
সেঙ্গ কথা বেলিছল| িকন্তু আমরা ঐ ভাববাদীেদর কথা িবনু্দমাত্র শুিনিন|

7 “প্রভু, তুিমই িঠক এবং ধাির্মকতা েতামারই! আমােদর িযহূদা ও েজরুশােলেমর েলাকেদর লজ্জা
হওয়া উিচৎ | আমােদর, ইস্রােয়েলর েলাকেদর যােদর তুিম কােছর এবং দূেরর েদশগুিলেত ছিড়েয়
িদেয়ছ, তােদর লজ্জা হওয়া উিচৎ | েকন? কারণ আমরা েতামার িবরুেদ্ধ িবেদ্রাহ কেরিছলাম|

8 “প্রভু েতামার িবরুেদ্ধ পাপাচাের েমেত ওঠার জনয্ আমােদর প্রেতয্েকর লিজ্জত হওয়া উিচৎ |
আমােদর রাজােদর, েনতােদর এবং পূবর্পুরুষেদর লিজ্জত হওয়া উিচৎ |

9 “িকন্তু প্রভু, তুিম সিতয্ই দয়ালু| তুিম েলাকেদর খারাপ কাজ ক্ষমা কর| এবং আমরা সিতয্ই েতামার
িবরুেদ্ধ চেল িগেয়িছলাম| 10 আমরা আমােদর প্রভু ঈশ্বরেক অমানয্ কেরিছ| প্রভুর অনুগামীসমূহ,
ভাববাদীেদর মাধয্েম আমােদর জনয্ যা িবিধ কেরিছেলন তা আমরা েকউই েমেন চিলিন| আমরা প্রভুর
িনয়ম এবং িবিধেক অমানয্ কেরিছলাম| 11 ইস্রােয়েলর একজন মানুষও েতামার িশক্ষােক মানয্ কেরিন|
তারা প্রেতয্েক েতামােক অমানয্ কের েতামার িবরুেদ্ধ চেল িগেয়িছল| প্রভুেক অমানয্ করার শািস্তর
িবধান সমস্ত িলিখত প্রিতশ্রুিত েমািশর িবিধপুস্তেক (েমািশ ঈশ্বেরর দাস) েলখা িছল| আইনেক অমানয্
করার ফল আমরা ভুগিছ| প্রভুর িবরুেদ্ধ করা সমস্ত পাপাচােরর শািস্ত অিভশাপ িহেসেব আমােদর
জীবেন বির্ষত হেয়েছ|

12 “প্রভু আমােদর ও আমােদর েনতােদর জীবেন যা যা ঘটাবার কথা বেলিছেলন তাই িতিন
ঘিটেয়েছন| িতিন আমােদর ওপর ভয়ঙ্কর অমঙ্গল এেনেছন| েজরুশােলেমর মেতা দুরবস্থা আর েকান
শহেরর হয় িন| 13 েমািশর িবিধ পুস্তেক েযমনিট েলখা আেছ েতমিন সমস্ত অমঙ্গল আমােদর জীবেন
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ঘেট িগেয়েছ| িকন্তু তবু আমরা প্রভুেক সাহাযয্ করার জনয্ প্রাথর্না কিরিন| তবু আমরা পাপাচার েথেক
িনেজেদর সিরেয় িনইিন| তবু আমরা প্রভুর সততার িদেক মন িদইিন| 14 প্রভু আমােদর জনয্ সমস্ত
অমঙ্গল ৈতরী কের েরেখিছেলন| এবং েসইগুিলই আমােদর জীবেন ঘিটেয়েছন| প্রভু সিঠক কাজটাই
কেরিছেলন িকন্তু আমরা তবুও তঁার কথা শুিনিন|

15 “প্রভু, আমােদর ঈশ্বর তুিম েতামার ক্ষমতা প্রেয়াগ কের আমােদর িমশর েথেক িনেয় এেসেছা|
আমরা েতামার েলাক| তুিম আজও েসই জনয্ িবখয্াত| প্রভু, আমরা পাপ কেরিছ এবং কুকমর্ কেরিছ|
16প্রভু, েতামার পিবত্র পবর্েতর ওপর অবিস্থত েতামার পিবত্র শহর েজরুশােলেমর প্রিত েতামার েক্রাধ
িনবৃত্ত েহাক্| েজরুশােলেমর ওপর েক্রাধ েথেক িবরত হও কারণ তুিম দয়ালু এবং উদার| আমরা এবং
আমােদর পূবর্পুরুষরা েতামার িবরুেদ্ধ পাপ কেরিছলাম বেল, আমােদর চার পােশর েলাকরা েতামার
েলােকেদর িনেয় উপহাস কের|

17 “প্রভু েতামার দােসর প্রাথর্না েশান| সাহােযয্র জনয্ আমার প্রাথর্না েশান| েতামার িনেজর জনয্
েতামার পিবত্র মিন্দরিটর িদেক, েযিট ধ্বংসপ্রাপ্ত হেয়েছ, অনুগ্রেহর দৃষ্টি দাও|* 18আমার ঈশ্বর, আমার
কথা েশান! েচাখ খুেল েদখ আমােদর জীবেন িক িক ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘেটেছ! েদেখা েতামার নামািঙ্কত
শহেরর িক দুরাবস্থা! আিম বলিছ না েয আমরা ভাল মানুষ| েস জনয্ আিম েতামােক এ কথাগুিল বলিছ
না| আিম েতামােক এ কথাগুেলা বলিছ কারণ আিম জািন তুিম দয়ালু| 19 প্রভু, আমােদর কথা েশান!
প্রভু আমােদর ক্ষমা কেরা! প্রভু আমার কথা েশান! েতামার িনেজর জনয্, আর েদরী কেরা না কারণ
েতামার েলাকরা আর েতামার শহর েতামার নােম পিরিচত|”

70 সপ্তাহ সম্বেন্ধ স্বপ্নদশর্ন
20এই ভােব আিম ঈশ্বরেক আমার প্রাথর্নার মেধয্ িদেয় ওই কথাগুিল বলিছলাম| আিম আমার পাপসমূহ

এবং ইস্রােয়েলর েলাকেদর পাপসমূহ স্বীকার করিছ| আিম ঈশ্বেরর পিবত্র পবর্েতর জনয্ প্রাথর্না করিছলাম|
21আমার প্রাথর্না কােল গািব্রেযল নােম এক বয্িক্ত এেস উপিস্থত হেয়িছল| এ িছল েসই গািব্রেয়ল যােক
পূেবর্ আিম আমার স্বপ্নদশর্েন েদেখিছলাম| গািব্রেয়ল েযন হাওয়ায় উেড় এেসিছল| সন্ধয্া-কালীন ৈনেবদয্র
সময় েস এেসিছল| 22 েস আমার সেঙ্গ কথা বলল এবং আিম যােত বুঝেত পাির েসই রকম ভােব সাহাযয্
করল| গািব্রেয়ল বলল, “দািনেয়ল, আিম েতামােক েবশী জ্ঞান িদেত এেসিছ| 23 তুিম যখন প্রথম প্রাথর্না
করেত শুরু কেরিছেল তখন ঈশ্বর আমােক আজ্ঞা িদেয়িছেলন েতামােক েশখাবার জনয্| তাই আিম
েতামােক জানােত এেসিছ কারণ ঈশ্বর েতামােক খুব ভালবােসন! তুিম এই আজ্ঞা বুঝেব, তারপর তুিম
স্বপ্নদশর্নও বুঝেত পারেব|

24 “ঈশ্বর েতামার জািত এবং েতামার পিবত্র শহেরর জনয্ 70 সপ্তাহ িনধর্ারণ কেরেছন| এই িবষয়গুিলর
জনয্ 70 সপ্তাহ সমেয়র আেদশ েদওয়া হেয়েছ: সমস্ত খারাপ কাজ বন্ধ করবার জনয্, পাপ কাজ বন্ধ
করবার জনয্, েলাকেদর শুদ্ধ করবার জনয্, ধাির্মকতােক আনবার জনয্ েযটা িচরকােলর জনয্ অবয্াহত
থাকেব, স্বপ্নদশর্ন ও ভাববাদীেদর ওপর শীলেমাহর করা এবং খুব পিবত্র স্থানিট উৎসগর্ করা|

25 “দািনেয়ল এই িবষয়গুিল বুেঝ নাও, েজেন নাও| েজরুশােলমেক পুনির্নমর্াণ করার জনয্ একটা
বাতর্ া আসেব| ঐ বাতর্ ািট আসার সাত সপ্তাহ পের একজন েনতা িনবর্াচন করা হেব| তারপর েজরুশােলম
পুনিনির্মত হেব| েজরুশােলেম আবার একিট উনু্মক্ত বগর্েক্ষত্র থাকেব এবং শহেরর সুরক্ষার জনয্ তার
চাির িদেক একিট পিরখা থাকেব| 62 সপ্তােহর মেধয্ েজরুশােলম পুনরায় ৈতরী হেব| িকন্তু ওই সময়
অেনক সঙ্কেটর মুেখ পড়েত হেব| 26 বাষট্টি সপ্তােহর পর িনবর্ািচত বয্িক্তেক হতয্া করা হেব এবং তঁার
িকছুই থাকেব না| তারপর ভিবষয্ৎ েনতার েলাকরা শহরিট এবং তার পিবত্র স্থান ধ্বংস কের েদেব| সমািপ্ত
আসেব বনয্ার মেতা| সব েশষ না হওয়া পযর্ন্ত যুদ্ধ চলেব| এই স্থানিট সমূ্পণর্রূেপ ধ্বংসপ্রাপ্ত হেব|

27 “তখন ভিবষয্েতর শাসক অেনক েলােকর সেঙ্গ একিট চুিক্ত করেব| ঐ চুিক্তিট এক সপ্তাহ পযর্ন্ত
অবয্াহত থাকেব| অেধর্ক সপ্তােহর জনয্ উৎসগর্ এবং ৈনেবদয্সমূহ বন্ধ হেব| এবং একজন ধ্বংসকারী

* 9:17: েতামার � দাও আক্ষিরক অেথর্, “েতামার মিন্দেরর প্রিত েতামার মুখ উজ্জ্বল কর|”
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আসেব| িকন্তু ঈশ্বর আেদশ িদেয়েছন েস ভয়ঙ্কর ধ্বংেসর কাজ করেব| েয ধ্বংসকারীিট সমূ্পণর্রূেপ
ধ্বংস হেব|”†

10
িহেদ্দকল নদীর দ্বারা দািনেয়েলর স্বপ্নদশর্ন

1 পারেসয্র রাজা িছেলন েকারস| রাজা েকারেসর রাজেত্বর তৃতীয় বছের দািনেয়ল ঈশ্বেরর কাছ েথেক
একিট বাতর্ া পান| (দািনেয়েলর অপর নাম হল েবলটশত্ সর|) এই বাতর্ ািট খুবই সতয্| দািনেয়ল বাতর্ ািট
বুঝেত খুব কষ্ট করেলন এবং অবেশেষ িতিন দশর্নিট বুঝেত পারেলন|

2 দািনেয়ল বলেলন, “বাতর্ ািট যখন আমার কােছ এেলা, তখন আিম িতন সপ্তােহর জনয্ েয বয্িক্তর বনু্ধ
অথবা পিরবার মারা েগেছ, তার মত েশাক করিছলাম| 3 ঐ িতন সপ্তাহ কােলর মেধয্ আিম েকান সুস্বাদু
খাবার খাইিন, মাংস েভাজন কিরিন, দ্রাক্ষারস পান কিরিন, মাথায় েতল মািখিন|

4 প্রথম মােসর 24তম িদেন আিম িহেদ্দকল মহানদীর তীের দঁািড়েয়িছলাম| 5 েসখােন দঁাড়ােনার সময়
েচাখ েমেল সামেন তাকােতই েদখেত েপলাম েক্ষৗমবস্ত্র পিরিহত এবং েকামের খঁািট েসানার েকামর বন্ধনী
পিরিহত একজন বয্িক্তআমার সামেন দঁািড়েয়আেছ| 6তার শরীর িছল মসৃণ ও উজ্জ্বলপাথেরর মেতা| তার
মুখমণ্ডল িছল িবদুয্ত্প্রভার মত| তার দুিট েচাখই িছল আগুেনর জ্বলন্ত িশখা| তার বাহুদ্বয় এবং পদযুগল
িছল উজ্জ্বল িপতেলর মেতা| তার স্বর িছল েযন হাজার েলােকর িমিলত েকালাহল|

7আিম, দািনেয়ল, একমাত্র বয্িক্ত েয ঐ স্বপ্নদশর্ন েদখেত েপেয়িছলাম| আমার সঙ্গীরা েসই স্বপ্নদশর্ন
েথেক বিঞ্চত হেয়িছল, িকন্তু তারা ভীত হেয়িছল| তারা ভয় েপেয় েদৗেড় পািলেয় িগেয় লুিকেয় পেড়িছল|
8 তাই আিম একাই ঐ স্বপ্নদশর্ন কেরিছলাম| আিম আমার ক্ষমতা হািরেয় েফেলিছলাম| আমার মুখ মৃত
মানুেষর মুেখর মত সাদা হেয় িগেয়িছল এবং আিম অসহায় হেয় পেড়িছলাম| 9তখন আিম শুনেত েপলাম
েয ঐ বয্িক্তিট স্বপ্নদশর্েনর মাধয্েম কথা বলেছ| আিম তার স্বর েশানার পেরই গভীর ঘুেম আচ্ছন্ন হেয় িগেয়
মািটেত লুিটেয় পেড়িছলাম|

10 তখন একিট হাত আমােক স্পশর্ কেরিছল| এটা যখন ঘটল তখন আিম আমার হাত এবং হঁাটুর
ওপের ভর িদেয় উেঠ দঁাড়ালাম| আিম এত ভয় েপেয় িগেয়িছলাম েয আিম ভেয় কঁাপিছলাম| 11স্বপ্নদশর্েন
মানুষিট আমােক বেল উঠেলন, �দািনেয়ল, েতামােক ঈশ্বর খুব ভালবােসন| েয কথাগুিল আিম েতামােক
বলব েসগুিল িনেয় গভীর ভােব িচন্তা করেব এবং বুেঝ েনেব| উেঠ দঁাড়াও, আমােক এই জনয্ই েতামার
কােছ পাঠােনা হেয়েছ|� এবং যখন েস এই কথাগুিল বলেলন, আিম উেঠ দঁাড়ালাম| যিদও তখন আিম
ভেয় কঁাপিছলাম| 12 তখন েসই েলাকিট স্বপ্নদশর্েনর মেধয্ িদেয় আবার কথা বলেত শুরু করেলন| িতিন
আমােক বলেলন, “দািনেয়ল, ভয় েপও না| এেকবাের প্রথম েথেকই যখন তুিম বুঝেত েচষ্টা কেরিছেল
এবং ঈশ্বেরর সামেন িনেজেক িবনয়ী কেরিছেল, ঈশ্বর েতামার প্রাথর্না শুেনিছেলন| তা সেত্ত্বও, েতামার
প্রাথর্নার সাড়া িদেয়আিমআসেতশুরুকেরিছলাম| 13 িকন্তু পারেসয্র যুবরাজ 21 িদন ধেরআমার িবরুেদ্ধ
যুদ্ধ কেরিছল| েস আমােক েতামার কােছ আসা েথেক িবরত কেরিছল| তখন মীখােয়ল নােমর একজন
গুরুত্বপূণর্ যুবরাজ আমােক সাহােযয্র জনয্ এিগেয় এেলা| কারণ আিম েসখােন একা পারসয্রােজর দ্বারা
আটেক পেড়িছলাম| 14 েদখ দািনেয়ল, েতামার েলাকেদর ভিবষয্েত িক হেব েসটা বয্াখয্া করবার জনয্
আিম এেসিছ| এই স্বপ্নদশর্ন ভিবষয্েতর একিট সমেয়র সেঙ্গ সম্পকর্ যুক্ত|”

15 ঐ েলাকিট আমার সেঙ্গ কথা বলার সময় আিম আভূিম নত হেয়িছলাম| আিম েকান কথা বলেত
পারিছলাম না| 16 তখন মানুেষর মত েদখেত েসই একজন আমার ওষ্ঠ স্পশর্ করেলন এবং আিম আবার
কথা বলেত সক্ষম হলাম| আিম আমার সামেন দঁাড়ােনা েসই একজেনর সেঙ্গ কথা বললাম, “মহাশয়,
আিম স্বপ্নদশর্েন যা েদেখিছ তা িনেয় খুব অিস্থর এবং িচিন্তত| আিম অসহায় েবাধ করিছ| 17 মহাশয়, আিম
দািনেয়ল, আপনার ভৃতয্|আমার প্রভু, আমার মত একজন িবনীত েলাকআপনার সেঙ্গ িক কের কথা বলেত
পাের? আমার সমস্ত শিক্ত িনঃেশিষত এবং আমার পেক্ষ িনঃশ্বাস েনওয়াটাই কিঠন হেয় দঁািড়েয়েছ|”
† 9:27: েয � হেব অথবা “এই সব িজিনসগুিল ভয়ঙ্কর ধ্বংেসর ডানায় ভর কের আসেব|”
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18 তখন মানুেষর আকৃিত িবিশষ্ট েসই বয্িক্ত আমােক পুনরায় স্পশর্ করেলন এবং আিম আেগর েথেক
ভাল অনুভব করেত থাকলাম| 19 তখন িতিন বলেলন, “দািনেয়ল ভয় েপও না| ঈশ্বর েতামােক অতয্ন্ত
ভালবােসন| েতামার েকান ক্ষিত হেব না| এখন শিক্তশালী হেয় ওেঠা|”
যখন িতিন আমার সেঙ্গ কথা বলিছেলন তখন আিম সবল হেয় উঠিছলাম| আিম বললাম, “মহাশয়,

আপিন আমায় সবল কের তুলেলন| এখন আপিন কথা বলেত পােরন|”
20 তখন িতিন বলেলন, “দািনেয়ল, তুিম িক জােনা েকন আিম েতামার কােছ এেসিছ? খুব শীঘ্রই

আিম পারেসয্র যুবরােজর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেত িফের যাব| যখন আিম যাব তখন যবেনর যুবরাজ আসেব|
21 িকন্তু দািনেয়ল, আিম যাবার আেগ, আমােক িবশদভােব বেল েযেত হেব সতয্-গ্রেন্থ িক েলখা আেছ|
ঐ সব দুষ্ট যুবরাজেদর িবরুেদ্ধ, এক মীখােয়ল ছাড়া আর েকউই আমােক সাহাযয্ কেরিন| মীখােয়ল হেচ্ছ
েতামার েলাকেদর ওপর শাসন কতর্ া েসই যুবরাজ|

11
1 “মাদীয় রাজা দািরয়াবেসর রাজত্ব কােলর প্রথম বছেরই পারেসয্র যুবরােজর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করার জনয্

আিম মীখােয়েলর পােশ িগেয় দঁািড়েয়িছলাম|
2 “এখন তাহেল দািনেয়ল েতামােক আিম সতয্িট বলব| পারেসয্ আরও িতন জন রাজা শাসন করেব|

এরপর আসেব চতুথর্ রাজা| েসই চতুথর্ রাজাই হেব পারেসয্র সব েথেক ধনী রাজা| খুব শিক্তশালী হেয়
ওঠার জনয্ েস তার ধনসম্পদ বয্বহার করেব| এবং গ্রীস রােজয্র িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করবার জনয্ েস সকলেক
ইচু্ছক কের তুলেব| 3 তখন একজন শিক্তশালী ও িবত্তবান রাজার আিবভর্ াব ঘটেব| েস আেরা শিক্ত িদেয়
শাসন করেব| েস যা চাইেব তাই করেত সক্ষম হেব| 4 েসই রাজার আিবভর্ ােবর পর তার রাজয্ চার ভােগ
িবভক্ত হেব| তার েছেলেমেয়রা ও নািতনাতিনরা তার রাজেত্বর ভাগ পােব না এবং তার রাজয্গুিল তােদর
পুেরােনা শিক্ত িফের পােব না| কারণ তার রােজয্র অংশীদার হেয় উঠেব অনয্ মানুেষরা|

5 “দিক্ষণ েদেশর রাজা বলবান হেয় উঠেব| িকন্তু তারই একজন অধয্েক্ষর হােত তার পরাজয় ঘটেব|
তখন েসই অধয্ক্ষই শাসন করেত শুরু করেব| তার রাজয্ হেব একিট খুব শিক্তশালী রাজয্|

6 “িকন্তু কেয়ক বছর পের তােদর দুজেনর মেধয্ একিট চুিক্ত সাক্ষিরত হেব| চুিক্তিট প্রিতপন্ন করবার
জনয্ দিক্ষণ েদেশর রাজার কনয্া যােব উত্তর েদেশর রাজপুত্রেক িবেয় করেত| ঘটনাবশতঃ তােক এবং তার
ভৃতয্বগর্ যারা তােক এেনিছল, তার সন্তান এবং েসই একজন েয তােক সাহাযয্ কেরিছল তােদর সবাইেক
প্রতারণা করা হেব|

7 “িকন্তু ঐ যুবরাণীর পিরবােরর এক বয্িক্ত এেস দিক্ষেণর রাজার স্থান গ্রহণ করেব| ঐ বয্িক্ত উত্তেরর
রাজার ৈসনয্বািহনীেক আক্রমণ করেব| েস উত্তেরর রাজার দুেগর্ প্রেবশ কের যুেদ্ধ জয়লাভ করেব| 8 েস
তােদর েদবতার মূির্ত্ত িনেয় যােব| এরপর েস আর উত্তেরর রাজােক উৎযক্ত করেব না| 9 উত্তেরর রাজা
আবার দিক্ষেণর রাজধানী আক্রমণ করেব িকন্তু পরািজত হেয় পুনরায় িনেজর রােজয্ িফের যােব|

10 “উত্তেরর রাজার পুত্ররা এবার যুেদ্ধর জনয্ প্রস্তুত হেব| তারা একিট িবশাল েসনাবািহনী সংগিঠত
করেব| েসই েসনাবািহনী বনয্ার মেতা দ্রুত পথ পিরক্রম করেব| তারা দিক্ষেণর রাজার দুগর্ আক্রমণ করেব|
11তখন দিক্ষেণর রাজা রুদ্ধ হেয় উত্তেরর রাজােকআক্রমেণর উেদ্দেশয্ েবর হেব| উত্তেরর রাজার িবশাল
েসনাবািহনী থাকেব, িকন্তু েস দিক্ষেণর রাজার ৈসনয্বািহনী দ্বারা পরািজত হেব| 12 িবরাট ৈসনয্বািহনীেক
পরািজত করবার পর দিক্ষেণর রাজা গির্বত হেবন এবং িতিন লক্ষ লক্ষ ৈসনয্ হতয্া করেবন, িকন্তু িতিন
ক্ষমতাশালী থাকেবন না| 13কারণ এরপর উত্তেরর রাজা আবার আেগর েচেয়ওআরও িবশাল েসনাবািহনী
প্রস্তুত করেব| কেয়ক বছর পর আবার েস তার িবশাল েসনাবািহনী িনেয় আক্রমণ করেব| এই ৈসনয্বািহনী
হেব অজস্র অস্ত্রধারী| তারা যুেদ্ধর জনয্ প্রস্তুত থাকেব|

14 “েসই সময় অেনক েলাক দিক্ষেণর রাজার িবরুেদ্ধ িবেদ্রাহ েঘাষণা করেব| েতামার িনেজরই কেয়ক
জন েলাক যারা যুদ্ধ করেত ভালবােস তারা েযাগ েদেব এবং দিক্ষেণর রাজার িবরুেদ্ধ িবেদ্রাহ করেব| তারা
স্বপ্নদশর্নেক সতয্ কের তুলেত েচষ্টা করেব, িকন্তু তারা যুেদ্ধ জয়লাভ করেব না| 15 এরপর উত্তেরর রাজা
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আসেব এবং একিট শিক্তশালী শহর অিধগ্রহণ কের েনেব| দিক্ষেণর ৈসনয্রা যুেদ্ধ পুেরাপুির পরাস্ত হেয়
পড়েব| এমনিক দিক্ষেণর বীর ৈসনয্রাও তােদর শিক্ত িদেয় উত্তেরর ৈসনয্েদর েঠকােত পারেব না|

16 “উত্তেরর রাজা যা খুশী তাই করেত পারেব| েকউ তােক থামােত সক্ষম হেব না| তার হােত সুন্দর
েদশিটর ক্ষমতা থাকেব| এবং এই েদশ ধ্বংস করার মেতা যেথষ্ট শিক্ত তার হােত থাকেব| 17উত্তেরর রাজা
দিক্ষেণর রাজােক পরািজত করবার জনয্ তার রােজয্র সমগ্র শিক্তেক আনেত িস্থর কেরিছল| দিক্ষেণর
রাজার সেঙ্গ েস একিট চুিক্ত করেব| এবং েসটা প্রিতপন্ন করেত তার এক কনয্ােক দিক্ষেণর রাজার সেঙ্গ
িবেয় েদেব| িকন্তু এই পিরকল্পনা কাযর্কারী হেব না|

18 “এরপর উত্তেরর রাজা সমুদ্র উপকুলবতীর্ েদশগুেলার িদেক মেনােযাগ েদেব| যুেদ্ধ েবিরেয় েস েবশ
িকছু শহর জয় করেব| িকন্তু এরপর একজন েসনাধয্ক্ষ উত্তেরর রাজার সমস্ত গবর্ চূণর্ কের েদেব| েসই
েসনাধয্ক্ষ উত্তেরর রাজােক লিজ্জত কের তুলেব|

19 “েসিট ঘটবার পর, উত্তেরর রাজা পুনরায় তার িনেজর েদেশর দুেগর্ িফের যােব| িকন্তু েস দুির্বপােক
পড়েব এবং মারা যােব|

20 “উত্তেরর রাজার অপসারেণর পর তার স্থােন এক নতুন শাসক উেঠ আসেব| ঐ শাসক তার
প্রজাগেণর কাছ েথেক কর সংগ্রেহর জনয্ তার সহকারীেদর পাঠােব| িকন্তু কেয়ক বছর পেরই েসই
শাসক ধ্বংস হেব| তেব েস যুেদ্ধ মারা যােব না|

21 “েসই শাসেকর পর, আর একজন নতুন শাসক হেব| ঐ শাসক হেব অতয্ন্ত িনষু্ঠর এবং হীণমনয্
বয্িক্ত| ঐ বয্িক্ত রাজকীয় পিরবােরর সম্মান পােব না| েস চাটুকািরতার েকৗশল অবলম্বন কের শাসক হেয়
যােব| েস এমন একটা সময় শাসক হেব যখন েসখােন শািন্ত আেছ| 22 েস িবশাল ৈসনয্বািহনীেক, এমনিক
চুিক্তর েনতােকও পরািজত করেব| 23 অেনক েদশ েসই িনষু্ঠর এবং ঘৃণয্ বয্িক্তর সেঙ্গ চুিক্ত সম্পািদত
করেব| িকন্তু তােদর সােথও েস চাতুরী করেব| িমেথয্ বেল তােদর প্রতািরত করেব| েস শিক্ত সঞ্চয় করেব
িকন্তু সামানয্ িকছু মানুষ তােক সমথর্ন করেব|

24 “েসই শািন্তর সময়, েস ধনী েদশগুিলেত আসেব| তার পূবর্পুরুষরা যা কেরনিন এমন সব িজিনষ
েস করেব| েস ধনী েদশগুিলর শাসকেদর বহু উপহার এবং মূলয্বান িজিনষ েদেব| েস তােদর দুগর্গুিল
পরািজত করবার পিরকল্পনা করেব| পরািজত রাষ্ট্রগুিল েথেক েস মূলয্বান িজিনসপত্র িনেয় এেস তার
অনুগামীেদর হােত েসগুিল তুেল েদেব| দুেভর্ দয্ ও কিঠন শহরগুিলেকও পরািজত করার পিরকল্পনা করেব
ঐ শাসক| িকছু সমেয়র জনয্ েস সফল হেব|

25 “েসই অিত িনষু্ঠর এবং ঘৃণয্ শাসেকর িবশাল েসনাবািহনী থাকেব| েস তার শিক্ত েদখােনার জনয্ ঐ
েসনাবািহনী িনেয় দিক্ষেণর রাজােক আক্রমণ করেব| দিক্ষেণর রাজাও এক িবশাল েসনাবািহনী সংগিঠত
কের যুেদ্ধ ঝঁািপেয় পড়েব| িকন্তু রাজার িবরুেদ্ধ থাকা কেয়ক জেনর েগাপন পিরকল্পনায় দিক্ষেণর েসই
যুেদ্ধ রাজা পরািজত হেব| 26 দিক্ষেণর রাজার বনু্ধেবশী শত্রুরাই ষড়যন্ত্র কের তােক যুেদ্ধ পরািজত করেব|
দিক্ষেণর রাজার অিধকাংশ ৈসনয্ যুদ্ধেক্ষেত্র মারা যােব| 27 উভয় রাজাই পরস্পেরর ক্ষিত করেত েচষ্টা
করেব| এক েটিবেল বেসও দুজন দুজনেক িমেথয্ কথা বলেব| িকন্তু তােদর িমথয্াগুিল তােদর েকান
কােজই আসেব না| িকন্তু ঈশ্বর ইিতমেধয্ তােদর অপসারেণর সময় িঠক কের েরেখেছন|

28 “উত্তেরর রাজা অেনক ধনসম্পদ িনেয় িনেজর েদেশ িফের যােব| তখন েস, যারা পিবত্র চুিক্ত মােন
তােদর ক্ষিত করার পিরকল্পনা করেব এবং িনেজর েদেশ িফের যােব|

29 “সিঠক সময় উত্তেরর রাজা পুনরায় দিক্ষেণর রাজােক আক্রমণ করেব| িকন্তু এইবার েস আেগর
বােরর মেতা সাফলয্ পােব না| 30 পিশ্চম েথেক সমস্ত যুদ্ধ জাহাজগুিল তার িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করবার জনয্
ছুেট আসেব| েস পিবত্র চুিক্তর িবরুেদ্ধ েক্রাধ েদখােব এবং যারা পিবত্র চুিক্ত মানা বন্ধ কেরেছ তােদর
সাহাযয্ করেব| 31 উত্তেরর রাজা েজরুশােলেমর মিন্দর নষ্ট করেত তার ৈসনয্বািহনীেক পাঠােব| মিন্দের
িনতয্ ৈনেবদয্ িদেত আসা েলােকেদর েসনারা থািমেয় েদেব| তারা মিন্দেরর েভতের েসই ভয়ঙ্কর িজিনষিট
রাখেব, েযিট ধ্বংেসর কারণ|
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32 “উত্তেরর রাজা ইহুদীেদর েদখেত পােবন যারা পিবত্র চুিক্তর িবেরাধী| িতিন তঁার ভান, ছল-চাতুরী
এবং অিবরাম িমথয্া দ্বারা তােদর সমথর্ন পােবন| িকন্তু েয সকল ইহুদীরা তােদর ঈশ্বরেকই শিক্তমান বেল
িবশ্বাস করেবন তারাই শিক্তশালী হেয় উেঠ পুনরায় যুদ্ধ করেত সক্ষম হেয় উঠেব|

33 “ঐ সকল জ্ঞানী িশক্ষক অনয্েদর িক ঘটেছ তা েবাঝােত সাহাযয্ করেব| িকন্তু এই ধমর্িবশ্বােসর জনয্
তােদর িনযর্াতন সহয্ করেত হেব| তােদর মেধয্ েবশ কেয়ক জনেক তরবািরর আঘােত হতয্া করা হেব|
কেয়ক জনেক পুিড়েয় েমের েফলা হেব এবং আেরা কেয়ক জনেক কারাগাের বন্দী করা হেব| তােদর
মেধয্ কেয়ক জেনর ঘরবািড় লুঠ করা হেব| 34 যখন সাধারণ েলাক েহঁাচট খায় তখন জ্ঞানী িশক্ষকরা অল্প
সাহাযয্ করেত এিগেয় আেস| িকন্তু তােদর মেধয্ কেয়ক জন, যারা তােদর সেঙ্গ েযাগ েদেব তারা হেব
কপটাচারী| 35কেয়ক জন জ্ঞানী মানুষ েহঁাচট খােব এবং ভুল করেব| তারা শািস্ত পােব, িকন্তু এটা তােদর
ভােলা েলাক কের েদেব| কারণ যােত তারা েশষ সমেয় িনেজেদর খঁািট, শিক্তশালী এবং ত্রুিটহীন কের
গেড় তুলেত পাের| তখন, সিঠক সময়, েসই সমেয়র সমািপ্ত আসেব|

েয রাজা িনেজই িনেজর প্রশংসায় পঞ্চমুখ
36 “উত্তেরর রাজা যা চায় তাই করেত পারেব| েস িনেজই িনেজর কােজর বড়াই কের েবড়ায়| েস

িনেজর প্রশংসায় িনেজ এেতাই অন্ধ েয িনেজেক েস ঈশ্বেরর েথেকও বড় মেন কের| েস যা বেল তা
আর েকউ েকানিদন েশােনিন| েস ঈশ্বর সম্পেকর্ যা তা বেল েবড়ায়| যতক্ষণ পযর্ন্ত না ঈশ্বর িস্থর করেবন
েয এই ভয়ানক সময় েশষ হেব, উত্তেরর রাজা এ বয্াপাের সফল হেবন| কারণ িক ঘটেত যােচ্ছ তা ঈশ্বর
পূেবর্ই পিরকল্পনা কের েরেখেছন|

37 “উত্তেরর রাজা তার পূবর্পুরুষেদর েদবতােদরও মানেব না| স্ত্রীেলাকেদর কামনার েদবতার মূির্ত্তেকও
েস মানেব না| েস েকান েদবতােকই গুরুত্ব েদেব না| েস শুধু িনেজর গুণগান েগেয় েবড়ােব আর িনেজেক
সমস্ত েদবতােদর েচেয় গুরুত্বপূণর্ মেন করেব| 38 উত্তেরর রাজা দুগর্গুিলর েদবতা বয্তীত আর েকান
ঈশ্বেরর উপাসনা করেব না| িকন্তু উত্তেরর রাজা দুগর্সমূেহর েদবতােদর উপহারস্বরূপ েসানা, রূপা এবং
মিণমািনকয্ েদেব এবং তঁােক সম্মান জানােব| এই েদবতা তার পূবর্পুরুষেদর অজ্ঞাত িছল|

39 “উত্তেরর রাজা ঐ অজ্ঞাত িবেদশী েদবতার সাহাযয্ িনেয় দৃঢ় দুগর্গুিলেক আক্রমণ করেব| অনয্ানয্
েদেশর শাসকগণ তার সােথ েযাগ িদেল েস তােদর সম্মািনত করেব| েস তার অেনক প্রজােক ঐ সকল
শাসকেদর েসবায় িনেযািজত করেব| শাসকেদর পািরেতািষক িহেসেব অেনক জিমজমা িদেয় েদেব|

40 “অবেশেষ দিক্ষেণর রাজা উত্তেরর রাজার িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেব| উত্তেরর রাজাই তােক আক্রমণ
করেব| উত্তেরর রাজা রথসমূহ, অশ্বােরাহী মানুষ এবং যুদ্ধ জাহাজসমূহ িদেয় আক্রমণ করেব| উত্তেরর
রাজার ৈসনয্রা বনয্ার জেলর মেতা প্রবািহত হেব| 41উত্তেরর রাজা সুন্দর েদশেকআক্রমণকরেব|উত্তেরর
রাজার কােছ অেনক েদশ পরািজত হেব| িকন্তু ইেদাম ও েমায়াব এবং অেম্মান েদেশর েনতৃবৃন্দ উত্তেরর
রাজার হাত েথেক রক্ষা পােব| 42 উত্তেরর রাজা অেনক েদশ আক্রমণ করেব| এমনিক িমশরও উত্তেরর
রাজার হাত েথেক রক্ষা পােব না| 43 িমশেরর সমস্ত েসানা, রূেপা ও ধনসম্পদ তার হস্তগত হেব| লুবীয়রা
এবং কূশীয়রা তার অনুচর হেব| 44 িকন্তু পূবর্ ও উত্তর েদশ েথেক আসা খবর শুনেত েপেয় উত্তেরর রাজা
ভীত হেয় পড়েব এবং েস রাগ করেব| েস অেনকগুিল েদশেক পুেরাপুির ধ্বংস করার উেদ্দেশয্ কু্রদ্ধ
হেয় যাত্রা শুরু করেব| 45 েস সমুদ্র ও সুন্দর পিবত্র পবর্েতর মাঝখােন তার রাজকীয় তঁাবু খঁাটােব| িকন্তু
েশষ পযর্ন্ত ঐ িনষু্ঠর রাজার মৃতুয্ ঘটেব| তার মৃতুয্র সময় তােক সাহাযয্ করার জনয্ েসখােন েকান বয্িক্ত
উপিস্থত থাকেব না|

12
1 “স্বপ্নদশর্েন আিবভূর্ ত বয্িক্ত বলল, �দািনেয়ল, েসই সময় েসই মহান দূত মীখােয়ল উেঠ দঁাড়ােব|

মীখােয়ল েতামার েলাকেদর রক্ষা করেব| তখন েসখােন এমন সঙ্কট েদখা েদেব, যা আেগ কখনও হয়িন|
িকন্তু দািনেয়ল, েসই সময় পুস্তেক েতামার জািতর মেধয্ যােদর নাম েলখা থাকেব তারা রক্ষা পােব|
2সমািধস্থ মৃতেদর মেধয্ অেনেক পুনরায় েজেগ উঠেব, তারাআবারজীবন িফের পােব|তারা অমরত্ব পােব|
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েকউ েকউ আবার েজেগ উঠেব লজ্জার ও অনন্ত ঘৃণার জীবেনর উেদ্দেশয্| 3 জ্ঞানী বয্িক্তরা আকােশর
মেতা উজ্জ্বল হেয় উঠেব| যারা অনয্ েলাকেদর েশখায় িক কের ভােলা জীবনযাপন করেত হয়, তারা
নক্ষেত্রর মত িচরকাল উজ্জ্বলভােব চক্চক্ করেব|

4 “িকন্তু দািনেয়ল, তুিম এই বাণী অবশয্ই অতয্ন্ত েগাপেন রাখেব| তুিম এই পুস্তক বন্ধ কের রাখেব|
সমািপ্ত সময় না আসা পযর্ন্ত তুিম তা েগাপন রাখেব| জ্ঞােনর জনয্ অসংখয্ মানুষ এিদক ওিদক েঘারাঘুির
করেব| এবং এর ফেল সিতয্কােরর জ্ঞােনর বৃিদ্ধ হেব|”

5 তখন আিম, দািনেয়ল, সামেন তাকালাম এবং অনয্ দুজন বয্িক্তেক েদখলাম| একজন নদীর এপাের
আমার কােছ দঁািড়েয় রেয়েছ এবং অনয্জন নদীর ওপাের| 6 তােদর মেধয্ একজন, েক্ষৗমবস্ত্র পিরিহত
জেলর ওপর দঁািড়েয় থাকা েলাকিটেক বলল, “িবস্ময়কর ঘটনাগুিল ঘটেত আর কত সময় লাগেব?
কখন তা সেতয্ পিরণত হেব?”

7 েক্ষৗমবস্ত্র পিরিহত মানুষিট নদীর জেলর ওপর দঁািড়েয় তার দুহাত স্বেগর্র িদেক তুেল ধরল| এবং আিম
শুনেত েপলাম েস ঈশ্বেরর নােম শপথ িনেয় বলেছ, “সময়, সময় এবং অদ্ধর্ সময়|* পিবত্র জািতর ক্ষমতা
সমূ্পণর্রূেপ ধ্বংস হেব এবং সমস্ত িবস্ময়কর ঘটনাগুিল অবেশেষ সেতয্ পিরণত হেব|”

8আিম উত্তরটা শুনেত েপেলও তার অথর্ বুঝেত পারলাম না| তাই আিম িজজ্ঞাসা করলাম, “মহাশয়,
সবিকছু সেতয্ পিরণত হেল িক ঘটেব?”

9 েস উত্তের বলল, “দািনেয়ল, তুিম েতামার জীবেন িফের যাও| এই বাণী লুকােনা থাক| সমািপ্তর সময়
না আসা পযর্ন্ত তা েগাপন থাকেব| 10অেনক েলাক শুিচ এবং পিরষ্কার হেয় যােব| িকন্তু দুষ্ট ও শয়তানরা
িনেজেদর একই রকম রাখেব| এবং ঐ দুষ্ট েলাকরা এই কথা বুঝেত পারেব না| িকন্তু জ্ঞানী েলাকরা বুঝেত
পারেব|

11“িনতয্ ৈনেবদয্ বন্ধ হেব| তখন েথেক মিন্দের ভয়ানক িজিনষিট রাখার িদন পযর্ন্ত 1290 িদন থাকেব|
12 যারা 1335 িদন ৈধযর্য্ ধের অেপক্ষা কের থাকেত পারেব, তারা অতয্ন্ত সুখী হেব|

13 “দািনেয়ল, েতামার জীবেনর েশষ িদন পযর্ন্ত েবঁেচ থােকা| তুিম েতামার িবশ্রাম পােব| সমেয়র েশেষ
তুিম মৃতুয্ েথেক েজেগ উঠেব এবং েতামার প্রাপয্ আশীবর্াদসমূহ পােব|”

* 12:7: সময়, সময় এবং অদ্ধর্ সময় অথর্াৎ “সােড় িতন বছর|”
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েহােশয় ভাববাদীর পুস্তক

েহােশয়র মাধয্েম প্রভু ঈশ্বেরর বাতর্ া
1 প্রভুর এই বাতর্ ািট েবিরর পুত্র েহােশয়র কােছ এেসিছল| উিষয়, েযাথম, আহস এবং িহিষ্কয়- এরা

যখন িযহূদার রাজা, েসই সময় এই বাতর্ ািট এেসিছল| এই সময় েযায়ােশর পুত্র যারিবয়াম ইস্রােয়েলর
রাজা িছেলন|

2 েহােশয়র কােছ এটাই িছল প্রভুর প্রথম বাতর্ া| প্রভু বেলিছেলন, “যাও, একজন পিততােক িবেয় কর
যার েবশয্াবৃিত্তর দরুন সন্তান হেয়েছ| েকন? কারণ এেদেশর েলাকরা পিততােদর মেতাই বয্বহার কেরেছ|
তারা প্রভুর প্রিত অিবশ্বস্ত হেয়েছ|”

িযিষ্রেয়েলর জন্ম
3 েসজনয্ েহােশয় িদব্লািয়েমর কনয্া েগামরেক িবেয় করল| েগামর গভর্ বতী হল এবং েহােশয়েক একিট

পুত্র উপহার িদল| 4 প্রভু েহােশয়েক বলেলন, “তার নাম িযিষ্রেয়ল রােখা| েকন? কারণ িকছুক্ষেণর মেধয্
আিম িযিষ্রেয়েলর উপতয্কােত রক্তপােতর জনয্ েযহূর পিরবারেক শািস্ত েদব| তারপর আিম ইস্রােয়েলর
রাজয্েক ধ্বংস করব| 5 এবং েসই সমেয়, িযিষ্রেয়ল উপতয্কায় ইস্রােয়েলর ধনুক ভাঙ্গব|”

েলা-রুহামার জন্ম
6 তারপর েগামর আবার গভর্ বতী হেলা এবং একিট কনয্া সন্তােনর জন্ম িদল| প্রভু েহােশয়েক বলেলন,

“তার নাম েলা-রুহামা রােখা| েকন? কারণ আিম ইস্রােয়ল েদশেক এমাগত ক্ষমা করেত পারব না| আিম
আর তােদর ক্ষমা করেত থাকব না| 7 িকন্তু আিম িযহূদা জািতর প্রিত করুণা েদখাব| আিম িযহূদা জািতেক
রক্ষা করেবা| আিম তােদর রক্ষা করার জনয্ ধনুক অথবা তরবাির বয্বহার করব না| আিম তােদর রক্ষা করার
জনয্ যুেদ্ধর েঘাড়া অথবা ৈসনয্ বয্বহার করব না| আিম আমার িনেজর ক্ষমতা বেল তােদর রক্ষা করব|”

েলা-অিম্মর জন্ম
8 েলা-রুহামার লালন-পালন েশষ করার পর, েগামর আবার গভর্ বতী হল| েস একিট িশশু পুেত্রর জন্ম

িদল| 9 তখন প্রভু বলেলন, “তার নাম েলা-অিম্ম রােখা| েকন? কারণ েতামরা আমার েলাক নও| আিম
েতামােদর ঈশ্বর নই|”

প্রভু ঈশ্বর প্রিতশ্রুিত কেরেছন েয ইস্রােয়লীয়েদর সংখয্া বৃিদ্ধ পােব
10 “ভিবষয্েত, ইস্রােয়ল জািতর েলাকসংখয্া সমুেদ্রর বািলর মেতা অসংখয্ হেব| তুিম বািল পিরমাপ

করেত পার না অথবা তার সংখয্া গুনেতও পার না| তখন এটা েযখােন তােদর বলা হেয়িছল, �েতামরা
আমার েলাক নও,� েসই জায়গােতই তােদর বলা হেব, �েতামরা জীবন্ত ঈশ্বেরর সন্তান|�

11 “তখন িযহূদাবাসী এবং ইস্রােয়লবাসীরা একিত্রত হেব| তােদর মেধয্ েথেক তারা একজন শাসকেক
িনধর্ারণ করেব| এবং ঐ েদেশর ভূখেণ্ডর জনয্ তােদর জািত হেব অেনক বড়!* িযিষ্রেয়েলর িদন সতয্ই
মহৎ  হেব|”

2
1“তখন েতামরা েতামােদর ভাইেদর বলেব, �েতামরাআমার েলাক|�এবং েতামরা েতামােদর েবােনেদর

বলেব, �িতিন েতামােদর প্রিত কৃপা প্রদশর্ন কেরেছন|� ”
* 1:11: ঐ েদেশর � বড় আক্ষিরক অেথর্, “তারা ভূখণ্ড েথেক েবেড় উঠেব|”
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2 “েতামার মােয়র সেঙ্গ তকর্ কর| তকর্ কর! েকন? কারণ েস আমার স্ত্রী নয়! আিম তার স্বামী নই!
তােক েবশয্ার মত হেত বারণ কর| তার স্তন দুিটর মধয্ েথেক তার েপ্রিমকেদর সিরেয় িনেত বল| 3 যিদ
েস তার বয্িভচার বন্ধ করেত অস্বীকার কের, তাহেল আিম তার সাজেপাশাক খুেল তােক নগ্ন কের েদব|
তার জেন্মর িদেন েস েযমন িছল েসই অবস্থায় আিম তােক তয্াগ করব| আিম তার েলাকেদর িনেয় যাব
এবং েস জনহীন শুষ্ক মরুভূিমর মেতা হেয় যােব| তৃষ্ণায় যােত েস মের আিম েসই বয্বস্থা করব| 4আিম
তার সন্তানেদর প্রিত েকান রকম করুণা করব না| কারণ তারা পিততার সন্তান| 5 তােদর মা পিততার
মেতা বয্বহার কের| তার কােজর জনয্ তােদর মােয়র লজ্জা পাওয়া উিচত| েস বেলিছল, �আিম আমার
েপ্রিমকেদর কােছ যাব| আমার েপ্রিমকরা আমােক খাবার এবং জল েদয়| তারা আমােক পশম এবং িসেল্কর
কাপড় েদয়| তারা আমােক দ্রাক্ষারস এবং জলপাই েতল েদয়|�

6 “েসজনয্ আিম (প্রভু) েতামার (ইস্রােয়েলর) রাস্তা কঁাটা িদেয় আটেক েদব| আিম একিট েদওয়াল
ৈতরী করব| তখন েস আর তার পথ খঁুেজ পােব না| 7 েস তার েপ্রিমকেদর েপছেন ছুটেব, িকন্তু তােদর
ধরেত সমথর্ হেব না| েস তার েপ্রিমকেদর খঁুেজ েবড়ােব, িকন্তু তােদর খঁুেজ পােব না| তখন েস বলেব,
�আিম আমার প্রথম স্বামীর (ঈশ্বর) কােছ িফের যাব| যখন আিম তঁার সেঙ্গ িছলাম তখন আমার জীবনটা
খুবই ভাল িছল| এখনকার েচেয় তখন জীবনটা খুবই ভােলা িছল|�

8 “েস (ইস্রােয়ল) জানত না েয আিমই হিচ্ছ েসই প্রভু েয তােক শসয্, দ্রাক্ষারস এবং েতল িদতাম| আিম
তােক অেনক েবশী কের রূেপা এবং েসানা িদেয় েগিছ| িকন্তু ইস্রােয়লবাসীরা বােলর মূির্ত্ত করার সময় ওই
সব রূেপা এবং েসানা বয্বহার কেরিছল| 9 েসজনয্ আিম (ঈশ্বর) িফের আসব| ফসল কাটার সমেয় আিম
আমার শসয্-কণাগুিলেক িফিরেয় েনব| দ্রাক্ষাগুেলা ৈতির হবার সমেয় আিম আমার দ্রাক্ষারস িফিরেয়
েনব| আিম আমার পশম এবং মসীনা বস্ত্রও িনেয় েনব| েস যােত তার নগ্ন েদহ আচ্ছািদত করেত পাের
েসজনয্ আিম তােক ওই িজিনসগুিল িদেয়িছলাম| 10 এখন আিম তার সাজ-েপাশাক খুেল েদব| েস নগ্ন
হেব- যােত তার সব েপ্রিমকরা তােক েদখেত পায়| আমার শিক্তর আওতা েথেক েকউ তােক রক্ষা করেত
পারেব না| 11আিম (ঈশ্বর) তার সব আেমাদ েকেড় েনব| আিম তার ছুিট, তার অমাবসয্ার উৎসব, তার
িবশ্রােমর িদনগুিলেক থািমেয় েদব| তার সব িবেশষ েভাজন উৎসবগুেলােক থািমেয় েদব| 12আিম তার
দ্রাক্ষা এবং ডুমুর গাছগুেলােক ধ্বংস করব| েস বেলিছল, �আমার েপ্রিমকরা এই িজিনসগুেলা িদেয়িছল|�
িকন্তু আিম তার বাগানগুেলােক বদেল েদব| বাগানগুেলা গভীর জঙ্গেল পিরণত হেব| বনয্ পশুরা আসেব
এবং ওই জঙ্গেলর গাছপালা েথেকই আহার সংগ্রহ করেব|

13 “েস বাল-েদর পিরচযর্া কেরিছল| েসজনয্ আিম তােক শািস্ত েদব| েস বাল-েদর ধূপ িনেবদন
কেরিছল| েস িনেজেক অলঙ্কার ও নােকর গয়না িদেয় সািজেয় িছল| তারপর েস তার েপ্রিমকেদর কােছ
িগেয়িছল এবং আমােক ভুেল িগেয়িছল|” প্রভু এই কথাগুেলা বেলেছন|

14 “সুতরাং আিম (প্রভু) তার সেঙ্গ কল্পনাপ্রসূত কথা বলব| আিম তােক মরুভূিমর িদেক িনেয় যাব এবং
েসখােন তার সেঙ্গ নরম সুের কথা বলব| 15 েসখােন আিম তােক দ্রাক্ষার েক্ষতগুিল েদব| আিম তােক
আশার েতারণ িহসােব আেখার উপতয্কা েদব| তখন েস তার েযৗবনকােল েযমন ভােব আমার সেঙ্গ কথা
বলত এবং েস যখন িমশর েথেক েবিরেয় এেসিছল েসই ভােব আমার সেঙ্গ কথা বলেব|” 16 প্রভু এই
কথাগুিল বেলেছন|

“েসই সমেয় তুিম �আমার স্বামী� বেল আমােক সেম্বাধন করেব| তুিম আমােক �আমার বাল� বেল
ডাকেব না| 17 আিম তার মুখ েথেক বাল-েদর নাম েকেড় েনব| তখন েলােক আর বােলর নাম উচ্চারণ
করেব না|

18 “েসই সময়, আিম ইস্রােয়লীয়েদর জনয্ মােঠর জন্তুেদর সেঙ্গ, আকােশর পক্ষীসমূেহর সেঙ্গ এবং
মািটেত হামাগুিড় েদওয়া প্রাণীেদর সেঙ্গ একিট চুিক্ত করব| আিম যুেদ্ধর ধনুক, তরবাির এবং অস্ত্র-শস্ত্র
েভেঙ্গ েদব| েদেশর মেধয্ েকান অস্ত্র-শস্ত্রই পেড় থাকেব না| আিম েদশটােক িবপদমুক্ত করব, যােত
ইস্রােয়েলর েলাক শািন্তেত ঘুেমােত পাের| 19 এবং আিম (প্রভু) িচরকােলর জনয্ েতামােক আমার নব্বধূ
করব| আিম ধাির্মকতায, নয্ায়িবচাের েপ্রেম ও কৃপায় েতামােক আমার নব্বধূ িহসােব ৈতির করব| 20আিম
েতামােক আমার িবশ্বস্ত নব্বধূ িহসােব ৈতির করব| তখন তুিম প্রভুেক যথাথর্ভােব জানেত পারেব| 21 এবং
েসই সমেয়, আিম উত্তর েদব|” প্রভু এই কথাগুেলা বেলেছন|
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“আিম আকােশর সেঙ্গ কথা বলব,
এবং তারা পৃিথবীেত বৃষ্টি এেন েদেব|

22 পৃিথবী ভুট্টা দ্রাক্ষারস এবং েতল উৎপাদন করেব|
তারা িযিষ্রেয়েলর প্রেয়াজন েমটােব|

23আিম তার জিমেত বহু বীজ বপন করব|
েলা-রুহামােক আিম কৃপা েদখােবা|
েলা-অিম্মেক, আিম বলব, �তুিম আমার েলাক�
এবং তারা আমােক বলেব,

�আপিন আমােদর ঈশ্বর|� ”

3
েহােশয় েগামরেক দাসত্ব েথেক িকেন আনেলন

1 তখন প্রভু আবার আমােক বলেলন, “েগামেরর অেনক েপ্রিমক আেছ িকন্তু েতামােক অবশয্ই তােক
ভােলােবেস েযেত হেব| েকন? কারণ েসটা প্রভুর মেতাই কাজ| প্রভু ইস্রােয়ল জািতেক ভালেবেসই
যােচ্ছন িকন্তু তারা অনয্ েদবতােদর পূজা কেরই চেলেছ| তারা িকশিমেশর িপেঠ েখেত ভালবােস|”

2 েসজনয্ আিম েগামরেক 6 আউন্স রূেপা এবং 9 বুেশল বািলর্ িদেয় িকেন িনলাম| 3 তারপর আিম
তােক বললাম, “েতামােক অবশয্ই অেনক িদেনর জনয্ আমার সেঙ্গ থাকেত হেব| পিততার মেতা আচরণ
েকােরা না| তুিম অনয্ মানুষেদর সেঙ্গও থাকেত পারেব না এবং আিম েতামার সাক্ষী হব|”

4 একই ভােব, ইস্রােয়লবাসীরা রাজা অথবা েনতােদর ছাড়াই বহুিদন কাটােব| তােদর উৎসগর্ অথবা
স্মরণ স্তম্ভ থাকেব না| তারা যাজকেদর িবেশষ েপাশাক এেফাদ অথবা গৃহেদবতা ছাড়াই থাকেব| 5এরপর
ইস্রােয়লবাসীরা িফের আসেব| তারপর তারা তােদর প্রভু, তােদর ঈশ্বর এবং দায়ুদ, তােদর রাজার েখঁােজ
যােব| েশেষর িদনগুিলেত, তারা প্রভুেক এবং তঁার ধাির্মকতােক সম্মান েদবার জনয্ আসেব|

4
ইস্রােয়েলর উপর প্রভু রুদ্ধ

1 ইস্রােয়লবাসীরা, প্রভুর বাতর্ া েশান! েযসব েলাকরা এই েদেশ বাস করেছ প্রভু তােদর িবরুেদ্ধ িনেজর
যুিক্তগুেলা বলেবন, “এই েদেশর েলাকরা সতয্ই ঈশ্বরেক জােন না| েলাকরা ঈশ্বেরর কােছ িবশ্বস্ত এবং
অনুগতও নয়| 2 েলাকরা িদিবয্ েদয়, িমথয্া বেল, খুন এবং চুির কের| তারা বয্িভচারমূলক পাপ কাজ কের
আর তােদর বাচ্চা রেয়েছ| েলাকরা বাের বাের খুন কের| 3 মৃেতর জনয্ েলােক েযভােব কঁােদ েসই ভােব
েদশিটও কঁাদেছ এবং েদেশর সব েলােকরা দুবর্ল| এমনিক মােঠর পশু, আকােশর পাখী এবং সমুেদ্রর
মাছরাও মারা যােচ্ছ| 4 েকান েলােকরই অপর একজেনর সেঙ্গ তকর্ করা বা তােক েদাষী করা উিচত নয়|
ওেহ যাজক, আমার তকর্ েতামার সেঙ্গ! 5 যাজকরা, িদেনর েবলায় েতামােদর পতন হেব| রািত্রেবলায়
ভাববাদীরাও েতামােদর সেঙ্গ পেড় যােব| আর আিম েতামােদর মাতােক ধ্বংস করব|

6 “আমার েলাকরা িবনষ্ট হেয়েছ কারণ তােদর েকান জ্ঞান েনই| েতামরা িশখেত অস্বীকার কেরেছা,
েসজনয্ আিমও েতামােদর আমার যাজকেদর কাজ িদেত অস্বীকার করব| েতামরা েতামােদর ঈশ্বেরর িবিধ
ভুেল িগেয়ছ, েসজনয্ আিম েতামােদর সন্তানেদর ভুেল যাব| 7তারা অহঙ্কারী হেয়েছ! তারা আমার িবরুেদ্ধ
উত্তেরাত্তর আেরা পাপ কাজ কেরেছ, েসজনয্ আিম তােদর মহত্ত্বেক লজ্জায় রূপান্তিরত করব|

8 “যাজকরা েলাকেদর পাপ কােজর সেঙ্গ েযাগ িদেয়েছ| তারা অেনক েবশী পিরমােণ ঐ পাপ কাজ
করেত েচেয়েছ| 9 েসজনয্ যাজকরা ঐ েলাকেদর েচেয় েকান অংেশ িভন্ন নয়| তারা েযসব কাজ কেরেছ
তার জনয্ আিম তােদর শািস্ত েদব| তারা েয ভুল কাজ কেরেছ তার জনয্ আিম প্রিতেশাধ েনব| 10 তারা
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খােব, িকন্তু তারা তােত তৃপ্ত হেব না! তারা েযৗন পােপ িলপ্ত হেব, িকন্তু তােদর েকান সন্তান হেব না| কারণ
তারা প্রভুেক েছেড় িদেয়েছ এবং পিততার মত থােক|

11 “েযৗনপাপ, তীব্র পানীয় এবং নতুন দ্রাক্ষারস একজন েলােকর েসাজাসুিজভােব িচন্তা করার ক্ষমতা
নষ্ট করেব| 12 আমার েলাকরা উপেদেশর জনয্ কােঠর খণ্ডেক িজজ্ঞাসা করেছ| তারা ভাবেছ, ওই
কািঠগুেলা তােদর উত্তর েদেব| কারণ পিততার মেতাই তারা মূির্ত্তগুেলার েপছেন ছুেটিছল| তারা তােদর
ঈশ্বরেক েছেড় িদেয়েছ এবং পিততার মেতা হেয় েগেছ| 13 তারা পবর্েতর ওপর উৎসগর্ িনেবদন কের
পাহােড়র ওপর ওক গাছ, ঝাউ গাছ এবং েদবদারু গােছর তলায় ধূপ জ্বালায়| ঐ গাছগুিলর ছায়া খুবই
সুন্দর েদখায়, েসজনয্ েতামােদর েমেয়রা পিততােদর মেতা ঐ গােছর তলায় শুেয় থােক এবং েতামােদর
পুত্রবধুরা েযৗন পােপ িলপ্ত হয়|

14 “েতামােদর কনয্ারা পিততার মেতা থােক বেল অথবা েতামােদর পুত্রবধূরা েযৗন পাপ কাজ করেছ
বেলআিম তােদর েদাষ েদব না| েলােকরা পিততােদর কােছ যায় এবং তােদর সেঙ্গ ঘুেমায়| তারা পিততােদর
সেঙ্গ যায় এবং মিন্দের তােদর সেঙ্গই েদবতােক উৎসগর্ েদয়| ফেল, ঐ েবাকা েলাকরা িনেজেদরই ধ্বংস
করেছ|

ইস্রােয়েলর লাজনক পাপ কাজ
15 “ইস্রােয়ল তুিম একজন পিততার মেতা কাজ করছ; িকন্তু এই বেল িযহূদােক েদাষী হেত িদও না|

িগল্গেল অথবা ৈবৎ -আবন েযও না| প্রিতশ্রুিত েদওয়ার সময় প্রভুর নাম বয্বহার েকােরা না| কখনও েবােলা
না, �জীবন্ত প্রভুর িদবয্!� 16প্রভু ইস্রােয়লেক বহু িজিনস িদেয়েছন| িতিন এমনই এক েমষপালেকর মতন,
িযিন তঁার েমষগুেলােক প্রচুর ঘােস ভরা মােঠ িনেয় যান; িকন্তু ইস্রােয়ল হেচ্ছ েজদী| ইস্রােয়ল িঠক একটা
বাছুেরর মেতা েয বারবার ছুেট পালায়|

17 “ইফ্রিয়ম প্রিতমাগুিলর সেঙ্গ সংযুক্ত হেয়েছ| কােজই তােক একা থাকেত দাও| 18 ইফ্রিয়মরা মাতাল
হেল েবশয্ার মত বয্বহার কের| তারা উৎেকাচ ভালবােস এবং তা দাবী কের| তােদর শাসকরা তােদর
েলাকেদর লজ্জার কারণ হয়| তােদর েপ্রিমকেদর সেঙ্গ থাকেত দাও| 19 বাতাস তার পাখা িদেয় তােদর
িবরক্ত কের| তােদর উৎসগর্ তােদর কােছ লজ্জা আনেব|

5
েনতারাই ইস্রােয়ল এবং িযহূদােক পাপ কাজ করােচ্ছ

1 “যাজকগণ, ইস্রােয়লীয়রা এবং রাজ-পিরবােরর সদসয্রা, আমার কথা েশােনা: িবচাের েতামরা েদাষী
সাবয্স্ত হেয়ছ!

“েতামরা িমস্পার ফঁাদগুেলার মেতা| েতামরা েযন তােবাের জিমর উপর িবিছেয় থাকা জােলর মেতা|
2 েতামরা অেনক অেনক খারাপ কাজ কেরছ| েসজনয্ আিম েতামােদর সবাইেক শািস্ত েদব! 3 আিম
ইফ্রিয়মেক জািন| ইস্রােয়ল আমার কাছ েথেক লুিকেয় থাকেত পাের না| ইফ্রিয়ম, এখন তুিম িঠক পিততার
মেতা আচরণ কর| ইস্রােয়ল তার পােপর জনয্ অশুিচ হেয় েগেছ| 4 ইস্রােয়লবাসীরা বহু খারাপ কাজ
কেরেছ এবং ওই খারাপ কাজগুেলা তােদর ঈশ্বেরর কােছ িফের যাওয়ার পেক্ষ বাধা হেয় েগেছ| তারা
সব সময় িক ভােব অনয্ানয্ েদবতার েপছেন েছাটা যায় তার কথাই িচন্তা কের| তারা প্রভুেক জােন না|
5 ইস্রােয়েলর অহঙ্কারই তােদর িবরুেদ্ধ একিট সাক্ষী| ঐ ইস্রােয়ল এবং ইফ্রিয়ম তােদর পােপ েহঁাচট
েখেয়েছ| িযহূদাও তােদর সেঙ্গ েহঁাচট েখেয়েছ|

6 “জনসাধারেণর েনতারা প্রভুর েখঁােজ যােব| তারা তােদর সেঙ্গ েমষ এবং গরুগুিলেকও েনেব; িকন্তু
তারা প্রভুেক খঁুেজ পােব না| েকন? কারণ িতিন তােদর েছেড় চেল েগেছন| 7 তারা প্রভুর প্রিত িবশ্বস্ত
িছল না| তােদর সন্তানরা েকান অপিরিচতজাত| িকন্তু এখন িতিন আবার তােদর এবং তােদর েদশ ধ্বংস
করেবন|”

ইস্রােয়ল ধ্বংেসর ভিবষয্ৎবাণী
8 “িগিবেয়ােত েভরী বাজাও|
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রামােত তুরী বাজাও|
ৈবৎ -আবেন সতকর্ বাণী দাও|

িবনয্ামীন, শত্রু েতামার েপছেন|
9 শািস্ত েদওয়ার সমেয়

ইফ্রিয়ম শূনয্ হেয় যােব|
আিম (ঈশ্বর) ইস্রােয়েলর পিরবারেদর এই বেল সতকর্ কের িদিচ্ছ েয,

ওই বয্াপারগুেলা সতয্ই ঘটেব|
10 িযহূদার েনতারা েচারেদর মেতা,

যারা অনয্ েলােকর সম্পিত্ত চুির করার েচষ্টা কের|
েসজনয্ আিম (ঈশ্বর) তােদর ওপর

জেলর মেতা আমার েরাধ েঢেল েদব|
11 ইফ্রিয়ম শািস্ত পােব,
দ্রাক্ষার মেতা তােক েচেপ িপেষ েফলা হেব|

কারণ েস েনাংরা িজিনসেক অনুসরণ করেব বেল িঠক কেরেছ|
12 পতঙ্গ েয ভােব কাপেড়র টুকেরা নষ্ট কের,

েসই ভােব আিম ইফ্রিয়মেক ধ্বংস করব|
একিট কাষ্ঠখণ্ড েযমন পচেন ক্ষয়প্রাপ্ত হেত থােক

আিম েসই ভােবই িযহূদােক ধ্বংস করব|
13 ইফ্রিয়ম তার অসুস্থতা েদেখিছল এবং িযহূদা তার আঘাত েদেখিছল;

েসজনয্ তারা অশূেরর কােছ সাহােযয্র জনয্ িগেয়িছল|
তারা মহান রাজােক তােদর সমসয্ার কথা বেলিছল|

িকন্তু রাজা েতামােদর আেরাগয্ করেত পারেব না|
িতিন েতামােদর আঘাত িনরাময় করেত পারেবন না|

14 েকন? কারণ আিম ইফ্রিয়েমর কােছ িসংেহর মেতা হব|
আিম িযহূদাবাসীেদর কােছ যুবক িসংেহর মত হব|

আিম- হঁয্া, আিম (প্রভু) তােদর টুকেরা টুকেরা কের িঁছেড় েফলব|
আিম তােদর দূের বহন কের িনেয় যাব|

েকউ তােদর রক্ষা করেত পারেব না|
15আিম আমার িনেজর জায়গায় িফের যাব|

যতক্ষণ পযর্ন্ত না জনসাধারণ স্বীকার করেছ েয তারা েদাষী,
যতক্ষণ পযর্ন্ত না তারা আমােক খঁুজেত আসেছ|

হঁয্া, তােদর িবপেদর সমেয় তারা আমােক খঁুেজ েপেত আপ্রাণ েচষ্টা করেব|”

6
প্রভুর কােছ িফের আসার পুরস্কার

1 “এেসা, চল আমরা প্রভুর কােছ িফের যাই|
িতিন আমােদর আঘাত কেরেছন, িকন্তু িতিনই আমােদর আেরাগয্ করেবন|
িতিন আমােদর আহত কেরিছেলন, িকন্তু িতিন আমােদর (ক্ষতস্থানগুিলেক) পিট িদেয় েবঁেধ েদেবন|

2 দুিদন বােদ িতিন আমােদর জীবন িফিরেয় েদেবন|
তৃতীয় িদেন, িতিন আমােদর ওঠােবন|
তাহেল আমরা তঁার সামেন েবঁেচ থাকেত পারব|

3 এস, প্রভুর সম্বেন্ধ আমরা জ্ঞান সঞ্চয় কির|
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প্রভুেক জানবার জনয্ আপ্রাণ েচষ্টা কির|
েয রকম িনিশ্চত ভােব আমরা জািন েয েভার হেত চেলেছ

েস রকম ভােবই আমরা িনিশ্চত েয িতিন আসেছন|
প্রভু আমােদর কােছ বৃষ্টির মেতা আসেবন,

বসেন্তর বৃষ্টির জল েযভােব মািটেক িসক্ত কের|”

েলাকরা িবশ্বস্ত নয়
4 “ইফ্রিয়ম, েতামার সেঙ্গ আিম িক করব?

িযহূদা, েতামার সেঙ্গ আিম িক করব?
েতামার িবশ্বস্ততা েতা েভােরর কুয়াশার মেতা,

েতামার িবশ্বস্ততা েতা িশিশেরর মেতা, যা সকােল িমিলেয় যায়|
5 তাই আিম তােদর ভাববাদীেদর দ্বারা েকেট েফেলিছ|

আমার আেদেশই তােদর হতয্া করা হেয়েছ;
যােত নয্ায় েতামার কাছ েথেক

আেলার মেতা েবিরেয় েযেত পাের|
6কারণ, আিম িবশ্বাসপূণর্ ভােলাবাসা চাই,

উৎসগর্ নয়|
আিম চাই েলােক ঈশ্বরেক জানুক,

েহামবিল উৎসগর্ নয়|
7 িকন্তু েলােক চুিক্ত েভেঙ িছল, িঠক আদম েয ভােব েভেঙ িছল|

তােদর রােজয্ তারা আমার প্রিত অিবশ্বস্ত|
8 িগিলয়দ অধমর্চারীেদর শহর|

েসখানকার েলাকরা চালািক কের অনয্েদর হতয্া কেরেছ|
9 ডাকাতরা লুিকেয় থােক,

পেথ কাউেক আক্রমণ করার জনয্ অেপক্ষা কের|
একই ভােব, যাজকরা িশিখেমর রাস্তার ওপর অেপক্ষা কের

এবং পথচারীেদর আক্রমণ কের তারা অেনক অনয্ায় কেরেছ|
10 ইস্রােয়ল জািতর মেধয্ একিট ভয়ঙ্কর িজিনস েদেখিছ|
ইফ্রিয়ম ঈশ্বেরর প্রিত অিবশ্বস্ত িছল|

পােপ ইস্রােয়ল েনাংরা হেয় েগেছ|
11 িযহূদা, েতামার জনয্ ফসল কাটারও একটা সময় আেছ|

যখন আিম আমার েলাকেদর বন্দী দশা েথেক িফিরেয় আনব, তখনই এটা ঘটেব|”

7
1 “আিম ইস্রােয়লেক আেরাগয্ করব!

তখন েলাকরা জানেত পারেব েয ইফ্রিয়ম পাপ কেরিছল|
েলােক শমিরয়ার িমথয্া জানেত পারেব|
েয েচাররা শহের আসা-যাওয়া কের েলাকরা তােদর সম্বেন্ধ জানেব|

2 ওই েলাকরা িবশ্বাস কের না েয আিম তােদর অপরাধ স্মরণ করব,
তােদর মন্দ কাজগুিল চািরিদেকই রেয়েছ|
আিম তােদর পাপগুেলা স্পষ্ট েদখেত পািচ্ছ|

3 তারা তােদর েনতােদর িমথয্াচারণ িদেয় খুশী কের|
তােদর ভ্রান্ত েদবতারা তােদর েনতােদর খুশী রােখ|
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4 একজন রুিটওয়ালা রুিট বানােনার জনয্
ময়দার তাল ৈতির কের তা উনুেন রােখ|

রুিট ফুেল উঠেল রুিটওয়ালা
উনুেনর আঁচ আর বািড়েয় েদয় না|

িকন্তু ইস্রােয়লবাসীরা েস রকম নয়|
ইস্রােয়লবাসীরা সব সময় তােদর আগুেনর আঁচ বািড়েয় িদেচ্ছ|

5আমােদর রাজার িদেন দ্রাক্ষারেসর উত্তােপ েনতারা অসুস্থ হেয় পেড়েছ|
েসজনয্ রাজা িবদ্রূপকারীেদর

িবরুেদ্ধ হাত প্রসািরত কেরেছন|
6 েলাকরা তােদর েগাপন ফন্দী আঁেট|

উৎেতজনায় তােদর হৃদয় উনুেনর মেতা জ্বেল|
সারারাত ধের তােদর উৎেতজনা জ্বেল;

এবং সকাল েবলায়ও েসই উৎেতজনা আগুেনর মেতা ভীষণ গরম|
7 তারা সবাই গরম উনুেনর মতন|

তারা তােদর শাসকেদর ধ্বংস কেরেছ|
তােদর সব রাজারা ভূপিতত হেয়েছ|

তােদর মেধয্ েকউই সাহােযয্র জনয্ আমােক ডােকিন|”

ইস্রােয়ল জােন না েয েস ধ্বংস হেব
8 “ইফ্রিয়ম অনয্ জািতসমূেহর সেঙ্গ িমশেছ|

ইফ্রিয়ম েকক্-এর মত যার দুিদক সঁয্াকা হয়িন|
9অপিরিচতরা ইফ্রিয়েমর ক্ষমতা ধ্বংস কের;

িকন্তু ইফ্রিয়ম েস িবষয় িকছুই জােন না|
ইফ্রিয়েমর ওপর পাকা চুল ছিড়েয় েদওয়া হেয়েছ;

িকন্তু ইফ্রিয়ম এসেবর িবষয় িকছুই জােন না|
10 ইফ্রিয়েমর অহঙ্কার েকবল মাত্র তার িবরুেদ্ধই কথা বেল|
সাধারণ মানুেষর অেনক িবপদ-আপদ েগেছ;

িকন্তু তবুও তারা এখনও তােদর প্রভু ঈশ্বেরর কােছ িফের যায় িন|
েলাকরা ঈশ্বেরর িদেক সাহােযয্র জনয্ তাকায়িন|

11 েসজনয্ ইফ্রিয়ম েবাকা ঘুঘু পািখর মেতাই হেয় েগেছ, যার েবাধু্বিদ্ধ েনই|
েলাকরা সাহােযয্র জনয্ িমশরেক েডেকিছল|
েলাকরা সাহােযয্র জনয্ অশূের িগেয়িছল|

12 তারা সাহােযয্র জনয্ ওই েদশগুেলােত যায়,
িকন্তু আিম তােদর ফঁােদ েফলব|

আিম আমার জাল তােদর উপর ছঁুেড় েফলব
এবং আকােশর পাখীেদর মেতা আিম তােদর নীেচ নামাব|

তােদর চুিক্তর জনয্ আিম তােদর শািস্ত েদব|
13 এটা তােদর পেক্ষ খারাপ হেব|

তারা আমােক পিরতয্াগ কেরেছ|
তারা আমার আেদশ মানেত অস্বীকার কেরেছ;

েসজনয্ তারা ধ্বংস হেব|
আিম ওই েলাকেদর রক্ষা কেরিছ;

িকন্তু তারা আমার িবরুেদ্ধ িমেথয্ কথা বেল|
14 তারা কখেনাই আমােক পুেরাপুির আন্তিরকভােব ডােকিন|
পিরবেত্তর্ তারা শসয্ এবং নতুন দ্রাক্ষারেসর জনয্
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তােদর িবছানায় শুেয় আতর্ নাদ করেছ|
তারা বনয্ পশুর মেতা তােদর মূির্ত্তসমূেহর কােছ আতর্ নাদ করেছ|

িকন্তু তারা আমার িবরুেদ্ধ িগেয়েছ|
15আিম তােদর প্রিশক্ষণ িদেয়িছলাম এবং তােদর হাত শিক্তশালী কেরিছলাম; িকন্তু তারা আমার িবরুেদ্ধ

অনয্ায় ফন্দী এঁেটেছ|
16 িকন্তু তারা িছল একিট বঞ্চক ধনুেকর *
তারা িফেরিছল,

িকন্তু আমার কােছ িফের আেসিন|†
তােদর েনতারা তােদর রুদ্ধ কথাবাতর্ ার দরুন

তােদর তরবািরর আঘােতই িনহত হেব|
তখন িমশরবাসীরা তােদর েদেখ হাসেব|

8
মূির্ত্ত পূেজা ধ্বংেসর িদেক িনেয় যায়

1 “েতামােদর েঠঁােট িশঙা রােখা এবং িশঙা বািজেয় সতকর্ কের দাও| প্রভুর গৃেহর ওপর ঈগল পাখীর
মেতা হও| ইস্রােয়লবাসীরা আমার চুিক্ত ভঙ্গ কেরেছ| তারা আমার িবিধ মানয্ কেরিন| 2 তারা আমার িদেক
তীব্রস্বের িচৎকার কের, �আমার ঈশ্বর, আমরা ইস্রােয়লবাসীরা আপনােক জািন!� 3 িকন্তু ইস্রােয়লবাসীরা
ভােলা িজিনস িনেত অস্বীকার কের; েসজনয্ শত্রুরা তােদর েপছেন তাড়া কের| 4 ইস্রােয়লীয়রা তােদর
রাজােদর মেনানীত কেরেছ; িকন্তু তারা আমার কােছ পরামশর্ িনেত আেসিন| ইস্রােয়লবাসীরা েনতােদর
িনবর্াচন কের; িকন্তু যােদর আিম জািন, তারা তােদর িনবর্াচন কেরিন| ইস্রােয়লবাসীরা িনেজেদর জনয্
তােদর েসানা ও রূপা িদেয় মূির্ত্ত বানায়| সুতরাং তারা ধ্বংস হেব| 5-6 েহ শমিরয়া মূির্ত্ত ঈশ্বর েতামােদর
েগাবৎস মূির্ত্ত গ্রহণ করেত অস্বীকার কেরেছন|* ঈশ্বর বেলেছন, �আিম ইস্রােয়লবাসীেদর িবরুেদ্ধ খুবই
রুদ্ধ|� ইস্রােয়লবাসীরা তােদর পাপকােজর জনয্ শািস্ত পােব| িকছু কমীর্ ঐ মূির্ত্তগুিলেক ৈতির করেছ, তারা
ঈশ্বর নয়| শমিরয়ার বাছুর টুকেরা টুকেরা কের েভেঙ্গ েফলা হেব| 7 ইস্রােয়লীয়রা িনেবর্ােধর মত একটা
কাজ কেরিছল এবং েসটা িছল েযন বাতাস েরাপণ করবার েচষ্টার মত| তারা েকবল কষ্ট পােব| তারা েকবল
মাত্র সাইেক্লােনর মত শসয্ পােব| মােঠ শসয্ বাড়েব; িকন্তু েস শসয্ েকান খাদয্ েদেব না| এমনিক যিদ
িকছু জন্মায়, তেব অপিরিচতরাই তা েখেয় েনেব|

8 ইস্রােয়ল ধ্বংস হেয়িছল|
ইস্রােয়লীয়রা জািতর মেধয্ ছিড়েয় পেড়েছ েযন েকান খাবার
েযটা কােরা ভাল লােগিন বেল েফেল েদওয়া হেয়েছ|

9 ইফ্রিয়ম তােক েতাষােমাদ কেরিছল|
বনয্ গাধার মত েস ঘুরেত ঘুরেত অশূরীয়েত িগেয় েপৗেঁছিছল|

10 ইস্রােয়লীয়রা জািতগেণর মেধয্ তােদর �েপ্রিমকেদর� কােছ িগেয়িছল|
িকন্তু আিম ইস্রােয়ল জািতেদর একিত্রত করব|

* 7:16: বঞ্চক ধনুক এিট একিট বঁাকা লািঠ েযিট পাখী িশকােরর জনয্ বয্বহৃত হয়| যখন এিট িঠকভােব েছঁাড়া হয় এিট মািটর কােছ ওেড়
এবং ওপরিদেক েবঁেক যায়| প্রায়শঃই েয বয্িক্ত এিট েছঁােড় তার িকছা িফের আেস| আক্ষিরক অেথর্, “িনেক্ষপ করবার ধনুক|” † 7:16:
তারা � আেসিন অথবা তারা িফেরিছল িকন্তু উদ্ধর্ মুেখ নয়, অথবা “তারা েদবতার িদেক িফরিছল না|” এর অথর্ হেচ্ছ তারা েলােকরা েয
মূির্ত্তগুেলার পূেজা কর েসই মূির্ত্তগুেলার িদেক িফরিছল| * 8:5-6: শমিরয়া �কেরেছন শমিরয়া িছল ইস্রােয়েলর রাজধানী| ইস্রােয়লীয়রা
েগাবতেসর মূির্ত্ত বািনেয়িছল এবং েসগুেলা দান ও ৈবেথেলর মিন্দের েরেখ িদেয়িছল| এই মূির্ত্তগুিল প্রভু অথবা ভ্রান্ত েদবতা িকনা তা স্পষ্ট
নয়| িকন্তু ঈশ্বর তােদর এই মূির্ত্তগুিল রাখেত িদেত চাইেতন না|
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িকন্তু তােদর েসই প্রবল ক্ষমতাবান রাজার েথেক
তােদর িকছুটা কষ্ট েভাগ করেতই হেব|

ইস্রােয়ল ঈশ্বরেক ভুেল িগেয়িছল এবং মূির্ত্ত পূেজা কেরিছল
11 ইফ্রিয়ম অেনক েবশী কের পূেজা েবদী ৈতির কেরেছ

এবং েসটা ৈতির করাটা পাপ হেয়েছ|
েসই পূেজা েবদীগুেলা ইফ্রিয়েমর পােপর পূেজা েবদী|
12 এমনিক যিদ আিম ইফ্রিয়েমর জনয্ 10,000 িবিধও রচনা কির

তবু েসগুেলার িদেক েস এমন েচােখ েদখেব েযন েসগুেলা েকান অপিরিচতেদর জনয্ রিচত হেয়েছ|
13 ইস্রােয়লবাসীরা বিল উৎসগর্ করেত ভালবােস|

তারা মাংস উৎসগর্ কের এবং তা খায়|
প্রভু তােদর উৎসগর্ গ্রহণ কেরন না|
িতিন তােদর পাপগুেলা মেন রােখন

এবং িতিন তােদর শািস্ত েদেবন|
বন্দী িহেসেব তােদর িমশের িনেয় যাওয়া হেব|
14 ইস্রােয়ল রাজােদর প্রাসাদ ৈতির কের;

িকন্তু তারা তােদর িনেজেদর িনমর্াতােক ভুেল েগেছ!
এখন িযহূদা দুগর্ ৈতির করেছ;

িকন্তু আিম িযহূদার শহরগুেলার জেনয্ আগুন পাঠাব; এবং েসই আগুন তার দুগর্গুেলা ধ্বংস কের
েদেব!”

9
িনবর্াসেনর দুঃখ

1 ইস্রােয়ল, েতামরা অনয্ জািতর মেতা উৎসব েকােরা না, আনিন্দত হেয়া না! েতামরা পিততার মেতা
বয্বহার কেরেছা এবং েতামরা ঈশ্বরেক পিরতয্াগ কেরেছা| প্রেতয্ক মাড়াইেয়র জিমেত েতামরা েযৗন পাপ
কাজ কেরিছেল| 2 িকন্তু ওই মাড়াইেয়র জিম েথেক পাওয়া শসয্ যেথষ্ট পিরমােণ ইস্রােয়লেক খাদয্ েদেব
না| েসখােন ইস্রােয়েলর জনয্ যেথষ্ট পিরমােণ দ্রাক্ষারসও থাকেব না|

3 ইস্রােয়ল জািত প্রভুর েদেশ বাস করেত পারেব না| ইফ্রিয়ম িমশের িফের যােব| েয খাদয্গুেলা তােদর
খাওয়া উিচত নয়, েসই খাদয্গুিল তারা অশূরীয়েত খােব| 4 ইস্রােয়ল জািত প্রভুেক দ্রাক্ষারস ৈনেবদয্ েদেব
না| তারা তার কােছ বিল উৎসগর্ করেব না| তােদর উৎসগীর্কৃত খাদয্ েশেষর সময়কার খােদয্র মেতা মেন
হেব| তারা যা খােব তা অপিরচ্ছন্ন হেব| তােদর রুিট প্রভুর মিন্দের যােব না- তা তােদর িনেজেদরই েখেত
হেব| 5 তারা (ইস্রােয়ল জািত) প্রভুর ছুিটর িদন অথবা উৎসেবর িদন উদযাপন করেত পারেব না|

6 ইস্রােয়েলর েলাকরা েস েদশ তয্াগ কেরেছ তার কারণ শত্রুরা তােদর সবর্স্ব িনেয় িনেয়েছ| িকন্তু
িমশর েলাকগুেলােকই েনেব| েমাফ তােদর সমািহত করেব| তােদর রূেপার েকাষাগাের আগাছা জন্মােব|
েযখােন ইস্রােয়লীয়রা বাস করত েসখােন কঁাটাগাছ জন্মােব|

ইস্রােয়ল প্রকৃত ভাববাদীেদর বািতল কেরেছ
7 ভাববাদীরা বেল, “ইস্রােয়ল, এই িবষয়গুিল েতামরা েশেখা: শািস্তর সময় এেসেছ| েতামরা েয মন্দ

কাজগুেলা কেরিছেল তার েখসারত েদবার সময় এেসেছ|” িকন্তু ইস্রােয়েলর েলাকরা বলেছ, “ভাববাদীরা
িনেবর্াধ| ঈশ্বেরর আত্মা িবিশষ্ট এই বয্িক্তিট িবকৃত মিস্তষ্ক|” ভাববাদীরা বলেছ, “েতামার খারাপ কােজর
জেনয্ এবং েতামার ঘৃণার জনয্ও তুিম শািস্ত পােব| েতামার কুৎ িসত পাপ ও ঘৃণার জনয্ তুিম শািস্ত পােব|”
8ঈশ্বর এবং ভাববাদীরা হেচ্ছ পাহারাওয়ালার মেতা যারা ইফ্রিয়েমর ওপর নজর রাখেছ| িকন্তু পেথ অেনক
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ফঁাদ পাতা আেছ| েলাকরা ভাববাদীেদর ঘৃণা কের| এমনিক, ঈশ্বেররআবােসর মেধয্ও েলাকরা ভাববাদীেক
ঘৃণা কের|

9 িগিবয়ার সমেয়র মতই ইস্রােয়লীয়রা দুষ্ট| প্রভু ইস্রােয়ল জািতর পাপ কাজ মেন রাখেবন| িতিন তােদর
পােপর জনয্ শািস্ত েদেবন|

মূির্ত্তর পূজা করার জনয্ ইস্রােয়ল ধ্বংস হেয়েছ
10 েয সময় আিম ইস্রােয়লেক েপলাম, েস সময় তারা িছল মরুভূিমেত পাওয়া টাটকা দ্রাক্ষার মেতা|

তারা ঋতু সূচনায গােছর প্রথম ডুমুরগুিলর মেতা িছল| িকন্তু তারপর তারা বালিপেয়ােরর কােছ এল এবং
বদেল েগল, তাই তােদরআমায় পেচ যাওয়া ফেলর মত ছঁুেড় েফেল িদেত হল| তারা েসই ভয়ঙ্কর িজিনেসর
(মূির্ত্তর) মেতাই হেয় উঠল যােদর তারা ভালবাসত|

ইস্রােয়ল জািতর েকান সন্তান হেব না
11 একিট পাখীর মেতাই ইফ্রিয়েমর মিহমা উেড় যােব| েসখােন আর েকউ গভর্ বতী হেব না| েকান জন্ম

হেব না, েকান িশশু থাকেব না| 12 িকন্তু যিদ েকান ইস্রােয়লীয়রা তােদর সন্তানেদর লালন-পালন কের
তাহেলও েস তােদর েকান সাহােযয্ আসেব না| আিম তােদর কাছ েথেক িশশুেদর িনেয় েনব| আিম তােদর
তয্াগ করব, এবং ঝােমলা ছাড়া তােদর কােছ আর িকছুই থাকেব না|

13আিম েদখেত পািচ্ছ েয ইফ্রিয়ম তার সন্তানেদর ফঁােদর িদেক িনেয় যােচ্ছ| ইফ্রিয়ম তার সন্তানেদর
হতয্াকারীর িদেক িনেয় যােচ্ছ| 14 প্রভু, আপিন যা চান তাই তােদর িদন| তােদর এমন একিট জরায়ু িদন
যােত সন্তান ধারণ না কের| তােদর এমন স্তন িদন যা দুধ িদেত পাের না|

15 তােদর সব মন্দতা িগল্গেল রেয়েছ|
আিম েসখােন তােদর ঘৃণা করেত আরম্ভ কেরিছ|

আিম তােদর আমার বািড় ছাড়েত বলপ্রেয়াগ করব
কারণ তারা সব পাপ কাজ কেরেছ|

আিম তােদর আর কখেনাই ভালবাসব না|
তােদর েনতারা িবেদ্রাহী, তারা আমার িবরুেদ্ধ েগেছ|

16 ইফ্রিয়ম শািস্ত পােব| তােদর মূল শুিকেয় যােচ্ছ|
তােদর আর সন্তান হেব না|
সন্তােনর জন্ম হয়ত তারা িদেত পাের,

িকন্তু তােদর শরীর েথেক েয িপ্রয় সন্তান সৃষ্টি হেব
তােদর আিম হতয্া করব|

17 ওই েলাকরা আমার ঈশ্বেরর কথা শুনেব না|
েসজনয্ িতিনও তােদর কথা শুনেত অস্বীকার করেবন|

তারা গৃহহীন হেয় অনয্ জােতর মানুেষর মেধয্ ঘুের েবড়ােব|

10
ইস্রােয়েলর ধনই তােক মূির্ত্ত পূজার িদেক এিগেয় িনেয় িগেয়িছল

1 ইস্রােয়ল একিট দ্রাক্ষা গােছর মেতা, যা প্রচুর পিরমােণ ফল উৎপন্ন কের|
িকন্তু ইস্রােয়ল যেতাই েবশী েবশী পিরমােণ িজিনস েপেয়েছ,

তেতাই মূির্ত্তেদর সম্মানােথর্ েস আেরা েবশী কের েবদী ৈতির কেরেছ|
তােদর েদশ আেস্ত আেস্ত ভােলার িদেক েগেছ,
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েসজনয্ েসও মূির্ত্তেদর সম্মানােথর্ েদবার জনয্ ভােলা ভােলা পাথর বিসেয়েছ|
2 তােদর আনুগতয্ িবভক্ত হেয় িগেয়িছল|

িকন্তু এখন তােদর িনেজেদর অপরাধ স্বীকার করেত হেব|
প্রভু তােদর পূেজা েবদী-গুেলােক েভেঙ েফলেবন|

িতিন তােদর স্মরণ স্তম্ভগুেলাও ধ্বংস করেবন|

ইস্রােয়ল জািতর অনয্ায় িসদ্ধান্তগুিল
3এখন ইস্রােয়লীয়রা বেল, “আমােদর েকান রাজা েনই| আমরা প্রভুেক সম্মান কির না! এবং তঁার রাজা

আমােদর িকছুই করেত পাের না!”
4তারা প্রিতশ্রুিত কেরেছ- িকন্তু তারা েকবল িমথয্া কথাই বলেছ| তারা তােদর প্রিতশ্রুিতগুিল রােখ িন!

তারা অনয্ানয্ রােষ্ট্রর সেঙ্গ চুিক্ত কের| ঈশ্বর ওই চুিক্তগুিল পছন্দ কেরন না| িবচারকরা েযন, লাঙল েদওয়া
জিমেত গিজেয় ওঠা িবষাক্ত আগাছার মতন|

5শমিরয়ার েলাকরা ৈবৎ -আবেনর বাছুরেদর পূজা কের|ওই েলাকরা সতয্ই কঁাদেব|ওই যাজকরা সতয্ই
কঁাদেব| কারণ তােদর সুন্দর মূির্ত্ত চেল যােচ্ছ| মূির্ত্তিটেক িনেয় যাওয়া হেয়েছ| 6এটােক অশূরীয়েদর মহান
রাজার উপহার িহেসেব িনেয় যাওয়া হেয়েছ| িতিন ইফ্রিয়েমর এই লজ্জাকর মূির্ত্ত েরেখ েদেবন| এই মূির্ত্তর
জনয্ ইস্রােয়ল লিজ্জত হেব| 7 শমিরয়ার ভ্রান্ত েদবতা ধ্বংস হেব| েসটা জেলর ওপর িদেয় েভেস যাওয়া
কােঠর খেণ্ডর মেতা মেন হেব|

8 ইস্রােয়ল পাপ করেছ এবং বহু উচ্চস্থান ৈতরী কেরেছ| আবেনর উচ্চস্থানগুিল ধ্বংস হেব| কঁাটাগাছ
এবং আগাছা তােদর েবদীর ওপর জন্মােব| তখন তারা পবর্তেদর বলেব, “আমােদর েঢেক দাও!” এবং
পাহাড়গুেলােক বলেব, “আমােদর ওপর েভেঙ্গ পেড়া!”

ইস্রােয়লেক তার পােপর মুলয্ িদেত হেব
9 “ইস্রােয়ল, তুিম িগিবয়ার সময় েথেক পাপ কাজ কেরেছা| (ওই েলােকরা েসখােন পাপ কাজ চািলেয়

েগেছ|) িগিবয়ােত সিতয্ই ওই মন্দ েলােকরা যুেদ্ধর মুেখ পড়েব| 10 আিম তােদর শািস্ত িদেত আসেবা|
ৈসনয্রা একিত্রত হেয় তােদর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেত আসেব| তারা ইস্রােয়লেক তােদর উভয় পােপর জেনয্
শািস্ত েদেব|

11 “ইফ্রিয়ম একিট িশক্ষা েদওয়া বাছুেরর মেতা েয শসয্ মাড়াইেয়র জিমর উপর িদেয় হঁাটেত ভালবােস|
আিম তার ঘােড়র উপর দাসেত্বর একটা ভােলা েজায়াল রাখব| আিম ইফ্রিয়েমর উপর দিড় রাখব| যখন
িযহূদা জিম চাষ করেত আরম্ভ করেব| যােকাব িনেজই জিমটােক েভেঙ েদেব|”

12 তুিম যিদ ধাির্মকতার বীজ বপন কেরা, তেব তুিম প্রকৃত ভালবাসার ফসল পােব| েতামার জিম চাষ
কেরা, তেব তুিম প্রভুর সেঙ্গ ফসল তুলেত পারেব| িতিন আসেবন, এবং বৃষ্টি পড়ার মেতা েতামার ওপের
ধাির্মকতা বষর্ণ করেবন!

13 িকন্তু তুিম অসৎ িজিনস বপন কেরেছা, এবং ফসল িহেসেব অশািন্তই েপেয়েছা| তুিম েতামার িমথয্ার
ফল েখেয়িছেল| কারণ তুিম েতামার শিক্তেত এবং েতামার ৈসনয্েদর ওপর িবশ্বাস কেরেছা| 14 েসজেনয্
েতামার ৈসনয্রা যুেদ্ধর েকালাহল শুনেব এবং েতামােদর সব দুগর্গুিল ধ্বংস হেব| এটা েসই সমেয়র মেতা
হেব যখন শল্মন ৈবৎ -অেব্বর্ল ধ্বংস কেরিছল| েসই যুেদ্ধর সময়, মােয়রা তােদর সন্তানেদর সেঙ্গই িনহত
হেয়িছল| 15 এবং েতামােদর েক্ষেত্র ৈবেথেল েসই রকমই ঘটেব| কারণ েতামরা অেনক অশুভ কাজ
কেরিছেল| যখন েসই িদনিট আসেব, তখন ইস্রােয়েলর রাজা সমূ্পণর্রূেপ ধ্বংস হেয় যােব|

11
ইস্রােয়ল প্রভুেক ভুেল েগেছ

1 প্রভু বেলেছন, “ইস্রােয়ল যখন িশশু িছল তখন আিম তােক ভােলােবেসিছলাম;
আিম আমার পুত্রেক িমশর েথেক েডেক িনেয়িছলাম|
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2 িকন্তু আিম যেতা েবশী কের ইস্রােয়লীয়েদর েডেকিছ
তেতাই েবশী কের ইস্রােয়লীয়রা আমােক েছেড় েগেছ|

ইস্রােয়লীয়রা বালেদর উেদ্দেশয্ বিল িদেয়িছল|
তারা মূির্ত্তগুিলর সামেন ধূপ জ্বািলেয়িছল|

3 “িকন্তু আিমই ইফ্রিয়মেক হঁাটেত িশিখেয়িছলাম!
আিম ইস্রােয়লীয়েদর আমার বাহুর মেধয্ িনেয়িছলাম!

আিমই তােদর আেরাগয্ কেরিছলাম!
িকন্তু তারা তা জােন না|

4আিম তােদর দিড় িদেয় পথ েদিখেয়িছলাম|
িকন্তু েস দিড় িছল ভালবাসারই দিড়|

আর আিমই তােদর কােছ েসই েলােকেদর মত িছলাম যারা ঘাড় েথেক েযায়াল উিঠেয় েনয়|
আিমই নীচু হেয় তােদর খাওয়াতাম|

5 “ইস্রােয়ল জািত ঈশ্বেরর িদেক িফরেত অস্বীকার কেরিছল| েসজনয্ তারা িমশের যােব! অশূর রাজা
তােদর রাজা হেব| 6 তরবাির তােদর শহেরর িবরুেদ্ধই ঘুরেব| েসই তরবাির তােদর শিক্তশালী েলােকেদর
হতয্া করেব| েসটা তােদর েনতােদরও ধ্বংস করেব|

7 “আমার েলােকরা আশা কের েয আিম তােদর কােছ িফের যাব| তারা স্বেগর্র ঈশ্বরেক ডাকেব, িকন্তু
ঈশ্বর তােদর সাহাযয্ করেব না|”

প্রভু ইস্রােয়লেক ধ্বংস করেত চাইেছন না
8 “ইফ্রিয়ম আিম েতামােক ছাড়েত চাইিছ না|

ইস্রােয়ল, আিম েতামােক রক্ষা করেত চাই|
আিম েতামােক অদ্মার মেতা হেত েদব না!

আিম েতামােক সেবািযেমর মেতা হেত েদব না!
আিম েতামার মন বদলািচ্ছ|

েতামােদর প্রিত আমার ভােলাবাসা খুবই তীব্র|
9আিম আমার ভয়ঙ্কর েরাধক কখনই জয়ী হেত েদব না|

আিম আবার ইফ্রিয়মেক ধ্বংস করব না|
আিম ঈশ্বর, আিম মানুষ নই|

আিমই েসই পিবত্রজন,
আিম েতামােদর সেঙ্গই আিছ|

আিম েক্রাধ প্রকাশ করব না|
10আিম িসংেহর মতন গজর্ ন করব|

আিম গজর্ ন করব এবং আমার সন্তানরা আসেব ও আমােক অনুসরণ করেব|
আমার সন্তানরা ভেয় কঁাপেত কঁাপেত

পিশ্চম িদক েথেক আসেব|
11 পাখীর মতন কঁাপেত কঁাপেত

তারা িমশর েথেক আসেব|
অশূরীয় েদশ েথেক তারা ঘুঘু পাখীর মেতা কঁাপেত কঁাপেত আসেব;

এবং আিম তােদর গৃেহ িফিরেয় েনব|”
প্রভু এই কথাই বেলেছন|
12 “ইফ্রিয়ম তার মূির্ত্তেদর দ্বারা আমােক িঘের েরেখেছ|

ইস্রােয়লবাসীরা আমার িবরুেদ্ধ িগেয়িছল এবং তারা ধ্বংস হেয় েগেছ!
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িকন্তু িযহূদা এেলর সেঙ্গ এখনও ঘুরেছ|
িযহূদা েসই পিবত্রেদর কােছ িবশ্বস্ত|”

12
ইস্রােয়েলর িবরুেদ্ধ প্রভু

1 ইফ্রিয়ম তার সময় নষ্ট করেছ- ইস্রােয়ল সারািদন ধের “হাওয়ার েপছেন ছুটেছ|” জনসাধারণ আেরা
েবশী কের িমথয্া বলেছ| তারা আেরা েবশী চুির করেছ| তারা অশূেরর সেঙ্গ চুিক্ত কেরেছ, এবং তােদর
জলপাই েতল িমশের বহন কের িনেয় যােচ্ছ|

2প্রভু বেলেছন, “ইস্রােয়েলর িবরুেদ্ধআমার বলবার িবষয় আেছ| যােকাব তার কােজর জেনয্ অবশয্ই
শািস্ত পােব| েয সব খারাপ কাজ েস কেরেছ তার জনয্ েস অবশয্ই শািস্ত পােব| 3 এমন িক যােকাব যখন
তার মােয়র গেভর্ িছল, তখন েথেকই েস তার ভাইেদর িবরুেদ্ধ চক্রান্ত করেত শুরু কের িদেয়িছল| যােকাব
একজন শিক্তশালী যুবক িছল; এবং েসই সময় েস ঈশ্বেরর সেঙ্গ লড়াই কেরিছল| 4 েস ঈশ্বেরর দূেতর
সেঙ্গ লড়াই কেরিছল এবং িজেতিছল| েস েকঁেদ অনুগ্রহ েচেয়িছল| ৈবেথেল এই ঘটনা ঘেট| েসখােন,
েস আমােদর সেঙ্গ কথা বেলিছল| 5 হঁয্া, ৈসনয্বািহনীর ঈশ্বর হেচ্ছন িযেহাবা| তঁার নাম িযেহাবা (প্রভু)|
6 েসজনয্ েতামরা েতামােদর ঈশ্বেরর কােছ িফের এেসা| তঁার বশবতীর্ হও, সিঠক কাজ কর! সব সময়
েতামার ঈশ্বরেক িবশ্বাস কর!

7 “যােকাব একজন পাকা বয্বসায়ী েলাক| েস তার বনু্ধেদরও প্রতারণা কের! এমনিক তার দঁািড়পাল্লাও
িঠক েনই| 8 ইফ্রিয়ম বেলিছল, �আিম একজন ধনী! আিম প্রকৃত ধন খঁুেজ েপেয়িছ! েকােনা বয্িক্ত আমার
অপরাধ সম্পেকর্ জানেত পারেব না| েকানও বয্িক্তই আমার পােপর সম্বেন্ধ জানেত পারেব না|�

9 “িকন্তু িমশেরর ভূিমেত েতামরা যতিদন িছেল ততিদন আিমই েতামােদর প্রভু, ঈশ্বর িছলাম| ঈশ্বর
সমাগম তঁাবুেত থাকার সমেয়র মেতা আিম েতামােদর তঁাবুেত বাস করবার বয্বস্থা করব| 10 আিম
ভাববাদীেদর সেঙ্গ কথা বেলিছ| আিম তােদর অেনক দশর্নশিক্ত িদেয়িছ| আমার িশক্ষা েতামােদর েদওয়ার
জনয্ আিম ভাববাদীেদর অেনক পথ েদিখেয়িছ| 11 িকন্তু িগিলয়দবাসীরা পাপী| েসখােন অেনকগুেলা
ভয়ঙ্কর মূির্ত্ত আেছ| িগল্গেলর েলােকরা ষঁােড়র কােছ বিল উৎসগর্ কের| ওই েলােকেদর বহু পূেজার েবদী
আেছ| চষা জিমেত আবজর্ নার সািরর মত েসখােন েবদীর সাির ৈতরী হেয়েছ|

12“যােকাব অরােমর েদেশ পািলেয় িগেয়িছল| েসই জায়গায় ইস্রােয়ল স্ত্রী পাবার জেনয্ কাজ কেরিছল|
আেরকিট স্ত্রী পাবার জনয্ েস েমষগুিলর েদখােশানা কের়িছল| 13 িকন্তু ঈশ্বর একজন ভাববাদীেক বয্বহার
কের ইস্রােয়লেক িমশর েথেক েবর কের িনেয় িগেয়িছেলন এবং ইস্রােয়লেক িনরাপেদ রাখার জনয্ প্রভু
একজন ভাববাদীেক বয্বহার করেবন| 14 িকন্তু ইফ্রিয়ম প্রভুেক অতয্ন্ত রুদ্ধ কের তুলল| ইফ্রিয়ম বহু
েলাকেক হতয্া কেরিছল েসজনয্ েস তার অপরােধর শািস্ত পােব| তার গুরু (প্রভু) তােক তার অবমাননা
সহয্ করেত বাধয্ করেবন|”

13
ইস্রােয়ল িনেজেক ধ্বংস কেরেছ

1 “ইফ্রিয়ম ইস্রােয়েল িনেজেক খুবই গুরুত্বপূণর্ কের তুেলিছল| ইফ্রিয়ম কথা বলত এবং জনসাধারণ
ভেয় কঁাপত| িকন্তু ইফ্রিয়ম পাপ কেরিছল, েস বালেক পূেজা করেত আরম্ভ কেরিছল| 2 এখন ইস্রােয়ল
জািত এমশঃ আেরা েবশী পাপ করেছ| তােদর িনেজেদর জনয্ তারা মূির্ত্ত ৈতির করেছ| মজুররা রূেপা
িদেয় ওই েসৗখীন মূির্ত্তগুেলা ৈতির করেছ| তারপর ওই েলাকরা তােদর মূির্ত্তগুিলর সেঙ্গ কথা বলেছ| ওই
মূির্ত্তগুিলর জেনয্ তারা বিল উৎসগর্ করেছ| তারা ওই েসানার বাছুরগুেলােক চুমু খােচ্ছ| 3 েস জেনয্ই
ওই েলাকরা শীঘ্রই অদৃশয্ হেয় যােব| তারা হেব েভারেবলায় আসা কুয়াশার মেতা| কুয়াশা েযমন আেস
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এবং তাড়াতািড় অদৃশয্ হেয় যায়| ইস্রােয়ল জািতরা ভূিষর মেতাই হেব যা মাড়াইেয়র ঘর েথেক উেড় যায়|
ইস্রােয়ল জািত হেব েধঁায়ার মত, েযটা িচমিন েথেক ওেঠ এবং অদৃশয্ হেয় যায়|

4 “যখন েথেক েতামরা িমশেরর মািটেত আেছা তখন েথেকই আিম েতামােদর প্রভু ঈশ্বর| েতামরা
আমােক ছাড়া অনয্ েকান ঈশ্বরেক িচনেত না|আিম ছাড়া আর েকান ত্রাণকতর্ া েনই| 5আিম েসই মরুভূিমেত
েতামােদর িচনতাম �আিম েসই সমতলশুকেনা মািটর েদেশ েতামােদর িচনতাম| 6আিম ইস্রােয়লজািতেক
খাদয্ জুিগেয়িছ; তারা েসই খাদয্ েখেয়েছ| তারা েপট ভের েখেয়েছ এবং খুশী হেয়েছ| (তারপর) তারা
অহঙ্কারী হেয়েছ এবং আমােক ভুেল েগেছ!

7 “েসজনয্ আিম তােদর কােছ িসংেহর মেতাই হব| আিম িচতাবােঘর মেতাই রাস্তায় অেপক্ষা করব|
8আিম তােদর ভালু্লেকর মেতা আক্রমণ করব যার বাচ্চােদর েকেড় েনওয়া হেয়েছ| আিম তােদর আক্রমণ
করব � তােদর বুকগুেলােক একটােন িচের েফলব|আিম িসংহ অথবা বনয্ জীব-জন্তুেদর মেতাই িশকারেক
িঁছেড় িঁছেড় খাব|”

ঈশ্বেরর েরাধ হেত েকউই ইস্রােয়লেক রক্ষা করেত পারেব না
9 “ইস্রােয়ল, আিম েতামােক সাহাযয্ কেরিছলাম; িকন্তু েতামরা আমার িবরুেদ্ধ েগেছা| েসজনয্ এখন

আিম েতামােদর ধ্বংস করব! 10 েতামােদর রাজা েকাথায়? েতামােদর েকান শহেরই েস েতামােদর রক্ষা
করেত পারেব না! েতামােদর িবচারকরা েকাথায়? েতামরা তােদর েখঁাজ কের বলেছা, �আমােদর একজন
রাজা এবং িকছু েনতা দাও|� 11 আিম রুদ্ধ হেয়িছলাম এবং আিম েতামােক একজন রাজা িদেয়িছলাম|
তারপর আিম যখন খুবই রুদ্ধ হেয়িছলাম, তখন তােক িনেয় িগেয়িছলাম|

12 “ইফ্রিয়ম তার েদাষ লুেকাবার েচষ্টা কেরিছল|
েস েভেবিছল, তার পাপগুেলা েগাপন িবষয়

িকন্তু েস ওই কােজর জনয্ শািস্ত পােব|
13 একজন স্ত্রীেলাক প্রসব করার সময় েয যন্ত্রণা অনুভব কের,

তার শািস্তও েসই রকম হেব|
েস কখেনাই জ্ঞানী পুত্র হেত পারেব না|

তার জন্মাবার সময় আসেব এবং েস েবঁেচ থাকেত পারেব না|

14 “আিম তােদর কবর েথেক রক্ষা করব!
আিম তােদর মৃতুয্র হাত েথেক মুিক্ত েদব!

মৃতুয্, েতামার েরাগগুিল েকাথায়?
কবর, েকাথায় েতামার িবনষ্ট করার ক্ষমতা?
আিম েশাক প্রকাশ করার েকান কারণই েদিখ না!

15 ইস্রােয়ল তার ভােযেদর সেঙ্গ বড় হেয়েছ|
িকন্তু পূবর্ িদক েথেক একিট শিক্তশালী ঝড় আসেব আর মরুভূিমর িদক েথেক প্রভুর ঝড় বইেব|

তখন ইস্রােয়েলর কুেয়া শুিকেয় যােব|
তার জেলর ঝণর্াগুিল শুিকেয় যােব|

ইস্রােয়েলর েকাষাগার েথেক যা িকছু মুলয্বান তার সব িকছুই বাতাস উিড়েয় িনেয় যােব|
16 শমিরয়া অবশয্ই শািস্ত পােব|

কারণ েস তার ঈশ্বেরর িবরুেদ্ধ েগেছ|
ইস্রােয়ল জািত তরবািরর সাহােযয্ই িনহত হেব|

তােদর সন্তানেদর টুকেরা টুকেরা কের িছন্ন কের েদওয়া হেব|
তােদর গভর্ বতী েমেয়েদর িঁছেড় েফলা হেব|”
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14
প্রভুর িদেক প্রতয্াবতর্ ন

1 ইস্রােয়ল েতামােদর পতন হেয়েছ এবং ঈশ্বেরর িবরুেদ্ধ েতামরা পাপ কেরেছা| েসজনয্ েতামােদর
প্রভু, ঈশ্বেরর কােছ িফের এেসা| 2 তুিম েয কথাগুেলা বলেব তার সম্বেন্ধ িচন্তা কর এবং প্রভুর কােছ িফের
এেসা| তঁােক বেলা,

“আমােদর পাপ দূর কের িদন|
আমােদর ভােলা কথাগুিল গ্রহণ করুন|
উৎসগর্ িহেসেব আমরা আমােদর ওষ্ঠ িদেয় আপনােক প্রশংসা বাকয্ িনেবদন করব|

3 “অশূর আমােদর রক্ষা করেত সক্ষম হেব না|
আমরা যুেদ্ধর েঘাড়ায় চাপব না|

েয িজিনসগুেলা আমরা িনেজেদর হােত ৈতির কেরিছ
েসগুেলােক আমরা �আমােদর ঈশ্বর� বলব না|

েকন? কারণ আপিনই একমাত্র েসই জন িযিন অনাথেদর প্রিত কৃপা েদখান|
েকবলমাত্র আপিনই আমােদর রক্ষা করেত পােরন|”

প্রভু ইস্রােয়লেক ক্ষমা করেবন
4 প্রভু বেলন,
“আমােক পিরতয্াগ করবার জনয্ আিম তােদর ক্ষমা করব|
েযেহতু আিম রুদ্ধ হওয়া েথেক িবরত হেয়িছ

তাই আিম তােদর মুক্তমেন ভােলাবাসব|
5আিম ইস্রােয়েলর কােছ িশিশেরর মেতা হব|

ইস্রােয়ল িলিলর মেতা প্রসু্ফিটত হেব|
েস িলবােনােনর িসডার গােছর মেতা হেব|
6 তার িশকড়গুিল বাড়েব

এবং তােক একিট সুন্দর জলপাই গােছর মত েদখােব|
িলবােনােনর িসডার গাছগুেলা েথেক েয সুন্দর গন্ধ আেস

েসও েস রকম সুন্দর গন্ধ হেব|
7 ইস্রােয়েলর জনসাধারণ আবার আমার আশ্রেয় থাকেব|

তারা শেসয্র মত বাড়েব|
তারা দ্রাক্ষা গােছর মত মুকুিলত হেব|
তারা িলবােনােনর মেদর মত হেব|

ইস্রােয়েলর মূির্ত্তগুিল সম্বেন্ধ প্রভু সতকর্ করেছন
8 “ইফ্রিয়ম, মূির্ত্তগুেলা িনেয় আমার আর েবশী িকছু করবার থাকেব না|

আিমই েসই �এক� িযিন েতামােদর প্রাথর্নার উত্তর েদন, আিমই েসই েয েতামােদর ওপর নজর
রােখ|

আিম েসই ফার গােছর মত েযটা িচর সবুজ|
আমার কাছ েথেকই েতামােদর ফল আেস|”

সবর্েশষ উপেদশ
9 একজন জ্ঞানী বয্িক্ত এই িবষয়গুেলা বুঝেত পারেছ|
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একজন চটকদার মানুষেক অবশয্ই এই িবষয়গুিল িশখেত হেব|
প্রভুর পথ সকল সিঠক|

ভােলা েলাকরা েসই পেথই বঁাচেব|
পাপীরা তার দ্বারাই মারা যােব|
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েযােয়ল ভাববাদীর পুস্তক

পঙ্গপাল ফসল ধ্বংস করেব
1 পথূেয়েলর পুত্র েযােয়েলর কােছ প্রভুর এই বাতর্ া:

2 েহ প্রবীেণরা, কথাটা েশান!
েদেশ বসবাসকারী সকেল েশান|

েতামােদর জীবন কােল এর আেগ িক কখনও এই রকম ঘটনা ঘেটেছ?
না! েতামােদর িপতৃপুরুষেদর সময়ও িক এই রকম েকােনা ঘটনা ঘেটেছ? না!

3 েতামােদর সন্তানেদর এই সম্বেন্ধ বেলা|
েতামােদর সন্তানরা তােদর সন্তানেদর বলুক|
আবার তােদর সন্তানরা তােদর পরবতীর্ প্রজন্মেক বলুক|

4কাটুের পঙ্গপাল যা েরেখ েগেছ
তা ঝঁােকর পঙ্গপাল েখেয় েগেছ|

আর ঝঁােকর পঙ্গপাল যা েরেখ েগেছ
তা লাফােন পঙ্গপাল েখেয় েগেছ|

আর লাফােন পঙ্গপাল যা েরেখ েগেছ
তা ধ্বংসকারী পঙ্গপাল েখেয় েগেছ|

পঙ্গপাল এল
5 ওেহ মাতালরা ওঠ, কঁােদা!
ওেহ মদয্পায়ীরা,

িমষ্টি দ্রাক্ষারেসর জনয্ হা-হুতাশ কর!
কারণ তা েতামােদর মুখ েথেক েকেড় েনওয়া হেয়েছ|

6 এক িবশাল ও শিক্তশালী েদশ আমার েদশেক আক্রমণ কেরেছ|
েসখােন অগিনত ৈসনয্ িছল|

তােদর অস্ত্রগুিল িসংেহর দঁােতর মত ধারােলা
এবং িসংেহর েচায়ােলর মত শিক্তশালী|

7 এিট আমার দ্রাক্ষা েক্ষত্র
ও ডুমুর গাছগুেলা ধ্বংস কেরেছ|

এিট ডুমুর গােছর ছাল ছািড়েয় িনেয় তা েফেল িদেয়েছ,
তাই তার শাখাগুিল সাদা হেয় েগেছ|

েলােকর এন্দন
8 যার যুবক স্বামী মারা েগেছ,

েসই যুবতী মিহলার মত চেটর েপাষাক পের কঁােদা|
9 প্রভুর মিন্দের আর ৈনেবদয্ ও পানীয় উৎসগর্ করা হয় না|

তাই যাজকগণ! প্রভুর দাসরা, েশাক প্রকাশ কেরা!
10 েক্ষত্রগুিল িবনষ্ট হেয় েগেছ,
মািট শুিকেয় েগেছ|
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সমস্ত শসয্ নষ্ট হেয় েগেছ|
নতুন দ্রাক্ষারস শুিকেয় েগেছ|

টাট্কা অিলভ েতল েশষ হেয় েগেছ|
11 ওেহ চাষীরা েতামরা দুঃখ কর!
দ্রাক্ষা েক্ষেত্রর চাষীরা হাহাকার কর!
গম ও যেবর জনয্ কঁােদা!

কারণ েক্ষেতর ফসল ধ্বংস হেয় েগেছ|
12 দ্রাক্ষালতা শুিকেয় েগেছ|

ডুমুর গাছ মারা েগেছ|
ডািলম, তাল ও আেপল,

এমনিক েক্ষেতর সমস্ত গাছ শুিকেয় েগেছ|
সিতয্ েলাকেদর মেধয্ েয সুখ িছল তা শুিকেয় েগেছ|
13 েহ যাজকগণ, চেটর েপাষাক পের উচ্চস্বের কঁােদা|

েতামরা যারা েবদীর পিরচারকরা উচ্চস্বের কঁােদা|
েহ ঈশ্বেরর দাসরা চেটর েপাশাক পের ঘুিমেয় থােকা|

কারণ ঈশ্বেরর মিন্দের উৎসগর্ করার জনয্ েকান শসয্ ৈনেবদয্ ও েপয় ৈনেবদয্ থাকেব না|

পঙ্গপােলর দ্বারা ভয়ানক ধ্বংস কাণ্ড
14 উপবােসর জনয্ একিট িবেশষ সময় েঘাষণা কেরা| িবেশষ সভার জনয্ েলাকেদর একত্র কেরা|

েদেশর সমস্ত েলাক ও েনতােদর একত্র কেরা| তােদর সবাইেক েতামার প্রভু ঈশ্বেরর মিন্দের িনেয় এস
এবং সাহােযয্র জনয্ প্রভুর কােছ খুব েজাের কান্নাকািট কর|

15 িবমষর্ হও! কারণ প্রভুর েসই িবেশষ িদন সিন্নকট| েসই সময় েথেক ঈশ্বর সবর্শিক্তমােনর কাছ েথেক
আক্রমেণর নয্ায় শািস্ত আসেব| 16 এিক সুস্পষ্ট নয় েয আমােদর েকান খাদয্ েনই? এটা িক সুস্পষ্ট নয়
েয আনন্দ এবং সুখ আমােদর প্রভুর মিন্দর েথেক চেল িগেয়েছ? 17 আমােদর শসয্ বীজ মািটেত পেচ
নষ্ট হেয় িগেয়েছ| গুদামগুেলা ধ্বংস হেয় িগেয়েছ| আমােদর েগালাবািড়গুেলা শূনয্ এবং েভেঙ্গ পেড়েছ
কারণ আমােদর শসয্ শুিকেয় েগেছ এবং মৃত|

18পশুগুেলা কঁাদিছল! গরুর পাল ঘুের ঘুের েবড়ােচ্ছ|কারণ তােদর খাবার ঘাস েনই|এমনিক েমেষরাও
কষ্ট পােচ্ছ কারণ আমরা পাপ কােযর্র জনয্ অপরাধী| 19প্রভু আিম সাহােযয্র জনয্ েতামায় ডাকিছ, কারণ
প্রান্তেরর চারণভূিম আগুেন পুেড় েগেছ এবং েখালা মােঠর সমস্ত গাছ তােত ঝলেস েগেছ| 20 এমনিক
পশুরাও েতামার কােছ কঁাদেব কারণ জেলর ঝণর্াগুেলা শুিকেয় েগেছ আর আগুন সবুজ েক্ষেত্র ছিড়েয়
পেড় তােদর মরুভূিমেত পিরণত কেরেছ|

2
প্রভুর আগমেনর িদন

1 িসেয়ােন িশঙা বাজাও|
আমার পিবত্র পবর্েত েজাের িচৎকার কেরা|

েদেশর সমস্ত বািসন্দারা
ভেয় েকঁেপ উঠুক|

কারণ প্রভুর িদন আসেছ
এবং তা সিন্নকট|

2 েসটা এক অন্ধকার, িবষণ্ন িদন হেব|
এটা অন্ধকার এবং েমঘলা িদন হেব|

অন্ধকার েয ভােব পবর্েত েছেয় যায়
েসই ভােব িবশাল ও শিক্তশালী ৈসনয্ েদখা যােব|
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এর আেগ কখনও এমন হয় িন|
আর এর পেরও এমন হেব না|

3আগুন তােদর সামেন গ্রাস করেব
এবং অিগ্নিশখা তােদর পশ্চােত জ্বলেব|

তােদর সামেনর েদশ হেব
েযন এক এেদান উদয্ান|

িকন্তু তােদর পশ্চােত েদশ
েযন শূনয্ মরুভূিম|

েকান িকছুই তােদর এিড়েয় যােব না|
4 তােদর েদখেত েঘাড়ার মত|

আর যুেদ্ধর েঘাড়ার মেতা তারা েদৗড়ায়|
5ঐ েশান পবর্েতর ওপর তােদর রেথর শব্দ|

েসই শব্দ খড় জ্বালােনা আগুেনর শেব্দর মেতা
এবং একিট শিক্তশালী ৈসনয্ বািহনীর মত

যারা যুদ্ধ করেত আসেছ|
6ঐ ৈসনয্দেলর সামেন েলােক ভেয় কঁােপ|

তােদর মুখ ভেয় িববণর্ হেব|

7 তারা দ্রুত েদৗড়ায়
এবং েযাদ্ধােদর মেতা তারা প্রাচীের চড়েত পটু|

তারা কুচকাওয়াজ কের সামেন এিগেয় যায়|
তারা তােদর পথ েথেক সের যায় না|

8 তারা এেক অেনয্র সেঙ্গ ধাক্কাধািক্ক কের না|
প্রেতয্ক ৈসনয্ তার িনেজর পেথ চেল|

এমনিক যিদ একজন ৈসনয্ আহত হেয় পেড়
অনয্রা িঠক ভােবই কুচকাওয়াজ কের চেল|

9 তারা শহেরর মেধয্ েদৗেড় যায়|
তারা দ্রুত প্রাচীেরর উপর ওেঠ|

ঘেরর মেধয্ উেঠ পেড়|
জানালা িদেয় েচােরর মত ঢুেক পেড়|

10 তােদর সামেন েযন পৃিথবী ও আকাশ েকঁেপ ওেঠ|
সূযর্ ও চঁাদ অন্ধকার হেয় যায়| তারারা উজ্জ্বলতা প্রকাশ বন্ধ কের|

11 প্রভু িনেজ তার ৈসনয্েদর িচৎকার কের ডাকেছন|
তঁার িশিবর খুব বড়|

সিতয্ েসই ৈসনয্রা তঁার আেদশ মােন|
তারা খুবই শিক্তশালী|

প্রভুর িদন হেব সিতয্ তীব্র ও ভয়ানক;
েক তা সহয্ করেত পাের?

পিরবতর্ েনর জনয্ েলাকেদর কােছ প্রভুর আহবান
12 প্রভু বলেলন,
“এখন েতামরা সবর্ান্তঃকরেণ আমার কােছ িফের এস|

উপবাস, েরাদন ও িবলাপ করেত করেত এস!
13আর েতামােদর হৃদয় িছন্ন কর, েতামােদর বস্ত্র নয়|”
েতামােদর প্রভু ঈশ্বেরর কােছই িফের এস|
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কারণ িতিন কৃপাময়|
িতিন চট কের েরেগ ওেঠন না|
িতিন মহা দয়াময়|

হয়েতা িতিন েয অমঙ্গেলর পিরকল্পনা কেরিছেলন
েস িবষেয় তঁার মন পিরবতর্ ন করেবন|

14 েক জােন, প্রভু হয়েতা তঁার মন পিরবতর্ ন করেত পােরন|
এমনিক িতিন হয়েতা েতামােদর জনয্ পশ্চােত আশীবর্াদ েরেখও েযেত পােরন|

তাহেল েতামরা প্রভু, েতামােদর ঈশ্বেরর উেদ্দেশয্
বিল ও েপয় ৈনেবদয্ উৎসগর্ করেত সক্ষম হেব|

প্রভুর কােছ প্রাথর্না কর
15 িসেয়ােন িশঙা বাজাও|

উপবােসর িদন িঠক কর|
িবেশষ সভার িদন েঘাষণা কর|

16 েলাকেদর একত্র কর|
িবেশষ সভা ডাক|

বয়স্ক েলাকেদর একত্র কর|
িশশু ও বাচ্চােদর একত্র কর|

বর ও কেনরা তােদর শযয্া ঘর
েথেক েবিরেয় আসুক|

17 বারান্দা ও েবদীর মেধয্
যাজকরা, প্রভুর দােসরা কঁাদুক|

তােদর সবাই বলুক:
“প্রভু েতামার েলাকেদর প্রিত কৃপা কর|

েতামার েলাকেদর লজ্জায় পড়েত িদও না|
অনয্ েদেশর েলাকেদর েতামার েলাকেদর িনেয় ঠাট্টা করেত িদও না|

অনয্ েদেশর েলাকেদর েহেস বলেত িদও না,
�ওেদর ঈশ্বর েকাথায়?� ”

প্রভু আবার েদশ পুনঃস্থাপন করেবন
18 তখন প্রভু তঁার েদেশর জনয্ ঈষর্াকাতর হেবন

এবং তঁার েলাকেদর দয়া করেবন|
19 তখন প্রভু তঁার েলাকেদর সেঙ্গ কথা বলেলন,
এবং বলেলন, “আিম েতামােদর কােছ শসয্ দ্রাক্ষারস ও অিলভ েতল পাঠােবা

এবং েতামরা প্রচুর পােব ও তােত েতামরা সন্তুষ্ট হেব|
আিম আর অনয্ েদশেক েতামােদর কখনও অপমান করেত েদব না|
20আিম উত্তর েদশীয েলাকেদর েতামােদর কাছ েথেক বহু দূের পাঠাব

এবং আিম তােদর শুষ্ক ও ধ্বংসপ্রাপ্ত েদেশ িনবর্াসেন পাঠাব|
আিম তােদর িকছুেক পূবর্িদেকর সমুেদ্র

এবং িকছুেক পিশ্চেমর ভূমধয্সাগের পাঠাব|
তারা পেচ যােব

এবং তােদর পূির্ত্তগন্ধ ওপের উঠেব,
কারণ তারা অেনক ক্ষিত কেরেছ!”

ভূিমেক নবািয়ত করা হেব
21 েহ েদশ, ভয় েকােরা না|
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আনন্দ অনুষ্ঠান কর
কারণ প্রভু মহৎ  মহৎ  কাজ করেবন|

22 মােঠর পশুরা ভয় েপেয়া না
কারণ প্রান্তেরর ভূিমেত আবার ঘাস জন্মােব|

গােছ আবার ফল ধরেব,
এবং ডুমুর ও দ্রাক্ষা গােছ আবার উত্তম ফল হেব|

23 িসেয়ােনর েলাকরা েতামরা প্রভু ঈশ্বেরেত আনন্দ অনুষ্ঠান কর|
কারণ িতিন তঁার উদারতার িচহ্ন িহসােব বৃষ্টি বষর্ােবন|

তা ছাড়াও িতিন আেগর মেতাই
েতামােদর আেগ আেগ বৃষ্টি ও েশেষর িদেক বৃষ্টি েদেবন|

24আর েঢঁিকর েমেঝগুিল শেস ভের যােব,
অিলভ েতেল ও দ্রাক্ষারেস িপেপগুেলা ভের উপেচ পড়েব|

25 “আিম েতামােদর িবরুেদ্ধ
েয সমস্ত ঝঁােকর পঙ্গপাল,
লাফােন পঙ্গপাল,
ধ্বংসকারী পঙ্গপাল,
এবং কাটুের পঙ্গপাল অথর্াৎ আমার মহা ৈসনয্রা পািঠেয়িছলাম

যারা েসই বছর েতামােদর শসয্ ধ্বংস কেরেছ
তা আিম পিরেশাধ করব|

26 েতামরা প্রচুর খাবার েখেয়
তৃপ্ত হেব

এবং প্রভু েতামােদর ঈশ্বেরর নােমর প্রশংসা করেব|
কারণ িতিন েতামােদর জনয্ অেলৗিকক চমৎ  কার কাজ কেরেছন|

প্রভু বেলন, আমার েলাকরা আর কখনও লিজ্জত হেব না|
27আর েতামরা জানেব েয আিম (প্রভু) ইস্রােয়েলর মেধয্ বাস কির|
আিমই েতামােদর প্রভু ও ঈশ্বর

আর েকান ঈশ্বর েনই|
আমার েলাকরা আর কখনও লিজ্জত হেব না|”

ঈশ্বর সমস্ত েলাকেদর তঁার আত্মা েদেবন
28 “এখন েথেক আিম আমার আত্মা সবার মেধয্ েঢেল েদব|
এর ফেল েতামােদর েছেলেমেয়রা ভাববাণী বলেব|

বয়স্ক েলাকরা স্বপ্ন েদখেব
আর েতামােদর কিণষ্ঠরা দশর্ন পােব|

29আর েসই সময় আিম এমনিক,
েতামােদর দাসদাসীেদর ওপরও আমার আত্মা েঢেল েদব|

30আিম আকােশ ও পৃিথবীেত িচহ্ন েদখাব|
রক্ত, আগুন ও েধঁায়ার স্তম্ভ েদখা যােব|

31 সূযর্ অন্ধকার হেয় যােব, চঁাদ রেক্তর মত লাল হেয় যােব|
আর তারপর প্রভুর েসই মহান ও ভয়ঙ্কর িদন আসেব!

32আর যারাই প্রভুর নাম ডােক তারা রক্ষা পােব|
কারণ প্রভুর বাকয্ানুসাের ঐ সমস্ত েলাক িসেয়ান পবর্েত

ও েজরুশােলেম েবঁেচ থাকেব|
হঁয্া, ঐ সমস্ত েবঁেচ যাওয়া েলাক, যােদর প্রভু েডেকেছন তারাই িফের আসেব|
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3
িযহূদার শত্রুেদর প্রিত প্রভুর শািস্ত

1 “েসই সময় আিম িযহূদা ও েজরুশােলেমর েলাকেদর বন্দী দশা হেত িফিরেয় আনব| 2আিম সমস্ত
েদশেক একত্র কের িযেহাশাফেটর উপতয্কায় িনেয় আসব| েসখােন আিম তােদর িবচার করব| েসই
েদেশর েলাকরা আমার ইস্রােয়েলর েলাকেদর িছন্ন িভন্ন কেরিছল| তারা তােদর অনয্ েদেশর মেধয্ বাস
করেত বাধয্ কেরিছল| েসই জনয্ আিম েসইসব েদশেক শািস্ত েদব| ঐসব েদশ আমার েদশেক িনেজেদর
মেধয্ ভাগ কেরিছল| 3 তারা আমার েলাকেদর জনয্ গুিলবাট বয্বহার কেরিছল| তারা এক েবশয্ার জনয্
েছেলেক এবং পান করবার জনয্ দ্রাক্ষারেসর িবিনমেয় েমেয়েক িবেয় কেরিছল| এমন িক তারা�

4 “েহ েসার ও সীেদান এবং পেলষ্টীয়েদর সমস্ত অঞ্চল আমার প্রিত েতামােদর মেনাভাব িক? েকান
িকছুর জনয্ িক েতামরা আমায় শািস্ত িদচ্ছ? েতামরা িক মেন কর আমােক আঘাত করার জনয্ িকছু করেত
যাচ্ছ? শীঘ্রই আিম েতামােদর কােজর ফল িহেসেব েতামােদর শািস্ত েদব| 5 েতামরা আমার রূেপা ও েসানা
িনেয় িগেয়ছ এবং আমার অিত উৎকৃষ্ট িজিনসগুিল েতামােদর মিন্দের িনেয় িগেয়ছ|

6 “েতামরা িযহূদার ও েজরুশােলেমর েলাকেদর গ্রীকেদর কােছ িবিক্র কের িদেয়ছ, েযন তারা তােদর
েদশ েথেক বহু দূের িনেয় েযেত পাের| 7 তােদর েয েয স্থান িবিক্র হেয় েগেছ আিম তােদর েসখােন
েথেক িফিরেয় আনব এবং আিম েতামােদর খারাপ কােজর জনয্ শািস্ত েদব| 8আিম েতামােদর সন্তানেদর
িযহূদার েলাকেদর কােছ িবিক্র করব এবং তারা বহু দূেরর িশবায়ীয় েলাকেদর কােছ তােদর িবেয় করেব|”
প্রভু এই কথাগুিল বেলেছন|

যুেদ্ধর প্রস্তুিত
9 েতামরা জািতগেণর কােছ এই কথা েঘাষণা কর:
েতামরা যুেদ্ধর জনয্ িনেজেদর প্রস্তুত কর!

বলবান ৈসনয্েদর জািগেয় েতাল!
সমস্ত েযাদ্ধা যুেদ্ধ প্রেবশ করুক|
10 েতামােদর লাঙ্গল েভেঙ্গ খড়্গ ৈতির কর

এবং কােস্ত েভেঙ্গ বশর্া ৈতির কর|
দুবর্ল েয, েসও বলুক,

“আিম একজন বলবান েযাদ্ধা|”
11 েহ চাির িদেকর জািতগণ,

েতামরা তাড়াতািড় এস এবং এখােন এেস জেড়া হও!
েহ প্রভু েতামার বলবান ৈসনয্েদর আেনা!

12জািতগণ েজেগ ওঠ!
িযেহাশাফেটর উপতয্কায় এস!

আিম েসখােন বেস
চাির িদেকর জািতর িবচার করব!

13কােস্ত লাগাও
কারণ শসয্ পাকেছ!

এস দলন কর
কারণ দ্রাক্ষা মাড়বার কুণ্ড পূণর্!

িপেপ ভের উপেচ পড়েছ
কারণ তােদর দুষ্টতা মহান|

14 দণ্ডাজ্ঞার উপতয্কায়
প্রচুর েলােকর ভীড়

কারণ দণ্ডাজ্ঞার উপতয্কায়
প্রভুর িবেশষ িদন এিগেয় আসেছ|
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15 সূযর্ ও চন্দ্র অন্ধকার হেয় যােব,
আকােশর নক্ষত্রও আর আেলা েদেব না|

16আর প্রভু ঈশ্বর িসেয়ান েথেক গজর্ ন করেবন
এবং িতিন েজরুশােলম েথেকও িচৎকার করেবন|

ফেল আকাশ ও পৃিথবী েকঁেপ উঠেব|
িকন্তু প্রভু ঈশ্বর

তঁার েলাকেদর পেক্ষ এক িনরাপদ আশ্রয়
এবং িতিনই ইস্রােয়ল সন্তানেদর

পেক্ষ দৃঢ় দুগর্ হেবন|
17 “তখন েতামরা জানেব েয

আিমই প্রভু েতামােদর ঈশ্বর,
আিম আমার পিবত্র পবর্ত িসেয়ােন বাস কির|

আর েজরুশােলম পিবত্র হেব|
িবেদশীরা আর তার মেধয্ িদেয়

যাতায়াত করেব না|

িযহূদার জনয্ নতুন জীবেনর প্রিতশ্রুিত
18 “েসই িদেন পবর্ত েথেক

িমষ্ট দ্রাক্ষারস ঝের পড়েব
এবং উপপবর্ত েথেক দুেধর েস্রাত বইেব|

িযহূদার সমস্ত শূনয্ নদী জেল পূণর্ হেয় বইেব|
প্রভুর মিন্দর হেত এক উৎস েবর হেব,

যা আকিশয়া উপতয্কােক জল েযাগােব|
19 িমশর ধ্বংস স্থান হেব
এবং ইেদাম ধ্বংিসত প্রান্তের পিরণত হেব|

কারণ তােদর িনষু্ঠরতা িযহূদার েলাকেদর িবরুেদ্ধ েদখােনা হেয়েছ|
তারা িনেদর্ াষ েলাকেদর

তােদর েদেশই হতয্া কেরিছল|
20 িকন্তু িযহূদােত সবর্দাই

েলােক বাস করেব,
েলােক বহু বংশ পরম্পরায়

েজরুশােলেম বাস করেব|
21 ওই েলাকরা আমার েলাকেদর হতয্া কেরিছল,

তাই সিতয্ সিতয্ই আিম তােদর েলাকেদর শািস্ত েদব!
প্রভু ঈশ্বর িসেয়ােন বাস করেবন!
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আেমাষ ভাববাদীর পুস্তক

ভূিমকা
1আেমােষর বাতর্ া| তেকায় শহের আেমাষ নােম একজন েমষপালক িছেলন| উিষয় যখন িযহূদার রাজা

িছেলন এবং েযায়ােশর পুত্র যারিবয়াম যখন ইস্রােয়েলর রাজা িছেলন েসই সমেয় আেমাষ ইস্রােয়ল
সম্পেকর্ দশর্ন েপেয়িছেলন| ঘটনাটা ভূিমকম্প হবার দু�বছর আেগকার কথা|

অরােমর জনয্ শািস্ত
2আেমাষ বলেলন:
“িসেয়ােন প্রভু িসংেহর মেতা গজর্ ন করেবন|

েজরুশােলম েথেক তঁার কেণ্ঠর উচ্চস্বর গির্জত হেব|
েমষপালকেদর সবুজ তৃণভূিম শুিকেয় বাদামী হেয় যােব|

এমনিক কিম্মর্েলর িশখর শুিকেয় যােব|”

3 প্রভু এই কথাগুেলা বেলন: “আিম অবশয্ই দেম্মশকবাসীেদর তােদর বহু দণ্ডাহর্ অপরােধর জনয্
শািস্ত েদব| িকন্তু েকন? কারণ তারা েলাহার ৈতরী শসয্ মাড়াইেয়র যন্ত্র িদেয় িগিলয়দেক মদর্ ন কেরিছল|
4 েসই জনয্ আিম হসােয়েলর বাড়ীেত (অরাম) আগুন লািগেয় েদব এবং েসই আগুন িবনহদেদর
রাজপ্রাসাদগুিলেক ধ্বংস করেব|

5 “তাছাড়াও, আিম দেম্মশেকর েগেটর শক্ত িশকগুেলা ভাঙব| আবেনর উপতয্কােত েয বয্িক্ত
িসংহাসেন বেস আেছ তােক আিম সিরেয় েদব| ৈবৎ -এদেন েয রাজা রাজদণ্ড ধের আেছ তােক আিম
িনেয় চেল যাব| অরােমর েলাকরা পরাস্ত হেব এবং জনসাধারণ তােদর কীর রােজয্ িনেয় যােব|” প্রভু ঐ
কথাগুেলাই বেলিছেলন|

পেলষ্টীয়েদর জনয্ শািস্ত
6প্রভু এই কথািট বেলন: “আিম সিতয্ই ঘসাবাসীেদর তােদর বহু অনয্ায় কােজরজনয্ শািস্ত েদব| েকন?

কারণ তারা একিট েদেশর সমস্ত েলাকেক িনেয়িছল এবং তােদর ক্রীতদাস িহসােব ইেদােম পািঠেয়িছল|
7 েস জেনয্ আিম ঘসার েদওয়ােল আগুন পাঠাব| এই আগুন ঘসার উঁচু িমনার ধ্বংস করেব| 8 এবং আিম
অেস্দােদর িসংহাসেন েয বয্িক্ত বেস আেছ তােক সিরেয় েদব| অিস্কেলােন েয রাজািট রাজদণ্ড ধের
আেছ তােক আিম িনেয় চেল যাব| আিম ইেক্রাণর সাধারণ মানুষেদর শািস্ত েদব| তখন পেলষ্টীয়েদর মেধয্
যারা এখনও পযর্ন্ত জীিবত অবস্থায় েবঁেচ আেছ তারা মরেব|” প্রভু ঈশ্বর ঐ কথাগুেলা বেলিছেলন|

ৈফনীিকয়র জনয্ শািস্ত
9 প্রভু এই কথাগুেলা বলেছন: “আিম অবশয্ই েসােরর েলাকেদর তােদর বহু দণ্ডাহর্ অপরােধর জনয্

শািস্ত েদেবা| েকন? কারণ তারা একিট সমগ্র জািতেক সিরেয় িনেয় িগেয়িছল এবং ক্রীতদাস িহেসেব
তােদর ইেদােম পািঠেয়িছল| তারা তােদর ভাইেদর (ইস্রােয়ল) সেঙ্গ িমিলত হেয় েয চুিক্ত কেরিছল তা তারা
মেন রােখিন| 10 েস জেনয্ আিম েসােরর েদওয়ােল আগুন েদব| েসই আগুন েসােরর রাজপ্রাসাদগুিলেক
ধ্বংস করেব|”

ইেদামবাসীেদর জনয্ শািস্ত
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11প্রভু এই কথাগুেলা বেলেছন: “আিম অবশয্ই ইেদােমর েলাকেদর তােদর বহু দণ্ডাহর্ অপরােধর জনয্
শািস্ত েদব| েকন? কারণ ইেদাম তরবাির িনেয় তার ভাইেদর (ইস্রােয়ল) েপছেন তাড়া কের ছােট িছল|
ইেদাম েকান কৃপা েদখায়িন| ইেদােমর েরাধ সারা জীবন ধের অবয্াহত িছল| বনয্ পশুর মত ইস্রােয়লেক
েস েকবল িঁছেড়ই চেলেছ| 12 েস জনয্ আিম ৈতমেন আগুন েদব| েসই আগুন বস্রােরর উঁচু িমনারগুেলা
ধ্বংস করেব|”

অেম্মানবাসীেদর জনয্ শািস্ত
13প্রভু এই কথাগুেলা বেলেছন: “আিমঅবশয্ই অেম্মােনর েলাকেদর তােদর বহু দণ্ডাহর্ অপরােধরজনয্

শািস্ত েদব| েকন? কারণ তারা িগিলয়েদ গভর্ বতী নারীেদর হতয্া কেরিছল| অেম্মানবাসীরা এই কাজগুেলা
কেরিছল এই জনয্ যােত তারা তােদর রাজয্ িনেত পাের এবং তােদর রাজয্েক আেরা বড় করেত পাের|
14 েস জনয্ আিম রব্বার েদওয়ােল আগুন েদব| েসই আগুন রব্বার উঁচু িমনার ধ্বংস করেব| ঘূণীর্ ঝেড়র
মত তােদর রােজয্র মেধয্ িবপদ এেস ঢুকেব| 15তখন তােদর রাজা এবং েনতােদর িনবর্াসেন িনেয় যাওয়া
হেব| তােদর সবাইেক এক সেঙ্গ িনেয় যাওয়া হেব|” প্রভু এই কথাগুেলা বেলিছেলন|

2
েমায়ােবর জনয্ শািস্ত

1প্রভু এই কথাগুেলা বেলেছন: “আিম অবশয্ই েমায়ােবর েলাকেদর তােদর বহু দণ্ডাহর্ অপরােধর জনয্
শািস্ত েদব| েকন? কারণ েমায়াব ইেদােমর রাজার হাড়গুেলােক পুিড়েয় চুন কের িদেয়িছল| 2 েস জনয্
আিম েমায়ােব আগুন জ্বালাব এবং েসই আগুন কিরেযােতর উঁচু িমনার ধ্বংস করেব| েসখােন ভয়ঙ্কর
িচৎকার এবং িশঙার শব্দ েশানা যােব এবং েমায়াব মারা যােব| 3 েস জনয্ আিম েমায়ােবর রাজােদর েশষ
কের েদব এবং েমায়ােবর সব েনতােদরও খুন করব|” প্রভু এই কথাগুেলা বেলিছেলন|

িযহূদার জনয্ শািস্ত
4 প্রভু এই কথাগুেলা বেলেছন: “আিম অবশয্ই িযহূদােক তােদর বহু দণ্ডাহর্ অপরােধর জেনয্ শািস্ত

েদব| েকন? কারণ তারা প্রভুর আেদশ মানয্ করেত অস্বীকার কেরিছল| তারা তঁার আেদশ পালন কেরিন|
তােদর পূবর্পুরুষরা িমথয্া িবশ্বাস কেরিছল| এবং ওই একই িমথয্ার জনয্ িযহূদাবাসীরা ঈশ্বরেক অনুসরণ
করা েছেড়িছল| 5 তাই আিম িযহূদােত আগুন লাগাব এবং েসই আগুন েজরুশােলেমর উঁচু িমনারগুেলা
ধ্বংস করেব|”

ইস্রােয়েলর জনয্ শািস্ত
6 প্রভু এই কথাগুেলা বেলেছন: “আিম অবশয্ই ইস্রােয়লেক তােদর বহু দণ্ডাহর্ অপরােধর জনয্ শািস্ত

েদব| েকন? কারণ তারা সামানয্ রূেপার জনয্ ভােলা এবং িনেদর্ াষ েলাকেদর িবেয় কেরিছল| এক েজাড়া
জুেতার বদেল তারা গরীব েলাকেদর িবেয় কেরিছল| 7 তারা ওই গরীব েলাকেদর মািটর ওপর উপুড় কের
েফেল িদেয় তার ওপর িদেয় েহঁেট িগেয়িছল| তারা সাধারণ েলাকেদর কেষ্টর কথা েশানাও বন্ধ কেরিছল|
একই স্ত্রীেলােকর সেঙ্গ িপতা ও পুেত্রর েযৗন সম্পকর্ িছল| তারা আমার পিবত্র নাম ধ্বংস কেরিছল| 8 তারা
গরীব েলাকেদর কাছ েথেক জামাকাপড় িনেচ্ছ এবং তারা েবদীেত পূজা করার সময় ওই কাপড়-েচাপেড়র
ওপেরই বসেছ| তারা গরীব েলাকেদর টাকা ধার িদেয়েছ| এবং সেঙ্গ সেঙ্গ তােদর কাপড়-েচাপড়গুেলা
বন্ধক িহসােব িনেয় িনেয়েছ| তারা সাধারণ েলাকেদর জিরমানা িদেত বাধয্ কেরিছল| এবং েসই টাকা িদেয়
তােদর েদবতােদর মিন্দের বেস িনেজরা পান করার জনয্ দ্রাক্ষারস িকেনিছল|

9 “িকন্তু আিমই তােদর সামেন ইেমারীয়েদর ধ্বংস কেরিছলাম| ইেমারীযরা এরস গােছর মেতাই
দীঘর্েদহী িছল| তারা ওক গােছর মেতাই শিক্তশালী িছল| িকন্তু আিম তােদর ওপরকার ফল এবং িনেচকার
িশকড়গুেলা নষ্ট কের িদেয়িছলাম|*

* 2:9: আিম � িদেয়িছলাম এর অথর্ িপতামাতা এবং তােদর েছেলেমেয়রা|
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10 “আিমই েসই ঈশ্বর িযিন েতামােদর িমশর েদশ েথেক িনেয় এেসিছলাম| 40 বছর ধের আিম
েতামােদর মরুভূিমর মধয্ িদেয় পথ েদিখেয় িনেয় িগেয়িছলাম| ইেমারীয়েদর েদশ অিধকার করেত আিম
েতামােদর সাহাযয্ কেরিছলাম| 11আিম েতামােদর েছেলেদর কেয়ক জনেক ভাববাদী বািনেয়িছলাম| আিম
েতামােদর িকছু তরুণেদর নাসরীয় কেরিছ| ইস্রােয়েলর েলাকরা, েশােনা, সিতয্ কথাটা হেচ্ছ এই|” প্রভু
এই কথাগুেলা বেলিছেলন| 12 “িকন্তু েতামরা নাসরীয়েদর দ্রাক্ষারস পােন আসক্ত কেরিছেল| েতামরাই
ভাববাদীেদর ভাববাণী করেত িবরত কেরিছেল| 13 েতামরা েযনআমার কােছ ভারী েবাঝার মেতা|অিতিরক্ত
খড় েবাঝাই মালবাহী গািড়র মেতাই আিম ভােরর চােপ নীচু হেয় িগেয়িছ| 14 েকান মানুষই পালােত পারেব
না- িক্ষপ্রতম েদৗড়বীরও না| শিক্তশালী েলাকরা আর শিক্তশালী থাকেব না| ৈসনয্রা তােদর িনেজেদর রক্ষা
করেত সমথর্ হেব না| 15 তীর-ধনুকধারী মানুষও রক্ষা পােব না| দ্রুততম মানুেষরাও পালােত পারেব না|
েঘাড়ায় চড়া মানুষও পািলেয় বঁাচেত পারেব না| 16 েসই সময়, খুব সাহসী ৈসনয্রা পযর্ন্ত পািলেয় যােব|
এমনিক তারা জামা-কাপড় পযর্ন্ত পরেত সময় পােব না|” প্রভু এই কথাগুেলা বেলিছেলন|

3
ইস্রােয়েলর প্রিত সতকর্ বাণী

1 ইস্রােয়লবাসীরা, এই বাতর্ ািট েশান! ইস্রােয়ল, েতামােদর জনয্ই প্রভু এই কথাগুেলা বেলিছেলন| এই
বাতর্ ািট েতামােদর সব পিরবােরর (ইস্রােয়ল) জেনয্ই যােদর আিম িমশর েদশ েথেক িনেয় এেসিছলাম|
2 “পৃিথবীেত অেনক পিরবার আেছ| িকন্তু িবেশষভােব জানবার জনয্ একমাত্র েতামার পিরবারেকই আিম
েবেছ িনেয়িছলাম| এবং েতামরা আমার িবরুেদ্ধ িগেয়িছেল| েস জনয্ আিম েতামােদর সব পাপ কােজর
জনয্ শািস্ত েদব|”

ইস্রােয়েলর শািস্তর কারণ
3 একমত না হেল দুজন েলাক

কখেনাই হঁাটেত পারেব না!
4 একিট পশুেক ধরার পেরই

একিট যুব িসংহ অরেণয্ গজর্ ন কের|
যিদ একিট িসংহ তার গুহায় গজর্ ন কের

তার মােন হল েস েকান িশকার ধেরেছ|
5 মােঠর মেধয্ িবছােনা জােল

যিদ েকান খাদয্ না থােক,
তেব েকান পাখী উেড় এেস

তার মেধয্ পড়েব না|
জােলর মুখ তখনই বন্ধ হেব,

যখন তােত িকছু ধরা পড়েব|
6 যিদ িশঙায় সতকর্ বঁাশী েবেজ ওেঠ

তখনই িক মানুষ সিতয্ই ভেয় কঁাপেত থাকেব না?
যিদ শহের িবপদ আেস,

তখন বুঝেত হেব প্রভু তা ঘিটেয়েছন|

7আমার প্রভু, আমার সদাপ্রভু িকছু করার জনয্ মনিস্থর কেরেছন| িকন্তু িকছু কাজ করার আেগ, িতিন
তঁার েসবক ভাববাদীেদর তঁার পিরকল্পনাগুিল না বেল থাকেবন না| 8 যিদ েকান িসংহ গজর্ ন কের, তেব
েলােক ভয় পােব| যিদ প্রভু কথা বেলন তেবই ভাববাদীরা ভাববাণী করেব|

9-10অেস্দােদর এবং িমশেরর প্রাসােদর ওপের যাও এবং এই বাতর্ ািট েঘাষণা কর: “শমিরয়ার পবর্েত
চেল এস| েসখােন তুিম িবরাট িবশৃঙ্খলা েদখেত পােব| কারণ েলাকরা জােননা িক কের সিঠকভােব
জীবনযাপন করেত হয়| তারা অনয্ েলাকেদর প্রিত িনষু্ঠর িছল| তারা অনয্ েলাকেদর কাছ েথেক
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িজিনস িনেয় িনত এবং ওই িজিনসগুেলা তােদর প্রাসােদ লুিকেয় রাখত| েজার কের েকেড় েনওয়া
িজিনসগুেলােতই তােদর েকাষাগার পূণর্ হেয় িগেয়িছল|”

11 েসই জনয্ প্রভু বেলেছন, “এক শত্রু েসই েদেশ আসেব| েসই শত্রু এেস েতামােদর শিক্ত হরণ
করেব| েতামােদর উঁচু িমনাের েতামরা েযসব িজিনস লুিকেয় েরেখেছা তা েস িনেয় যােব|”

12 েস জনয্ প্রভু বেলেছন,

“একিট িসংহ েকান েমষেক আক্রমণ করেল
এবং একজন েমষপালক েমষিটেক রক্ষা করার েচষ্টা করেল

েমষপালকিট েমেষর েকবলমাত্র
িকছু অংশই বঁাচােত পারেব|

েস হয়ত িসংেহর মুখ েথেক
েমেষর দুেটা পা অথবা কােনর একিট অংশ েটেন িনেত পারেব|

একই ভােব, ইস্রােয়েলর অিধকাংশ েলাকই রক্ষা পােব না|
শমিরয়ায় যারা বাস করেছ

তারা হয়ত িবছানার েকবলমাত্র একটা েকাণ রক্ষা করেত পারেব, অথবা শযয্ার চাদেরর এক টুকেরা|”

13আমার সদাপ্রভু, প্রভু সবর্শিক্তমান ঈশ্বর এই কথাগুেলা বেলেছন: “এই িবষয়গুিল সম্বেন্ধ যােকােবর
পিরবারেক (ইস্রােয়ল) সতকর্ কের দাও| 14 ইস্রােয়ল পাপ কাজ করেছ এবং আিম তােদর পাপ কােজর
জনয্ শািস্ত েদব| যখন আিম তা করব তখন ৈবেথেলর েবদীগুিলও ধ্বংস করব| েবদীর শৃঙ্গগুিল েকেট
েদওয়া হেব এবং েসগুেলা মািটেত পেড় যােব| 15আিম শীতকােলর বাড়ীর সেঙ্গ সেঙ্গ গরমকােলর বাড়ীও
ধ্বংস করব| হািতর দঁােতর বাড়ীগুিলও ধ্বংস হেব| বহু বাড়ী ধ্বংস হেব|” প্রভু ওই কথাগুিল বেলিছেলন|

4
েয নারীরা েপ্রম ভােলাবােস

1 শমিরয়ার পবর্েত বাশেনর েয গাভীরা চের েবড়ােচ্ছ েতামরা েশান| শমিরয়ার ধনী নারীেদর কথাই বলা
হেচ্ছ| বাশন যদ্দর্ ন নদীর পূবর্তীের অবিস্থত একিট জায়গা| এই অঞ্চেলর বড় বড় ষঁাড় ও গরু িবখয্াত|
েতামরা গরীবেদর আঘাত করছ| েতামরা ওই গরীব মানুষেদর সবর্নাশ করছ| েতামরা েতামােদর স্বামীেদর
বলছ, “আমােদর জনয্ িকছু পানীয় আেনা|”

2 আমার প্রভু, আমার সদাপ্রভু একিট প্রিতশ্রুিত কেরিছেলন, িতিন তঁার পিবত্রতার দ্বারা প্রিতশ্রুিত
কেরিছেলন েতামােদর কােছ িবপদ আসেবই| েলােকআংটার সাহােযয্ েতামােদর বন্দী িহেসেব িনেয় যােব|
েতামােদর সন্তানেদর িনেয় যাবার জনয্ তারা বঁড়িশ বয্বহার করেব| 3 েতামােদর শহরধ্বংস হেব|স্ত্রীেলাকরা
শহেরর েদওয়ােলর ফাটল িদেয় েবিরেয় িনেজেদর ওই মৃত েদেহর সূ্তেপর ওপর িনেক্ষপ করেব|
প্রভু এই কথািট বেলেছন, 4 “ৈবেথেল যাও এবং পাপ কর! িগল্গেল িগেয় আেরা েবশী কের পাপ কর|

সকােল েতামােদর বিল উৎসগর্ কর| প্রিত িতন িদেনর উৎসেবর জনয্ েতামােদর শেসয্র এক দশমাংশ
িনেয় এেসা| 5 খািমর িদেয় ৈতির েকােনা িজিনস িদেয় ধনয্বাদ উৎসগর্ দাও| প্রেতয্কেক েস্বচ্ছা উৎসেগর্র
কথা বেলা| ইস্রােয়ল, তুিম ঐ কাজগুেলা করেত ভালবাস; েস জনয্ যাও এবং েসগুেলা কর|” প্রভু এই
কথাগুেলা বেলিছেলন|

6 “আমার কােছ েতামরা যােত আেসা তার জনয্ আিম অেনক কাজ কেরিছলাম| আিম েতামােদর েকান
খাদয্ েখেত িদই িন| েতামােদর েকান শহেরও আর েকান খাবার িছল না| িকন্তু েতামরা আমার কােছ িফের
আেসা িন|” প্রভু ঐ কথাগুেলা বেলিছেলন|

7 “তাছাড়া আিম বৃষ্টিও বন্ধ কেরিছলাম � এবং েসটা ফসল েতালার িতন মাস আেগকার কথা| েস জনয্
েকান শসয্ জন্মায় িন| তখনআিম একিট মাত্র শহের বৃষ্টি হেত িদেয়িছ, িকন্তু অনয্ েকান শহের নয়| েদেশর
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একিট অংেশ বৃষ্টি পেড়িছল, িকন্তু েদেশর অনয্ অংেশর জিম খুবই শুকেনা হেয় িগেয়িছল| 8 েস জনয্ দুিট
অথবা িতনিট শহেরর সাধারণ মানুষরা জল পাওয়ার জনয্ অনয্ শহের কষ্ট কের িগেয়িছল � িকন্তু েসখােন
প্রেতয্ক মানুেষর জনয্ যেথষ্ট পিরমােণ জল িছল না| তখনও পযর্ন্ত েতামরা আমার কােছ সাহােযয্র জনয্
আেসা িন|” প্রভু ঐ কথাগুেলা বেলিছেলন|

9 “েতামােদর ফসলগুেলা েরাদ এবং উত্তাপ িদেয় আিমই েমের েফেলিছ| আিম েতামােদর বাগান এবং
দ্রাক্ষােক্ষত ধ্বংস কেরিছ| পঙ্গপালরা েতামােদর ডুমুর গাছ এবং জলপাই গাছ েখেয় িনেয়েছ| িকন্তু তখনও
পযর্ন্ত েতামরা আমার কােছ সাহােযয্র জনয্ আেসািন|” প্রভু ঐ কথাগুেলা বেলিছেলন|

10 “আিম েতামােদর িবরুেদ্ধ সংক্রামক বয্ািধ পািঠেয়িছ, িমশের েযরকম আিম কেরিছলাম| আিম
তরবাির দ্বারা েতামােদর যুবকেদর হতয্া কেরিছ| আিম েতামােদর েঘাড়াগুেলােক িনেয় িনেয়িছ| আিম
েতামােদর তঁাবুগুেলােক শব েদেহর দুগর্েন্ধ ভের িদেয়িছলাম| িকন্তু তখনও পযর্ন্ত েতামরা সাহােযয্র জনয্
আমার কােছ আেসািন” প্রভু ঐ কথাগুেলা বেলিছেলন|

11 “সেদাম এবং ঘেমারােক আিম েয ভােব ধ্বংস কেরিছলাম েতামােদরও েসই রকম ভােব আিম ধ্বংস
কেরিছলাম এবং ঐ শহরগুেলা সমূ্পণর্রূেপ ধ্বংস হেয় িগেয়িছল| েতামরা তখন আগুন েথেক েটেন আনা
জ্বলন্ত কােঠর মেতাই হেয়িছেল| িকন্তু তখনও পযর্ন্ত েতামরা আমার কােছ সাহােযয্র জনয্ িফেরআেসািন|”
প্রভু ঐ কথাগুেলা বেলিছেলন|

12 “েস জনয্ ইস্রােয়ল, আিম েতামার সেঙ্গ এই কাজগুেলা করব| আিম েতামার জনয্ এই কাজিট করব|
ইস্রােয়ল, েতামার ঈশ্বেরর সেঙ্গ সাক্ষাৎ করবার জনয্ প্রস্তুত হও|

13আিম েক? আিমই হিচ্ছ েসই, েয পবর্তগুেলােক ৈতির কেরিছলাম|
আিম েতামােদর মনগুেলােক সৃষ্টি কেরিছলাম|
আিম েলাকেদর িশক্ষা িদেয়িছলাম িক কের কথা বলেত হয়|

আিম উষােক অন্ধকাের পিরবির্তত কেরিছ|
আিম পৃিথবীর পবর্তগুেলার ওপর িদেয় হঁািট|
আিম েক? আমার নাম হেচ্ছ িযেহাবা, ৈসনয্দেলর ঈশ্বর|”*

5
ইস্রােয়েলর জনয্ দুঃেখর গান

1 ইস্রােয়লবাসীরা, এই গানিট েশান| এই িবলােপর গানিট েতামােদরই জনয্|

2 ইস্রােয়েলর কুমারীত্ব নষ্ট হেয় েগেছ|
েস আর উঠেব না|

েস একাকী েনাংরার উপর পেড় আেছ|
তােক ওঠাবার জনয্ েকান েলাকই েনই|

3 প্রভু আমার, সদাপ্রভু এই কথাগুেলা বলেছন:

“ৈসনয্রা যারা 1000 েলাকেক িনেয় শহর তয্াগ করেব
তারা শুধু 100 জন িনেয় িফের আসেব|

* 4:13: আমার � ঈশ্বর এটা সাধারণতঃ “প্রভু ঈশ্বর সবর্শিক্তমান” িহেসেব অনুিদত হয়|
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100 জন িনেয় যারা শহর েছেড় বাইের যােচ্ছ,
তারা েকবলমাত্র 10 জন েলাক িনেয় িফরেব|”

িফের আসার জনয্ প্রভু ইস্রােয়লেক উৎসািহত করেছন
4 ইস্রােয়লবাসীেক প্রভু এই কথািট বলেছন:
“আমার অেণ্বষণ কর এবং জীবেন বঁাচ|

5 িকন্তু ৈবেথেলর িদেক তািকও না|
িগল্গেল েযও না|

সীমান্ত েপিরও না এবং েবর্-েশবােত েযও না|
িগল্গলবাসীেদর কেয়দী িহসােব িনেয় যাওয়া হেব

এবং ৈবেথল ধ্বংস হেব|
6 প্রভুর কােছ যাও এবং েবঁেচ থােকা|

যিদ েতামরা প্রভুর কােছ না যাও, তেব েযােষেফর বাড়ীেত আগুন লাগােত শুরু করেব|
েসই আগুন েযােষেফর গৃহ ধ্বংস করেব এবং েকান মানুষই ৈবেথেলর েসই আগুন েনভােত পারেব
না|

7-9 সাহােযয্র জনয্ েতামােদর ঈশ্বেরর কােছ যাওয়া উিচৎ |
ঈশ্বর িপ্লেয়ডস এবং ওিরওনেক* সৃষ্টি কেরিছেলন|

িতিন অন্ধকারেক েভােরর আেলােত পিরবির্তত কেরেছন|
িতিন িদনেক অন্ধকােরর রািত্রেত পিরবির্তত কেরেছন|

িতিন সমুেদ্রর জলেক আহবান কেরেছন এবং পৃিথবীেত তােদর েঢেল িদেচ্ছন|
তঁার নাম হেচ্ছ িযেহাবা (প্রভু)|

িতিনই েসই িযিন শিক্তশালী শহের িহংসা বাড়ান|
িতিনই েসই, িযিন একটা সুরিক্ষত শহরেক
িহংসাত্মক অপরাধ দ্বারা ধ্বংস হেত েদন|”

ইস্রােয়লবাসীরা েয মন্দগুেলা কেরেছ
েতামরা ধাির্মকতােক িবেষ পিরবতর্ ন কর

এবং নয্ায় িবচারেক হতয্া কের তা ভূপিতত কর|
10 ভাববাদীরা জনসাধারেণর কােছ যায়, এবং সাধারণ মানুষ েয খারাপ কাজ করেছ তার িবরুেদ্ধ কথা

বেল|
েয ভাববাদীরা নয্ায় এবং সহজ সতয্ েশখায় েলােক তােদর ঘৃণা কের এবং েলাকরা ঐ ভাববাদীেদর
ঘৃণা কের|

11 েতামরা গরীব েলাকেদর কাছ েথেক অনয্ায় ভােব কর িনচ্ছ|
েতামরা তােদর কাছ েথেক প্রচুর পিরমাণ গম িনচ্ছ|

েতামরা পাথেরর টুকেরা িদেয় েশৗিখন বািড় বানাচ্ছ|
িকন্তু েতামরা কখনই ওই বািড়গুেলােত বাস করেত পারেব না|

েতামরা সুন্দর দ্রাক্ষােক্ষত ৈতরী করেছা|
িকন্তু েতামরা কখনই ঐ দ্রাক্ষােক্ষত েথেক ৈতরী পানীয় আস্বাদ করেত পারেব না|

12 েকন? কারণ, আিম েতামােদর বহু অপরােধর খবর জািন|
েতামােদর পাপাচার খুবই খারাপ|

েয সব মানুষ ভাল কাজ করেছ তােদর েতামরা আঘাত কেরছ|
অপরাধ চাপা েদবার জনয্ েতামরা অথর্ িনচ্ছ|
েতামরা গরীব েলাকেদর তােদর মামলাগুিলর সুিবচােরর জনয্ আদালেত আনার সুেযাগ দাও না|

13 েসই সময়, িবজ্ঞ িশক্ষকরা নীরব হেয় যােবন|
* 5:7-9: িপ্লেয়ডস এবং ওিরওন দুিট িবখয্াত নক্ষত্রগুচ্ছ|
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েকন? কারণ, সময়টা খারাপ|
14 েতামরা বেলা েয, ঈশ্বর েতামােদর সেঙ্গ আেছন|

েস জেনয্ ভাল কাজ কর, খারাপ কাজ নয়|
তাহেল েতামরা বঁাচেব

এবং প্রভু সবর্শিক্তমান ঈশ্বর সিতয্ই েতামােদর সেঙ্গ থাকেবন|
15 যা মন্দ তােক ঘৃণা কর এবং যা ভাল তােক ভালবােসা|

আদালেত নয্াযয্ িবচার বয্বস্থা িফিরেয় িনেয় এেসা|
হয়েতা তাহেল প্রভু সবর্শিক্তমান

েযােষেফর পিরবাের যঁারা েবঁেচ আেছন তঁােদর প্রিত দয়াপরবশ হেবন|

বড় দুঃেখর সময় আসেছ
16আমার সদাপ্রভু সবর্শিক্তমান ঈশ্বর বেলন,
“েলােক জনসাধারেনয্ িবলাপ করেব|

সাধারণ েলাক রাস্তাঘােট কঁাদেব|
েলােক েপশাদারী িবলাপকারীেদর ভাড়া কের আনেব|

17 দ্রাক্ষােক্ষেত সাধারণ েলাকরা িচৎকার কের কঁাদেব|
কারণ আিম েস পথ িদেয় যাবার সমেয় েতামােদর শািস্ত েদব|”

প্রভু ঐ কথাগুেলা বেলিছেলন|
18 েতামােদর মেধয্ কেয়ক জন

প্রভুর িবচােরর িবেশষ িদনিট েদখেত চাইেছা|
েতামরা েকন ঐ িবেশষ িদনিট েদখেত চাইেছা?

প্রভুর ঐ িবেশষ িদনিটেত অন্ধকারই িনেয় আসেব, আেলা নয়|
19 েতামরা এমন মানুেষর মেতা হেব েয িসংেহর আক্রমণ েথেক পালােত পাের

িকন্তু ভালু্লেকর দ্বারা আক্রান্ত হয়!
েতামরা এমন একিট েলােকর মত হেব

েয িনরাপত্তার জনয্ বাড়ীেত যায়
অথচ েদওয়ােল েহলান িদেলই সাপ তােক কামড়ায!

20 প্রভুর িবেশষ িদনিট দুঃেখর হেব, আনেন্দর নয়!
অন্ধকােরর িদন হেব, আেলার নয়| তা ৈনরােশয্র িদন হেব িমটিমেট আেলাও েসখােন থাকেব না|

প্রভু ইস্রােয়েলর উপাসনা প্রতয্াখান করেছন
21 “আিম েতামার ছুিটর িদনগুেলা ঘৃণা কির!

আিম তােদর স্বীকার করেবা না!
আিম েতামােদর ধমীর্য় সভাগুেলা উপেভাগ করেত পাির না!

22 এমনিক আমােক উৎসগর্ করার জনয্ যিদ েহামবিল উৎসগর্ এবং শেসয্র উৎসগর্ দাও
আিম েসগুেলা গ্রহণ করব না!

এমনিক আিম সূ্থলকায় পশুগুেলার িদেক তাকােবা না
যা তুিম মঙ্গল ৈনেবদয্র জনয্ উৎসগর্ কর|

23 েতামােদর িচৎকার করা গানগুেলা এখান েথেক িনেয় যাও|
আিম েতামােদর বীণার সুরও শুনেত চাই না|

24 েতামােদর েদেশর মেধয্ সবর্ত্র সুিবচােরর ধারা জেলর মেতাই সহেজ বেয় েযেত দাও|
ধাির্মকতা েস্রােতর মত বেয় যাক েযটা কখনও শুিকেয় যােব না|

25 ইস্রােয়ল, েতামরা 40 বছর ধের
আমার জনয্ মরুভূিমেত উৎসগর্ এবং ৈনেবদয্ িদেয়িছেল|

26 িকন্তু েতামরা েতামােদর রাজা



আেমাষ 5:27 1333 আেমাষ 6:8

িসকূ্কত্ এবং িকযূেনর† মূির্ত্তও বহন কেরছ|
এবং েতামরা িনেজরা েতামােদর েদবতােদর জনয্

তারা বািনেয়িছেল|
27 েস জনয্ দেম্মশেকর ওপাের বন্দী িহসােব েযন

েতামােদর িনেয় যাওয়া হয় তার বয্বস্থা করব|”
প্রভু ঐ কথাগুেলা বেলিছেলন|

তঁার নাম সবর্শিক্তমান ঈশ্বর!

6
ইস্রােয়েলর কাছ েথেক সুসময়টুকু িনেয় েনওয়া হেব

1 িসেয়ােনর েতামরা যারা খুব আরােম জীবনযাপন করছ
এবং শমিরয়া পবর্েত যারা িনরাপত্তা অনুভব করছ তােদর জনয্ খারাপ সময় আসেছ|

সব েচেয় গুরুত্বপূণর্ জািতেত “গুরুত্বপূণর্” েনতাসমূহ|
ইস্রােয়লবাসীরা েতামােদর কােছ সাহােযয্র জনয্ আেস|

2কল্নীেত িগেয় েদেখা|
েসখান েথেক বৃহৎ  শহর হমােত যাও|
পেলষ্টীয়েদর শহর গােত যাও|

েতামরা িক এই রাজয্গুিল েথেক েবশী ভাল আেছা?
না| তােদর েদশগুিল েতামােদর েদশগুিলর েথেক বড়|

3 েতামরা যারা খারাপ সময় এিড়েয় েযেত চাইছ,
তারা িহংসার শাসন এমশঃ কােছ িনেয় আসছ|

4 িকন্তু এখন েতামরা সব রকম আরাম উপেভাগ করছ|
েতামরা হািতর দঁােতর খােট শুেয় আেছা এবং েতামরা শযয্ায় হাত-পা ছিড়েয় িদেয়ছ|

েতামরা আস্তাবল েথেক বাছুর
এবং েমেষর দল েথেক েছাট েছাট েমষগুেলা এেন খােচ্ছা|

5 েতামরা েতামােদর বীণা বাজােচ্ছা
এবং দায়ুেদর মত, বাজনা বাজােনা অভয্াস করছ|

6 েশৗখীন েপয়ালা েথেক েতামরা দ্রাক্ষারস পান করছ|
এবং সব েচেয় ভােলা সুগিন্ধ বয্বহার করছ|

এবং েযােষেফর পিরবার েয নষ্ট হেয় যােচ্ছ
তার জনয্ েমােটই উিদ্বগ্ন নও|

7ওই েলাকরা এখন তােদর শযয্ায় শরীর এিলেয় িদেয়েছ| িকন্তু তােদর সুসময় েশষ হেব| তােদর বন্দী
িহসােব িবেদশী রােজয্ িনেয় যাওয়া হেব| এবং তারাই হেব প্রথম িনেয় যাওয়া বন্দী েলােকর দল| 8 প্রভু
আমার সদাপ্রভু তঁার নাম বয্বহার কেরেছন এবং এই প্রিতশ্রুিত কেরেছন:

“েয িজিনেসর জনয্ যােকাব গবর্ কের েস িজিনসেক আিম ঘৃণা কির|
আিম তােদর প্রাসাদগুিলেক ঘৃণা কির|

তাই আিম শত্রুেদর এই শহর
এবং এর মেধয্ সব িকছু েগ্রপ্তার করেত েদব|”

† 5:26: িসকু্কৎ এবং িকয়ূেনর এগুিল অশূরীয় েদবতােদর নাম|
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ইস্রােয়ল জািতর মেধয্ অল্প কেয়ক জনই েবঁেচ থাকেব
9 েসই সময়, েকান বাড়ীেত যিদ দশ জনও েবঁেচ থােক তেব তারাও মারা যােব| 10এবং যখন েকউ মারা

যায় তখন একজন আত্মীয় েসই েদহ িনেত আসেব যােত েস মৃতেদহ েবর কের িনেয় িগেয় দাহ করেত
পাের| আত্মীয়স্বজন অিস্থগুেলােক িনেয় যাবার জনয্ আসেব| আর ঘেরর িপছেন থাকা েকান েলাকেক
উেদ্দশয্ কের িচৎকার কের বলেব, “এখােন িক েতামার কােছ েকান মৃতেদহ আেছ?”
েসই বয্িক্তিট উত্তের বলেব, “না!”
তখন েসই েলাকিটর আত্মীয় বাধা িদেয় বলেব, “চুপ কেরা আমরা প্রভুর নাম বয্বহার করেত চাই না|”

11 েদেখা, ঈশ্বর আেদশ েদেবন
এবং বৃহৎ  বাড়ীগুিল টুকেরা টুকেরা হেয় েভেঙ্গ পড়েব
এবং েছাট বাড়ীগুিল েছাট েছাট খেণ্ড েভেঙ্গ পড়েব|

12 েঘাড়ারা িক আলগা পাথেরর উপর িদেয় েছােট?
না! েলাকরা িক লাঙ্গল েদওয়ার জনয্ গরুগুেলােক পাথেরর ওপর বয্বহার কের?

না! িকন্তু েতামরা সব িকছু উেলট েফেলা|
েতামরা ধািম্মর্কতােক িবেষ পিরণত কেরিছেল আর নয্ায় িবচারেক িতক্ত িবেষ পিরণত কর|

13 েতামরা েলা-েদবের* আনন্দ কর|
েতামরা বলছ, “আমরা আমােদর িনজস্ব শিক্তবেল কােনর্ম অিধকার কেরিছ|”

14 “িকন্তু ইস্রােয়ল, আিম েতামােদর িবরুেদ্ধ একিট জািতেক পাঠাব| েসই জািত েতামােদর সমস্ত
েদেশর মেধয্ গণ্ডেগােলর সৃষ্টি করেব| েলেবা-হমাৎ েথেক আরবাহ্-ব্রুক পযর্ন্ত সবটা জুেড়|” প্রভু
সবর্শিক্তমান ঈশ্বর ওই কথাগুেলা বেলিছেলন|

7
পঙ্গপাল িবষয়ক দশর্ন

1 প্রভু এই িজিনসিট আমােক েদিখেয়িছেলন: যখন িদ্বতীয়বার শসয্ বাড়েত আরম্ভ কেরেছ েসই সমেয়
িতিন পঙ্গপালেদর ৈতরী কেরিছেলন| রাজা প্রথম শসয্ েকেট েনওয়ার পর এটা িছল িদ্বতীয় শসয্ চাষ|
2 যখন পঙ্গপাল েদেশর সমস্ত ঘাস ধ্বংস কের েফেলিছল, তখন আিম বেলিছলাম, “েহ প্রভু, আমার
সদাপ্রভু, দয়া কের আমােদর ক্ষমা করুন! যােকাব িক ভােব উদ্ধার পােব? েস এত কু্ষদ্র! কারণ েস খুব
দুবর্ল!”

3 তখন প্রভু এই িবষেয় তার মন পিরবতর্ ন কের বলেলন, “এই রকম ঘটেব না|”

আগুেনর দশর্ন
4 প্রভু আমার সদাপ্রভু এই িবষয়গুিল আমােক েদখােলন: আিম েদখলাম প্রভু ঈশ্বর িবচােরর জনয্

আগুনেক ডাকেছন| েসই আগুন গভীর সাগরেক ধ্বংস কেরিছল এবং ভূিমেকও গ্রাস করেত শুরু
কেরিছল| 5 তখন আিম বললাম, “েহ প্রভু ঈশ্বর, দয়া কের ক্ষান্ত েহান| যােকাব িক ভােব রক্ষা পােব?
কারণ েস কু্ষদ্র|”

6 তখন প্রভু এিবষেয় তঁার মন পিরবতর্ ন কের বলেলন, “এই ঘটনাও ঘটেব না|”

ওলন দিড়র দশর্ন
7 প্রভু আমােক এই দশর্ন েদখােলন: প্রভু তঁার হােত ওলন দিড় িনেয় এক েদওয়ােলর ধাের

দঁািড়েয়িছেলন| 8 প্রভু আমায় বলেলন, “আেমাষ, তুিম িক েদখছ?”

* 6:13: েলা-েদবর একিট জায়গার নাম| এর অথর্ “িকছু না|”
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আিম বললাম, “একিট ওলন-দিড়|”
তখন আমার সদাপ্রভু বলেলন, “েদখ, আিম ইস্রােয়েলর েলােকর মেধয্ ওলন-দিড় রাখব| তােদর

�অসাধুতােক� আিম আর ফস্কােত েদব না| আিম কােলা দাগগুিল* 9 সিরেয় েদব| 9ইসহােকর উচ্চ
স্থানগুিল ধ্বংস হেব| ইস্রােয়েলর পিবত্র স্থানগুেলা পাথেরর িঢিবেত পিরণত করা হেব| আিম যারিবয়ােমর
পিরবারেক আক্রমণ কের তরবাির দ্বারা হতয্া করব|”

অমৎিসয় আেমাষেক থামােত েচষ্টা করেলন
10 অমৎিসয়, ৈবেথেলর প্রধান যাজক ইস্রােয়েলর রাজা যারিবয়ােমর কােছ এই বাতর্ া পাঠােলন:

“আেমাষ আপনার িবরুেদ্ধ চক্রান্ত করেছ| ইস্রােয়েলর েলাকরা যােত আপনার িবরুেদ্ধ যুদ্ধ কের েস
তার েচষ্টা করেছ| েস এত কথা বলেছ েয তার সব কথা এই েদশ ধের রাখেত পারেছ না| 11 আেমাষ
বলেছ, �যারিবয়াম তরবাির দ্বারা িনহত হেব এবং ইস্রােয়েলর েলাকেদর বন্দী িহসােব তােদর েদশ েথেক
েবর কের িনেয় যাওয়া হেব|� ”

12আর অমৎিসয় আেমাষেক বলল, “েহ দশর্ক িযহূদায় চেল যাও, েসখােন খাও দাও আর প্রচার কর|
13 িকন্তু ৈবেথেল আর কখনও ভাববাণী কর না| এ হল যারিবয়ােমর পিবত্র জায়গা, ইস্রােয়েলর মিন্দর!”

14 তখন আেমাষ উত্তের অমৎিসয়েক বলেলন, “আিম একজন েপশাগত ভাববাদী নই; এমনিক
ভাববাদীেদর পিরবার েথেকও নই| আিম েগা-পালন কির ও ডুমুর গােছর যত্ন িনই| 15 আিম একজন
েমষপালক িছলাম| িকন্তু প্রভু েমষপাল তত্ত্বাবধােনর কাজ েথেক আমায় েডেক িনেলন এবং বলেলন,
�যাও এবং আমার েলাক ইস্রােয়লেক ভিবষয্দ্বাণী কর|� 16তাই প্রভুর বাতর্ া েশান| তুিম আমায় ইস্রােয়েলর
িবরুেদ্ধ েকান ভাববাণী বলেত ও ইসহাক পিরবােরর কােছ প্রচার করেত িনেষধ কেরছ| 17 িকন্তু প্রভু
বেলন, �েতামার স্ত্রী নগেরর মেধয্ েবশয্া হেব| েতামার পুত্র-কনয্ােদর তরবাির দ্বারা হতয্া করা হেব| অনয্
েলাকরা েতামার জিম হস্তগত কের িনেজেদর মেধয্ ভাগ কের েনেব আর এক িবজাতীয় েদেশ েতামার
মৃতুয্ হেব| ইস্রােয়েলর েলাকেদর িনিশ্চতভােব এই েদশ েথেক বন্দী িহসােব িনেয় যাওয়া হেব|� ”

8
পাকা ফেলর দশর্ন

1 প্রভু আমােক এই রকম েদখােলন: আিম েদখলাম এক ঝুিড় গ্রীেষ্মর ফল| 2 প্রভু আমায় বলেলন,
“আেমাষ তুিম িক েদখছ?”
আিম বললাম, “এক ঝুিড় গ্রীষ্মকালীন ফল|”
তখন প্রভু আমায় বলেলন, “আমার েলাক ইস্রােয়েলর পিরণাম এেস েগেছ| আিম আর তােদর পাপ

উেপক্ষা করব না| 3 মিন্দেরর গানগুিল শবযাত্রার করুণ গােন পিরণত হেব| প্রভু আমার সদাপ্রভুই আমায়
এই কথাগুেলা বেলেছন| চািরিদেক শবেদহ, নীরেব েলােক েসই সব শব েদহ বহন কের এেন সূ্তপ কের
েফেল রাখেব|”

ইস্রােয়েলর বয্বসায়ীরা েকবল টাকা উপােয় উৎসাহী
4 েতামরা যারা অসহায় েলাকেদর দািবেয় চেলা,

যারা এই েদেশর দিরদ্র েলাকেদর ধ্বংস করেত েচষ্টা করছ, আমার কথা েশান!
5 েতামরা বয্বসায়ীরা বেল থাক,

“কখন অমাবসয্া গত হেব যােত আমরা আবার েবচােকনা করেত পাির?
কখন িবশ্রামিদন েশষ হেব

যােত আমরা গম এেন েবচেত পাির?
তখন আমরা দাম বাড়ােত পারব

এবং মােপর পাত্র েছাট করেত পারব|*
আমরা ওজেনর েহর েফর কের

েলাক ঠকােত পারব|
* 7:8: কােলা দাগগুিল আক্ষিরক অেথর্, “আিম ওেদর িনসৃ্কিত েদব না|” * 8:5: তখন � পারব আক্ষিরক অেথর্, “ঐফা েছাট ও
েশকল ভারী করব|”
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6 গরীবরা তােদর ঋণ েশাধ করেত পারেব না|
তাই আমরা তােদর ক্রীতদােসর মত িকেন েনব|

ওই সব অসহায় েলাকেদর
আমরা এক েজাড়া জুেতার দােম িকেন েনব|

আমরা মািটেত পেড় যাওয়া
গম িবেয় করব|”

7 প্রভু তার নােম প্রিতশ্রুিত করেলন, যােকােবর গবর্|

“এই সব েলাকরা েয সব কাজ কেরেছ তা আিম কখনই ভুেল যাব না|
8 সমস্ত েদশ ঐসব িবষেয়র জনয্ েকঁেপ উঠেব|

েদেশ বসবাসকারী প্রিতিট েলাক মৃতেদর জনয্ এন্দন করেব|
িমশেরর নীল নেদর মত সমস্ত েদশ উথাল � পাতাল করেব|”

9 প্রভু আরও বেলেছন:
“েসই সময় আিম সূযর্েক দুপুরেবলােতই অস্তগত করব|
আকাশ পিরষ্কার থাকেলও পৃিথবীেক অন্ধকারাচ্ছন্ন করব|

10 েতামােদর ছুিটর িদনগুেলােক মৃতেদর জনয্ েশােকর িদেন পিরণত করব|
েতামােদর সমস্ত গানগুিল (মৃতেদর জনয্) িবলাপ গীেত পিরণত হেব|

প্রেতয্ক েলাকেক েশাকবস্ত্র পরাব
ও প্রেতয্েকর মাথায় টাক পড়াব|

একমাত্র পুেত্রর িবেয়ােগর
েশােকর মত েশাক করাব|

আর েশষটা বড় িতক্ত হেব|”

ঈশ্বেরর কথার জনয্ প্রবল আকুিতর সময় আসেছ
11 প্রভু বেলেছন:

“েদখ, এমন িদন আসেছ
যখন েদেশ দুির্ভক্ষ হেব|

েলােক তখন রুিটর জনয্ কু্ষিধত
বা জেলর জনয্ িপপািসত হেব না|

না, েলােক প্রভুর বােকয্র জনয্ কু্ষিধত হেব|
12 েলােক ঈশ্বেরর বােকয্র জনয্

মৃত সাগর েথেক ভূমধয্ সাগর পযর্ন্ত
এবং উত্তেরর েদশ েথেক পূেবর্র েদশ পযর্ন্ত ঘুের েবড়ােব|

েলাকরা প্রভুর বােকয্র েখঁােজ এখােন েসখােন ঘুের েবড়ােব
িকন্তু তা পােব না|

13 েসই সময় সুন্দর, তরুণ ও তরুণীরা
তৃষ্ণায় অজ্ঞান হেয় পড়েব|

14 তারা শমিরয়ার পােপর† নােম শপথ কেরিছল,
† 8:14: শমিরয়ার পাপ শমিরয়ার বাছুর েদবতা|
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এই বেল,
�েহ দান, আমরা েতামার েদবতার নােম শপথ কেরিছ|�
�আমরা েতামার েদবতা েবর্-েশবার নােম শপথ করিছ|�

িকন্তু তারা পেড় যােব
এবং আর কখেনা উঠেত পারেব না|”

9
েবদীর সামেন দণ্ডায়মান প্রভুর দশর্ন

1আিম আমার সদাপ্রভুেক েবদীর পােশ দঁািড়েয় থাকেত েদখলাম| িতিন বলেলন,

“স্তেম্ভর মাথায় আঘাত কর
তাহেল সমস্ত অট্টািলকা নেড় উঠেব|
এমনিক েচৗকাঠ পযর্ন্ত পেড় যােব|

েসই স্তম্ভ েলােকেদর মাথায় েভেঙ্গ েফল
আর তাও যিদ েকউ েকউ েবঁেচ থােক

তেব আিম তরবািরর দ্বারা
তােদর হতয্া করব|

পালােলও,
একজনও রক্ষা পােব না|

2 তারা যিদ পাতাল পযর্ন্ত গভীর গতর্ খঁুেড়
তার মেধয্ যায়ও

আিম তােদর েসখান েথেকও
েটেন েবর কের আনব|

তারা আকােশ উেঠ েগেলও
েসখান েথেক আিম তােদর নািমেয় আনব|

3কিম্মর্ল পবর্েতর চূড়ায় লুিকেয় থাকেলও
আিম েসখােন তােদর খঁুেজ েবর করব|
এবং েসখান েথেক িনেয় আসব|

যিদ তারা সমুেদ্রর তলায় িগেয় আমার কাছ েথেক লুেকাবার েচষ্টা কের,
তেব আিম েসখােন সাপেক আেদশ করব আর েস তােদর কামড়ােব|

4 যিদ তারা বন্দী হেত শত্রুেদর সামেন যায়
তেব েসখােন আিম তরবািরেক আেদশ করব
আর তা তােদর হতয্া করেব|

হঁয্া, আিম তােদর উপর নজর রাখব
েদখব িকভােব তােদর উপর অমঙ্গল আনেত পাির,
মঙ্গল নয়|”

শািস্ত ধ্বংস পযর্ন্ত
5আমার সদাপ্রভু সবর্শিক্তমান প্রভু েদশেক স্পশর্ করেল

তা গেল যােব|
তখন েদেশ বসবাসকারী সকেল মৃতেদর জনয্ েশাক করেব|

েদশ িমশরীয় নীল নেদর মেতা উথাল পাতাল করেব|
6 প্রভু তঁার ওপেরর ঘরগুেলা আকােশর অিধকতর উেচচ ৈতির কেরেছন|

িতিন তঁার েলাকেদর পৃিথবীর িভিত্তর ওপর স্থাপন কেরেছন|
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িতিন সমুেদ্রর জলেক ডােকন
এবং বৃষ্টিরূেপ তা েদেশর ওপর েঢেল েদন|
িযেহাবা তঁার নাম|

ইস্রােয়েলর িবনাশ সম্বেন্ধ প্রভুর প্রিতশ্রুিত
7 প্রভু এই কথা বেলন:

“েহ ইস্রােয়ল, তুিম আমার কােছ কূশীয়েদর মেতা|
আিম ইস্রােয়লেক িমশর েদশ েথেক েবর কের এেনিছলাম|
আিম কেপ্তার েথেক পেলষ্টীয়েদর
এবং কীর েথেক অরামীয়েদর েবর কের এেনিছলাম|”

8 প্রভু আমার সদাপ্রভু পাপপূণর্ রাজয্, ইস্রােয়েলর িদেক েচেয় আেছন|
প্রভু বেলন,
“আিম পৃিথবীর বুক েথেক ইস্রােয়লেক উৎ পাটন করব

িকন্তু যােকােবর পিরবারেক সমূ্পণর্ভােব ধ্বংস করব না|
9আিম ইস্রােয়ল জািতেক ধ্বংস করবার আেদশ িদিচ্ছ|

আিম ইস্রােয়েলর েলাকেদর সমস্ত জািতর মেধয্ ছিড়েয় েদব|
যখন েস চালিনেত শসয্ ঝােড়
তখন ভােলা শসয্গুিল চালিনর েভতর িদেয় নীেচ পেড়

িকন্তু খারাপ েডলাগুিল ধরা পেড়, যােকােবর পিরবােরর সেঙ্গও েতমনিট করা হেব|

10আমার েলাকেদর মেধয্ পাপীরা বেল,
�আমােদর েকান মন্দ ঘটেব না|�

িকন্তু তােদর সবাইেক তরবািরর আঘােত হতয্া করা হেব!”

রাজয্ পুনঃস্থাপেনর জনয্ ঈশ্বেরর প্রিতশ্রুিত
11 “দায়ুেদর তঁাবু* পিতত হেয়েছ|

িকন্তু েসই সময় আিম আবার তা স্থাপন করব|
আিম েদওয়ােলর গতর্ গুেলা সারােবা|

আিম এর ধ্বংসসূ্তপ েথেক আবার গড়ব|
আিম তােক পূেবর্ েযমন িছল

েসই ভােব আবার গেড় তুলব|
12 তারপর, তারা, যারা আমার নােম অিভিহত হয়,

তারা ইেদােমর এবং েদেশর অনয্ানয্ অবিশষ্ট অংেশর সত্ত্ব গ্রহণ করেব|
প্রভু বেলন,

িতিন এগুেলা কেরন|
13 প্রভু বেলন, “েসই সময় আসেছ

যখন হালবাহক শসয্ েছদেকর সেঙ্গ তাল িমিলেয় পা েফলেব|
দ্রাক্ষা মদর্ নকারী, দ্রাক্ষা চয়নকারীেক ছািড়েয় যােব|

পবর্ত এবং উপপবর্ত েথেক
িমষ্ট দ্রাক্ষারস ঝের পড়েব|

* 9:11: দায়ুেদর তঁাবু এর অথর্ হেত পাের েজরুশােলম শহর অথবা িযহূদার েদশ|
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14আিম আমার েলাকেদর ইস্রােয়লেক
বন্দী দশা েথেক িফিরেয় আনব|

তারা ধ্বংস হেয় যাওয়া শহরগুিল আবার গড়েব
এবং েসখােন বাস করেব|

তারা দ্রাক্ষােক্ষত স্থাপন করেব
এবং তােদর উৎপন্ন দ্রাক্ষারস পান করেব|

তারা বাগান করেব
এবং তা েথেক ফল আহরণ কের খােব|

15আিম আমার েলাকেদর তােদর েদেশ স্থায়ীভােব বসবাস করাব|
েয েদশ আিম তােদর িদেয়িছ, েসখান েথেক তােদর আর কখনও িবিচ্ছন্ন করা হেব না|”

প্রভু েতামার ঈশ্বরই এই সব বেলেছন|
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ওবিদয় ভাববাদীর পুস্তক

ইেদাম শািস্ত পােব
1 ওবিদেয়র দশর্ন| আমার প্রভু সদাপ্রভু ইেদাম সম্বেন্ধ এই কথাগুেলা বেলেছন|

আমরা স্বয়ং প্রভু ঈশ্বেরর কাছ েথেক একিট খবর শুনলাম|
িবিভন্ন জািতর কােছ একিট বাতর্ া পাঠােনা হেয়িছল|

েস বেলিছল, “চেলা, ইেদােমর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ কির|”

প্রভু ইেদােমর সেঙ্গ কথা বলেলন
2 “ইেদাম, আিম েতামােক কু্ষদ্রতম জািতেত পিরণত করব|

প্রেতয্েক েতামােক ঘৃণা করেব|
3 েতামার অহঙ্কার েতামােক ওপের তুেলেছ|

তুিম েসই সব গুহায় বাস কর, েযগুিল দূরােরাহ উঁচু পাহােড় অবিস্থত|
েতামার বাড়ী পবর্েতর েথেক েবশ অেনক ওপের|

েসজনয্ তুিম মেন মেন বেলা,
�েকউ আমােদর নামােত পাের না|� ”

ইেদামেক নীেচ নামােনা হেব
4 প্রভু ঈশ্বর এই কথািট বেলেছন:
“তুিম যিদও ঈগেলর মেতা উঁচুেত ওেড়া এবং তারােদর মেধয্ েতামার বাসা কের রােখা,

তাহেলও আিম েসখান েথেক েতামােক নীেচ নামাব|”
5 সিতয্ই েতামার িবনাশ হেব!

েচাররা েতামার কােছ আসেব!
আর, ডাকাতরা রািত্রেবলায় আসেব!

ওই েচােররা যা চায় তার সবই িনেয় যােব!
যখন শ্রিমকরা েতামােদর েক্ষেত দ্রাক্ষাসমূহ সংগ্রহ কের

তারা অন্তত কেয়কটা দ্রাক্ষা েফেল েরেখ যায়|
6 িকন্তু শত্রুরা এেষৗর (ইেদােমর অিধবাসীরা এেষৗর বংশধর) লুেকােনা গুপ্তধন তন্ন তন্ন কের খঁুজেব

এবং তারা সবই খঁুেজ পােব|
7 েয সব েলাকরা েতামােদর সহকারী

তারা সবাই েতামােদর েদশ েথেক েজার কের েবর কের েদেব|
েতামােদর অন্তরঙ্গ বনু্ধরা েতামােদর সেঙ্গ চালাকী করেব

এবং েতামােদর অনয্ায় কাজ করেত বাধয্ করেব|
েতামােদর সঙ্গীরা েতামােদর

ফঁােদ েফলবার পিরকল্পনা করেব|
তারা বেল, �িতিন িকছুই সেন্দহ করেবন না!� ”

8 প্রভু বেলেছন,
“ঐিদন আিম জ্ঞানী েলাকেদর ধ্বংস করব|



ওবিদয় 9 1341 ওবিদয় 17

আিম এেষৗর পবর্েতর বুিদ্ধমান েলাকেদর ধ্বংস করব|
9 ৈতমন, েতামার শিক্তমান মানুষগুিল আতিঙ্কত হেব|

এেষৗর পবর্েতর প্রেতয্কিট মানুষই ধ্বংস হেব|
অেনক েলাকেক হতয্া করা হেব|
10 লায েতামরা চাপা পড়েব

এবং েতামরা িচরকােলর জনয্ ধ্বংস হেয় যােব|
িকন্তু েকন? কারণ তুিম েতামার ভাই যােকােবর সেঙ্গ অতয্ন্ত িনষু্ঠর আচরণ কেরছ|

11 তুিম ইস্রােয়েলর শত্রুেদর সেঙ্গ হাত িমিলেয়িছেল|
অেচনা মানুষ ইস্রােয়েলর ধন িনেয় েগেছ|

িবেদশীরা ইস্রােয়ল শহেরর দরজা িদেয় প্রেবশ কেরিছল|
েসই সব িবেদশীরা ঘঁুিট েচেল িঠক কেরিছল, েজরুশােলেমর েকান্ অংশটা তারা দখল করেব|
এবং তুিম তােদর সেঙ্গ িঠক েসইখােন িনেজর ভাগিট েবেছ েনবার জনয্ অেপক্ষা কেরিছেল|

12 তুিম েতামার ভাইেয়র িবপেদর সমেয় েহেসিছেল|
েসটা কখনও েতামার করা উিচত হয়িন|

যখন শত্রুরা িযহূদা ধ্বংস করিছল েসই সমেয় তুিম খুশী িছেল|
েতামার কখনও েসটা করা উিচত হয়িন|

তােদর িবপেদর সময় তুিম বড়াই কেরিছেল|
েতামার কখনও েসটা করা উিচত হয়িন|

13 েতামরা আমার প্রজােদর শহেরর দরজা িদেয় প্রেবশ কেরিছেল,
এবং তােদর সমসয্া েদেখ েতামরা েহেসিছেল|

তােদর সমসয্ার সমেয় েতামােদর কখনও েসটা করা উিচত হয়িন|
তােদর িবপেদর সমেয় েতামরা তােদর ধনসম্পদ িনেয় িনেয়িছেল|
েতামােদর কখনও েসটা করা উিচত হয়িন|

14 েচৗমাথার েমােড় েতামরা দঁািড়েয়িছেল
এবং েয সব েলাকরা পালাবার েচষ্টা করিছল তােদর েতামরা হতয্া কেরিছেল| েতামােদর কখনও
েসটা করা উিচত হয়িন|

েয সব েলাকরা জীিবত অবস্থায় পালািচ্ছল েতামরা তােদর ধেরিছেল| কখনও েস কাজ েতামােদর করা
উিচত হয়িন|

15 সব জািতর ওপর
প্রভুর িদন আসেছ|

েতামরা অনয্েদর প্রিত যা খারাপ কাজ কেরিছেল,
েতামােদর প্রিতও েসগুিল ঘটেব|

ওই একই খারাপ িজিনষ
েতামােদর মাথােতও পড়েব|

16 ওই একই মন্দ িবষয়গুিল েতামােদর মাথার ওপর এেস পড়েব|
েকন? কারণ েতামরা আমার পিবত্র পবর্েতর ওপর রক্তপাত ঘিটেয়ছ|

তাই অনয্ানয্ জািতরা েতামােদর রক্তও ঝরােব|*
েতামরা েশষ হেয় যােব|

মেন হেব েযন েতামােদর েকান অিস্তত্বই িছল না|
17 িকন্তু িসেয়ান পবর্েত িকছু েলাক জীিবত েথেক যােব|

তারা িবেশষ েলাক বেল গণয্ হেব|
যােকােবর বংশধররা িনেজেদর অিধকারভুক্ত িজিনসগুেলা

িফিরেয় িনেয় যােব|
* 1:16: কারণ � ঝরােব আক্ষিরক অেথর্, “েযেহতু েতামরা আমার পিবত্র পবর্েতর ওপর দ্রাক্ষারস পান কেরিছেল েসইেহতু অনয্ানয্
জািতরা আমার পানপাত্র েথেক পান করেব|”
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18 যােকােবর পিরবার আগুেনর মত হেয় উঠেব|
েযােষেফর জািত হেব অিগ্নিশখার মত|

িকন্তু এেষৗর উপজািতরা হেব তৃেণর মত|
িযহূদাবাসীরা ইেদামেক পুিড়েয় েফলেব|

িযহূদাবাসীরা ইেদামেক ধ্বংস কের েদেব|
তখন এেষৗর উপজািতর মেধয্

েকউ জীিবত থাকেব না|”
েকন?

কারণ প্রভু ঈশ্বরই এই কথািট বেলেছন|
19 তখন েনেগভ-এর েলাকরা

এেষৗর পবর্েত বাস করেব
এবং পাহােড়র পাদেদেশর েলাকরা

এেস পেলষ্টীয়েদর েদশগুিল অিধকার কের েনেব|
ওই সব েলাকরা ইফ্রিয়েমর এবং শমিরয়ার েদেশ বাস করেব|

িগিলয়দ িবনয্ামীেনর অিধকারভুক্ত হেব|
20 ইস্রােয়েলর েলাকরা তােদর বাড়ী ছাড়েত বাধয্ হেয়িছল;

িকন্তু ওই সব েলাকরাই সািরফত্ পযর্ন্ত কনানীয় েদশ অিধকার করেব|
িযহূদার েলাকরা েজরুশােলম তয্াগ কের সফারেদ িগেয় বাস করেত বাধয্ হেয়িছল|

িকন্তু তারা েনেগেভর শহরগুিল অিধকার করেব|
21 িবজয়ীরা িসেয়ান পবর্েতর উপের যােব|

এবং েয সব েলাকজন এেষৗর পবর্েত থােক তােদর শাসন করেব
ও রাজয্িট প্রভুর অিধকারভুক্ত হেব|
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েযানা ভাববাদীর পুস্তক

ঈশ্বেরর আহ্বান আর েযানার পলায়ন
1 প্রভু অিমওেযর পুত্র েযানার সেঙ্গ কথা বেলিছেলন| প্রভু বেলিছেলন|, 2 “নীনবী একটা বড় শহর|

আিম শুেনিছ, েসখানকার েলাকরা নানা রকম খারাপ কাজকমর্ করেছ| কােজই েসই শহের যাও এবং
েলাকেদর বল তারা েযন েসই খারাপ কাজ করা বন্ধ কের|”

3 েযানা ঈশ্বেরর আেদশ মানেত চানিন েসজনয্ েযানা প্রভুর কাছ েথেক পালােনার েচষ্টা কেরিছেলন|
েযানা যােফােত েগেলন| েযানা েসখােন একটা েনৗকা েদখেত েপেয়িছেলন য়টা অেনক দূেরর শহর তশীর্েশ
যািচ্ছল| েযানা েনৗকােত উেঠ যাবার ভাড়া িদেলন| ঈশ্বেরর কাছ েথেক পািলেয় যাবার জনয্ েযানা ঐ েনৗকায়়
তশীর্শ পযর্ন্ত ভ্রমন করেত েচেয়িছেলন|

ভারী ঝড়
4 িকন্তু প্রভু সমুেদ্র একটা বড় রকেমর ঝড় আনেলন| বাতাস সমুদ্রেক খুবই রুক্ষ কের তুলেলা| ঝড়টা

এতই শিক্তশালী িছল েয েনৗকািট েভেঙ্গ টুকেরা টুকেরা হবার উপক্রম হল| 5 ডুেব যাওয়ার হাত েথেক রক্ষা
করার জনয্ েলাকরা েনৗকািটেক হাল্কা করেত েচষ্টা করল| েস জনয্ তারা েনৗকার মালগুেলা ছঁুেড় সমুেদ্র
েফেল িদেত আরম্ভ করল| মািঝরা খুিব ভয় েপেয় েগল| প্রেতয্েক তােদর েদবতােদর উেদ্দশয্ প্রাথর্ণা
করেত আরম্ভ করল|
েযানা েনৗকার এেকেবের পশ্চাদ্ভােগ চেল েগেলন এবং িতিন শুেয় পড়েলন ও ঘুেমােত েগেলন|

6 েনৗকার প্রধান মািঝ েযানােক েদখেত েপল এবং বলল, “উেঠ পেড়া! তুিম েকন ঘুমােচ্ছা? তুিম েতামার
েদবতার কােছ প্রাথর্না কেরা! েদবতা বযেতা েতামার প্রাথর্না শুনেবন এবং আমােদর রক্ষা করেবন!”

এই ঝেড়র কারণ িক িছল?
7তখন েলাকরা এেক অপরেক বলল, “আমার অবশয্ই ঘঁুিট েচেল জানেত েচষ্টা করব এই দুেযর্াগগুেলা

েকন আমােদর ভােগয্ ঘটেছ|”
েস জনয্ েলােক ঘঁুিট চালল এবং েদখা েগল, েযানার জেনয্ই এই দুেযর্াগগুেলা ঘটেছ| 8 তখন েলাকরা

েযানােক বলল, “েদখ েতামার েদােষই এই ভয়ঙ্কর ঝড় আমােদর ভােগয্ ঘটেছ! েসজনয্ আমােদর বল
তুিম িক কেরেছা? েতামার েপশা িক? তুিম েকাথা েথেক আসেছা? েতামার েদশ েকাথায়? েতামার
েলাকরা কারা?”

9 েযানা েলাকেদর বলেলন, “আিম একজন ইব্রীয় (ইহূদী)| আিম প্রভু, স্বেগর্র ঈশ্বেরর উপাসনা কির,
িতিন েসই ঈশ্র িযিন সমুদ্র ও ভুিম সৃষ্টি কেরেছন|”

10 েযানা েলাক জনেদর বলেলন, িতিন প্রভুর কােছ েথেক পািলেয় যািচ্ছেলন| েলাকরা এই কথা েজেন
খুবই ভয় েপেয় েগল| েযানােত তখন তারা িজেজ্ঞস করল, “তুিম েতামার ঈশ্বেরর িবরুেদ্ধ েকন এমন
ভয়ঙ্কর কাজ কেরছ?”

11 বাতাস ও সমুেদ্রর েঢউ ক্রমশঃ শিক্তশালী হেত আরম্ভ করিছল| তাই েলাকরা েযানােক িজেজ্ঞস
করল, “আমারা আমােদর রক্ষা করার জনয্ িক করেবা? সমুদ্রেক শান্ত হেয় যােব|”

12 েযানা েলাকেদর বলেলন, “আিম জািন আিম ভুল কেরিছ েসই জনয্ই সমুেদ্র ঝড় এেসেছ আমােক
সমুেদ্র ছঁুেড় েফেল দাও| তাহেল সমুদ্র শান্ত হেয় যােব|”

13 িকন্তু েলাকরা েযানােক সমুদ্র ছঁুেড় িদেত চাইল না| েনৗকািটেক তীের িফিরেয় আনার েচষ্টা করেত
লাগল| িকন্তু তারা সফল হল না| প্রচণ্ড বাতাস এবং উৎতাল সমুেদ্রর েঢউ আরও শিক্তশালী হেয় উঠেত
লাগল!
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েযানার শািস্ত
14 েসই জনয্ েলাকরা প্রভুর কােছ িচৎকার কের বলল, “প্রভু আমার এই েলাকিটেক তার খারাপ

কােজর জনয্ সমুেদ্র ছঁুেড় েফেল িদিচ্ছ| কােজই দয়া কের বলেবন না েয আমরা এক িনেদর্ াষ েলাকেক
েমের েফলার জনয্ দয়া কের আমােদর েমের েফলেবন না| আমরা জািন আপিন হেচ্ছন প্রভু, এবং আপিন
যা চাইেছন তা সবিকছুই করেত পােরন| িকন্তু দয়া কের আপিন আমােদর প্রিত সদয় েহান|”

15 েসই জনয্ েলাকরা েযানােক সমুেদ্র েফেল িদল| ঝড় েথেম েগল � সমুদ্রআবার শান্ত হল! 16 েলাকরা
এই ঘটনা েদেখ ভয় েপেয় েগল এবং তারা প্রভুেক খুব ভয় েপত| তারা প্রভুর নােম িবেশষ শপথ িনল এবং
ৈনেবদয্ উৎসগর্ করল|

17আর প্রভু েযানােক িগেল েফলার জনয্ একটা বড় মাছ িঠক কের েরেখিছেলন| েযানা মােছর েপেটর
মেধয্ িতন িদন ও িতন রািত্র রইেলন|

2
1 মােছর েপেটর মেধয্ থাকাকালীন েযানা প্রভু, তঁার ঈশ্বেরর কােছ প্রাথর্না কের বেলিছেলন,

2 “আিম খুব খারাপ অবস্তার মেধয্ িছলাম|
আিম প্রভুেক সাহােযয্র জনয্ ডাকলাম
এবং িতিন আমােক উত্তর িদেলন!

আিম কবেরর আেরা গভীের িছলাম
প্রভু, আিম আপনােক িচৎকার কের ডাকলাম
এবং আপিন আমার রব শুনেত েপেলন!

3 “আপিন আমােক সমুেদ্র েফেল িদেয়িছেলন|
আপনার শিক্তশালী েঢউ আমার উপর পেড়িছল|

আিম গভীর, অিত গভীর সমুেদ্র ডুেব েগলাম|
আমার চািরিদেক েকবলই জল িছল|

4 তখন আিম ভাবিছলাম,
�এখন আমােক বাধয্ হেয়ই েসইখােন েযেত হেব েযখােন আপিন আমােক েদখেত পােব না|�

িকন্তু আিম সাহােযয্র জনয্ তবু আপনার পিবত্র মিন্দেরর িদেক েচেয়িছলাম|”

5 “সমুেদ্রর জল আমার চািরিদক িঘের ধরল|
জল আমার মুখ েঢেক িদল,

আিম িনঃশ্বাস িনেত পারিছলাম না|
ক্রমশঃ আিম গভীর েথেক গভীরতর সমুেদ্র চেল েযেত থাকলাম|

সমুেদ্রর ৈশবাল আমার মাথার চািরিদক জিড়েয় েগল|
6আিম সমুেদ্রর তলেদেশ িছলাম,

েযখান েথেক পাহাড়গুেলা আরম্ভ হেয়েছ|
আিম েভেবিছলাম আিম এই কারাগাের সারা জীবেনর জনয্ বন্দী হেয় েগিছ|

িকন্তু প্রভু আমার ঈশ্বর, আমােক আমার কবেরর মধয্ েথেক েবর কের আনেলন!
ঈশ্বর, আপিন আবার আমােক জীবন দান করেলন!

7 “আমার আত্মা সব আশা েছেড় িদেয়িছেলন|
িকন্তু তখন আিম প্রভুেক স্মরণ করলাম|
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প্রভু, আিম আপনার কােছ প্রাথর্না কেরিছলাম|
এবং আপিন আপনার পিবত্র মিন্দৈর আমার প্রাথর্নাগুিল শুেনিছেলন|

8 “কেয়ক জন েলক মবলয্হীন মূির্ত্ত পূেজা কের|
িকন্তু ঐ মূির্ত্তগুিল কখনই তােদর সাহাযয্ করেব না|”

9 পিরত্রাণ েকবল প্রভুর কাছ েথেকই আেস!
প্রভু আিম আপনার উেদ্দেশয্ উৎসগর্ করব এবং আিম আপনার প্রশংসা করব ও আপনােক ধনয্বাদ
জানােবা|

আিম আপনার কােছ িবেশষ প্রিতশ্রুিত করব
এবং েযগুিল করব বেল আিম প্রিতশ্রুিত কেরিছলাম েসই সব কাজগুেলা আিম করব|”

10 তখন প্রভু ওই মাছিটর সেঙ্গ কথা বলেলন এবং মাছিট বিম কের েযানােক জিমর উপের েফলল|

3

ঈশ্বর ডাকেলন এবং েযানা আজ্ঞা পালন করেলন
1তখন প্রভু আবার েযানার সেঙ্গ কথা বলেলন, 2 “ঐ বৃহত শহর নীনবীেত যাও এবং আিম েতাম4◌ােক

যা বিল তাই প্রচার কর|”
3 তাই েযানা প্রভুর আজ্ঞাপালন করেলন এবং নীবনীেত েগেলন| নীহনী িছল েবশ বড় শহর| শহরটােত

ঘুরেত একজন েলােকর িতন িদন সময় লাগত|
4 েযানা শহরিটর েকন্দ্র স্থেল িগেয় জনসাধারণেক দেমর্াপেদশ িদেত আরম্ভ করেলন| েযানা বলেলন,

“আর 40 িদন পর, নীবনী ধ্বংস হেয় যােব!”
5 নীবনীবাসীরা ঈশ্বেরর কাছ েথেক এই বাতর্ া েপেয় িবশ্বাস করল| েলাকরা িকছু সমেয়র জেনয্ খাওয়া

েদওয়া বন্ধ কের তােদর পাপ কাজ সম্বেন্ধ িচন্তা করল| েলাকরা তােদর দুঃখ প্রকাশ করার জনয্ িবেশষ
ধরেণর জামা কােপাড় পরল| শহেরর সব েলাকরাই তা করল-মহান েথেক সাধারণ সকেলই|

6 নীবনীর রাজা এই কথাগুেলা শুনেলন এবং িতিন িনেজও তার িনেজর খারাপ কােজর জনয্ দুঃিখত
হেলন| েসজনয্ রাজা তঁার িসংহাসন েছেড় িদেলন| তার িবেশষ েপাশাকও েছেড় েফলেলন এবং িতিন েয
দুঃিখত তা েদখাবার জনয্ িবেশষ ধরেনর েপাশাক পরেলন| তারপর রাজা ছাইেয়র মেধয্ বসেলন| 7 রাজা
একিট িবেশষ বাতর্ া িলেথ বাতর্ ািট শহের েপ্ররন করেলন:

রাজা এবং তঁার শাসকগেণর আেদশ:

িকছু সমেয়র জনয্ েলাকরা পালেক মােঠ চরেত েদওয়া হেব না| নীবনীেত জীিবত িকছুই েকান খাদয্
েব পানীয় খােব না| 8 িকন্তু প্রেতয্ক েলাক এবং প্রেতয্ক পশু তার দুঃখ প্রকাশ করার জনয্ একিট
িবেশষ েপাশাক পরেব| েলাকেক ঈশ্বেরর কােছ উচ্চস্বের কঁাদেত হেব| প্রেতয্ক েলােকর জীবনয়াত্রার
পদ্ধিত পিরহতর্ ন করেত হেব এবং তারা খরাপ কাজ করা বন্ধ করেব| 9 তখন ইশ্বরও হয়েতা পিরবির্তত
হেবন এবং িতিন েয কাজ করার কথা েভেবিছেলন তা করেবন না| হয়েতা ঈশ্বও বদেল যােবন এবং
কু্রদ্ধ হেবন না| তাহেল আমরা ক্ষয়প্রাপ্ত হব না|
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10 েলােক েয সব কাজ কেরেছ তা ঈশ্বর েদেখিছেলন| ঈশ্ব েদখেলন েয, েলােক খারাপ কাজ করা
বন্ধ কেরেছ| কােজই ঈশ্ব বদেল িগেয়িছেলন এবং যা েভেবিছেলন তা করেলন না| েলাকেক ঈশ্বর শািস্তও
িদেলন না|

4
ঈশ্বেরর কৃপা েযানােক কু্রদ্ধ করল

1 েযানা ভাবেলন এটা খুবই খারাপ েয ঈশ্বর শহরিট রক্ষা কেরেছন| েযানা কু্রদ্ধ হেয়িছেলন| 2 েযানা
প্রভুেক অিভেযাগ কের বলেলন, “আিম জািন এই সব ঘটনাই ঘটেব! আিম আমার েদেশ িছলাম এবং
আপিনই আমােক এখােন আসেত বেলিছেলন| েসই সময়, আিম জানতাম েয আপিন এই মন্দ শহেরর
েলাকেদর ক্ষমা করেবন| েস জনয্ আিম িঠক কেরিছলাম তশীর্েশ পািলেয় যাব| আিম জানী েয আপিন
খুবই দয়ালু ঈশ্বর! আিম জািন েয আপিন করুণায পিরপূণর্! আিম জািন েয যিদ এই েলাকরা তােদর মন্দ
কাজকমর্ বন্ধ কের, তাহেল আপিন তােদর ধ্বংস করার পিরকল্পনা পিরবথর্ন করেবন| 3 েসজনয্ এখন
আপনােক িজ্ঞাসা করিছ, প্রভু দয়া কের আমােক হতয্া করুন| আমার পেক্ষ েবঁেচ থাকার েচেয় মৃতুয্ই
ভােলা হেব!”

4 তখন প্রভু বলেলন, “তুিম িক মেন কর েয, আিম ওই েলাকেদর ধ্বংস করলাম না বেল েতামার রাগ
করা িঠক হেচ্ছ?”

5 এই সব বয্াপােরর জনয্ েযানা কু্রদ্ধ হেয়ই রইেলন| েস জনয্ েস শহর েথেক চেল েগেলন| েযানা
শহেরর কােছই পূবর্িদেক একটা জায়গায় িগেয় হািজর হেলন| েসখােন েযানা তার িনেজর জনয্ একটা
আশ্রয় ৈতরী করেলন| তখন িতিন েসখানকার ছাউিনর তলায় ছায়ােত বসেলন এবং শহের িক ঘটেব তা
েদখার জনয্ অেপক্ষা করেত লাগেলন|

কুমেড়া গাছ ও কীট পতঙ্গ
6 তৎ ক্ষনাৎ প্রভু একিট কুমেড়া গাছ হওয়ার আেদশ িদেলন এবং েসিট েযানার ওপর খুব তাড়াতািড়

েযানার মাথা ছািড়েয় েবেড় উঠল| তােত েযানার পেক্ষ আরােম থাকবার জনয্ একিট ঠাণ্ডা জায়গা ৈতরী
হল| এই গাছিটর জনয্ েযানা খুবই খুিশ হল|

7 পেরর িদন সকােল, ঈশ্বর একিট কীটেক ওই গাছিটর অংশ খাবার জনয্ পাঠােলন| কীটিট গাছিট
েখেত আরম্ভ করল এবং গাছিট মের েগল|

8 সূযর্ যখন মধয্ আকেশ এেলা তখন ঈশ্বর পূবর্ িদক েথেক গরম হাওয়া বইেয় িদেলন| েযানার মাথার
িঠক ওপের সূযর্ খুবই গরম উঠেলা এবং েযানা খুবই দুবর্ল হেয় পড়েলন| েযানা মরবার জনয্ ঈশ্বেরর
অনুমিত চাইেলন| িতিন বলেলন, “আমার েবঁেচ থাকার েচেয় মের যাওয়াই বরং ভােলা|”

9 িকন্তু ঈশ্বর েযানােক বলেলন, “তুিম িক মেন কর েয শুধু মাত্র গাছিট মের যাবার জনয্ই েতামার রাগ
করা িঠক হেয়েছ?”
েযানা উত্তর িদেলন, “হঁয্া, আমার রাগ করাই উিচত! আিম এেতাই কু্রদ্ধ েয সরেত চাই|”
10 এবং প্রভু বলেলন, “তুিম ওই চারা গাছটার জনয্ িকছুই করিন! তােক তুিম বািড়েয় েতালিন!

রািত্রেবলায় চারাগাছটা েবেড় উেঠিছেলা এবং পেরর িদন সকােলই মের েগেছ| আর এখন তুিম ওই গাছটার
জনয্ দুঃিখত! 11 তুিম যিদ ওই চারাগাছটার জনয্ এত মনঃকু্ষন্ন হেত পােরা, তাহেল অবশয্ই আিম ঐ বড়
শহর নীনবীর জনয্ দুঃখ েবাধ করেত পাির এবং তােক ক্ষমা করেত পাির| ওই শহের বহু েলাক এবং
জীবজন্তু আেছ| সংখয্ায় 120,000 েবশী মানুষ ওই শহের আেছ, এবং তারা তােদর মন্দ কােজর সম্বেন্ধ
জানত না|”
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মীখা ভাববাদীর পুস্তক

শমিরয়া এবং ইস্রােয়ল শািস্ত পােব
1প্রভুর বাকয্ মীখার কােছ এল| এটা িছল েযাথম, আহস এবং িহিষ্কয় এই রাজােদর রাজেত্বর কাল| এঁরা

িছেলন িযহূদার রাজা| মীখা িছেলন েমােরষ্টীেয়র বািসন্দা| শমিরয়া এবং েজরুশােলেমর সম্বেন্ধ মীখার এই
দশর্ন হেয়িছল|

2 ওেহ েলােকরা, েতামরা েশান!
পৃিথবী এবং পৃিথবীর সমস্ত িজিনষ, েতামরা েশান!

আমার প্রভু সদাপ্রভু তঁার পিবত্র মিন্দর েথেক আসেবন|
আমার প্রভু েতামােদর িবরুেদ্ধ সাক্ষী িহসােব আসেবন|

3 েদেখা, প্রভু তঁার স্থান হেত েবর হেয় আসেছন|
িতিন পৃিথবীর উচ্চ স্থানগুিলর উপর িদেয় েহঁেট য়াবার জনয্ আসেছন|

4 তঁার পােয়র তলার পবর্তগুিল গলেত শুরু করেব,
েযমন েমাম আগুেনর সংস্পেশর্ এেস গেল যায়|

উপতয্কাগুিল েফেট যােব
এবং উঁচু পাহাড় েথেক পড়া জেলর মেতা নীেচর িদেক বইেত থাকেব|

5 িকন্তু েকন?
কারণ হল, যােকােবর পাপ এবং ইস্রােয়ল জািতর পাপসমূহ|

শমিরয়া, পােপর কারণ
িক কারেণ যােকাব পাপ করল?

শমিরয়াই তার কারণ|
িযহূদােত আরাধনা করার উচ্চ স্থান েকাথায়?

েজরুশােলমই িক েসই জায়গা নয়!
6 েসই কারেণই, আিম শমিরয়ােক একিট পাথেরর স্তুপ বািনেয় েদব

এবং দ্রাক্ষা েক্ষেতর জনয্ ৈতরী একিট স্থান|
আিম শমিরয়ার পাথরগুেলােক নীেচর উপতয্কায় েঠেল েদব,

ফেল েকবল তার িভতটা পেড় থাকেব!
7 তার সব মূির্ত্তগুিল টুকেরা টুকেরা কের েভেঙ্গ েদওয়া হেব|

েবশয্াবৃিত্ত কের েয অথর্ শমিরয়া েরাজগার কেরিছল তাও আগুেন পুিড়েয় েদওয়া হেব|
আিম তার সব ভ্রান্ত েদবেদবীর মূির্ত্তগুেলা ধ্বংস করব|

িকন্তু েকন? কারণ আমার প্রিত অিবশ্বস্ত হেয় শমিরয়া তার ধন লাভ কেরেছ|
তাই আমার প্রিত অিবশ্বস্ত েলােকরাই আবার েসই সব িনেয় েনেব|

মীখার গভীর দুঃখ
8 যা ঘটেব তােত আিম খুবই দুঃিখত হব|

আিম জুেতা এবং জামা-কাপড় ছাড়াই যাব|
আিম েশয়ােলর মেতা উচ্চস্বের িচৎকার করব;

পািখর মেতা েশাক করব|
9 শমিরয়ার ক্ষেতর েকান রকম আেরাগয্ সম্ভব নয়|
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তার েরাগ (পাপ) িযহূদােত ছিড়েয়েছ|
আর তা আমার প্রজােদর দরজার কােছ এেস েপৗেঁছেছ|

েশেষ েজরুশােলেমর সবর্ত্র ছড়ােচ্ছ|
10 একথা গােত েবােলা না|

আেক্কােত েকঁেদা না|
ৈবৎ -িল-অফ্রার ধূেলায় িনেজেক গিড়েয় দাও|
11 শাফীের বসবাসকারী েতামরা

নগ্ন ও লিজ্জত অবস্থায় রাস্তা পার হও|
সানেন বসবাসকারী েলােকরা বাইের আসেব না|
ৈবৎ -এৎ সেলর েশাক িবগ্রহ

েতামােদর কাছ েথেক তার সম্মান িনেয় েনেব|
12 ভােলা খবর আসবার অেপক্ষায় েথেক

মেরােতর েলােকরা দুবর্ল হেয় িগেয়িছল|
িকন্তু েকন?

কারণ ঈশ্বেরর, কােছ েথেক েজরুশােলম শহেরর দরজায় িকছু খারাপ িজিনস েনেম আসেছ|
13 েহ লাখীশ কনয্া, তুিম রেথর সেঙ্গ একিট দ্রুতগামী েঘাড়া জুেড় দাও|

িসেয়ােনর পাপগুেলা লাখীেশই আরম্ভ হেয়িছল|
িকন্তু েকন?

কারণ, তুিম ইস্রােয়েলর পােপর পথই অনুসরণ কেরছ|
14 েসজনয্ তুিম িবদায়ী উপহারগুেলা

অবশয্ই েমােরষত্ -গাৎ েক েদেব|
অক্য়ীেবর বাড়ীগুেলা

ইস্রােয়েলর রাজােদর প্রতািরত করেব|
15 েতামরা যারা মােরশােত বাস করছ,

আিম েতামােদর িবরুেদ্ধ একজন েলাকেক আনব|
েসই েলাকিট েতামােদর অিধকােরর িজিনসগুেলা িনেয় েনেব|

ইস্রােয়েলর মিহমা (ঈশ্বর) অদুল্লেম আসেব|
16 েসজনয্ িনেজেদর চুল েকেট েফল, মাথা টাক কের েফল|

িকন্তু েকন? কারণ তুিম েসই সমস্ত সন্তানেদর জনয্ কঁাদেব যােদর তুিম ভােলাবােসা|
েতামােদর চুল েকেট েফল এবং ঈগেলর মেতা িনেজেদর মাথা টাক কের েফেল েতামােদর দুঃখপ্রকাশ

কেরা|
িকন্তু েকন? কারণ েতামােদর সন্তানেদর েতামােদর কাছ েথেক িনেয় েনওয়া হেব|

2
েলােকেদর দুষ্ট পিরকল্পনা সমূহ

1 যারা পাপ করার পিরকল্পনা কের
তােদর েক্লশ হেব|

ওই েলােকরা িবছানায় শুেয় শুেয় দুষ্ট পিরকল্পনাগুিল কের|
তারপর সকােলর আেলা ফুটেল তারা েসই সব পিরকল্পনা অনুযায়ী কাজ কের|

িকন্তু েকন? কারণটা সহজ, তারা েযটা চাইেছ েসটা করবার ক্ষমতা তােদর আেছ|
2 মাঠগুেলা তােদর দরকার হয়,

েসজনয্ তারা েসগুিল িনেয় েনয়|
তােদর বািড়র দরকার হয়,
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তাই তারা েসগুিল িনেয় েনয়|
তারা েকান একটা েলাকেক ঠিকেয় তার বািড়টা িনেয় েনয়,

আবার একটা েলাকেক ঠিকেয় তার জিম িনেয় েনয়|

েলাকেক শািস্ত েদবার জনয্ প্রভুর পিরকল্পনা
3 েসজনয্ প্রভু এই কথাগুেলা বেলেছন:
“েদেখা, আিম এই পিরবােরর িবরুেদ্ধ অমঙ্গেলর িচন্তা করিছ|
েতামরা িনেজেদর রক্ষা করেত বয্থর্ হেব|
েতামােদর অহঙ্কার করা বন্ধ হেব|

েকন? কারণ, খারাপ সময় আসেছ|
4 তখন েলােক েতামােদর িবষেয় িনেয় গান করেব|

তারার এই দুঃেখর গানিট গাইেব:
�আমােদর সবর্নাশ হেয় েগেছ!

প্রভু আমােদর েদশ িনেয় িনেয়েছন এবং অনয্েদর তা িদেয়েছন|
হঁয্া, িতিন আমার জিম আমার কাছ েথেক িনেয় িনেয়েছন|

প্রভু আমােদর জিমগুিল ভাগ কের শত্রুেদর িদেয় িদেয়েছন|
5 েসজনয্ আমরা আর জিম জিরপ করেত

এবং তা প্রভুর েলােকেদর মেধয্ ভাগ কের িদেত পারব না|� ”

মীখােক প্রচার করেত িনেষধ করা হল
6 েলােকরা বলেছ, “আমােদর ধেমর্াপেদশ িদও না|

আমােদর সম্বেন্ধ ঐসব খারাপ িবষয়গুিল েবােলা না|
েকান িকছু খারাপ আমােদর প্রিত ঘটেব না|”

7 িকন্তু েহ যােকােবর বংশ,
আমােক অবশয্ই এই কথাগুেলা বলেত হেব|

েতামরা েযসব খারাপ কাজ কেরেছা
তার জনয্ প্রভু তঁার ৈধযর্য্ হািরেয় েফেলেছন|

যিদ েতামরা িঠক ভােব জীবনযাপন করেত
তাহেল আিম েতামােদর কােছ ভােলা কথা বলেত পারতাম|

8 িকন্তু আমার প্রজােদর কােছ তারা েযন শত্রুর মত|
েযসব েলােকরা েতামােদর সামেন িদেয় পথ চেল, তােদর তােদর জামাকাপড় েতামরা চুির কেরেছা|

ওইসব েলােকরা ভােব েয তারা িনরপেদ আেছ|
িকন্তু েতামরা তােদর কােছ েথেক এমন িজিনস িছিনেয় নাও েযন তারা যুেদ্ধর বন্দী কেয়দী|

9 েতামরা আমার েলােকেদর স্ত্রীেদর িববাহ িবেচ্ছদ কিরেয়ছ
এবং তােদর আরােমর গৃহ েথেক েবর কের িদেয়ছ|

তােদর িশশুেদর কাছ েথেক
েতামরা আমার সম্পদ িচরকােলর জনয্ েকেড় িনেয়িছেল|

10 ওেঠা, চেল যাও!
এটা েতামােদর িবশ্রােমর জায়গা নয় কারণ েতামরা এই জায়গািটেক ধ্বংস কেরেছা!
েতামরা এেক অশুিচ কেরেছা, েসজনয্ এেক ধ্বংস করা হেব!
েসটা এক ভয়ঙ্কর িবধ্বংসী কাণ্ড হেব!

11 এইসব েলােকরা আমার কথা শুনেত চায় না,
িকন্তু যিদ েকান েলাক িমথয্া কথা বলেত আেস তখন
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িকন্তু তারা তােক েমেন েনেব|
তারা একজন িমথয্া ভাববাদীেক েমেন েনেব যিদ েস আেস এবং বেল,

“ভিবষয্েত সুসময আসেছ, তখন দ্রাক্ষারস ও সুরার বাহুলয্ হেব|”

প্রভু তঁার েলােকেদর একিত্রত করেবন
12 হঁয্া, যােকােবর েলােকরা,
আিম েতামােদর সকলেক একিত্রত করেবা|

আিম ইস্রােয়েলর যুেদ্ধ অবিশষ্ট জীিবত বয্িক্তেদর একিত্রত কের আনেবা|
েযমন েমষেদর েমষেখঁায়াড় একিত্রত করা হয়,

েমষপাল েযমন চরােনার মােঠ একিত্রত করা হয়,
েসইভােবই আিম তােদর একিত্রত করেবা,

তখন জায়গািট বহু েলাকজেনর
েকালাহেল ভের যােব|

13 তারপর “চূনর্কারী”* বয্িক্তিট পথ খুেল েদেব
এবং তার েলােকেদর সামেন যােব|

তারা দরজাগুেলা ভাঙেব এবং শহর েছেড় চেল যােব|
তােদর রাজা তােদর সেঙ্গ আেগ আেগ হঁাটেবন

আর প্রভু তঁার েলােকেদর সামেন থাকেবন|

3
ইস্রােয়েলর েনতারা অনয্ােয়র জনয্ েদাষী

1 তখন আিম বললাম, “এখন যােকাব কুেলর েনতারা এবং ইস্রােয়ল জািতর শাসকরা েশান|
েতামােদর জানা উিচত নয্ায় িবচার িক!

2 িকন্তু েতামরা বােলােক ঘৃণা কর এবং মন্দেক ভােলাবাস!
েতামরা েলােকেদর চমড়া ছািড়েয় নাও,
তােদর হাড় েথেক মাংস িঁছেড় নাও!

3 তামরা আমার েলােকেদর ধ্বংস করছ!*
েতামরা তঁােদর চামরা তুেল িনচ্ছ এবং তােদর হাড়েগাড় েভেঙ্গ িদচ্ছ|

েতামরা মাংেসর মেতা তােদর হাড়গুেলােক কুিচেয় পােত্রর মেধয্ রাখছ!
4 েসইজনয্ েতামরাপ্রভুর কােছ প্রাথর্না করেত পাের;

িকন্তু িতিন েতামােদর উত্তর েদেবন না|
না, িপরভু েতামােদর কাছ েথেক তঁার মুখ লুেকােবন|

িকন্তু েকন? কারণ েতামরা অনয্ায় কাজ করছ!”

িমথুয্ক ভাববাদী
5কেয়কজন িমথুয্ক ভাববাদীরা প্রভুর েলােকেদর কােছ িমেথয্ কথা বেল| প্রভু ঐ ভাববাদীেদর সম্বেন্ধ

এই কথা বেলেছন:

“এই ভাববাদীরা তােদর উদর দ্বারা পিরচািলত হয়|
যখন েলােকরা তােদর েখেত েদয় তখন তারা শািন্তর প্রিতশ্রুিত েদয়|

যিদ তারা না খাওয়ায়় তারা যুেদ্ধর প্রিতশ্রুিত েদয়|
* 2:13: চূনর্কারী েস-ই েনতা অথবা েসশাইয়া| * 3:3: েতামরা...করছ আক্ষিরক অেথর্, “তারা আমার েলােকেদর মাংস খায়|”
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6 “েসইজনয্ই অবস্থাটা েতামােদর কােছ
রােতর অন্ধকােরর মেতা|

ভিবষয্েত িক ঘটেব তা েতামরা েদখেত পাও না|
ঐ ভাববাদীেদর ওপের সূযর্ অস্ত েগেছ;

তাই ভিবষয্েত িক ঘটেব তারা তা েদখেত পায় না|
েসইজনয্ অবস্থাটা েতােদর কােছ অন্ধকােরর মেতাই|
7 তাই ভাববাদীরা লিজ্জত|

ভিবষয্ৎ বক্তারা লিজ্জত হেব|
তারা আর িকছুই বলেব না|

েকন? কারণ, ঈশ্বর তােদর সেঙ্গ কথা বলেবন না|”

মীখা ঈশ্বেরর একজন সৎ ভাববাদী
8 িকন্তু প্রভুর আত্মা আমােক ক্ষমতা,

ধাির্মকতা এবং শিক্ত েদেয় পিরপূণর্ কেরেছন|
েকন? কারণ, আিম যােকাবেক তার সম্বেন্ধ

এবং ইস্রােয়লেক তার পাপগুেলার সম্বেন্ধ বলেত পাির!

ইস্রােয়েলর েনতােদর েদাষী সাবয্স্ত করা হল
9 যােকাব কুেলর েনতারা এবং ইস্রােয়ােলর শাসকরা, আমার কথা েশান!

েতামরা জীবনযাপেনর সিঠক পথেক ঘৃণা কর!
যিদ েকান িজিনস েসাজা থােক

তখন েতামরা তােক েবঁিকেয় দাও!
10 সাধারণ েলােকেদর হতয্া কের েতামরা িসেয়ান েগঁেথ েতাল!

েতামরা রক্তপাত ঘিটেয় েজরুশােলম গেড়া|
11আদালেত েক িজতেব তা িঠক করার জনয্

েজরুশােলেমর যাজকরা ঘুষ িনেয় তােদর সাহাযয্ কের|
েজরুশােলেমর যাজকরা িশক্ষা েদয়

কারণ তারা তার জনয্ েবতন পায়|
আর ভাববাদীরা টাকা পয়সার জনয্

ভিবষয্ৎ সম্বেন্ধ বেলা|
তারপর ঐ েনতারা প্রভুর সাহাযয্ আশা কের|
তারা বেল: “প্রভু এখােন আমােদর সেঙ্গ আেছন,

তাই অমঙ্গল িকছুই আমােদর প্রিত ঘটেব না|”

12 েনতারা, েতামােদর জনয্ই িসেয়ান ধ্বংস হেব|
জায়গাটা লাঙল চাষা মােঠ পিরণত হেব|

েজরুশােলম পাথেরর সূ্তেপ পিরণত হেব|
েজরুশােলম পাথেরর সূ্তেপ পিরণত হেব| েয পবর্েত মিন্দর িছল েসটা েকবল েঝাপ জঙ্গেল ভের
যােব|

4
েজরুশােলম েথেকই িবিধ আসেব

1 েশেষর িদনগুেলােত, প্রভুর মিন্দেরর পবর্তিট অনয্
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আর সমস্ত পবর্েতর েচেয় উঁচু হেয় উঠেব|
প্রবােহর মত েসখােন অেনক েলাক েযেত থাকেব|
2 সমস্ত জািতর েলােকরা েসখােন যােব| তারা বলেব,

“এেসা! চেলা যােকােবর ঈশ্বেরর মিন্দের যাওয়া যাক|
তখন ঈশ্বর তঁার জীবনযাপেনর িশক্ষা আমােদর েদেবন

এবং আমরা তঁােক অনুসরণ করব|”

ঈশ্বেরর িবিধগুিল, হঁয্া, প্রভুর বাতর্ া েজরুশােলেম িসেয়ান পবর্েতর ওপেরই শুরু হেব
এবং পৃিথবীর সব জায়গায় ছিড়েয় যােব|

3 তখন ঈশ্বর সমগ্র জািতর িবচার হেবন|
িতিন দূর েদেশর বহু মানুেষর যুিক্ত-তেকর্ র সমািপ্ত ঘটেবন|

ওই েলােকরা যুেদ্ধর জনয্ অস্ত্র িহসােব বয্বহার করেব|
েলােকরা অেনয্র সেঙ্গ লড়াই করা বন্ধ করেব
আর কখনই যুেদ্ধর জনয্ অনুশীলন করেব না|

4 প্রেতয্কিট েলাক
তার দ্রাক্ষা এবং ডুমুর গােছর নীেচ বসেব|

েকউ তােদর েদখেব না|
েকন? কারণ, সবর্শিক্তমান প্রভু বেলেছন এমনটাই ঘটেব!

5অনয্ানয্ সব জািতর েলাক তােদর িনেজর িনেজর েদবতােক অনুসরণ কের;
িকন্তু আমরা আমােদর প্রভু ঈশ্বরেক িচরকাল, অনন্তকাল ধের অনুসরণ করব!

রাজয্েক িফিরেয় আনেত হেব
6 প্রভু বলেলন,
“েজরুশােলম আঘাত েপেয়িছল এবং পঙু্গ হেয় িগেয়িছল|
েজরুশােলমেক আঘাত করা হেয়িছল

এবং পঙু্গ কের েদওয়া হেয়িছল;
িকন্তু আিম তােক আমার কােছ িফিরেয় আনেবা|

7 “ঐ �পঙু্গ� শহেরর
েলােকরাই অবিশষ্ট থাকেব|

ওই শহেরর েলােকেদর েজার কের শহর েছেড় েযেত বাধয্ করা হেয়িছল;
িকন্তু আিম তােদর একিট শিক্তশালী জািতেত পিরণত করব|”

প্রভুই তােদর রাজা হেবন|
িতিন িসেয়ান পবর্ত েথেক িচরকাল তােদর শাসন করেবন|

8 েতামরা, যারা পালকসকেলর দূগর্,*
েতামােদর সময় আসেব|

িসেয়ােনর পাহাড় ওেফল,
তুিমই আবার কতৃর্ ত্বকারীর আসন হেয় উঠব|

হঁয্া, আেগকার মেতা েজরুশােলমই
আবার রাজেত্বর স্থান হেব|

* 4:8: পালকসকেলর দুগর্ অথবা “িমগেদল এদর” এর অথর্ েজরুশােলেমর একিট অংশ| েনতারা েমষপালেকর মেতা িশখর েথেক
েমঘগুেলা লক্ষয্ করেব|
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ইস্রােয়েলর পেক্ষ বািবেল যাওয়া আবশয্ক েকন?
9 এখন, েকন েতামরা উচ্চস্বের কঁাদেছা?

েতামােদর রাজা িক চেল েগেছন?
েতামরা িক েতামােদর েনতােক হািরেয়েছা?

েতামরা প্রসবকারী স্ত্রীেলােকর মেতা যন্ত্রনা পাচ্ছ|
10 িসেয়ান কনয্া, যন্ত্রণা অনুভব কর|

েতামার িশশুেক জন্ম দাও|
েতামােদর অবশয্ই এই শহেরর (েজরুশােলম) বাইের েযেত হেব|

েতামােদর মােঠ বাস করেত হেব|
আিম বলেত চাইিছ েতামরা বািবেল যাব|

িকন্তু েতামরা ঐ জায়গা েথেক রক্ষা পােব|
প্রভু েসখােন যােবন এবং েতামােদর উদ্ধার করেবন|

িতিন েতামােদর শত্রুেদর কায় েথেক দুের িনেয় যােবন|

প্রভু অনয্ানয্ জািতেক ধ্বংস করেবন
11 বহু জািত েতামােদর িবরুেদ্ধ লড়াই করার জনয্ এেসেছ|
তারা বলেছ, “ওেক অপিবত্র হেত দাও,

আমােদর দৃষ্টি িসেয়ােনর উপর পড়ুক!”
12 ওই েলােকেদর িনজ িনজ পিরকল্পনা আেছ

িকন্তু তারা জােন না প্রভু িক পিরকল্পনা করেছন|
একিট িবেশষ উেদ্দেশয্ এই জনসাধারণেক

প্রভু এখােন এেনেছন|
শসয্েক েযভােব তার মাড়ােনার জায়গায় আছাড়ােনা হয়,

েসইভােবই ওই েলােকেদর িপেষ েফলা হেব|

ইস্রােয়ল তার শত্রুেদর পরািজত কের জয়লাভ করেব
13 “িসেয়ান কনয্া, ওেঠা এবং ওই েলােকদর িপেষ েফল!
আিম েতামােক খুবই বলবান করব|

েদেখ মেন হেব, েতামােদর েলাহার িশং এবং িপতেলর কু্ষর রেয়েছ|
তুিম বহু েলাকেক টুকেরা টুকেরা কের মারেব|

তুিম প্রভুর কােছ তােদর সম্পদ আনেব|”

5
1 এখন, ওেহ শিক্তশালী শহর, েতামােদর ৈসনয্েদর একিত্রত কর|
তারা তােদর লািঠ িদেয়

ইস্রােয়েলর িবচারেকর গােল আঘাত করেব|

ৈবৎ েলহেম মশীহ জন্মােবন
2 িকন্তু ৈবৎ েলহম-ইফ্রাথা,

তুিম িযহূদার সবেচেয় েছাট শহর|
েতামার পিরবার েগানার পেক্ষ খুবই েছাট|

িকন্তু আমার জেনয্ “ইস্রােয়েলর শাসক” েতামার মধয্ েথেকই েবিরেয় আসেব|
তার উৎপিত্ত প্রাচীনকাল েথেক

বহু প্রাচীনকাল েথেক|
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3অতএব যতিদন না ঐ স্ত্রীেলাকিট তার িশশু,
প্রিতশ্রুত রাজােক জন্ম েদয় ততিদন প্রভু তঁার েলােকেদর েছেড় েদেবন|

তােদর বািক ভাইেয়রা
ইস্রােয়েলর েলােকেদর কােছ িফের আসেব|

4 তারপর ইস্রােয়েলর শাসক প্রভুর শিক্তর ওপর
এবং প্রভু, তার ঈশ্বেরর চমৎ  কার নােমর ওপর িনভর্ র করেব ও তার েমেষর পালেক খাওয়ােব|

েসখােন শািন্ত থাকেব|
কারণ েসই সমেয় তঁার মিহমা পৃিথবীর েশষ প্রান্ত পযর্ন্ত েপৗছঁেব|
5 েসখােন শািন্ত িবরাজ করেব|

হঁয্া, অশূরীয় ৈসনয্রা আমােদর েদশ আক্রমণ করেব
এবং আমােদর দূগর্গুিলেক পদদিলত করেব|

িকন্তু ইস্রােয়েলর শাসক সাতজন েমষপালক
ও আটজন েনতা মেনানীত করেবন|

6 তারা একিট তরবাির িদেয় অশূরীয়েদর শাসন করেব|
তারা তরবাির হােত িনেয় িনেম্রােদর েদশ শাসন করেব|

ওই েলােকেদর শাসন করার জনয্ তারা তরবাির বয্বহার করেব|
তখন ইস্রােয়েলর শাসক আমােদর েসই অশূরীয়েদর হাত েথেক রক্ষা করেবন;
যারা আমােদর েদশেক পদদিলত করেত আসেব|

7 তখন যােকাব পিরবাের েবঁেচ থাকা েলােকরা বহু জািতর মেধয্ ছিড়েয় পড়েব|
তারা হেব ঈশ্বেরর কাছ েথেক আসা িশিশর িবনু্দর মত যা কােরা ওপর িনভর্ র কের না|

তারা হেব ঘােসর উপর পড়া বৃষ্টির মেতা
যার কােরা জনয্ অেপক্ষা করার প্রেয়াজন হয় না|

8জািতগেণর মেধয্ যােকাব পিরবােরর অবিশষ্টাংশ যারা,
তারা অরেণয্ বনয্ জন্তুেদর মেধয্ িসংেহর মত হেব|

েমষপােলর মেধয্ য়ুব িসংহ েযমন তােদর েতমনই েদখােব|
যখন িসংহ তােদর মধয্ িদেয় যায় তখন েস তার েযখােন খুশী হয় েসখােন যায়|

েস যিদ েকান পশুেক আক্রমণ কের
তেব েকউ েসই পশুেক রক্ষা করেত পারেব না|

অবিশষ্টাংেশর অবস্থাও ঐরকমই হেব|
9 েতামরা েতামােদর শত্রুেদর িবরুেদ্ধ েতামােদর হাত তুলেব

এবং তােদর ধ্বংস করেব|

েলােক ঈশ্বেরর ওপর িনভর্ র করেব
10 প্রভু বেলেছন, “েসই সমেয়,
আিম েতামােদর েঘাড়াগুেলােক িনেয় েনব

এবং েতামােদর রথগুেলা ধ্বংস করব|
11 েতামােদর রােজয্র শহরগুিলেক আিম ধ্বংস করব|

আিম েতামােদর দুগর্গুিল উপেড় েফলব|
12 েতামরা আর েকান য়াদু েদখােনার েচষ্টা করেব না|

ভিবষয্ৎ বলার জেনয্ েতামরা আর েবশী কাউেক পােব না|
13 েতামােদর মূির্ত্তগুেলা েযগুেলা েতামরা ভুলভােব খিচত কেরেছ েসগুেলা আিম ধ্বংস করব|

েতামােদর মূির্ত্তগুেলােক মেন রাখবার জনয্ েয পাথরগুেলােক খাড়া কেরছ েসগুেলা আিম েভেঙ্গ
চুরমার কের েদব|

েতামােদর হােত গড়া আর েকান িজিনসই েতামরা পূজা করেব না|
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14 পূজার িনিমত্ত আেশরার খঁুিটগুেলােক আিম ধ্বংস করব|
আিম েতামােদর শহরগুিল ধ্বংস করব|

15 িকছু জািত আমােক মানেত অস্বীকার কের|
তাই ঐ জািতগুিলর িবরুেদ্ধ আিম আমার েক্রাধ েদখাব এবং প্রিতেশাধ েনব|”

6
প্রভুর অিভেযাগ

1 এখন েশান প্রভু িক বেলন:
পবর্তগুেলােক েতামার িদেকর বয্াপারগুেলা বল|

পাহাড়গুেলা েতামােদর গল্প শুনুক|
2 তঁার িনেজর েলােকেদর িবরুেদ্ধ প্রভুর একিট অিভেযাগ আেছ|
ওেহ পবর্তরা,

েতামরা প্রভুর অিভেযাগ েশান|
পৃিথবীর িভিত্ত সকল েতামরা প্রভুর কথা েশান|

িতিন প্রমাণ করেবন েয, ইস্রােয়ল ভুল করেছ|

3 প্রভু বেলন, “আমার েলােকরা, আমােক বেলা আিম িক কেরিছ!
আিম িক েতামােদর িবরুেদ্ধ েকান ভুল কাজ কেরিছ?
আিম িক েতামােদর জীবনেক খুব কিঠন কের তুেলিছ? উত্তর দাও!

4আিম েয কাজগুেলা কেরিছ তা েতামােদর বলেবা!
আিম েতামােদর কােছ েমািশ, হােরাণ এবং মিরয়মেক পািঠেয়িছলাম|
িমশর েদশ েথেক আিম েতামােদর িনেয় এেসিছলাম,
েতামােদর দাসত্ব েথেক মুিক্ত িদেয়িছলাম|

5 েহ আমার েলােকরা, েমায়ােবর রাজা
বালােকর মন্দ পিরকল্পনাগুিলর কথা মেন কর|

মেন কর, িবেয়ােরর পুত্র িবিলয়ম বালাকেক িক বেলিছল|
আকািসয়া েথেক িগল্গেলর মেধয্ িক সব ঘেটিছল তা মেন কর|

ওই বয্াপারগুেলা মেন কর তাহেল েতামরা জানেব, প্রভুই নয্ায়!”

আমােদর কাছ েথেক ঈশ্বর িক েপেত চান?
6 প্রভুর সেঙ্গ েদখা করেত আসার সমেয় আমােক িক আনেত হেব?

উদ্ধর্ স্থ ঈশ্বরেক নত হেয় প্রণাম করার সময আমােক িক করেত হেব?
আিম িক প্রভুর কােছ েহামবিল িনেবদন করবার জনয্ এক বছেরর েগাবৎস িনেয় আসব?
7 1000 েমষ এবং 10,000 েতেলর নদী েপেয় িক প্রভু খুশী হেবন?

আমার আত্মার জনয্ পাপ ৈনেবদয্ িহেসেব আিম িক আমার প্রথম সন্তানেক বিল েদব?
আমার েদেহর ফল, আমার সন্তানেক িক

আমার আত্মার মূলয্স্বরূপ পাপ ৈনেবদয্ েদওয়া উিচৎ ?

8 ওেহ মানুষ, প্রভু েতামােদর বেলেছন ভােলা বলেত িক েবাঝায়|
েসইিটই প্রভু েতামােদর কাছ েথেক চাইেছন:

অনয্ানয্ েলােকেদর সেঙ্গ নয্ায় আচরণ কর|
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দয়া এবং আনুগতয্ ভালবােসা|
েতামােদর ঈশ্বেরর সেঙ্গ নম্রভােব বাস কর|

ইস্রােয়লীয়রা িক করিছল?
9 প্রভুর রব শহরেক ডাক িদল|
জ্ঞানী বয্িক্তরা প্রভুর নামেক সম্মান কের|

তাই, শািস্তর দেণ্ডর প্রিত এবং িযিন দণ্ডিট ধের থােকন তঁার প্রিত মেনােযাগ দাও|
10 খারাপ েলােকরা িক এখনও

চুির করা মূলয্বান িজিনসপত্র লুিকেয় রাখেছ?
েসই খারাপ েলােকরা িক এখনও

খুব েছাট্ট টুকরী িদেয় েলাক ঠকােচ্ছ?
হঁয্া! ঐসব ঘটনা এখনও ঘটেছ!
11 এইসব েলােকেদর িক আমার ক্ষমা করা উিচত,

যারা চুির কের এবং েলােকেদর প্রতািরত কের?
যারা এখনও েলােকেদর ভুল থিল ও ভুল মাপনয়ন্ত্র িদেয় প্রতািরত কের তােদর িকআমার ক্ষমা করা উিচৎ ?

না!
12 ওই শহেরর ধনী বয্িক্তরা এখনও িনষু্ঠর|

ওই শহেরর েলােকরা িমথয্া কথা বেল!
হঁয্া, ওরা প্রতারণাপূণর্ কথা বেল!

13 েসজনয্ আিম েতামােদর শািস্ত েদওয়া শুরু কেরিছ|
েতামােদর পােপর জনয্ আিম েতামােদর ধ্বংস করব|

14 েতামরা খােব, িকন্তু েতামােদর েপট ভরেব না|
েতামরা কু্ষধাতর্ এবং খািল অবস্থায় থাকেব|

েতামরা েলােকেদর িনরাপদ আশ্রেয় আনার েচষ্টা করেব|
িকন্তু েতামরা য়ােদর রক্ষা করেব, েলােক তােদরই তরবািরর আঘােত েমের েফলেব|

15 েতামরা েতামােদর বীজ বপন করেব;
িকন্তু েতামরা খাদয্ সংগ্রহ করেত পারেব না|

েতামরা েতামােদর জলপাই িপেষ েতল েবর করার েচষ্টা করেব,
িকন্তু েকান েতল পােব না|

েতামরা েতামােদর দ্রাক্ষা দলােব
িকন্তু িমষ্টি দ্রাক্ষারস পান করার জনয্ পযর্াপ্ত রস সংগ্রহ করেত পারেব না!

16 েকন? কারণ েতামরা অিম্রর িবিধ মানয্ কেরিছেল,
আহােবর পিরবার েযসব খারাপ কাজ কের, েতামরা েসইসব খারাপ কাজ কের থাক|
েতামরা তােদর িশক্ষামালা অনুসরণ কের থাক|

েসজনয্ আিম েতামােদর ধ্বংস হেত েদব|
েলােকরা এতই অবাক হেব েয িশস েদেব

যখন েদখেব েতামােদর শহর ধ্বংস হেচ্ছ|
তখন েতামরা আমার

েলােকেদর লজ্জা বহন করেব|

7
জনসাধারেণর খারাপ কােজ মীখা মানিসকভােব িবপযর্স্ত

1আিম মানিসকভােব িবপযর্স্ত
কারণ আিম েযন গাছ েথেক েপেড় েনওয়া ফেলর মেতা,
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েযসব দ্রাক্ষাগুেলা গাছ েথেক েতালা হেয় েগেছ িঠক তােদর মেতা|
খাবার জনয্ েকান দ্রাক্ষা েসখােন েনই|

যা আিম ভােলাবািস েসই নতুন গজােনা ডুমুর পযর্ন্ত েনই|
2আিম বলেত চাইিছ, সব িবশ্বাসী েলােকরা চেল েগেছ|

এই েদেশ আর েকান ভাল েলাক পেড় েনই|
প্রেতয্ক েলাক অপরেক হত্য়া করার জনয্ অেপক্ষা করেছ|

প্রেতয্ক বয্িক্ত তার ভাইেক ফঁােদ েফলার েচষ্টা করেছ|
3 েলােকরা এখন দুহােতই খারাপ কাজ করেত দক্ষ|

উঁচু পদস্থ কমর্চারীরা এখন ঘুষ চাইেছ|
িবচারকরা আদালেত তােদর মত পিরবতর্ েনর জনয্ টাকা িনেচ্ছ|

“গণমানয্ েনতারা” ভােলা এবং নয্ায় মতামত েদয় না|
তারা যা িকছু ইচ্ছা কের েসটাই করেছ|

4 এমনিক তােদর মেধয্ েয সবেচেয় ভাল
েসও জট পাকােনা কঁাটা েঝােপর েচেয় অেনক েবশী পঁয্াচােলা|

শািস্তর িদন আসেছ
ভাববাদীরা বেলিছল েয এই িদনিট আসেব;

েতামােদর পাহারাদারেদর* িদন এেস েগেছ|
এখন েতামরা শািস্ত পােব!

এখন েতামরা িবভ্রান্ত হেয় যােব!
5 েতামােদর প্রিতেবশীেক িবশ্বাস কেরা না!

বনু্ধেক িবশ্বাস কেরা না!
এমনিক েতামােদর স্ত্রীেদর সেঙ্গ ও েখালাখুিলভােব কথা বেলা না!
6 িনেজর বাড়ীর েলােকরাই মানুেষর শত্রু হেব|

পুত্র তার িপতােক সম্মান করেব না|
কনয্া তার মাতার িবরুেদ্ধ যােব|

একজন বধূ তার শ্বাশুড়ীর িবরুেদ্ধ যােব|

প্রভুই পিরত্রাতা
7 েসজনয্ আিম সাহাযয্ পাবার জনয্ প্রভুর িদেক তাকােবা!

আিম রক্ষা পাবার জনয্ আবার ঈশ্বেরর অেপক্ষা করেবা!
আমার ঈশ্বর আমার কথা শুনেবন|

8আমার পতন হেয়েছ িকন্তু শত্রু আমােক িনেয় উপহাস কেরা না!
আিম আবার উঠেবা|

এখন আিম অন্ধকাের বেস আিছ|
িকন্তু প্রভু আমার জনয্ আেলাকস্বরূপ হেবন|

প্রভু ক্ষমা কেরন
9 প্রভুর িবরুেদ্ধ আিম পাপ কেরিছলাম|

তাই িতিন আমার প্রিত কু্রদ্ধ হেয়িছেলন|
িকন্তু িতিন আদালেত আমার জনয্ আমার মামলায় তকর্ করেবন|

িতিন আমায় িনেদর্ াষ প্রমাণ করেবন
এবং আমােক আেলায় িনেয় আসেবন|

আিম তঁার নয্ায়পরায়ণতা েদখব|
* 7:4: পাহারাদার ভাববাদীেদর আর একিট নাম| এর েথেক েবাঝা যায় েয ভাববাদীরা িছল েসই প্রহরীেদর মত যারা শহেরর প্রাচীেরর
ওপর দঁািড়েয় থাকত এবং লক্ষয্ রাখত দূর েথেক েকান িবপদ আসেছ িকনা|
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10আমার শত্রুরা এটা েদেখ লিজ্জত হেব|
কারণ আমার েসই শত্রুরা আমােক বেলিছল,

“েতামার প্রভু ঈশ্বর েকাথায়?”
আিম তােক িনেয় মজা করব|

রাস্তার কাদার মেতা েলােকরা তার ওপর িদেয় েহঁেট যােব|

ইহুদীরা িফরেছ
11 সময আসেব যখন েতামার েদওয়ালগুেলা আবার েগঁেথ েতালা হেব|

েসই সমেয়, েদেশর সীমা দূের যােব বা পিরিধ বাড়েব|
12 েতামার েলােকরা েতামার েদেশ িফের আসেব|

তারা অশূর েথেক এবং িমশেরর শহরগুিল েথেক িফের আসেব|
েতামার েলােকরা িমশর

এবং ফরাৎ নদীর ওপার েথেক আসেব|
তারা পিশ্চম িদেকর সমুদ্র হেত

এবং পূবর্িদেকর পবর্ত হেত আসেব|

13 েদেশর অিধবাসীরা েদেশ বাস কের
তােদর মন্দ কােজর দ্বারা েদশ ধ্বংস করেছ|

14অতএব দণ্ড িদেয় েতামার েলাকজনেদর শাসন কর|
শাসন কর েতামােদর অিধকারভুক্ত েলাকজনেদর|

েসই পাল একাকী কিম্মর্ল পবর্েতর
মধয্বতীর্ বেন বাস করেছ|

েসই পাল আেগ েযমন বাশন এবং িগিলয়েদ বাস করত
এখনও েসই দুিট জায়গােতই বাস করেছ|

ইস্রােয়ল তার শত্রুেদর পরািজত করেব
15 আিম যখন েতামােদর িমশর েদশ েথেক েবর কের এেনিছলাম তখন অেনক অেলৗিকক কাজ

কেরিছলাম|
আিম ওইরকম আেরা অেনক অেলৗিকক ঘটনা েতামােদর েদখােবা|

16 বহুজািতর েলােকরা েসই অেলৗিকক ঘটনাগুেলা প্রতয্ক্ষ করেব
এবং তারা লিজ্জত হেব|

তারা প্রতয্ক্ষ করেব েয
তােদর “শিক্ত” তুলনায় িকছুই নয়|

তারা অবাক হেয় যােব এবং তােদর মুেখ হাত েদেব|
তারা িকছুই শুনেত চাইেব না|

17 সােপর মেতা তারা ধূেলােত বুেক ভর িদেয় যােব|
তারা ভেয় কঁাপেব|

তারা কীট পতঙ্গেদর মেতা
তােদর গতর্ েথেক মােঠ েবিরেয় আসেব
এবং আমােদর প্রভু ঈশ্বেরর কােছ এেস

তারা েতামােদর ভয় ও সম্মান করেব!

প্রভুর প্রশংসা
18 েতামার মেতা ঈশ্বর আর েকাথাও েনই|

তুিম েলােকরা অপরাধ হরণ কর|
েযসব েলাক েবঁেচ েগেছ তােদর ঈশ্বর ক্ষমা কেরন|
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িতিন িচরকােলর জনয্ রাগ কের থাকেবন না|
কারণ িতিন িবশ্বস্ত থাকেত ইচ্ছা কেরন|

19 প্রভু আবার িফের আসেবন এবং আমােদর আরাম েদেবন|
িতিন আমােদর অপরাধ চূণর্ কের েদেবন এবং আমােদর সমস্ত পাপ গভীর সমুেদ্রর মেধয্ ছঁুেড় েফেল
েদেবন|

20 ঈশ্বর যােকােবর প্রিত অটল থাকেবন|
দয়া কেরআপিনআপনার দয়া অব্রাহামেক েদখান েযমনিটআপিন বহুআেগআমােদর পূবর্পুরুষেদর
কােছ প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলন|
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নহূম ভাববাদীর পুস্তক

নীনবীর ওপর প্রভু খুবই কু্রদ্ধ
1 এই বইিটেত ইেল্কাশীয় নহূেমর দশর্ন রেয়েছ| নীনবী শহেরর সম্বেন্ধ এটা এক দুঃখজনক বাতর্ া|

2 প্রভু হেচ্ছন ঈষর্াপরায়ণ ঈশ্বর|
প্রভু েদাষী বয্িক্তেদর শািস্ত েদন|
শত্রুেদর ওপর তঁার েক্রাধ বজায় থােক|

3 প্রভু ৈধযর্য্শীল|
িকন্তু িতিন খুবই শিক্তশালী!

প্রভু েদাষী বয্িক্তেদর শািস্ত েদেবন|
িতিন তােদর মুক্ত হেয় চেল েযেত েদেবন না|

প্রভু খারাপ েলাকেদর শািস্ত েদবার জনয্ আসেছন|
িতিন তঁার ক্ষমতা েদখাবার জনয্ ঘূনীর্ হাওয়া এবং ঝড় বয্বহার করেবন|

প্রভু েমঘমালার ওপর িদেয় হঁােটন!
4 প্রভু সমুেদ্রর সেঙ্গ রূঢ়ভােব কথা বলেবন

এবং তা শুিকেয় যােব|
িতিন সমস্ত নদীগুিলেক শুিকেয় েদেবন!

কির্মল এবং বাশেনর উবর্র জিমগুিল ধীের ধীের শুকেনা এবং অনুবর্র হেয় যােব|
িলবােনােনর ফুলগুিল শুিকেয় ঝের যােব|
5 প্রভু আসেবন,

আর পবর্তগুিল ভেয় আেন্দািলত হেব
এবং উপপবর্তগুিল গেল যােব|

প্রভু আসেবন
এবং পৃিথবী ভেয় কঁাপেব|

পৃিথবী এবং পৃিথবীস্থ
প্রেতয্কিট েলাক ভেয় কঁাপেব|

6 েকান েলাকই প্রভুর ভয়ঙ্কর েক্রােধর সামেন দঁাড়ােত পারেব না|
তঁার েক্রােধর ভয়াবহতা েকউ সহয্ করেত পারেব না|

তঁার েক্রাধ আগুেনর মেতা জ্বলেব|
যখন িতিন আসেবন তখন পাথরগুেলা চূণর্িবচূণর্ হেয় যােব|

7 প্রভু মঙ্গলময়, সঙ্কেটর সময় আশ্রেয়র জনয্ িতিনই িনরাপদ স্থান|
েয সব েলাক তঁার ওপর আস্থা রােখ
িতিন তােদর যত্ন েনন|

8 িকন্তু িতিন সমূ্পণর্রূেপ তঁার শত্রুেদর ধ্বংস করেবন|
বনয্ার মত িতিন তােদর ধুেয় েদেবন|
িতিন তঁার শত্রুেদর অন্ধকাের তািড়েয় েদেবন|

9 প্রভুর িবরূেদ্ধ েতামরা েকন ষড়যেন্ত্রর পিরকল্পনা করছ?
িতিন এেকবাের ধ্বংস কের েদেবন,
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তাই িদ্বতীয় বােরর জনয্ আর িবপদ আসেব না|
10 েতামরা একিট পােত্রর নীেচ পুড়েছ

এমন একিট কঁাটােঝােপর মত সমূ্পণর্ভােব ধ্বংস হেব|
শুকেনা আগাছাগুিল েয ভােব তাড়াতািড় আগুেন পুেড় যায়,

েসই ভােবই েতামরা খুব তাড়াতািড় ধ্বংস হেব|

11অশূরীয়, একজন বয্িক্ত েতামার কাছ েথেক এেসেছ|
েস প্রভুর িবরূেদ্ধ অনয্ায় ষড়যন্ত্র কেরিছল এবং খারাপ উপেদশ িদেয়িছল|

12 ঈশ্বর িযহূদােক এই কথাগুিল বেলিছেলন:
অশূরীয়র েলাকেদর পুেরা সামিরক শিক্ত আেছ|
তােদর বহু ৈসনয্ আেছ

িকন্তু তােদর সবাইেক েকেট েফলা হেব|
তারা সবাই েশষ হেয় যােব|

আমার েলাকরা, আিম েতামােদর যন্ত্রণা িদিচ্ছ,
িকন্তু আিম েতামােদর আর কষ্ট েভাগ করেত েদব না|

13 এখন আিম অশূরীয় ক্ষমতা েথেক েতামােদর সবাইেক মুিক্ত েদেবা|
আিম েতামােদর কঁাধ েথেক েসই েযায়াল সিরেয় েদেবা েয

শৃঙ্খলগুিল েতামােদর ধের েরেখেছ েসগুিল আিম িঁছেড় েফলব|

14 েহ অশূেরর রাজা, প্রভু েতামার সম্বেন্ধ এই আেদশ িদেয়েছন;
েতামার নাম ধের রাখবার জনয্ একজন উত্তরপুরুষ তুিম পােব না|

আিম েতামার মিন্দের েখাদাই করা মূির্ত
এবং ধাতব মূির্তগুিল ধ্বংস কের েদেবা|

আিম েতামার জনয্ কবর ৈতরী করিছ|
কারণ শীঘ্রই েতামার েশষ সময় আসেছ|

15 িযহূদা, েদেখা ওিদেক েদেখা,
পবর্তগুেলার ওপর িদেয় একজন আসেছ সুসমাচার িনেয় একজন বাতর্ াবাহক আসেছ,
েস বলেছ, ওখােন শািন্ত রেয়েছ িযহূদা তুিম েতামার িবেশষ উৎ সেবর িদনগুেলা পালন কেরা

িযহূদা েয কাজগুিল তুিম করেব বেল
প্রিতজ্ঞা কেরিছেল েসগুেলা কেরা

ঐ খারাপ েলাকরা আবার এেস েতামােক আক্রমণ করেব না
কারণ েসই সব খারাপ েলাকগুেলা ধ্বংস হেয় েগেছ!

2
নীনবী ধ্বংস হেব

1 একজন শত্রু েতামােক আক্রমণ করার জনয্ আসেছ|
েসজনয্ েতামার শহেরর শক্ত জায়গাগুিলেক পাহারা দাও|
রাস্তায় নজর রােখা|

যুেদ্ধর জনয্ ৈতরী হও|
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সংগ্রােমর জনয্ প্রস্তুত হও!
2 হঁয্া, প্রভু যােকােবর মাহাত্ময্ পােল্ট েদেবন|

তার শ্রী ইস্রােয়েলর মেতাই হেব|
শত্রুরা তােদর ধ্বংস কেরেছ

এবং তােদর দ্রাক্ষা েক্ষতগুিল ধ্বংস কেরেছ|

3ঐসব ৈসনয্েদর বমর্গুেলা লাল|
তােদর উির্দগুেলা উজ্জ্বল লাল|

তােদর রথগুেলা যুেদ্ধর জনয্ সাির িদেয় দঁািড়েয় আেছ
এবং আগুেনর িশখার মেতা চক্ চক্ করেছ
এবং তােদর েঘাড়াগুেলা যাবার জনয্ প্রস্তুত|

4 রথগুেলা রাস্তার ওপর উন্মৎেতর মত এেগােচ্ছ|
প্রশস্ত জায়গায় তারা হুেড়াহুিড় কের সামেন েপছেন যােচ্ছ|

তােদর জ্বলন্ত মশােলর মেতা চক্ চেক েদখােচ্ছ|
এক জায়গা েথেক আর এক জায়গায় িবদুয্েতর মেতা ঝলেস উঠেছ!

5 শত্রু পক্ষ তার সব েথেক ভােলা ৈসনয্েদর ডাকেছ|
িকন্তু েদৗেড় েযেত িগেয় তারা েহঁাচট খােচ্ছ|

তারা প্রাচীেরর িদেক েদৗেড়
এবং অবেরাধ যন্ত্র বসােচ্ছ|

6 িকন্তু নদীর ধােরর দরজাগুেলা েখালা রেয়েছ
এবং শত্রুরা এর মেধয্ িদেয় বনয্ার মত প্রেবশ কের রাজার বাড়ী ধ্বংস করেছ|

7 এরা রাণীেক িনেয় চেল যািচ্ছল|
তার ক্রীতদাসীরা ঘুঘু পাখীর মত দুঃেখ িবলাপ করিছেলা|
দুঃখ েবাঝাবার জনয্ তারা তােদর বুক চাপড়ািচ্ছল|

8 নীনবীর অবস্থা জলাশেয়র মত,
যার জল নদর্ মা িদেয় বেয় চেল যােচ্ছ|

জনসাধারণ তীব্রস্বের গজর্ ন করেছ, “থােমা! পািলেয় েযও না!”
িকন্তু তােত েকান ভােলা ফল হচ্ছ না?

9 ৈসনয্রা, েতামরা যারা নীনবী ধ্বংস কেরেছা,
তারা রূেপা িনেয় যাও,

েসানা িনেয় যাও েনবার অেনক িকছু আেছ
এখােন অেনক সম্পদ আেছ|

10 এখন নীনবী শূনয্|
সব িজিনষই চুির হেয় েগেছ|
শহরিট ধ্বংস হেয়েছ|

জনসাধারণ তােদর সাহস হািরেয়েছ|
তােদর হৃদয় ভেয় গেল যােচ্ছ,
তােদর হঁাটুগুেলা ঠক-ঠক শেব্দ কঁাপেছ|
তােদর শরীর কঁাপেছ,
তােদর মুখ ভেয় সাদা হেয় েগেছ|
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11 িসংেহর গুহাস্বরূপ নীনবী এখন েকাথায়
েযখােন পুরুষ এবং স্ত্রী-িসংহরা থাকত?
তােদর িশশুরা ভয় েপত না|

12 িসংহ (নীনবীর রাজা) তার বাচ্চােদর
এবং িসংহেক খাওয়াবার জনয্ বহু েলাক হতয্া কেরেছ|

েস তার গুহা (নীনবী) মনুষয্েদহ িদেয় ভের িদেয়িছল|
েয নারীেদর েস হতয্া কেরিছল তােদর েদহগুিল িদেয় তার গুহা পূণর্ কেরেছ|

13 সবর্শিক্তমান প্রভু বেলেছন,
নীনবী, আিম েতামার িবরূেদ্ধ!
আিম েতামার রথগুেলােক জ্বািলেয় েদব|

যুেদ্ধ আিম েতামার িসংহ শাবকেদর েমের েফলব|
তুিম পৃিথবীেত কাউেক িশকার করেত সমথর্ হেব না|

েলাকরা আর কখেনাই েতামার দূতেদর কাছ েথেক েকান খারাপ খবর শুনেব না|

3
নীনবীর পেক্ষ খারাপ সংবাদ

1 েসই খুেনেদর শহেরর পেক্ষ এটা খুবই খারাপ হেব|
নীনবী এমনই এক িমথয্ায় পূণর্ শহর|

অনয্ েদশ েথেক িনেয় আসা িজিনষ িদেয় এ শহর ভির্ত্ত করা হেয়েছ|
শহরিট হতয্া ও লুঠ করা েথেক কখনও িবরত হয় না|

2 েতামরা চাবুক মারার শব্দ,
চাকার শব্দ,

েঘাড়ােদর টগবিগেয় যাবার শব্দ
এবং রথগুেলার লািফেয় যাবার শব্দ শুনেত পােচ্ছা|

3অশ্বােরাহী ৈসনয্রা আক্রমণ করেছ;
তােদর তরবািরগুেলা জ্বল-জ্বল কের উঠেছ
এবং তােদর বশর্াগুেলা চকচক করেছ!

েসখােন অেনক মৃত মানুেষর েদহ,
মৃতেদহগুিল স্তুপীকৃত, এতগুিল েদহ েয েগানা যায় না|
েলাকরা মৃতেদহগুিলর ওপর েহঁাচট েখেয় পড়েছ|

4 নীনবীর জনয্ই এই সব িকছু ঘেটেছ|
নীনবী িঠক েযন েবশয্ার মেতা েয কখেনাই িকছু পায়িন|
েস আেরা আেরা েচেয়েছ|

েস িনেজেক বহু জািতর কােছ িবক্রী কের িদেয়িছল|
তার মায়াবী যাদু িদেয় েস তােদর তার দাস বািনেয় েফেলেছ|

5 সবর্শিক্তমান প্রভু বেলেছন,
“নীনবী, আিম েতামার িবরূেদ্ধ,
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আিম েতামার জামাকাপড় েতামার মুেখর ওপর তুেল েদেবা|*
আিম অনয্ জািতেদর কােছ েতামার নগ্ন েদহ েদখােবা|

ঐ রাজয্গুেলা েতামার লজ্জা েদখেব|
6আিম েতামার ওপর েনাংরা িজিনষ ছঁুেড় েদেবা|

আিম েতামার সেঙ্গ ঘৃণয্ আচরণ করেবা|
েলােক েতামােক েদেখ হাসেব|

7 েতামােক েদেখ প্রেতয্েকই চমেক উঠেব|
তারা বলেব, �নীনবী ধ্বংস হেয়েছ|

েক তার জনয্ কঁাদেব�
আিম জািন, নীনবী েতামােক সান্ত্বনা েদবার জনয্

কাউেক পাওয়া যােব না|”

8 নীনবী, তুিম িক নীল নেদর কুেল অবিস্থত থীেব্সর েচেয় ভােলা? না| থীবেসর চািরিদেকও জল িছল|
থীবস্ তার শত্রুেদর হাত েথেক রক্ষা পাওয়ার জনয্ এই জলই বয্বহার করত| আত্মরক্ষার েদওয়ােলর মত
েস েসই জল বয্বহার করত| 9 কূশ এবং িমশর থীব্সেক অেনক সামথর্য্ যুিগেয়িছল| সুদান এবং িলবীয়া
তােক সমথর্ন কেরিছল| 10 িকন্তু থীবস্ পরািজত হেয়িছল| তার অিধবাসীেদর িবেদেশ কেয়দী িহেসেব
িনেয় যাওয়া হেয়িছল| রাস্তার প্রেতয্ক েমােড় ৈসনয্রা নীনবীর েছাট েছাট বাচ্চােদর েমের েফেলিছল| তারা
ঘঁুিট েচেল েদেখিছল েকান্ গণয্মানয্ বয্িক্তেদর কারা ক্রীতদাস কের রাখেব| তারা থীবেসর সব গণয্মানয্
বয্িক্তেদর েশকল িদেয় েবঁেধিছল|

11 েসজনয্ নীনবী মাতাল েলাকেদর মেতা েতামারও পতন হেব| তুিম লুেকাবার েচষ্টা করেব| শত্রুেদর
হাত েথেক িনেজেক দূের রাখার জনয্ তুিম একিট িনরাপদ স্থান খঁুজেব| 12 িকন্তু নীনবী েতামার সমস্ত
শিক্তশালী জায়গাগুিল ডুমুর গােছর মত হেব| নতুন ডুমুরগুিল যখন পােক, একজন েলাক আেস আর
গাছিটেক নাড়া েদয়| ডুমুরগুিল েসই েলাকিটর মুেখর মেধয্ িগেয় পেড়| েস েসগুেলা েখেয় েফেল আর
ডুমুরগুেলা ঐখােনই েশষ|

13 নীনবী, েতামার সব েলাক েযন স্ত্রীেলােকর মত এবং শত্রুপেক্ষর ৈসনয্রা তােদর িনেয় যাওয়ার
জনয্ প্রস্তুত| েতামােদর েদেশর দরজাগুেলা শত্রুেদর ঢুেক পড়ার জনয্ প্রশস্তভােব েখালা| ফটকগুিলর
আড়াআিড় কােঠর গরাদগুেলা পুেড় িগেয়িছল|

14 জল িনেয় এেস েতামার নগেরর েভতর জিমেয় েরেখ দাও| েকন? কারণ শত্রুপেক্ষর ৈসনয্রা
েতামার শহেরর চারিদক িঘের েফলেব| তারা েকান েলাকেক নগেরর মেধয্ খাবার অথবা জল আনেত
েদেব না| েতামার প্রিতরক্ষাগুিলেক আেরা শিক্তশালী কের গেড় েতােলা| েবিশ ইঁট বানােনার জনয্ মািট
নাও| চূন, বািল, সুরিক েমশাও| ইঁট ৈতরী করবার জনয্ চুল্লী েজাগাড় কর! 15 েতামরা শুধু এসব কাজই
করেত পােরা, িকন্তু আগুন েতামােদর সমূ্পণর্বূেপ ধ্বংস করেব| এবং তরবািরই েতামােদর হতয্া করেব|
েতামােদর েদশােক এমন েদখােব েযন পঙ্গপােলর ঝঁাক এেস সব েখেয় িনেয়েছ|
নীনবী ফিড়ংএর ঝঁােকর মত, পঙ্গপােলর দেলর মত েবেড় চেলিছল| 16 বহু বয্বসায়ী েলাক েতামার

কােছ আেছ যারা নানা জায়গায় িগেয় িজিনষ েকেন| তারা েযন আকােশর নক্ষেত্রর মত অসংখয্| তারা
েযন পঙ্গপােলর মত, যারা েখেত আেস েয পযর্ন্ত না সব েশষ হয়| তারপর তারা েছেড় যায়| 17 এবং
েতামার সরকারী কমর্কতর্ ারাও পঙ্গপােলর মত| তারা ঠাণ্ডার িদেন পাথেরর েদওয়ােল বসা পঙ্গপােলর মত|
যখন সূযর্ উেঠ পাথরগুেলা গরম হয় তখন সব পঙ্গপালগুেলা উেড় যায় এবং েকউ জােন না তারা েকাথায়
যায়! েতামার সরকারী কমর্চারীরাও িঠক ঐরকম|

18 অশূেরর রাজা, েতামার েমষপালকরা গভীরভােব ঘুিমেয় পেড়েছ| েসইসব শিক্তশালী েলাকরা
ঘুেমােচ্ছ এবং এখন েতামার েমেষর দল (েলাকরা) পবর্েতর চািরিদেক ঘুের েবড়ােচ্ছ| তােদর িফিরেয়
* 3:5: আিম � েদেবা িহব্রুেত এিট একিট কথার েখলা| িহব্রু শব্দিটর অথর্ এটাও হয়, “একটা েদশেক ধ্বংস করা এবং তার েলাকগুিলেক
বন্দী কের অনয্ েদেশ িনেয় যাওয়া|”
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আনার জনয্ েকান েলাকই েনই| 19 নীনবী, তুিম খারাপভােব আঘাত েপেয়েছা| েকান িকছুই েতামার আঘাত
সারােত পারেব না| যারাই েতামার ধ্বংেসর কথা েশােন, তারা হাততািল েদয়| তারা সবাই খুশী| েকন? কারণ
তুিম সব সময় েয সব বয্থা িদেয় থােকা তা তারা সবাই অনুভব কেরেছ!
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হবকূ্কক ভাববাদীর পুস্তক

ঈশ্বেরর কােছ হবকূ্কেকর অিভেযাগ
1 এই বাতর্ ািট ভাববাদী হবকূ্ককেক েদওয়া হেয়িছল|
2 প্রভু, আিম আপনার কােছ িচৎকার কের ক্রন্দন কেরই চেলিছ| কখন আপিন আমার কথা শুনেবন?

আিম অতয্াচােরর িবষয় আপনার কােছ েকঁেদিছলাম| িকন্তু আপিন আমােক সাহাযয্ করবার জনয্ িকছুই
কেরনিন| 3 েলােক িজিনস চুির করেছ এবং অনয্েদর আঘাত করেছ| জনসাধারণ তকর্ এবং মারামাির
করেছ| এই সব ভয়ঙ্কর িজিনস েকন আপিন আমােক েদখােচ্ছন? 4 িবিধ দুবর্ল এবং েসটা জনসাধারেণর
কােছ নয্ায়িবচার আেন না| অসৎ  েলাকরা ভােলা েলােকর িবরুেদ্ধ যুেদ্ধ জয়ী হয়| েসজনয্ িবিধ
পক্ষপাতশূনয্ নয়| নয্ায়িবচার আর জয়লাভ করেছ না|

হবকূ্কেকর কােছ ঈশ্বেরর উত্তর
5 প্রভু উত্তর িদেয়িছেলন, “অনয্ানয্ জািতগুিলর িদেক তািকেয় েদেখা| তােদর ভােলাভােব লক্ষয্ কর,

তাহেল তুিম আশ্চযর্য্ হেয় যােব| আিম েতামার জীবনকােল এমন িকছু করব যা েতামােক িবস্ময়ািভভূত
করেব| েসটা িবশ্বাস করবার জনয্ েতামােক তা অবশয্ই েদখেত হেব| েতামােক েস িবষেয় েকউ বলেল
েতামার িবশ্বাস হেব না| 6আিম বািবলবাসীেদর শিক্তশালী জািতেত পিরণত করেবা|ঐসব মানুষরা খুবই নীচ
এবং শিক্তশালী েযাদ্ধা| তারা পৃিথবীর এক প্রান্ত েথেক অপর প্রােন্ত দািপেয ঘুের েবড়ায়| অপেরর ঘরবািড়
ও শহরগুিল তারা অিধকার কের েনেব| 7 বািবেল েলাকরা অনয্ানয্ েলাকেদর ভয় েদখােব| বািবলবাসীরা
যা চায় তাই করেব এবং েযখােন েযেত চাইেব েসই খােনই যােব| 8 তােদর েঘাড়াগুেলা িচতাবােঘর েচেয়
অেনক দ্রুতগামী হেব; সূযর্ােস্তর সমেয়র েনকেড়র েচেয়ও তারা েবশী িনষু্ঠর হেব| তােদর েঘাড়সওয়াররা
অেনক দূেরর েদশ েথেকআসেব| কু্ষধাতর্ ঈগল েযমন আচমকা েছঁা েমের আকাশ েথেক েনেম আেস েসই
রকম তারা তােদর শত্রুেক দ্রুত আক্রমণ করেব| 9 তারা সবাই একিট িজিনস চায়, েসটা হেচ্ছ, িহংসাত্মক
কাযর্কলাপ| মরুভূিমর তীব্র হাওয়ার মেতা তােদর ৈসনয্রা দ্রুত কুচকাওয়াজ কের যােব| বািবেলর ৈসনয্রা
বালু কণার মত অসংখয্ েলাকেক বন্দী কের েনেব|

10 “বািবল ৈসনয্রা অনয্ জািতর রাজােদর েদেখ হাসেব| িবেদশী শাসকরা তােদর কােছ ঠাট্টার মেতা
মেন হেব| বািবল ৈসনয্রা শহেরর লম্বা এবং শক্ত েদওয়াল েদেখ হাসেব| ৈসনয্রা উঁচু েদওয়ােলর চূেড়া
পযর্ন্ত সহেজই মািটর রাস্তা ৈতরী কের সহেজই শহরগুিলেক পরাস্ত করেব| 11তারপর তারা অনয্ানয্ শহেরর
িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করবার জনয্ বাতােসর মত এিগেয় যােব| একিট মাত্র িবষয় বা বািবলীয়রা উপাসনা করেব তা
হল তােদর শিক্ত|”

হবকূ্কেকর িদ্বতীয় অিভেযাগ
12 এর পর হবকূ্কক বলেলন, “প্রভু, আপিনই হেচ্ছন অনন্তকালীন জীিবত প্রভু|

আপিনই আমার পিবত্র ঈশ্বর িযিন অমর|
প্রভু, যা করা উিচৎ তাই করেত আপিনই বািবলীয়েদর সৃষ্টি কেরেছন|

আমােদর িশলা, িযহূদাবাসীেদর শািস্ত েদওয়ার জনয্ আপিন তােদর সৃষ্টি কেরেছন|
13আপনার েচাখগুিল খুবই শুদ্ধ!

আপিন িক কের মেন্দর িদেক তাকােত পারেবন?
েলাকরা েয পাপ কের তা আপিন সহয্ করেত পােরন না|

তাহেল ঐ অসৎ েলাকরা েয জয়ী হেচ্ছ তা আপিন িক কের েদখেবন?
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আপিন যখন েদেখন েয ভােলা েলাকরা আমােদর েচেয়ও দুষ্ট েলাকেদর দ্বারা পরািজত হেচ্ছ
তখন েকন েকান প্রিতকার কেরন না?

14আপিন মানুষেক েযন সমুেদ্রর মেধয্ মােছর মত ৈতরী কেরেছন|
তারা েযন েনতািবহীন েছাট েছাট সামুিদ্রক জীব|

15 শত্রু বঁড়িশ এবং জাল িদেয় তােদর সবাইেক ধরেছ|
শত্রু তােদর জাল িদেয় ধের েটেন িনেয় যােচ্ছ

এবং শত্রু যা ধরেছ তােত খুবই খুশী|
16 তার জাল তােক ধনী েলােকর মেতা জীবনধারন করেত

এবং সব েথেক ভাল খাবার উপেভাগ করেত সাহাযয্ করেছ|
েসজনয্ শত্রু তার জালেক পূেজা কের|

তার জালেক সম্মান েদওয়ার জনয্ উৎসগর্ আর ধূপ-ধূেনা েদয়|
17 েস িক জাল িদেয় সম্পদ সংগ্রহ করার অিভযান চািলেয় যােব?
েস িক েকান করুণা না কের েলাকেক ধ্বংস কের যােব?

2
1 “আিম প্রহরীর মেতা দঁািড়েয় থাকেবা এবং লক্ষয্ রাখেবা|

প্রভু আমােক িক বলেবন তা েদখার জনয্ আিম অেপক্ষা করেবা|
িতিন িক ভােব আমার প্রেশ্নর উত্তর েদন তা জানবার জেনয্ আিম অেপক্ষা করেবা|”

ঈশ্বর হবকূ্ককেক উত্তর িদেলন
2 প্রভু আমােক উত্তর িদেলন, “আিম েতামােক যা েদখাই তা েলেখা| যােত েলাকরা সহজভােব পড়েত

পাের তার জনয্ পিরষ্কার অক্ষের িলখেব| 3 এই বাতর্ ািট ভিবষয্েতর এক িবেশষ সমেয়র জনয্| এই বাতর্ ািট
ভিবষয্েতর এক িবেশষ সমেয়র জনয্| এই বাতর্ ািট সমািপ্ত সম্পেকর্ | এটা সিতয্ই ঘটেব| মেন হেত পাের েয
সময়টা কখনও আসেব না| িকন্তু ৈধযর্য্ ধেরা এবং এর জনয্ অেপক্ষা কেরা| েসই সময় আসেব, েদরী হেব
না| 4 যারা শুনেত আগ্রহী নয়, তােদর এই বাতর্ ািট সাহাযয্ করেব না: িকন্তু েয বয্িক্ত িঠক কাজ কের েস
তার আনুগেতয্র জনয্ েবঁেচ থােক|”

5ঈশ্বর বলেলন, “মদ একজন েলাকেক েবাকা বানােত পাের| একই ভােব, একজন শিক্তশালী েলােকর
গবর্ তােক েবাকা বানােত পাের; িকন্তু েস শািন্ত পােব না| মৃতুয্র মত, েস কখনও সন্তুষ্ট থাকেব না| েস
অনয্ানয্ জািতেদর পরাস্ত করার জনয্ লড়াই চািলেয় যােব| েস ওই সব েলাকেদর বন্দী কের িনেয় যাবার
কাজ চািলেয় যােব| 6 িকন্তু খুব শীঘ্রই ওই সব েলাকরা তােক েদেখ হাসেব| তারা তার পরািজত হবার
বয্াপারটা গল্প কের বলেব| তারা হাসেব আর বলেব, �হায়ের! মানুষটা এত িকছু িজিনস িনেয়ও েসগুিল
তার কােছ রাখেত পারেব না| েস ঋণ সংগ্রহ কের িনেজেক ধনী কের তুেলিছল|�

7 “শিক্তশালী পুরুষ, তুিম েলােকর কাছ েথেক অথর্ িনেয়ছ| এক িদন ওই েলাকরা সেচতন হেয় উঠেব
এবং িক ঘেটেছ তা বুঝেত পারেব| তখন তারা েতামার িবরুেদ্ধ দঁাড়ােব| তখন তারা েতামার কাছ েথেক
িজিনসপত্র িনেয় েনেব এবং তুিম খুবই ভয় েপেয় যােব| 8 তুিম বহু জািতর কাছ েথেক িজিনস চুির কেরছ
েসজনয্ ওই েলাকরা েতামার কাছ েথেক অেনক িকছু িনেয় েনেব| তুিম বহু েলাকেক হতয্া কেরছ| তুিম
বহু জায়গা এবং শহর ধ্বংস কেরছ| েসখানকার সব েলাকেদর হতয্া কেরছ|

9 “হঁয্া, অনয্ায় কাজ কের েয ধনী হেচ্ছ তার পেক্ষ েসটা খুবই খারাপ হেব| েসই েলাকিট িনরাপদ
জায়গায় বঁাচার জনয্ ওই কাজগুিল করেছ| েস ভাবেছ েয তার কাছ েথেক অনয্ েলাকেদর চুির করা
েস বন্ধ করেব; িকন্তু তার ভােগয্ খারাপ ঘটনাই ঘটেব| 10 “তুিম বহু েলাকেক ধ্বংস করার পিরকল্পনা
কেরছ; িকন্তু ঐ সকল পিরকল্পনায় তুিমই লিজ্জত হেব| তুিম অেনক মন্দ কাজ কেরছ এবং তুিম েতামার
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জীবনটােকই হারােব| 11 পাথেরর েদওয়ালগুিল েতামার িবরুেদ্ধ িচৎকার কের উঠেব| এমনিক, েতামার
িনেজর বাড়ীর কােঠর ছােদর কিড়-বরগাগুেলাও স্বীকার করেব েয তুিম অনয্ায় কেরছ|

12 “েয েনতারা অনয্ায় কাজ কের এবং নগর িনমর্াণ করেত েলাকেদর হতয্া কের তােদর পেক্ষ এটা
খুবই খারাপ হেব| 13সবর্শিক্তমান প্রভু িঠক কেরেছন েয এই েলাকরা িনমর্ােণর জনয্ েয কাজ কেরেছ তার
সব িকছু আগুেন ধ্বংস করেবষ তােদর সব পিরশ্রম বৃথাই যােব| 14তখন প্রভুর মিহমার কথা সব জায়গার
েলাকরা জানেত পারেব| সমুদ্র েথেক জল েযমন ছিড়েয় যায় েসই রকম ভােব এই খবরটাও চািরিদক
ছিড়েয় যােব| 15 েতামরা যারা সুরাপান কিরেয় েতামােদর প্রিতেবশীেদর মাতাল কের দাও তােদর খুব
খারাপ পিরণিত হেব| রােগর েচােট েতামােদর প্রিতেবশীেদর মাতাল করেত েতামরা েতামােদর দ্রাক্ষারস
েঢেল দাও যােত েতামরা তােদর উলঙ্গ অবস্থায় েদখেত পাও|

16 “িকন্তু েসই েলাকিট প্রভুর েক্রাধ কােক বেল তা জানেত পারেব| েসই েক্রাধ প্রভুর ডান হােতর এক
কাপ িবেষর মেতা| েসই েলাকিট েসই েক্রােধর স্বাদ েনেব এবং মাতাল েলােকর মেতাই মািটর ওপর পেড়
যােব|

“অসৎ শাসক, তুিম েসই কাপ েথেক িবষ পান করেব| তুিম লজ্জা পােব, সম্মান নয়| 17 তুিম িলবােনােন
বহু েলাকেক আঘাত কেরেছা| তুিম েসখান েথেক বহু জীবজন্তু চুির কেরেছা| তাই তুিম, যারা মারা েগেছ
েসই েলাকেদর কারেণ এবং ঐ েদেশ তুিম েয খারাপ কাজ কেরিছেল তার জনয্ ভয় পােব| ওই শহেরর
প্রিত এবং েসখােন বসবাসকারী জনগেণর প্রিত তুিম েয সব মন্দ কাজ কেরিছেল তার জনয্ তুিম ভীত
হেব|”

মূির্ত্ত সম্বেন্ধ বাতর্ া
18 েসই েলাকিটর ভ্রান্ত েদবতা তােক সাহাযয্ করেব না| কারণ েসটা েকবল মূির্ত্তই যা ধাতু িদেয় েমাড়া|

এটা েকবল মাত্রই মূির্ত্ত| েস জনয্ েয েলাকিট মূির্ত্ত ৈতরী কেরেছ েস মূির্ত্তর কাছ েথেক সাহাযয্ পাবার আশা
করেত পাের না| েসই মূির্ত্তিট কথাও বলেত পাের না| 19 এটা েসই েলাকিটর পেক্ষ খুবই খারাপ হেব েয
কােঠর মূির্ত্তেক বেল, “উেঠ পেড়া!” এটা েলাকিটর পেক্ষ খুবই খারাপ হেব েয, েয পাথর কথা বলেত
পাের না তােক বেল, “েজেগ ওেঠা!” এসব িজিনস তােক সাহাযয্ করেত পারেব না| েসই মূির্ত্তিট হয়েতা
েসানা এবং রূেপার দ্বারা আবৃত হেত পাের িকন্তু েসই মূির্ত্তেত েকান প্রাণ েনই|

20 িকন্তু প্রভু হেলন অনয্ রকম! প্রভু তঁার পিবত্র মিন্দের আেছন| েস জনয্ সমস্ত পৃিথবী িনস্তব্ধ হেব
এবং প্রভুর সামেন সম্মান প্রদশর্ন করেব|

3
হবকূ্কেকর প্রাথর্না

1 িশিগেযােনােতর ওপর ভাববাদী হবকূ্কেকর একিট প্রাথর্না|

2 প্রভু, আিম আপনার সম্বেন্ধ শুেনিছ|
প্রভু, অতীেত আপিন েয শিক্তশালী কাজগুেলা কেরেছন তার সম্বেন্ধ আিম অিভভূত হেয় েগিছ|

এখন আমার প্রাথর্না এই েয, আপিন আমােদর এই সময়ও মহৎ  কাজ করুন|
অনুগ্রহ কের আমােদর এই বতর্ মান কােলও আপিন ঐ কাজগুেলা করুন|

িকন্তু আপনার কােজর উৎেতজনার মেধয্ আমােদর কৃপা করবার কথাও মেন রাখেবন|

3 ঈশ্বর ৈতমন পবর্ত েথেক আসেছন|
েসই পিবত্র জন পারণ পবর্ত েথেক আসেছন|
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প্রভুর মিহমা স্বগর্েক আচ্ছাদন কের|
তঁার প্রশংসায় পৃিথবী পূণর্ হয়|

4 তঁার হাত েথেক তীব্র, উজ্জ্বল আেলার রিশ্মর ছটা েবিরেয় আসেছ|
েসই হােতর মেধয্ এক রকম ক্ষমতাও লুিকেয় রেয়েছ|

5 মহামারী তঁার আেগ আেগ চেলেছ
এবং ধ্বংসকারীরা তঁার িপছেন অনুসরণ করেছ|

6 প্রভু দঁািড়েয় পৃিথবীর িবচার করেলন|
িতিন সমস্ত জািতর েলাকেদর িদেক দৃষ্টিপাত করেলন
এবং তােদর ভেয় িশহিরত করেলন|

বহু বছর ধের েয পবর্তগুেলা দৃঢ়ভােব দঁািড়েয়িছল;
তারা টুকেরা টুকেরা হেয় েভেঙ্গ পেড়েছ|

বহু পুরােনা পুরােনা পাহাড়গুেলা পেড় েগল|
ঈশ্বর সব সময় এই রকমই|

7আিম কুশন শহরগুিলেক িবপিত্তর মেধয্ েদেখিছলাম|
িমিদয়েনর েদশিট ভেয় কঁাপিছল|

8 প্রভু, আপিন িক নদীগুিলর উপর কু্রদ্ধ হেয়িছেলন?
জলেস্রােতর ওপর আপিন িক কু্রদ্ধ হেয়িছেলন?

সমুেদ্রর প্রিত আপিন িক কু্রদ্ধ হেয়িছেলন?
আপিন যখন েঘাড়া এবং রেথর ওপর চেড় জয়ী হেয়িছেলন তখন আপিন িক কু্রদ্ধ হেয়িছেলন?

9আপিন আপনার েকাষ েথেক ধনুক েবর কেরন|
সন্তুষ্ট না হওয়া পযর্ন্ত আপিন আপনার তীর বয্বহার কেরন|

নদী দ্বারা আপিন পৃিথবী িবভক্ত কেরন|
10 পাহাড়গুেলা আপনােক েদেখিছল এবং েকঁেপ উেঠিছল|

জল জিমর ওপর িদেয় বেয় িগেয়িছল|
সমুেদ্রর জল গজর্ ন কেরিছল
েযন েস জিমর ওপর তার ক্ষমতা হািরেয় েফেলিছল|

11 সূযর্ এবং চন্দ্র তােদর উজ্জ্বলতা হািরেয়িছল|
তারা যখন িবদুয্েতর উজ্জ্বল ঝলক েদেখিছল, তখন তারা তােদর ঔজ্জ্বলয্ হািরেয় েফেলিছল|
েসই িবদুয্েতর ছটা বাতােসর মেধয্ ছঁুেড় েদওয়া বল্লম এবং তীেরর মেতা েদখািচ্ছল|

12 কু্রদ্ধ হেয় আপিন পৃিথবীর ওপর দুবর্ার ভােব েহঁেটিছেলন
এবং জািতগণেক শািস্ত িদেয়িছেলন|

13আপিন আপনার েলাকেদর রক্ষা করার জনয্ এেসেছন|
আপিন আপনার মেনানীত রাজােক জেয়র জনয্ েনতৃত্ব িদেত এেসেছন|

আপিন েদেশর নগণয্তম বয্িক্ত েথেক
সব েচেয় গনয্মানয্ বয্িক্ত পযর্ন্ত
প্রেতয্ক দুষ্ট পিরবােরর েনতােক হতয্া কেরেছন|

14আপিন ৈসনয্েদর মস্তক
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তােদর িনেজেদর তীর দ্বারা িবদ্ধ কেরিছেলন,
যারা ঘূির্ণঝেড়র মত উেড় এেসিছল

আমােদর িছন্নিভন্ন করার জনয্|
েকউ েযমন একিট দিরদ্র বয্িক্তেক েগাপেন েখেয় েফেল, িঠক েযমন একিট বনয্ জন্তু তার গুহায় কের,

আপিন েসই ভােব উৎসব উদযাপন করেলন|
15 িকন্তু আপনার েঘাড়াগুেলা গভীর জেলর মেধয্

আেলািড়ত কের ছুেট িগেয়িছল|
16আিম এই গল্প শুেন খুব উেত্তিজত হেয়িছলাম|

আিম েজাের িশস্ িদেয়িছলাম!
আিম আমার হােড়র মেধয্ দুবর্লতা অনুভব কেরিছলাম|

আিম েসখােন কঁাপেত কঁাপেত দঁািড়েয়িছলাম|
তাই ধ্বংেসর িদেনর জনয্ আিম ৈধযর্য্ ধের অেপক্ষা করব,

যখন তারা েলাকেদর আক্রমণ করেব|

সবর্দা প্রভুেত আনন্দ কেরা
17 হয়েতা ডুমুর গােছ ডুমুর বৃিদ্ধ পােব না|

দ্রাক্ষাগােছ দ্রাক্ষা হেব না|
জলপাইগােছ জলপাই জন্মােব না|

মােঠ শসয্ হেব না|
েখঁায়াড়গুেলােত হয়েতা েকান েমষ থাকেব না|

েকান গবািদ পশু হয়েতা েগালাবাড়ীগুেলােত থাকেব না|
18 িকন্তু আিম তবু প্রভুেত আনন্দ করব|

েয ঈশ্বর আমার পিরত্রাতা, আিম তােত আনন্দ করেবা|

19 প্রভু, আমার সদাপ্রভু, আমােক শিক্ত েদন|
হিরেণর মেতা দ্রুত েদৗড়বার জনয্ িতিন আমােক সাহাযয্ কেরন|
িতিন আমােক পাহােড়র ওপের িনরাপেদ চালনা কেরন|

সঙ্গীত পিরচালেকর প্রিত, আমার তারবােদয্|
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সফিনয় ভাববাদীর পুস্তক
1 প্রভু এই বাতর্ ািট সফিনয়েক িদেয়িছেলন| আেমােনর পুত্র েযািশয় যখন িযহূদার রাজা, েসই সমেয়

সফিনয় এই বাতর্ ািট েপেয়িছেলন| সফিনয় িছেলন কূিশর পুত্র| কূিশ িছেলন গদিলেয়র পুত্র| গদিলয় িছেলন
অমিরেয়র পুত্র| অমিরয় িছেলন িহিষ্কেয়র পুত্র|

জনসাধারণেক িবচােরর জনয্ প্রভুর িদন
2 প্রভু বেলেছন, “আিম পৃিথবীর ওপর সব িকছু ধ্বংস করব! 3 আিম সব মানুষ এবং পশুেদর ধ্বংস

করব| আকােশর পাখী এবং সমুেদ্রর মাছেকও আিম ধ্বংস করব| আিম দুষ্ট েলাক এবং েয সমস্ত িজিনষ
তােদর পাপকােজ প্রেরািচত কের তা ধ্বংস করব| আিম পৃিথবী েথেক সমস্ত মনুষয্ জািতেক সিরেয় েদব|”
প্রভু এই কথাগুেলা বেলন|

4 প্রভু বেলেছন, “িযহূদা এবং েজরুশােলেম েযসব েলাক বাস করেছ তােদর আিম শািস্ত েদব| আিম
ঐ জায়গা েথেক এইসব িজিনসগুেলা দূর করব| আিম বাল পূেজার বাকী িচহ্নগুিল সিরেয় েদব| আিম
যাজকেদর সিরেয় েদব| 5 েলােকরা ঐ সব ভ্রান্ত যাজকেদর সম্বেন্ধ ভুেল যােব এবং যারা তােদর ছােদ
িগেয় তারকাসমূেহর পূেজা কের তােদর সিরেয় েদব| িকছু েলাক বেল েয তারা আমােক উপাসনা কের|
ঐসব েলােকরা আমােক উপাসনা করার জনয্ প্রিতশ্রুিত কেরিছল, িকন্তু এখন তারা মালকােমর মূির্ত্ত পূেজা
করেছ| েসজনয্ আিম ঐসব েলােকেদর এই জায়গা েথেক সিরেয় েদেবা| 6 িকছু েলাক প্রভুর পথ েথেক
সের িগেয়িছল| তারা আমােক অনুসরণ করা েছেড়েছ| ঐ েলােকরা প্রভুর কাছ েথেক আর সাহাযয্ চায় না|
েসজনয্ আিম ঐসব েলােকেদর েসই জায়গা েথেক দূর কের েদব|”

7আমার প্রভু, সদাপ্রভুর সামেন নীরব থােকা! েকন? কারণ শীঘ্রই জনসাধারণেক িবচার করার জনয্
প্রভুর িদন আসেছ! প্রভু তঁার উৎসেগর্র আেয়াজন কেরেছন এবং িতিন তঁার িনমিন্ত্রত অিতিথেদর প্রস্তুত
হেয় থাকেত বেলেছন|

8 প্রভু বেলেছন, “প্রভুর উৎসেগর্র িদেন, আিম রাজপুত্রেদর এবং অনয্ানয্ েনতােদর শািস্ত েদব| অনয্
েদশসমূহ েথেক পাওয়া েপাষাক যারা পের আিম েসইসব েলােকেদর শািস্ত েদব| 9 েসই সমেয় েচৗকােঠর
ওপর যারা লাফায তােদর আিম শািস্ত েদব| যারা তােদর প্রভুর গৃহ প্রবঞ্চনা ও িহংস্রতা িদেয় ভিরেয রােখ
তােদর আিম শািস্ত েদব|”

10প্রভু আেরা বেলেছন, “েসই সমেয়, জনসাধারণ সাহােযয্র জনয্ েজরুশােলেমর মৎসদ্বােরর সামেন
এেস ডাকেব| শহেরর অনয্ানয্ জায়গার েলােকরা কঁাদেব এবং পাহােড়র চািরিদেক েযসব িজিনস ধ্বংস
করা হেচ্ছ তােদর িবশাল আওয়াজ জনসাধারণ শুনেত পােব| 11 জনসাধারণ, েতামরা যারা শহেরর
িনথঞ্চেল থােকা, েতামরা কঁাদেব| েকন? কারণ, সব বয্বসায়ী এবং ধনী বিণকরা ধ্বংস হেব|

12 “েসই সমেয় আিম একটা প্রদীপ েনব এবং েজরুশােলেমর েভতর খঁুজব| যারা নীচভােব জীবনাপন
করেছ আিম তােদর খঁুেজ েবর করব| েসইসব েলােকরা বেল, �প্রভু িকছুই কেরন না| িতিন আমােদর
সাহাযয্ও কেরন না এবং ক্ষিতও কেরন না!� আিম েসইসব েলাকেদর খঁুেজ েবর করব এবং তােদর শািস্ত
েদব! 13 তখন অনয্ানয্ েলােকরা তােদর সম্পিত্ত েনেব এবং বাড়ীগুিল ধ্বংস করেব| েসই সমেয়, েলােক
েয সব গৃহ ৈতরী কেরেছ তােত তারা বাস করেত পারেব না এবং মােঠ েয দ্রাক্ষাগাছ লািগেযিছল েসই
দ্রাক্ষা েথেক তারা দ্রাক্ষারস পান করেত পারেব না- অনয্ানয্ েলােকরা েসইসব েভাগ করেব|”

14 িবচার করার জনয্ প্রভুর িবেশষ িদন শীঘ্রই আসেছ! েসইিদনিট কােছ এেস পেড়েছ এবং তাড়াতািড়ই
আসেছ| প্রভুর িবচার করার িবেশষ িদেন েলােক খুবই িবষাদময় শব্দ শুনেত পােব| এমনিক শিক্তশালী
ৈসনয্রাও িবলাপ করেব| 15 েসই মূহুেতর্ ঈশ্বর তঁার েক্রাধ প্রকাশ করেবন| সমযটা হেব ভয়ঙ্কর সঙ্কেটর
এবং ধ্বংেসর| সমযটা হেব অন্ধকােরর সময � কােলা, েমঘাচ্ছন্ন এবং ঝেড়র িদন| 16 েসটা যুেদ্ধর সমেয়র
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মেতা, যখন েলােকরা প্রিতরক্ষার দুেগর্ এবং সুরিক্ষত শহরগুেলােত িশঙা এবং েভরীর আওয়াজ শুনেত
পােব|

17 প্রভু বেলিছেলন, “আিম েলােকর জীবনেক খুবই কিঠন কের তুলব| অন্ধ েলােকরা েযমন জােন
না তারা েকাথায় ঘুরেছ, েসইভােবই েলােক চািরিদেক হাতেড় েবড়ােব| েকন? কারণ ঐ েলােকরা প্রভুর
িবরুেদ্ধ পাপ কেরেছ| বহুেলাক হত হেব| তােদর রক্ত মািটেত চেল্ক পড়েব| মািটেত তােদর মৃতেদহগুেলা
েগাবেরর মত স্তুপাকার করা হেব| 18 েসানা এবং রূেপা তােদর সাহােযয্ আসেব না! েসই সমেয় প্রভু তঁার
েক্রাধ প্রকাশ করেবন এবং পুেরা পৃিথবী ধ্বংস কের েদেবন| পৃিথবীর সবাইেক সমূ্পণর্রূেপ প্রভু ধ্বংস
করেবন!”

2
ঈশ্বর েলাকেক জীবনয়াত্রা পিরবতর্ ন করেত বলেছন

1ওেহ িনলর্জ্জ েলােকরা, খড় েযমন একিদেনর মেধয্ অদৃশয্ হেয় যায় েতামরা েসরকম হওয়ার আেগ,
প্রভুর েক্রাধািগ্ন েতামােদর ওপর পড়ার আেগ, 2 প্রভুর েক্রাধর িদন েতামােদর ওপর এেস পড়ার আেগ,
েতামােদর জীবন যাত্রার পিরবত্তর্ ন কর! 3 সমস্ত েলােকরা, েতামরা যারা িবনয়ী, তারা প্রভুর কােছ এেসা|
েতামরা সকেল তঁার আেদশ পালন কেরা|

প্রভু ইস্রােয়েলর প্রিতেবশীেদর শািস্ত েদেবন
4 েকউ গাজােত পেড় থাকেব না| অিস্কেলান ধ্বংস হেব| দুপুেরর মেধয্ জনসাধারণেক অেস্দাদ ছাড়ার

জনয্ বল প্রেয়াগ করা হেব| ইেক্রাণ খািল হেয় যােব! 5সমুেদ্রর িনকট বসবাসকারী পেলষ্টীয়েদর জনয্ প্রভুর
এই বাতর্ া| কনান, পেলষ্টীয়েদর েদশ, ধ্বংস করা হেব| েকান েলাক েসখােন বাস করেব না! 6 েমষপালক
ও তােদর েমেষর জনয্ সমুেদ্রর ধাের েতামােদর েদশ শূনয্ মাঠ হেয় যােব| 7 তখন েসই জায়গািট িয়হূদা
েথেক জীিবত অবস্থায় পািলেয় আসা েলােকেদর অিধকাের আসেব| িয়হূদা েথেক আসা ঐ েলাকেদর প্রভু
স্মরণ করেবন| তারা একিট িবেদেশ কেয়দী হেয় রেয়েছ| িকন্তু প্রভু তােদর িফিরেয় আনেবন| তখন ঐসব
মােঠ িয়হূদাবাসীরা তােদর েমষেদর ঘাস খাওয়ােব| সেন্ধয্েবলায়, তারা অিস্কেলােনর খািল বাড়ীগুেলায়়
শুেয় পড়েব|

8 প্রভু বেলেছন, “েমায়াব এবং অেম্মানবাসীরা িক কেরেছ তা আিম জািন| ঐ েলােকরা আমার
েলাকজনেদর অস্বিস্তেত েফেলেছ| ঐ েলােকরা তােদর িনেজর েদশেক বাড়াবার জনয্ তােদর জিম
িনেয়েছ| 9 অতএব, আিম আমার নােম শপথ কের বলিছ েয, সেদাম এবং ঘেমারার মেতা েমায়াব এবং
অেম্মানবাসীরা ধ্বংস হেব| আিমই প্রভু সবর্শিক্তমান, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর এবং আিম প্রিতশ্রুিত কেরিছ েয
িচরকােলর জনয্ ঐ েদশগুিলেক ধ্বংস করব| ঐ েদশগুিল কঁাটায় ভের যােব| তােদর েদশ একিট লবেণর
গহবের পিরনত হেব| জীিবত অবস্থায় পািলেয় আসা আমার েলােকরা েসই েদশটােক এবং েযসব সম্পদ
তার মেধয্ রেয় েগেছ তাও িনেয় েনেব|”

10 েমায়াব এবং অেম্মােন এগুিল ঘটেব কারণ তারা িছল গির্বত এবং সবর্শিক্তমান প্রভুর েলােকেদর প্রিত
িনষু্ঠর এবং তােদর অপমান কেরিছল| 11ঐসব েলােকরা প্রভুর ভেয় ভীত হেব| েকন? কারণ প্রভু তােদর
মূির্ত্তগুিলেক ধ্বংস করেবন| তখন দূর েদেশর েলােকরাও প্রভুর উপাসনা করেব| 12 ওেহ কূশীয়রা, এই
হেব েতামােদর পিরনিত| প্রভুর তরবাির েতামার েলােকেদর জীবন নাশ করেব| 13প্রভু উত্তের ঘুের যােবন
এবং অশূরেক শািস্ত েদেবন| িতিন নীনবীেক ধ্বংস করেবন � েসই শহরিট শূনয্ এবং শুকেনা মরুভূিমর
মেতা হেয় যােব| 14তখন েকবল েমষ এবং বনয্ প্রাণীরা ঐ িবধ্বস্ত শহের বাস করেব| েয স্তম্ভগুিল দঁািড়েয়
আেছ েসগুিলর উপর েপঁচা ও কােকরা বসেব| কােলা পাখীরা ঐ খািল বািড়গুিলেত বসেব| 15 নীনবী এখন
খুব গির্বত| এিট একিট সুখী নগর| নগেরর জনসাধারণ ভাবেছ তারা িনরাপেদ আেছ| তারা ভাবেছ, পৃিথবীর
মেধয্ নীনবীই হেচ্ছ েসই মহান জায়গা| িকন্তু এই েদশিট ধ্বংস হেব| নগরিট এমন একিট খািল জায়গা হেয়
যােব েযখােন বনয্ প্রাণীরাই িবশ্রাম িনেত যায়| েলােকরা যারা ঐ জায়গা িদেয় যােব তারা যখন েদখেত
পােব িক িবশ্রীভােব ঐ শহরিট ধ্বংস হেয়িছল তখন তারা িশষ েদেব আর অবাক হেয় মাথা নাড়ােব|
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3
েজরুশােলেমর ভিবষয্ৎ

1 েজরুশােলম, েতামার েলােকরা ঈশ্বেরর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ কেরিছল! তারা অনয্েদর আঘাত কেরিছল এবং
েতামােক পােপ কলিঙ্কত করা হেয়েছ| 2 েতামার েলােকরা আমার কথা েশােনিন! তারা আমার িশক্ষা গ্রহণ
কেরিন| েজরুশােলম প্রভুেত িবশ্বাস কেরিন| েজরুশােলম তার ঈশ্বেরর কােছ যায় িন| 3 েজরুশােলেমর
েনতারা গজর্ নকারী িসংেহর মেতা| তারা িবচারেকরা কু্ষধাতর্ েনকেড়র মেতা েয েনকেড় সেন্ধয্েবলায়
েমষেদর আক্রমণ করেত আেস আর েদেখ সকালেবলায় িকছুই পেড় েনই| 4 তার ভাববাদীরা আরও
অিধকতর িজিনেষ অিধকার পাওয়ার জনয্ সবসময েগাপন পিরকল্পনা করেছ| তার যাজকরা পিবত্র বস্তু
এমনভােব বয্বহার কেরিছল েযন তারা পিবত্র নয়| তারা ঈশ্বেরর িবিধর িবরুেদ্ধ উগ্র আচরণ কেরিছল|
5 ঈশ্বর এখনও পযর্ন্ত েসই শহের আেছন এবং িতিন এখনও তােদর প্রিত অনুগত| ঈশ্বর েকান ভুল কাজ
কেরন না| িতিন তঁার প্রজােদর সাহাযয্ কের যান| প্রিতিদন সকােল ভােলা িসদ্ধান্ত েনবার জনয্ িতিন
েলােকেদর সাহাযয্ কেরন| িকন্তু ঐ খারাপ েলােকরা তােদর খারাপ কােজর জনয্ েমােটই লিজ্জত নয়|

6 ঈশ্বর বেলিছেলন, “আিম পুেরা জািতেদর ধ্বংস কেরিছ| আিম আত্মরক্ষার অট্টািলকাগুিল ধ্বংস
কেরিছ| আিম রাস্তাগুিল ধ্বংস কেরিছ এবং এখন আর েকউই েসখােন েযেত পাের না| তােদর শহরগুিল
শূনয্ এবং েসখােন আর েকউ কখনও বাস কের না| 7আিম েতামােদর এই কথাগুিল বলিছ েযন েতামরা
এর েথেক িশক্ষা পাও| আিম চাই েতামরা আমােক ভয় পাও এবং আমােক সম্মান কর| যিদ েতামরা তা
কেরা, তাহেল েতামােদর বাড়ী কখনই ধ্বংস হেব না| যিদ েতামরা এই কাজ কর, তাহেল আিম েতামােদর
কখেনাই আমার পিরকল্পনা অনুযায়ীধ্বংস করব না|” িকন্তু ঐ খারাপ েলােকরা একই ধরেণর খারাপ কাজ
আরও েবশী কের করেত চাইেছ, য়া তারা ইিতমেধয্ই কেরেছ!

8 প্রভু বেলেছন, “েসজেনয্ একটু অেপক্ষা কেরা, য়ােত আিম দঁািড়েয় েতামােদর িবচার করেত পাির|
অনয্ বহুজািতর েথেক েলাক আনা এবং েতামােদর শািস্ত েদবার জনয্ তােদর বয্বহার করা অবশয্ই কতর্ বয্
আমার|আিম েতামােদর িবরুেদ্ধআমার েক্রাধ েদখােনার জনয্ ঐ েলােকেদর বয্বহার করেবা|আিম তােদর
দ্বারা েদখাব েয আিম কতখািন মানিসকভােব িবপযর্স্ত এবং পুেরা েদশিট ধ্বংস হেয় যােব! 9 তখন আিম
অনয্ানয্ জািতর েলােকেদর পিরবতর্ ন করব যােত তারা শুদ্ধ মুেখ, শুদ্ধ ভাষায় প্রভুেক ডােক| তারা কঁােধ
কঁাধ িদেয় একজন েলােকর মত িমিলত হেব এবং আমােক উপাসনা করেব| 10 কূশ েদেশর নদীর ওপার
েথেক েলাকজন সরাসির চেল আসেব| চািরিদেক ছিড়েয় পড়া আমার েলােকরা আমার কােছ আসেব|
আমার উপাসনাকারীরা আমার কােছ তােদর উপহার িনেয় আসেব|

11 “তখন েজরুশােলম, েযসব খারাপ কাজগুেলা েতামার েলােকরা আমার িবরুেদ্ধ কেরেছ তার জনয্
আর েতামােক লিজ্জত হেত হেব না| েকন? কারণআিম েজরুশােলম েথেক েসইসব খারাপ েলাকেদর দূর
কের েদব| আিম েসইসব অহঙ্কারী েলাকেদর সিরেয় িনেয় যােবা| আমার এই পিবত্র পবর্েত ঐসব অহঙ্কারী
েলােকেদর েকউই থাকেব না| 12 যারা নম্র ও িবনীত শুধুমাত্র েসইসব েলােকেদরই আিম আমার শহের
বাস করেত েদব এবং তারা প্রভুর নােম আস্থা রাখেব| 13 ইস্রােয়লীয়রা যারা েবঁেচ আেছ, তারা মন্দ কাজ
করেব না| তারা কখনই প্রবিঞ্চত করার েচষ্টা করেব না| তারা েমেষর মত হেব যারা খায় আর শািন্তেত শুেয়
থােক- এবং েকউই তােদর িবরক্ত কের না|”

একিট আনেন্দর গান
14 েজরুশােলম, খুশী হও এবং উপেভাগ কর|

ইস্রােয়ল আনেন্দ িচৎকার কেরা|
েজরুশােলম সুেখ থােকা এবং মজা কেরা|
15 েকন? কারণ প্রভু েতামােদর শািস্ত েদওয়া বন্ধ কেরেছন!

িতিন েতামােদর শত্রুেদর শিক্তশালী উচ্চ অট্টািলকাগুিল ধ্বংস কেরিছেলন!
ইস্রােয়েলর রাজা! প্রভু েতামার সেঙ্গ আেছন|

েকান অঘটেনর িবষেয় েতামার দুিশ্চন্তা করার দরকার েনই|
16 েসই সমেয়, েজরুশােলমেক বলা হেব,
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“শক্ত হও, ভয় েপও না!
17 েতামার প্রভু ঈশ্বর েতামার সেঙ্গ আেছন|

িতিন শিক্তশালী ৈসেনয্র মেতা|
িতিন েতামােক রক্ষা করেবন|

িতিন েদখােবন িতিন েতামােক কতটা ভােলাবােসন|
িতিন েতামার সেঙ্গ কতটা সুখী তা েদখােবন|

িতিন েতামার ওপর এত খুশী হেবন েয, িতিন গান গাইেবন ও নাচেবন|”
18 প্রভু বেলিছেলন, “আিম েতামার লজ্জােক দূর কের েদেবা|

আিম ঐসব েলাকেদর েতামােক আঘাত করা েথেক থামােবা|
19 েসই সমেয়, েযসব েলাক েতামােক আঘাত কের তােদর আিম শািস্ত েদব|

আিম আমার আঘাত পাওয়া েলাকেদর রক্ষা করব|
েযসব েলােকরা ছুেট পালােত বাধয্ হেয়িছল তােদর আিম িফিরেয় আনেবা|

এবং আিম তােদর িবখয্াত কের তুলেবা|
সব জায়গার েলাক তােদর প্রশংসা করেব|

20 েসই সমেয়, আিম েতামােদর িফিরেয় আনেবা|
আিম েতামােদর সবাইেক একসেঙ্গ িফিরেয় আনেবা|

আিম েতামােদর িবখয্াত কের তুলব এবং সব জায়গার েলাক েতামােদর প্রশংসা করেব|
আর েসটা তখনই ঘটেব যখন আিম কেয়দীেদর েতামার িনেজর েচােখর সামেন িদেয় িফিরেয়
আনেবা|”

প্রভু ঐ কথাগুেলা বেলিছেলন|
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হগয় ভাববাদীর পুস্তক

মিন্দর িনমর্ােণর সময় এল
1 দািরয়াবস রাজার রাজত্বকােলর িদ্বতীয় বছেরর ষষ্ঠ মােসর প্রথম িদেন প্রভু হগয় ভাববাদীর মধয্

িদেয় সরুব্বািবেলর ও িযেহাশূেযর কােছ কথা বলেলন| সরুব্বািবল িছেলন শল্টীেয়েলর পুত্র এবং িযহূদার
রাজয্পাল এবং িযেহাশূয় িছেলন মহাযাজক| এই হল েসই বাতর্ া| 2 সবর্শিক্তমান প্রভু এই কথা বেলন,
“িযহূদার েলােক বেল েয প্রভুর মিন্দর পুনঃিনমর্াণ করার সময় এখনও আেসিন|”

3 হগয় আবার প্রভুর কাছ েথেক এই বাতর্ া েপেলন| 4 “েতামরা িক মেন কর েতামােদর সুন্দর বািড়েত
বাস করার এইটাই সময়, যখন িকনা প্রভুর এই মিন্দর ধ্বংসস্থান হেয় রেয়েছ?” 5প্রভু সবর্শিক্তমান বেলন,
�িনেজর পথ সম্পেকর্ সতকর্ ভােব িচন্তা কর!� 6 েতামরা অেনক বীজ বপন কেরছ বেট িকন্তু অল্পই ফসল
তুেলছ| েতামরা খাও-দাও িকন্তু তৃপ্ত হও না| েতামরা পান করছ বেট িকন্তু মৎত হচ্ছ না| েতামরা কাপড়
পরছ বেট িকন্তু উষ্ণ হচ্ছ না| েয টাকা উপায় কের েস েছঁড়া থিলেত টাকা রাখেছ|� ”

7সবর্শিক্তমান প্রভু এই কথা বেলন, “েতামােদর বয্বহার ও অিভজ্ঞতা সম্বেন্ধ িচন্তা কেরা! 8ওঠ, পাহােড়
িগেয় িকছু কাঠ িনেয় এেস আমার মিন্দর ৈতরী কেরা| প্রভু বেলিছেলন, �তাহেল আিম মিন্দর িনেয় খুশী
হব এবং তােত সম্মািনত হব|� ”

9সবর্শিক্তমান প্রভু বেলেছন, “েতামরা প্রভুর ফসেলর আশা কেরিছেল িকন্তু অল্পই সংগ্রহ করেল| আর
েসই অল্প ফসল েতামরা েতামােদর ঘের আনবার পর আিম তা ফঁু িদেয় উিড়েয় িদলাম| এর কারণ িক?
সবর্শিক্তমান প্রভু বেলন, এর কারণ আমার গৃহ ধ্বংেসর মেধয্ পেড় আেছ যখন িক না েতামরা প্রেতয্েক
িনেজর িনেজর বাড়ী িনেয় বয্স্ত| 10 এই জনয্ েতামােদরই কারেণ আকাশ বৃষ্টি েদেব না এবং ভূিম ফসল
উৎপন্ন করেব না|”

11প্রভু বেলন, “আিম ভূিম ও পাহাড়েকআজ্ঞা িদিছ েযন তা শুিকেয় যায়| শসয্, নতুন দ্রাক্ষারস, অিলভ
েতল এবং পৃিথবীেত যা িকছু উৎপন্ন হয় েস সব ধ্বংস হেয় যােব| েলাকজন ও পশুরা দুবর্ল হেয় পড়েব|
েলাকেদর সমস্ত কেঠার পিরশ্রম বয্থর্ হেব|”

নতুন মিন্দের কাজ শুরু হল
12প্রভু শল্টীেয়েলর পুত্র সরুব্বািবেলর সেঙ্গ এবং িযেহাষাদেকর পুত্র, মহাযাজক িযেহাশূয়র সেঙ্গ কথা

বলার জনয্ হগয়েক পািঠেয়িছেলন| এই েলাকরা এবং সমস্ত জনগণ তােদর ঈশ্বর প্রভুর কণ্ঠ এবং ভাববাদী
হগেয়র কথা শুেনিছল| েলাকরা তােদর প্রভু ঈশ্বেরর প্রিত ভয় ও সম্মান েদখােলা|

13 হগয় িছেলন একজন দূত যঁােক প্রভু ঈশ্বর জনগেণর কােছ তঁার বাতর্ া েপৗেঁছ েদবার জনয্ বাতর্ াবাহক
িহেসেব পািঠেয়িছেলন| প্রভু বেলন, “আিম েতামােদর সেঙ্গ আিছ!”

14 পের প্রভু ঈশ্বর শল্টীেয়েলর পুত্র সরুব্বািবল িযিন িযহূদার অধয্ক্ষ িছেলন তােক, িযেহাষাদেকর পুত্র
িযেহাশূয় মহাযাজকেক ও েলাকেদর আত্মােক উেত্তিজত করেলন| তাই তারা এেলা এবং তােদর ঈশ্বর,
প্রভু সবর্শিক্তমােনর মিন্দর গঠেনর কাজ শুরু করল| 15 দািরয়াবস রাজার রাজত্ব কােলর িদ্বতীয় বছেরর
ষষ্ঠ মােসর 24তম িদেন তারা এই কাজ করেত আরম্ভ কেরিছল|

2
প্রভু েলাকেদর উৎসািহত করেলন
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1 প্রভু তঁার ভাববাদী হগয়েক সপ্তম মােসর 21তম িদেন এই বাতর্ া িদেয়িছেলন| 2 “িযহূদার অধয্ক্ষ
শল্টীেয়েলর পুত্র সরুব্বািবেলর সেঙ্গ িযেহাষাদেকর পুত্র মহাযাজক িযেহাশূয়র সেঙ্গ এবং সমস্ত েলােকর
সেঙ্গ কথা বল| তােদর বল: 3 �েতামােদর মেধয্ এমন েক রেয়েছ েয এই মিন্দরেক তার পূেবর্র েগৗরব
মিণ্ডত অবস্থায় েদেখিছেল? েতামােদর িক মেন হয়? প্রথম মিন্দরিটর তুলনায় এই মিন্দরিট িক েদখেত
িকছুই নয়? 4 িকন্তু এখন সরুব্বািবল প্রভু বেলন, “সাহস হািরেয়া না, শক্ত হও|” িযেহাষাদেকর পুত্র
মহাযাজক িযেহাশূয়, “সাহস হািরেয়া না, শক্ত হও|” এই েদেশর সমস্ত েলাকেক প্রভু এই কথা বেলন,
“সাহস হািরেয়া না, শক্ত হও|” এই কাজ কের যাও কারণ আিম েতামােদর সেঙ্গ আিছ! প্রভু সবর্শিক্তমান
এই কথা বেলন!

5“ �েতামরা যখন িমশর েদশ তয্াগ কেরিছেল েসই সময়আিম েতামােদর সেঙ্গ একিট চুিক্তকেরিছলাম|
আর আিম আমার েসই প্রিতশ্রুিত েরেখিছ| আমার আত্মা েতামােদর সেঙ্গ রেয়েছ| সুতরাং ভয় েপও না|�
6 কারণ প্রভু সবর্শিক্তমান এই কথাগুেলা বলেছন! �িকছু ক্ষেণর মেধয্ই আিম আকাশ ও পৃিথবীেক নাড়া
েদব| আিম সমুদ্র ও শুকেনা জিমেকও কঁািপেয় তুলব| 7আিম প্রেতয্কিট জািতেক নাড়া েদব এবং তারা
সমস্ত জািতেদর সমস্ত সম্পদ িনেয় েতামার কােছ আসেব| তখন আিম এই মিন্দর মিহমায় পূণর্ করব| প্রভু
সবর্শিক্তমান এই সব কথা বলেছন| 8 �রূেপা আমারই, েসানাও আমার, সবর্শিক্তমান প্রভু এই কথা বেলন|
9 �এই মিন্দরিটর েগৗরব প্রথম মিন্দেরর েগৗরেবর েচেয় অেনক েবশী হেব| সবর্শিক্তমান প্রভু এই কথা
বেলেছন|� এই স্থােন আিম শািন্ত প্রদান করব, সবর্শিক্তমান প্রভু এই কথা বেলেছন|”

কাজ শুরু হেয়েছ- আশীবর্াদও আসেব
10 রাজা দািরয়াবেসর রাজত্বকােলর িদ্বতীয় বছেরর নবম মােসর 24তম িদেন প্রভু ভাববাদী হগয়েক এই

বাতর্ া িদেয়িছেলন| 11প্রভু সবর্শিক্তমান বেলন, এইগুিলর সম্বেন্ধ আইন িক বেল েসটা যাজকেদর িজজ্ঞাসা
কর| 12 “যিদ েকান েলাক তার কাপেড়র ভঁােজ মাংস বহন কের এবং তার েপাষাক িকছু পঁাউরুিট, রান্না
করা খাবার, দ্রাক্ষারস, েতল অথবা অনয্ েকান খাদয্ স্পশর্ কের তাহেল িক এই িজিনষগুিল পিবত্র হেয়
যােব?”
যাজকরা উত্তের বলেলন, “না|”
13 তখন হগয় বলেলন, “যিদ েকান অশুিচ বয্িক্ত এইসব িজিনস স্পশর্ কের তেব তা িক অশুিচ হয়?”
আর যাজকরা উত্তের বলেলন, “তা অশুিচ হয়|”
14 তখন হগয় বলেলন, “প্রভু বেলন, �এই েলাকরা এবং এই জািত আমার সামেন পিবত্র নয়| তারা যা

িকছু কাজ কের এবং যা িকছু মিন্দের আেন েসগুেলাও অশুদ্ধ|
15 “ �এখন, আেগ যা ঘেটিছল েসগুেলার সম্বেন্ধ ভােবা| প্রভুর মিন্দের একিট পাথেরর ওপর আর

একিট স্থাপন করবার আেগর সমেয়র কথা ভােবা| 16 তখন েতামােদর েকমন অবস্থা িছল? যখন একজন
েলাক 20 কাঠা পিরমােণর জনয্ শেসয্র স্তুেপর কােছ এেসিছল তখন েস শুধু 10 কাঠা েপেত সমথর্
হেয়িছল| যখন একিট েলাক 50 েবােয়ম দ্রাক্ষারেসর জনয্ দ্রাক্ষারেসর জালার কােছ এেসিছল, েসখােন
িছল শুধু 20 েবােয়ম| 17 েকন? কারণ আিম েতামােদর শািস্ত িদেয়িছলাম| েতামরা েতামােদর হাত িদেয়
েয সব িজিনষ ৈতরী কেরিছেল েসগুেলা ধ্বংস করবার জনয্ আিম েরাগসমূহ ও িশলাবৃষ্টি পািঠেয়িছলাম
িকন্তু তবু েতামরা আমার কােছ িফের আেসািন|� প্রভু এগুিল বেলিছেলন|

18 প্রভু বেলন, “আজ নবম মােসর 24তম িদন| েতামরা প্রভুর মিন্দেরর িভত স্থাপেনর কাজ েশষ
কেরছ| এবার লক্ষয্ কর আজেকর িদেনর পর েথেক িক ঘেট| 19 েতামােদর েগালায িক িকছু শসয্ অবিশষ্ট
আেছ? না| দ্রাক্ষালতা, ডুমুরগাছ, েবদানা ও অিলভ গােছর িদেক েদখ, তারা িক ফল িদেচ্ছ? না| িকন্তু
আজেকর িদন েথেক আিম েতামােদর আশীবর্াদ করব!”

20 মােসর 24তম িদেন প্রভুর কাছ েথেক হগেয়র কােছ আর একিট বাতর্ া এল| এই েসই বাতর্ া:
21 “িযহূদার অধয্ক্ষ সরুব্বািবেলর কােছ িগেয় বল েয আিম আকাশ ও পৃিথবীেক কঁািপেয় তুলব| 22আিম
অেনক রাজা ও তােদর রাজয্েক উেলট েফলব| আিম ঐসব রােজয্র েলাকেদর শিক্তেকও খবর্ করব| আিম
তােদর রথ ও রেথরআেরাহীেদরধ্বংসকরব|তােদর যুেদ্ধর েঘাড়া ও েঘাড়সওয়ারীেকওআিমধ্বংসকরব|
েসই সমস্ত ৈসনয্রা এখন পরস্পেরর িমত্র িকন্তু তারাই এেক অপেরর িবরুেদ্ধ উেঠ তরবাির িদেয় এেক
অপরেক হতয্া করেব|” 23 প্রভু সবর্শিক্তমান এই সব কথা বেলন, “শল্টীেয়েলর পুত্র সরুব্বািবল, তুিম
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আমার দাস| আিম েতামায় মেনানীত কেরিছ| েসই সমেয় আিম েতামােক েমাহরািঙ্কত আংিটর মত কের
েদব| আিম েয এসব কেরিছ তার প্রমাণ তুিমই হেব|”
সবর্শিক্তমান প্রভু এই সব কথা বেলন|
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সখিরয় ভাববাদীর পুস্তক

ঈশ্বর তঁার েলােকেদর প্রতয্াবতর্ ন চান
1 েবিরিখেয়র পুত্র সখিরয় প্রভুর কাছ েথেক এই বাতর্ া েপেয়িছেলন| এটা ঘেটিছল পারেসয্র রাজা

দািরয়াবেসর রাজেত্বর িদ্বতীয় বছেরর অষ্টম মােস (সখিরয় িছেলন েবিরিখেয়র পুত্র, িযিন িছেলন ভাববাদী
ইেদ্দার পুত্র) বাতর্ ািট িছল:

2প্রভু েতামােদর পূবর্পুরুেষর উপর খুব েরাধন্বত হেয়িছেলন| 3 সুতরাং েতামরা অবশয্ই েলােকেদর এই
কথাগুিল বলেব| প্রভু বেলন, “েতামরা আমার কােছ িফের এস, তাহেল আিমও েতামােদর কােছ িফরব|”
সবর্শিক্তমান প্রভুই এই কথা বেলেছন|

4 প্রভু বেলেছন, “েতামরা েতামােদর পূবর্পুরুষেদর মেতা হেয়া না| অতীেত, ভাববাদীরা তােদর কােছ
বলেতন, �সবর্শিক্তমান প্রভু চান েতামরা েতামােদর অসৎ জীবনযাপেনর ধারা বদেল দাও আর েকান মন্দ
কাজ কেরা না!� িকন্তু েতামােদর পূবর্পুরুেষরা আমার কথা েশােনিন|” প্রভু এই কথাগুিল বেলেছন|

5 ঈশ্বর বেলেছন, “েতামােদর পূবর্পুরুেষরা আজ আর েনই| েসই ভাববাদীরা িচরকােলর জনয্ েবঁেচ
থােকিন| 6 ঐ ভাববাদীরা আমার দাস িছল| আমার িবিধ ও িশক্ষামালা সম্বেন্ধ েতামােদর পূবর্পুরুষেদর
কােছ জানাবার জনয্ আিম তােদর বয্বহার করতাম| অবেশেষ, েতামােদর পূবর্পুরুেষরা িশক্ষা গ্রহণ কের
বেলিছল, �প্রভু হেলন সবর্শিক্তমান, িতিন যা বেলিছেলন তাই-ই কেরেছন| আমােদর মন্দ কােজর জনয্
ও অসৎ ভােব জীবনযাপেনর জনয্ িতিন আমােদর শািস্ত িদেয়েছন|� এইভােব তারা ঈশ্বেরর কােছ িফের
এেসিছল|”

চারিট েঘাড়া
7 রাজা দািরয়াবেসর রাজেত্বর িদ্বতীয় বছেরর একাদশতম মােসর 24তম িদেন সখিরয় প্রভুর কাছ েথেক

আেরকিট বাতর্ া েপেলন| বাতর্ ািট এইরকম িছল:
8 রােত্র আিম একিট দশর্ন েপলাম| েসই দশর্েন আিম একিট েলাকেক একটা লাল রেঙর েঘাড়ার ওপর

েদখলাম| েস উপতয্কায় িকছু সুগন্ধ পত্রিবিশষ্ট গুেল্মর েঝােপর মেধয্ দঁািড়েয়িছল| তার েপছেন িছল লাল,
খেযরী এবং সাদা রং এর েঘাড়া| 9আিম িজেজ্ঞস করলাম, “মহাশয়, এই েঘাড়াগুিল িকেসর জনয্?”
তখন েয েদবদূত আমার সেঙ্গ কথা বলিছেলন, িতিন বলেলন, “আিম েতামায় েদখািছ এই েঘাড়াগুেলা

িকেসর জনয্|”
10 তখন েলাকিট সুগন্ধী েঝাপগুেলার মেধয্ দঁািড়েয় উত্তর িদল, “পৃিথবীর চািরিদেক এিদক ওিদক

যাবার জনয্ প্রভু এই েঘাড়াগুেলােক পািঠেয়েছন|”
11 তখন সুগন্ধী েঝাপঝােড়র মেধয্ দঁািড়েয় থাকা প্রভুর দূতেক তারা বলল, “আমরা পৃিথবীর এিদক-

ওিদক ঘুের েবিড়েযিছ এবং লক্ষয্ কেরিছ েয সমগ্র পৃিথবী শান্ত ও িস্থর|”
12তখন প্রভুর দূত বলেলন, “প্রভু, েজরুশােলম ও িযহূদার শহরগুেলােক স্বিস্ত িদেত আপিন আর কত

েদরী করেবন? আপিন 70 বছর ধের এই শহরগুেলার প্রিত আপনার েরাধ েদিখেয়েছন|”
13তখন প্রভুআমার সেঙ্গকেথাপকথনরত েদবদূতিটেকঅেনক সদয় ওস্বিস্তপূণর্ কথা বলেলন| 14তখন

প্রভুর দূত আমােক েলােকেদর এই কথা বলেত বলেলন:

প্রভু সবর্শিক্তমান বেলন:
“েজরুশােলম ও িসেয়ােনর জনয্ আমার একিট গভীর অনুভূিত আেছ|
15 এবং েয জািতরা িনেজেদর িনরাপদ বেল মেন কের, তােদর প্রিত আিম অিতশয় েক্রাধািন্বত|
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আিম যখন েতমন েরেগ িছলাম না,
তখন আিম ঐ জািতেদর বয্বহার কেরিছলাম আমার েলােকেদর শািস্ত িদেত|

িকন্তু ঐ জািতগুেলা ক্ষিত সাধন কেরেছ|”
16 তাই প্রভু বেলন,
“আিম েজরুশােলেম িফের আসব এবং তােক স্বিস্ত েদব|”
প্রভু সবর্শিক্তমান বেলন,
“েজরুশােলমেক আবার গড়া হেব

আর েসখােন আমার গৃহও িনমর্াণ করা হেব|”

17 েদবদূেতরা বলল েলােকেদর বল:
“প্রভু সবর্শিক্তমান বেলন,

�আমার শহর আবার ধনী হেয় উঠেব|
আিম িসেয়ানেক স্বিস্ত েদব|

আিম েজরুশােলমেক আবার আমার িবেশষ শহর িহসােব মেনানীত করব|� ”

চারিট িশং আর চারজন কারীগর
18 তখন আিম উপেরর িদেক তািকেয় চারেট িশং েদখেত েপলাম| 19 তারপর আিম আমার সেঙ্গ

আলাপচারী েসই দূতেক িজেজ্ঞস করলাম, “এই িশংগুিলর অথর্ িক?”
িতিন আমােক বলেলন, “এই িশংগুিল হল েসই িশং যারা ইস্রােয়ল ও িযহূদার েলােকেদর িবেদেশ

ছিড়েয় িদেয়িছল|”
20 প্রভু আমায় চারজন কারীগর েদখােলন| 21আিম তঁােক িজেজ্ঞস করলাম, “ঐ চারজন কারীগর িক

করেত আসেছ?”
িতিন বলেলন, “এই িশংগুিল েসই জািতগুিলর প্রিতিনিধত্ব করেছ, যারা িযহূদার েলােকেদর আক্রমণ

কেরিছল এবং েজার কের তুেল তােদর িনবর্াসেন পািঠেয়িছল| তারা তােদর িবেদেশ ছঁুেড় েফেল িদেয়িছল|
িকন্তু এই চারজন কারীগর ঐ চারিট িশংেক ভয় েদখােত এবং তােদর ছঁুেড় েফেল িদেত এেসেছ!”

2
েজরুশােলম মাপা হল

1তারপর আিম েচাখ তুেল েচেয় েদখলাম মাপার িফেত হােত একজন মানুষ| 2আিম িজেজ্ঞস করলাম,
“আপিন েকাথায় যােচ্ছন?”
িতিন আমায় বলেলন, “আিম েজরুশােলম েমেপ েদখেত চাই তা ৈদেঘর্য্ ও প্রেস্থ কতখািন|”
3 তখন েয েদবদূতিট আমার সেঙ্গ কথা বেলিছেলন িতিন চেল েগেলন এবং আেরকিট েদবদূত তঁার

সেঙ্গ কথা বলবার জনয্ এিগেয় এেলন| 4 িতিন তােক বলেলন, “েদৗেড় িগেয় েসই যুবকেদর বল েয
েজরুশােলম মাপার পেক্ষ অিতশয় বড়| তার কােছ িগেয় এই কথাগুেলা বল:

�েজরুশােলম হেব প্রাচীরিবহীন একিট শহর
কারণ েজরুশােলেম বসবাসকারী মানুষ ও পশুর সংখয্া হেব অেনক|�

5 প্রভু বেলেছন,
�আিম শহেরর চারধাের একিট আগুেনর প্রাচীর ৈতরী কের তােক রক্ষা করব|

এবং েসই শহেরর মিহমা আনয়ণ করবার জনয্ আিম েসখােন বাস করব|� ”

ঈশ্বর তঁার েলােকেদর বাড়ীেত আহবান কেরেছন
6 প্রভু বেলেছন,
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“তাড়াতািড় কর,
উত্তের অবিস্থত েদশিট তয্াগ কর!

হঁয্া, এটা সিতয্ েয আিম েতামার েলােকেদর
চতুিদ্দর্ েক ছিড়েয় িদেয়িছলাম|”

7 ওেহ িসেয়ােনর েলােকরা, যারা বািবেল বাস করছ,
েতামােদর প্রাণ বঁাচােত এ জায়গা েছেড় যাও এবং ঐ শহর েছেড় পালাও!

সবর্শিক্তমান প্রভুই এই কথা বেলেছন|
িতিন আমােক েসই জািতগুিলর মেধয্ পািঠেয়েছন যারা েতামােদর লুঠ কেরিছল|
িতিন আমােক পািঠেয়েছন েতামােদর কােছ সম্মান আনেত|

8কারণ েতামােদর আঘাত করা,
ঈশ্বেরর েচােখর মিণেক আঘাত করবার তুলয্|

9 বািবেলর েলােকরা আমার েলােকেদর কারারুদ্ধ কেরিছল
এবং তােদর ক্রীতদাস বািনেয়িছল|

িকন্তু আিম তােদর আঘাত করেল তারা আমার েলােকেদর দাস হেয় যােব|
তখন েতামরা জানেব েয সবর্শিক্তমান প্রভুই আমায় পািঠেয়েছন|

10 প্রভু বেলেছন,
“িসেয়ান, আনন্দ কেরা এবং সুখী হও!

কারণ আিম আসিছ এবং আিম েতামার শহের বাস করব|
11 েসই সমেয় বহু জািত

আমার কােছ আসেব|
তারা আমার েলাক হেব

এবং আিম েতামার শহের বাস করব|”
আর তুিম জানেব েয সবর্শিক্তমান প্রভু

আমায় েতামার কােছ পািঠেয়েছন|

12 প্রভু েজরুশােলমেক তঁার িবেশষ শহর িহেসেব আবার মেনানীত করেবন|
িযহূদা হেব পিবত্র ভূিমেত তঁার অংশ|

13 প্রেতয্েক নীরব হও!
প্রভু তঁার পিবত্র আবাস হেত আসেছন|

3
মহাযাজক

1 েদবদূতিট আমােক মহাযাজক িযেহাশূয়েক েদখােলন| িযেহাশূয় প্রভুর দূেতর সামেন দঁাড়ােলন আর
শয়তান তঁার ডানিদেক দঁাড়াল| শয়তান িযেহাশূয়েক মন্দ কাজ করবার জনয্ েদাষােরাপ কেরিছল| 2 তখন
প্রভুর দূত বলেলন, “প্রভু েতামােক ভত্র্  সনা করেছন এবং িতিন েতামােক িতরস্কার করেত থাকেবন! প্রভু
েজরুশােলমেক তঁার িবেশষ শহর িহেসেব মেনানীত কেরেছন| আগুন েথেক েটেন েবর করা একিট জ্বলন্ত
কািঠর মত িতিন ঐ শহর রক্ষা কেরেছন|”

3 িযেহাশূয় েসই েদবদূতিটর সামেন দঁািড়েয় িছেলন| িযেহাশূেযর পরেণ িছল েনাংরা কাপড়-েচাপড়|
4 তখন েদবদূতিট তঁার কােছ দঁািড়েয় থাকা অপর েদবদূতেদর বলেলন, “িযেহাশূয়র ঐ মিলন বস্ত্র খুেল
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নাও|” তখন েসই েদবদূত িযেহাশূয়েক বলেলন, “এখন আিম েতামার পাপ দূর কের িদেয়িছ এবং আিম
েতামােক নতুন আিধকািরক বেস্ত্র সাজাব|”

5 তখন আিম বললাম, “ওর মাথায় একটা পিরষ্কার িশরস্ত্রাণ পিরেয় দাও|” সুতরাং, যখন প্রভুর দূত
কােছই দঁািড়েয়িছেলন, তারা পিরষ্কার জামাকাপড় ও িশরস্ত্রাণ িদেয় তােক সিজ্জত করেলন| 6 তখন
িযেহাশূয়েক দূত বলল,

7 প্রভু সবর্শিক্তমান বেলন,
“আিম যা বিল তা েশান

এবং আমার উপেদশ মত জীবনযাপন কর|
তাহেল তুিম আমার মিন্দেরর তত্ত্বাবধায়ক হেব

এবং মিন্দর প্রাঙ্গেণর যত্ন েনেব|
এবং কােছ দঁািড়েয় থাকা ঐ েদবদূতেদর মত

তুিমও মিন্দেরর েভতর েতামার ইচ্ছানুযায়ী েযেত পারেব|
8 ওেহ মহাযাজক িযেহাশূয়

এবং েতামার সামেন েয মহাযাজেকরা বেস আেছ, সবাই দয়া কের েশান|
অদূর ভিবষয্েত আমার িবেশষ দাসেক যখন আিম আনব তখন িক ঘটেব তা েদখাবার জনয্ এই েলােকরা

তার উদাহরণস্বরূপ|
তােক �শাখা� এই নােম ডাকা হয়|

9 েদখ, আিম িযেহাশূয়র সামেন একটা িবেশষ ধরেণর পাথর রাখিছ|
ঐ পাথরটার সাতটা িদক রেয়েছ|

আিম একিট িবেশষ বাতর্ া তােত েখাদাই করব|
এটাই েদখােব েয আিম একিদেন এই েদেশর প্রিতিট পাপ দূর করব|”

10 সবর্শিক্তমান প্রভু বেলন,
“েসই সময় েলােকরা

তােদর বনু্ধবান্ধব ও প্রিতেবশীেদর সেঙ্গ একেত্র বসেব|
তারা এেক অপরেক ডুমুর গাছ ও দ্রাক্ষালতার তলায় বসবার জনয্ িনমন্ত্রণ জানােব|”

4
বািতদান ও দুিট অিলভ গাছ

1 েয েদবদূতিট আমার সেঙ্গ কথা বলিছেলন, িতিন আমােক জাগাবার জনয্ আমার কােছ এেলন| েসই
মুহূেতর্ আিম িছলাম ঘুম েথেক সদয্ েজেগ ওঠা একজন মানুেষর মত| 2 তখন েদবদূত আমায় িজেজ্ঞস
করেলন, “তুিম িক েদখেত পােচ্ছা?”
আিম বললাম, “আিম একিট িনেরট েসানার বািতদান েদখেত পািছ| েসই বািতদােন সাতিট বািত রেয়েছ

এবং বািতদােনর ওপের রেয়েছ একিট পাত্র| েসই পাত্র েথেক সাতটা ফঁাপা নল েবিরেয় এেসেছ এবং
প্রেতয্কিট বািতেত িগেয়েছ| নলগুিল পাত্র েথেক বািতেত েতল বহন কের| 3 পাত্রিটর পােশ দুিট অিলভ
গাছ, একিট ডান িদেক, অপরিট বাম িদেক| এই গােছরা বািতর জনয্ েতল উৎপন্ন কের|” 4 তখন আিম
আমার সেঙ্গ েয েদবদূতিট কথা বলিছেলন তঁােক িজেজ্ঞস করলাম, “মহাশয়, এসেবর অথর্ িক?”

5 েদবদূতিট বলেলন, “এই িজিনসগুেলা িক তা িক তুিম জােনা না?”
আিম বললাম, “জািন না মহাশয়|”
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6 িতিন বলেলন, “এ হল সরুব্বািবেলর কােছ প্রভুর বাতর্ া: সবর্শিক্তমান প্রভু বেলন, �েতামার শিক্ত
ও পরাক্রম েতামায় রক্ষা করেব না| েতামার সাহাযয্ আসেব আমার আত্মা েথেক|� 7 ওেহ উঁচু পবর্ত,
তুিম সরুব্বািবেলর কােছ িকছুই নও| তার সামেন তুিম একিট সমতলভূিমর মত| েস মিন্দরিট গড়েব এবং
যখন সবেচেয় গুরুত্বপূণর্ পাথরিট েসখােন স্থাপন করা হেব, তখন েলােকরা েচঁিচেয় উঠেব, �চমৎ  কার!
অপূবর্!� ”

8 প্রভুর বাতর্ া আমােক আেরা বলল, 9 “সরুব্বািবল আমার মিন্দেরর িভিত্ত স্থাপন করেব| েস মিন্দেরর
কাজ সমূ্পণর্ করেব| তখন তুিম বুঝেত পারেব েয সবর্শিক্তমান প্রভু আমােক েতামার কােছ পািঠেয়েছন|
10 শুরুেত কাজ অল্প হেলও েলােক তােত লিজ্জত হেব না আর তারা ওেলান দিড় হােত সরুব্বািবলেক
েদেখ ওরা খুব খুশী হেব, েয সমাপ্ত হওয়া িনমর্াণ কাজ পরীক্ষা করেছ এবং মাপ-েজাক করেছ| পাথেরর
েয সাতিট ধার তুিম এখন েদখেল, তা প্রভুর চকু্ষস্বরূপ � যা সব িদেক নজর েরেখিছল| পৃিথবীর সব িকছুই
তারা েদখেত পায়|”

11 তখন আিম (সখিরয়) তঁােক িজেজ্ঞস করলাম, “বািতদােনর ডান ও বাম িদেকর জলপাই গাছগুিল
িক েবাঝায়?” 12আিম তঁােক আরও বললাম, “েসানার নল দুিটর পােশ আিম জলপাই গােছর দুিট শাখা
েদখলাম| েযগুেলার মেধয্ িদেয় েসানালী রেঙর েতল বইেছ- েসগুিলরই বা অথর্ িক?”

13 তখন দূত আমােক বলেলন, “তুিম িক জােনা না এসেবর অথর্ িক?”
আিম বললাম, “মহাশয় জািন না|”
14 িতিন বলেলন, “এর অথর্ হল এরা েসই দুই বয্িক্তেক যারা সমস্ত পৃিথবীর প্রভুেক েসবা করার জনয্

মেনানীত হেয়েছ, তােদর প্রিতিনিধত্ব করেছ|”

5
উড়ন্ত হােত েলখা পঁুিথ

1 আিম আবার েচাখ তুললাম এবং েদখলাম েয একটা হােত েলখা পঁুিথ বাতােস উড়েছ| 2 েদবদূতিট
আমােক বলেলন, “তুিম িক েদখছ?”
আিম বললাম, “একিট েগাটােনা হােত েলখা পঁুিথ উড়েছ, েযটা 20 হাত লম্বা এবং 10 হাত চওড়া|”
3 িতিন আমায় বলেলন, “এই েগাটােনা হােত েলখা পঁুিথেত অিভশাপ েলখা রেয়েছ| হােত েলখা পঁুিথর

একপােশ েচারেদর জনয্ অিভশাপ েলখা এবং অনয্ পােশ েসইসব েলাকেদর জনয্ অিভশাপ েলখা যারা
িমথয্া প্রিতশ্রুিত কের| 4 প্রভু সবর্শিক্তমান বেলেছন: �আিম েচারেদর বাড়ী এবং যারা আমার নাম বয্বহার
কের িমথয্া শপথ কের তােদর বাড়ী এই পঁুিথ পাঠাব| এই পঁুিথ েসই বাড়ীগুিলেত থাকেব এবং তােদর ধ্বংস
করেব| এমনিক পাথর ও কােঠর পাত্রগুিলও এিট ধ্বংস করেব|� ”

স্ত্রীেলাক এবং ঝুিড়
5 েয েদবদূতিট আমার সেঙ্গ কথা বলিছেলন িতিন বাইের েগেলন এবং বলেলন, “েদখ, িক আসেছ?”
6আিম বললাম, “আিম জািন না, এটা িক?”
িতিন বলেলন, “ওটা মাপার ঝুিড়|” িতিন আরও বলেলন, “এই েদেশর েলােকর পাপ মাপার জনয্ই

এই ঝুিড়|”
7 ঝুিড়র সীসার ৈতরী ঢাকনাটা েখালা হেল েদখা েগল তার মেধয্ এক স্ত্রীেলাক| 8 েদবদূতিট আমায়

বলেলন, “ঐ স্ত্রীেলাকিট অধমর্েক প্রিতিনিধত্ব কের|” তখন েদবদূতিট স্ত্রীেলাকিটেক েঠেল ঝুিড়র মেধয্
ঢুিকেয় তার ঢাকনািট বন্ধকের িদেলন| 9তখনআিম ওপেরর িদেক তািকেয় সারস পাখীর মত* ডানা সেমত
দুই জন স্ত্রীেলাকেক েদখেত েপলাম| তারা নীেচ উেড় এল এবং তােদর পাখার বাতােসর সাহােযয্ েসই
ঝুিড়টােক তুেল িনল| তারপর তারা ঝুিড়টােক বহন কের বাতােসর মেধয্ িদেয় উেড় েগল| 10 তখন আমার
সােথ আলাপচারী েদবদূতিটেক আিম িজজ্ঞাসা করলাম, “ঝুিড়িটেক তারা েকাথায় বেয় িনেয় যােচ্ছ?”

* 5:9: সারস � মত িহব্রুেত এর অথর্ “অনুগত স্ত্রীেলাক|”
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11 েদবদূতিট উত্তর িদেলন, “তারা িশিনযর েদেশ একটা বাড়ী ৈতরী করেব এবং ঝুিড়টােক তারা েসই
বাড়ীর েভতের রাখেব|”

6
চার রথ

1 তারপর আিম আবার ওপের তািকেয় েদখলাম চারেট রথ, তারা দুিট িপতেলর পবর্েতর মধয্ েথেক
েবর হেয় আসেছ| 2প্রথম রথিট টানিছল লাল রেঙর েঘাড়া| িদ্বতীয় রথিটেক টানিছল কােলা রেঙর েঘাড়া|
3 তৃতীয় রথিটেক টানিছল সাদা রেঙর েঘাড়া আর লাল িবনু্দ িবনু্দ দাগওযালা েঘাড়াগুিল টানিছল চতুথর্
রথিটেক| 4 েয েদবদূতিট আমার সেঙ্গ কথা বলিছেলন তঁােক আিম িজেজ্ঞস করলাম, “মহাশয় এর অথর্
িক?”

5 েদবদূতিট বলেলন, “এরা চারিট বাতাস, তারা পৃিথবীর প্রভুর কাছ েথেক সদয্ এেসেছ| 6 কােলা
েঘাড়াগুিল যােব উত্তর িদেক, লাল েঘাড়াগুিল যােব পূেবর্, সাদা েঘাড়াগুিল যােব পিশ্চেম এবং লাল িবনু্দ
িবনু্দ দাগ েদওয়া েঘাড়াগুিল যােব দিক্ষেণ|”

7 লাল িবনু্দ খিচত েঘাড়ারা তােদর অংেশ পৃিথবীেত যাবার জনয্ বয্গ্র হেয় উঠল, তাই েদবদূত তােদর
বলেলন, “যাও েতামরা সারা পৃিথবী ঘুের এেসা|” তাই তারা পৃিথবীর চারিদক ঘুরেত েগল|

8তখন প্রভু আমােক িচৎকার কের বলেলন, “েদখ, েয েঘাড়াগুিল উত্তের িগেয়িছল, তারা তােদর কাজ
েশষ কের িফের এেসেছ| তারা আমার আত্মােক শান্ত কেরেছ তাই আিম আর রুদ্ধ নই!”

যাজক িযেহাশূয়েক মুকুট পরােনা হল
9 তখন আিম প্রভুর কাছ েথেক আেরকিট বাতর্ া েপলাম| িতিন বলেলন, 10 “িহল্দয়, েটািবয় ও িযদায়

বািবেলর বন্দী দশা েথেক িফের এেসেছ| েসই েলােকেদর কাছ েথেক তুিম রূেপা ও েসানা সংগ্রহ কর এবং
সফিনেয়র পুত্র েযািশেয়র বাড়ী যাও| 11 েসই রূেপা ও েসানা বয্বহার কের একিট মুকুট ৈতরী কর এবং
িযেহাষাদেকর পুত্র, মহাযাজক িযেহাশূয়েক মুকুট মিণ্ডত কর| তারপর িযেহাশূয়েক এই িবষয়গুিল বল:

12 প্রভু সবর্শিক্তমান এই কথাগুিল বেলন:

�শাখা নােম এক মানুষ আেছন,
িতিন শিক্তমান হেয় উঠেবন,

িতিন প্রভুর মিন্দর গঁাথেবন|
13 িতিন প্রভুর মিন্দর গঁাথেবন ও সম্মান গ্রহণ করেবন|

িতিন িসংহাসেন বেস শাসন করেবন|
আর একজন যাজক তার িসংহাসেনর পােশ দঁাড়ােব|

এই দুই জন একসােথ শািন্তেত কাজ করেব|�

14 িহল্দয়, েটািবয়, িযদায় এবং সফিনেয়র পুত্র েযািশেয়র জনয্ একিট স্মারক িহেসেব ঐ মুকুটিট তারা
মিন্দেরই রাখেব|”

15 দূরেদেশ বসবাসকারী েলােকরাও এেস মিন্দের িনমর্াণ করেব| তখন েতামরা িনিশ্চতভােব জানেব েয
প্রভুই আমােক েতামােদর কােছ পািঠেয়িছেলন| প্রভুর কথা অনুসাের কাজ করেল এই িবষয়গুিল ঘটেব|

7
প্রভু করুণা ও কৃপা চান
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1পারেসয্র রাজা দািরয়াবেসর রাজেত্বর চতুথর্ বছেরর নবম মােসর চতুথর্ িদেন সখিরয় প্রভুর কাছ েথেক
এই বাতর্ া েপেলন| 2 ৈবেথেলর েলােকরা শেরৎসর, েরগেম্মলক ও তার েলােকেদর প্রভুর কােছ একটা প্রশ্ন
িজেজ্ঞস করেত পািঠেয়িছেলন| 3তারা সবর্শিক্তমান প্রভুর মিন্দেরর যাজকগেণর কােছ এবং ভাববাদীেদর
কােছ এেলন| ঐ েলােকরা তােদর রশ্ন িজেজ্ঞস করল: “অেনক বছর ধের আমরা মিন্দর ধ্বংস হেয় যাবার
দরুণ েশাক কেরিছ| প্রেতয্ক বছেরর পঞ্চম মােস আমরা উপবােসর জনয্ িবেশষ সময় িদেয়িছ| আমরা
িক এই অনুশীলন চািলেয় যাব?”

4আিম সবর্শিক্তমান প্রভুর কাছ েথেক এই বাতর্ া েপলাম: 5“এই েদেশর যাজকেক এবং অনয্ েলােকেদর
বল: সত্তর বছর ধের েতামরা পঞ্চম ও সপ্তম মােস উপবাস কেরছ| েসই উপবাস িক সিতয্ই আমার জেনয্?
না! তা নয়| 6আর েতামরা যখন েভাজন পান করেল েসটাও িক আমার উেদ্দেশয্ করেল? তা নয়, বরং
েতামােদরই ভােলার জেনয্| 7 এই একই িজিনষ প্রদান করেত প্রভু তঁার ভাববাদীেদর বয্বহার কেরিছেলন|
েজরুশােলম যখন উন্নত ও জনমানেব পূণর্ িছল তখনও িতিন এই কথাগুিল বেলিছেলন| যখন ঈশ্বর এই
কথাগুিল বেলিছেলন তখন েজরুশােলেমর আেশপােশর শহর েনেগভ এবং পিশ্চেমর পাহােড়র পাদেদেশ
েলাকজন িছল|”

8 সখিরেয়র কােছ প্রভুর বাতর্ া এই:
9 প্রভু সবর্শিক্তমান বেলেছন:
“যা িকছু িঠক এবং নয্ায়সঙ্গত েতামরা অবশয্ই তা করেব|

েতামরা এেক অপেরর প্রিত অবশয্ই দয়ালু ও কৃপাপূণর্ হেব|
10 িবধবা, দিরদ্র, িবেদশী

ও অনাথেদর ওপর উৎ পীড়ন েকােরা না|
অপেরর অমঙ্গল করবার িচন্তা েকােরা না|”

11 িকন্তু েসইসব েলােকরা শুনেত অস্বীকার করত|
িতিন যা চাইেতন তা করেত তারা অস্বীকার করত|

তারা কান বন্ধ করত বেল
ঈশ্বেরর কথা শুনেত েপেতা না|

12 তারা িছল একগঁুেয়|
প্রভু সবর্শিক্তমান তঁার আত্মা দ্বারা

ভাববাদীেদর মাধয্েম েলােকেদর কােছ বাতর্ া পাঠােতন|
িকন্তু তারা শুনেতা না|

তাই সবর্শিক্তমান প্রভু রুদ্ধ হেয়িছেলন|
13 সবর্শিক্তমান প্রভু বলেলন,
“আিম তােদর ডাকেল

তারা উত্তর িদল না|
তাই এখন যিদ তারা আমায় ডােক,

আিম তােদর উত্তর েদব না|
14আিম তােদর িবরুেদ্ধ জািতগুেলােক ঝেড়র মত িনেয় আসব|
ঐসব জািতেদর তারা জানতও না|

তারা েদশিট অিতক্রম কের েগেল
েসিট ধ্বংসস্তুেপ পিরণত হেব|”
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8
প্রভু েজরুশােলমেক আশীবর্াদ করার প্রিতশ্রুিত করেলন

1 সবর্শিক্তমান প্রভুর কাছ েথেক এই বাতর্ া এল| 2 প্রভু সবর্শিক্তমান বেলেছন, “আিম িসেয়ান পবর্তেক
ভােলাবািস| আিম তােক এেতাই ভােলাবািস েয েস আমার প্রিত িবশ্বস্ত না হেল আিম তার ওপর খুব েরেগ
উঠলাম|” 3প্রভু বেলেছন, “আিম িসেয়ােন িফের এেসিছ|আিম েজরুশােলেম বাস করিছ| েজরুশােলমেক
বলা হেব িবশ্বস্ত শহর| প্রভুর পবর্তেক বলা হেব পিবত্র পবর্ত|”

4 প্রভু সবর্শিক্তমান বেলেছন, “প্রবীন বয্িক্তেদর আবার েজরুশােলেমর রাস্তায় ঘােট েদখা যােব| দীঘর্
জীবন লাভ করেব বেল েলােকেদর হঁাটার জনয্ লািঠর প্রেয়াজন হেব| 5 েছাট েছাট েছেলেমেয়েদর
েখলাধূলার েকালাহেল রাস্তাগুেলা ভের থাকেব|” 6 অবিশষ্ট যারা থাকেব তারা এটােক িবস্ময়কর বেল
গণয্ করেব! প্রভু সবর্শিক্তমান এ কথা বেলেছন!

7প্রভু সবর্শিক্তমান বেলন, “েদখ পূবর্ ও পিশ্চেমর েদশগুিল হেতআিমআমার েলােকেদর উদ্ধার করব|
8আিম তােদর এখােন িফিরেয় আনব, তারা েজরুশােলেম বাস করেব| তারা আমার েলাক হেব এবং আিম
তােদর িবশ্বস্ত ঈশ্বর হব|”

9 সবর্শিক্তমান প্রভু বেলেছন, “শিক্তমান হও! সবর্শিক্তমান প্রভুর মিন্দেরর প্রস্তর স্থাপন করবার
সময় ভাববাদীরা এই বাতর্ া প্রচার কেরিছেলন| আজও েতামরা েসই একই বাতর্ া শুনছ| 10 েসই সমেয়র
পূেবর্ েলােকেদর মজুর বা গবািদ পশু ভাড়া করবার টাকা িছল না| েলােকেদর পেক্ষ ভ্রমণ বা যাতায়াত
করাও িনরাপদ িছল না| সংকট েথেক েলােক েকান সমেয়ই িনস্তার েপত না| আিম প্রিতিট েলাকেক অনয্
েলােকেদর িবেরাধী কের তুেলিছলাম| 11 িকন্তু এখন েসইরকম নয়| অবিশষ্ট যারা রেয়েছ তােদর জনয্
েসরকম হেব না|” প্রভু সবর্শিক্তমান এইসব কথা বেলন|

12“এই েলােকরা শািন্তেত েরাপণ করেব| দ্রাক্ষাও ফলােনা হেব| েদেশ ভাল ফসল হেব এবং জিম পযর্াপ্ত
পিরমাণ বৃষ্টি পােব| আিম এই সব িকছুই আমার েলােকেদর েদব| 13অনয্ জািতগণ অিভশাপ েদবার জনয্
ইস্রােয়ল ও িযহূদার নাম উদাহরণস্বরূপ বয্বহার করত| িকন্তু আিম ইস্রােয়ল ও িযহূদােক রক্ষা করব এবং
তােদর নাম আশীবর্াদজনক হেয় উঠেব| সুতরাং ভয় েপও না, শিক্তমান হও!”

14 সবর্শিক্তমান প্রভু বেলেছন, “েতামার পূবর্পুরুেষরা আমায় রুদ্ধ কেরিছল, তাই আিম তােদর ধ্বংস
করব িস্থর কেরিছলাম| আিম আমার িসদ্ধান্ত পিরবতর্ ন কিরিন|” সবর্শিক্তমান প্রভু এই কথাগুিল বেলেছন|
15 “এখন আিম আমার মন পিরবতর্ ন কেরিছ আর েজরুশােলম ও িযহূদার েলােকেদর মঙ্গল করবার িবষয়
িস্থর কেরিছ| সুতরাং ভয় েপও না| 16 িকন্তু েতামােদর অবশয্ই এগুেলা করেত হেব: েতামার প্রিতেবশীেক
সতয্ কথা বেলা| আদালেত েলােকর িবচার করবার সময় এমন িসদ্ধান্ত েনেব যা সতয্, িঠক এবং যা
েলােকেদর মেধয্ শািন্ত আেন| 17 েতামার প্রিতেবশীেক আঘাত করার জনয্ েকান পিরকল্পনা কেরা না|
িমথয্া প্রিতশ্রুিত েকার না! এইসব কাজ কের আনন্দ েপও না কারণ আিম এইসব িজিনষ ঘৃণা কির!” প্রভু
এইসব কথা বেলেছন|

18আিম সবর্শিক্তমান প্রভুর কাছ েথেক এই বাতর্ া েপলাম| 19 সবর্শিক্তমান প্রভু বেলন, “চতুথর্, পঞ্চম
ও দশম মােসর িবেশষ িদেন েতামরা উপবাস করেত থােকা| েসইসব েশােকর িদন আনেন্দর িদেন পিরণত
হেব| েসইসব িদন, আনেন্দর হেব ও আশীবর্াদ ধনয্ হেয় উঠেব| সতয্ ও শািন্তেক েতামােদর ভােলাবাসা
উিচৎ !”

20 সবর্শিক্তমান প্রভু বেলন,
“ভিবষয্েত বহু শহর েথেক েলােকরা েজরুশােলেম আসেব|
21 িবিভন্ন শহেরর েলােকরা এেক অপরেক অভয্থর্না জানােব| তােদর মেধয্ েকউ েকউ বলেব,

�আমরা সবর্শিক্তমান প্রভুর কােছ প্রাথর্না করেত ও তঁার উপাসনা করেত যািচ্ছ|�
অনয্রা বলেব,

�েতামােদর সেঙ্গ আমরাও িক েযাগদান করেত পাির?� ”
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22অেনক েলাক এবং অেনক বলবান জািত েজরুশােলেম সবর্শিক্তমান প্রভুর উপাসনা করেত ও তঁার
অনুগ্রেহর অেন্বষণ করেত আসেব| 23 প্রভু সবর্শিক্তমান বেলেছন, “েসই সময়, িবেদশ েথেক িবিভন্ন
ভাষাভাষী দশজন িবেদশী একজন ইহুদীর কােছ এেস তার কাপড় েটেন ধের বলেব, �আমরা শুেনিছ েয
ঈশ্বর আপনার সেঙ্গ রেয়েছন| আমরা িক এেস আপনার সেঙ্গ উপাসনা করেত পাির?� ”

9
অনয্ জািতেদর িবপেক্ষ িবচার

1ঈশ্বেরর কাছ েথেক একিট বাতর্ া| এ হল হদ্রক েদশ এবং তার রাজধানী দেম্মশেকর িবরুেদ্ধ প্রভুর বাতর্ া,
“ইস্রােয়ল পিরবারেগাষ্ঠীরাই একমাত্র পিরবারেগাষ্ঠী নয় যারা ঈশ্বর সম্বেন্ধ সেচতন| প্রেতয্েকই সাহােযয্র
জনয্ ঈশ্বেরর িদেক তাকায়| 2 এই বাতর্ ািট হমাৎ-এর িবরুেদ্ধ| হমাৎ হদ্রক শহেরর সীমা| এই বাতর্ ািট েসার
ও সীেদােনর িবরুেদ্ধ যিদও েসই েদেশর েলােকরা জ্ঞানী এবং দক্ষ| 3 েসারেক একিট দুেগর্র মত কের
িনমর্াণ করা হেয়িছল| েসখানকার েলােকরা এত রূেপা সংগ্রহ কেরেছ েয তা ধূেলার মত অগিণত এবং
েসানা ও মািটর মত সাধারণ হেয় পেড়েছ| 4 িকন্তু প্রভু আমােদর সদাপ্রভু তার সবটাই িনেয় েনেবন| িতিন
তার শিক্তশালী েনৗবহর ধ্বংস করেবন এবং শহরিটেক আগুন দ্বারা ধ্বংস করেবন!

5 “অিস্কেলােনর েলােকরা এইসব েদেখ ভয় পােব| ঘসার েলােকরা ভেয় কঁাপেব| ইেক্রাণর েলােকরা
এইসব ঘটেত েদেখ সমস্তআশা হািরেয় েফলেব| ঘসায আর েকান রাজা থাকেব না| অিস্কেলােন েকউ বাস
করেব না| 6 অৈবধ সন্তােনরা অেস্দােদর রাজা হেয় বসেব| আিম পেলষ্টীয়েদর দপর্ চূণর্ করব| 7 তােদর
মুখ আর দঁাত েথেক আিম েয মাংসেত তখনও রক্ত েলেগিছল এবং অনয্ানয্ িনিষদ্ধ খাবার সিরেয় েফলব|
অবিশষ্ট পেলষ্টীয়রা আমার েলােকেদর একিটঅংশ বেল গণয্ হেব| তারা িযহূদােতআেরকিট পিরবারেগাষ্ঠী
হেব| িযবূষীয়রা েযমন কেরিছল, েতমিনভােব ইেক্রাণর েলােকরা আমার েলােকেদর একিট অংশ হেব|
8 আমার মিন্দরেক রক্ষা করবার জনয্ আিম ৈসনয্েদর িবরুেদ্ধ মিন্দেরর চািরিদেক িশিবর স্থাপন করব|
আিম শত্রু েসনােক এর ওপর িদেয় অিতরম করেত েদব না| আিম এখন আমার িনেজর েচাখ িদেয় লক্ষয্
রাখিছ|”

ভাবী রাজা
9 িসেয়ান, উল্লাস কর!

েজরুশােলেমর েলােকরা, আনেন্দ িচৎকার কর!
েদখ, েতামােদর রাজা েতামােদর কােছ আসেছন!

িতিনই েসই ধাির্মক রাজা, িতিনই েসই িবজয়ী রাজা, িকন্তু িতিন নম্র|
িতিন একিট খচ্চেরর িপেঠ চেড় আসেছন|

একিট ভারবাহী গাধার বাচ্চার ওপর চেড় আসেছন|
10 রাজা বেলন, “আিম ইফ্রিয়েমর রথগুিল

এবং েজরুশােলেমর অশ্বগুিলেকও সিরেয় েফলব|
আিম যুেদ্ধ বয্বহার করবার ধনু েভেঙ্গ েফলব|”

রাজা জািতগুিলর কােছ শািন্তর সংবাদ আনেবন|
িতিন সাগর েথেক সাগের রাজত্ব করেবন|
ফরাৎ নদী েথেক পৃিথবীর দূরতম প্রান্ত পযর্ন্ত|

প্রভু তঁার েলােকেদর রক্ষা করেবন
11 েজরুশােলম, েতামার চুিক্ত রেক্তর মেধয্ সীলেমাহর করা হেয়িছল|

তাই আিম েতামার বন্দীেদর শূনয্ আধার েথেক রক্ষা কেরিছ|
12 বন্দীরা, েতামােদর মাতৃভূিমেত িফের যাও!
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এখন েতামােদর আশার িকছু বাকী রেয়েছ|
আিম আবার এই িদ্বতীয়বার বলিছ

আিম েতামােদর কােছ িফের আসিছ!
13 িযহূদা, আিম েতামােক ধনুেকর মত বয্বহার করব|

ইফ্রিয়ম, আিম েতামােক তীেরর মত বয্বহার করব|
ইস্রােয়ল, আিম েতামােক গ্রীেসর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেত

তরবািরর মত বয্বহার করব|
14 প্রভু তােদর সামেন দশর্ন েদেবন

এবং তঁার তীরগুিল িবদুয্েতর মত ছঁুড়েবন|
প্রভু আমার সদাপ্রভু িশঙা বাজােবন

আর েসনারা মরুভূিমর ধূেলার ঝেড়র মত সামেন েধেয় যােব|
15 সবর্শিক্তমান প্রভু তােদর প্রিতরক্ষা করেবন|

েসনারা পাথর িদেয় শত্রুেদর পরািজত করেব|
তারা তােদর শত্রুেদর রক্ত

দ্রাক্ষারেসর মত প্রবািহত কিরেয় তােদর হতয্া করেব|
এটা হেব েসই রেক্তর মত যা েবদীর েকাণগুেলােত ছঁুেড় েফলা হয়!

16 েসই সমেয়, েযমন একজন েমষপালক
তার েমষেদর রক্ষা কের
েতমিনভােব প্রভু তঁার েলােকেদর রক্ষা করেবন|

তারা তঁার কােছ অতয্ন্ত মূলয্বান হেব|
তঁার হােত তারা হেব চাকিচকয্ময় গয়নার মত|

17 সবিকছু মঙ্গলময় ও সুন্দর হেব|
শসয্ এবং দ্রাক্ষা হেব প্রচুর,

এবং সমস্ত যুবক-যুবতী েসগুেলা েখেয়
এবং নতুন দ্রাক্ষারস পান কের শিক্তশালী হেয় উঠেব!

10
প্রভুর প্রিতশ্রুিত সকল

1প্রভুর কােছ বসন্তকােল বৃষ্টির জনয্ প্রাথর্না কর| প্রভু বজ্র পাঠােবন এবং বৃষ্টি পড়েব| প্রেতয্ক বয্িক্তর
েক্ষেত শসয্ বৃিদ্ধর জনয্ ঈশ্বর বৃষ্টি েদন|

2 েলােক মূির্ত্ত ও যাদুর মাধয্েম ভিবষয্ৎ জানেত েচষ্টা কের| িকন্তু েসটা েকান কােজর নয়| যাদুকররা
সবসময় তােদর স্বপ্ন ও দশর্ন সম্পেকর্ কথা বেল িকন্তু েসগুেলা সবই িনছক িমথয্া| তাই েলােকরা সাহােযয্র
জনয্ ভুল পেথ চািলত েমেষর মত এিদক ওিদক ঘুের েবড়ােচ্ছ এবং তােদর চালনা করবার জনয্ েকান
েমষপালক েনই|

3 প্রভু বেলন, “আিম েমষপালকেদর প্রিত অতয্ন্ত রুদ্ধ| আিম তােদর শািস্ত েদব| ঐ েনতারা আমার
েলােকেদর জনয্ জবাবিদিহ করেত বাধয্|” (িযহূদার েলােকরা ঈশ্বেরর পাল| ঈশ্বর তােদর যত্ন েনন, িঠক
েযমন একজন ৈসনয্ তার সুন্দর যুেদ্ধর অেশ্বর যত্ন েনয়|)

4 “েকােণর পাথর, তঁাবুর কীলক, যুেদ্ধর ধনু এবং আিধকািরকরা একসেঙ্গআসেব| 5তারা হেব েযাদ্ধারা
শত্রু ৈসনয্বািহনীর ওপর রাস্তা ঘােট কাদা মািড়েয় চেল যাবার মত| তারা যখন লড়াই করেব প্রভু তােদর
সেঙ্গ থাকেবন| তারা অশ্বােরাহী ৈসনয্েদরও হারােব| 6আিম িযহূদার পিরবারেক বলবান করব| যুদ্ধ েজতার
জনয্ আিম েযােষেফর পিরবারেক সাহাযয্ করব| আিম তােদর িনরাপেদ িফিরেয় আনব| তােদর এমন
সান্ত্বনা েদব মেন হেব আিম েযন কখনই তােদর েছেড় যাই িন| আিমই প্রভু তােদর ঈশ্বর তােদর সাহাযয্
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করব| 7 ইফ্রিয়েমর েলােকরা েযাদ্ধােদর মত খুশী হেব, যারা পান করবার জনয্ প্রচুর দ্রাক্ষারস েপেয়েছ|
তােদর েছেলেমেয়রাও উল্লাস করেব| তােদর হৃদয় প্রভুেত আনিন্দত হেয় উঠেব|

8 “আিম িশস্ িদেয় তােদর সবাইেক ডাকব| আিম তােদর সংগ্রহ করব| আিম তােদর সিতয্ই রক্ষা করব
এবং তারা অতীেতর মত বংশবৃিদ্ধ করেব| 9 হঁয্া, আিম আমার েলােকেদর িবিভন্ন জািতর মেধয্ ছিড়েয়
িদেয়িছ| েসইসব দূরবতীর্ স্থােন তারা আমায় স্মরণ করেব| তারা ও তােদর সন্তােনরা জীবন্ত িফের আসেব|
10আিম তােদর িমশর ও অশূর েথেক িফিরেয় আনব, তােদর িগিলয়দ ও িলবােনান অঞ্চেল িনেয় আসব|
এবং তােদর জনয্ যেথষ্ট জায়গা থাকেব না” 11 (িতিন দুেযর্াগপূণর্ সমুদ্র পার হেবন এবং দুরন্ত জলরািশেত
আঘাত হানেবন| নীল নদীর গভীরতমজল িতিন শুিকেয় েফলেবন|অশূেরর গেবর্র পতন হেব এবং িমশেরর
ক্ষমতা িনেয় েনওয়া হেব|) 12 প্রভু তঁার েলােকেদর শিক্তশালী করেবন এবং তারা তঁার কতৃ্তর্ েত্ব এবং নােম
বঁাচেব| প্রভু এইসব কথা বেলেছন|

11
ঈশ্বর অনয্ানয্ জািতেদর শািস্ত েদেবন

1 িলবােনান, েতামার ফটকগুিল েখাল,
আগুন েতামার এরস বৃক্ষগুিল পুিড়েয় েশষ কের িদক|

2 বৃহৎ  এরস বৃক্ষগুিলেক পুিড়েয় েদওয়া হেয়েছ বেল েদবদারু বৃক্ষরা কঁাদেব|
ঐসব দৃঢ় বৃক্ষগুিলেক িনেয় যাওয়া হেব|

বাশেনর ওক গাছগুিল দুষ্পর্েবশয্ বন
েকেট েফলা হেয়েছ বেল কঁাদেব|

3 েশান েমষপালকরা কঁাদেছ
কারণ তারা তােদর পশুচারণভূিম হািরেয়েছ|

যুব িসংহশাবকগুিলর গজর্ ন েশান|
যদর্ ন নদীর ধােরর ঘন বনিট ধ্বংসপ্রাপ্ত হেয়েছ|

4প্রভু আমার ঈশ্বর এই কথাগুিল বেলন, “েয েমষগুিলেক হতয্া করবার জনয্ পালন করা হেচ্ছ তােদর
যত্ন নাও| 5 যারা েসগুেলা েকেন ও হতয্া কের তােদর শািস্ত েদওয়া হেব না| েয সব বয্বসায়ী েমষগুেলা
িবক্রী কেরেছ তারা বেল, �প্রভুর প্রশংসা কর, আিম ধনী হেয় উেঠিছ!� েমষপালকরা তােদর েমষেদর
জনয্ দুঃিখত হয় িন| 6আিম এই েদেশ েয েলােকরা থােক তােদর প্রিত সহানুভূিতপূণর্ও হব না” প্রভু এইসব
কথা বেলেছন, “আিম প্রেতয্কেক তার প্রিতেবশী ও রাজার দ্বারা অপবয্বহৃত হেত েদব| আিম তােদর েদশ
ধ্বংস করেত েদব| আিম তা বন্ধ করব না!”

7 তাই আিম েসই সব হতভাগয্ েমেষর যত্ন িনলাম, যােদর হতয্া করার জনয্ পালন করা হেয়িছল| আিম
এই কােজর জনয্ দুিট লািঠ িনলাম| একিট লািঠর নাম িদলাম মেনারম, আর অনয্িটর নাম িদলাম ঐকয্|
তারপর আিম েমষেদর যত্ন িনেত শুরু করলাম| 8 এক মােসর মেধয্ আিম িতনজন েমষপালকেক বরখাস্ত
করলাম| আিম েমষেদর প্রিত অৈধযর্য্য্ হলাম এবং তারাও আমােক ঘৃণা করেত শুরু করল| 9 তখন আিম
বললাম, “আিম চললাম, আিম েতামােদর যত্ন েনব না| েয সব েলােকরা মরেত বেসেছ, তারা মরুক |
যারা ধ্বংস হেত চেলেছ তােদর ধ্বংস েহাক্ | এবং যারা বাকী থাকেব তারা এেক অপরেক ধ্বংস করুক|”
10এরপরআিম “মেনারম” নামক লািঠটা িনলাম এবং তা েভেঙ্গ েফললাম| সমস্ত েলােকেদর সেঙ্গ ঈশ্বেরর
চুিক্ত েয েভেঙ্গ চুরমার হেয় িগেয়িছল তা েদখাবার জনয্ আিম এটা করলাম| 11 তাই, েসই িদেন চুিক্তিট
এবং েসই হতভাগয্ েমেষরা যারা আমােক লক্ষয্ করিছল, তারা জানল েয এই বাতর্ া ঈশ্বেরর কাছ েথেক
এেসিছল|

12তখনআিম বললাম, “তুিম যিদ আমায় েবতন িদেত চাও েতা দাও, নতুবা িদও না!” তাই তারা আমায়
30িট রূেপার মুদ্রা িদল| 13 তখন প্রভু আমায় বলেলন, “তােদর েচােখ আিম ঐরকম মূলয্বান| ঐ টাকা
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মিন্দেরর অথর্ভাণ্ডাের ছঁুেড় েফল|” তাই আিম েসই 30িট রূেপার মুদ্রা িনেয় প্রভুর মিন্দেরর অথর্ ভাণ্ডাের
ছঁুেড় িদলাম| 14 এরপর আিম ঐকয্ নামক লািঠটা িনেয় দুই টুকেরা কের ভাঙলাম| িযহূদা ও ইস্রােয়েলর
মেধয্ েয আর ঐকয্ েনই েসটা তােদর েবাঝাবার জনয্ আিম এটা করলাম|

15 তখন প্রভু আমায় বলেলন, “এখন েসইসব িজিনস নাও যা েকবলমাত্র একজন মূখর্ েমষপালক
বয্বহার কের| 16 এটা েথেকই তারা বুঝেব েয আিম আমার েদেশ একজন নতুন েমষপালক আনব| েয
েমেষরা মারা যােচ্ছ তােদর যত্ন এই যুবক িনেত পারেব না| েস আহত েমষেদর সুস্থ করেত পারেব না| যারা
েবঁেচ রেয়েছ তােদর েস খাওয়ােত পারেব না| সুস্থ সবল েমষেদর েমের েফলা হেব এবং তােদর মাংস
সমূ্পণর্রূেপ েখেয় েফলা হেব| েকবল তােদর কু্ষরগুেলা পেড় থাকেব|”

17 ওেহ আমার অকমর্ণয্ েমষপালক,
েতামরা আমার েমষেদর তয্াগ কেরছ|

ওেক শািস্ত দাও!
ওর ডান েচােখ ও হােত তরবাির িদেয় আঘাত কর|
তার ডান হাত িনষ্কমর্া হেয় যােব|
তার ডান েচাখ অন্ধ হেব|

12
িযহূদার চািরিদেকর জািতসমূহ সম্পেকর্ দশর্ন

1 ইস্রােয়ল সম্বেন্ধ প্রভুর করুণ বাতর্ া| প্রভু আকাশেক িবসৃ্তত কেরেছন এবং পৃিথবীেক তার িভিত্তর ওপর
বিসেয়েছন| িতিনই েসই জন িযিন েলােকেদর মেধয্ আত্মা েরেখেছন| আর প্রভুই এইসব কথা বেলেছন|
2 “েদখ, েজরুশােলমেক আিম তার প্রিতেবশী েদশগুেলার কােছ একিট িবেষর পােত্র পিরণত করব| ঐ
েদশগুেলা েজরুশােলম শহরেকআরমণ করেব| সমগ্র িযহূদা অবরুদ্ধ হেব| 3আিম েজরুশােলমেক একটা
ভারী পাথেরর মত কের েদব| েয েকউ তােক িনেত েচষ্টা করেব েসই েভেঙ্গ টুকেরা টুকেরা হেয় যােব|
তারা কাটা পড়েব এবং তার দ্বারা তােদর আঁচড় লাগেব| তবু পৃিথবীর সমস্ত জািত েজরুশােলেমর িবরুেদ্ধ
যুদ্ধ করেত একেত্র আসেব| 4 েসই সমেয় আিম েঘাড়ােদর ভীত করব এবং েঘাড়সওয়াররা আতঙ্কগ্রস্ত
হেব| আিম শত্রুপেক্ষর সমস্ত েঘাড়ােক অন্ধ কের েদব, িকন্তু আমার েচাখ েখালা থাকেব আর আিম িযহূদা
পিরবােরর উপর নজর রাখব| 5 িযহূদা পিরবােরর েনতারা েলােকেদর উৎসািহত করেব| তারা বলেব,
�প্রভু সবর্শিক্তমানই আমােদর ঈশ্বর| িতিনই আমােদর বলবান কেরন|� 6 েসই সময়, আিম ঐ েনতােদর
বনভূিমর একিট আগুেনর মত কের েদব| আগুন েযমন খড়েক পুিড়েয় ধ্বংস কের, িঠক েতমিনভােব
তারা তােদর শত্রুেদর সমূ্পণর্রূেপ পুিড়েয় েদেব| তােদর চািরিদেকর শত্রুেদরও তারা ধ্বংস করেব| যােত
েজরুশােলেমর েলােকরা আরাম করেত পাের|”

7 প্রভু প্রথেম িযহূদার েলােকেদর রক্ষা করেবন, আর তাই েজরুশােলেমর েলােকরা আর েবশী বড়াই
করেত পারেব না| দায়ুেদর পিরবার ও েজরুশােলেম বসবাসকারী অনয্ েলােকরাও বড়াই কের বলেত
পারেব না েয তারা িযহূদার অনয্ েলােকেদর চাইেত ভাল| 8 িকন্তু প্রভু েজরুশােলেমর েলাকেদর প্রিতরক্ষা
করেবন| এমনিক সবেচেয় জবরজঙ েলাকও দায়ুেদর মত মহাবীর ৈসনয্ হেয় উঠেব| দায়ুদ পিরবােরর
েলােকরা েদবতােদর তুলয্ হেব| প্রভুর দূতেদর মত, তােদর যুদ্ধেক্ষেত্র এিগেয় েদেব|

9 প্রভু বেলন, “েসই সমেয় েজরুশােলেমর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেত েযসব জািত আসেব তােদর আিম
ধ্বংস করব| 10 আিম দায়ুেদর ও পিরবােরর সদসয্েদর এবং েজরুশােলেম বাসকারী েলােকেদর আিম
ক্ষমাশীল ও দয়ায় ভরা আত্মা েদব| তারা আমার িদেক তাকােব, েসই একজন যােক তারা িবদ্ধ কেরিছল
এবং তারা িবলাপ করেব| একমাত্র পুেত্রর িবেয়ােগ েলােক েযমন েশাক কের তারা েসরকম তীব্রভােব
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কঁাদেব| একজেনর প্রথমজাত পুেত্রর মৃতুয্েত েলােক েযমন েশাক কের, তারা েতমনই েশাক করেব|
11 েসসময় েজরুশােলেম েরাদন ও মহােশােকর িদন উপিস্থত হেব| মিগেদ্দান উপতয্কায় হদদ্-িরেম্মােণর
মৃতুয্েত েলােক েযমন েরাদন কেরিছল এসময় েসরকমই হেব| 12 প্রিতিট পিরবার িনেজ েথেকই দুঃেখ
েশাক করেব| দায়ুদ পিরবােরর পুরুষ সদসয্রা িনেজ েথেকই েশাক করেব এবং তােদর স্ত্রীরা িনেজ েথেকই
েরাদন করেব| নাথন পিরবােরর পুরুষ সদসয্রা িনেজর েথেকই েশাক করেব এবং তােদর স্ত্রীরা পৃথক পৃথক
ভােব কঁাদেব| 13 েলিবর পিরবােরর পুরুষ সদসয্রা িনেজর েথেকই েশাক করেব ও তােদর স্ত্রীরাও িনেজ
েথেকই কঁাদেব| িশিময়ন পিরবােরর পুরুষ সদসয্রা িনেজ েথেকই েশাক করেব এবং তােদর স্ত্রীরাও িনেজ
েথেকই কঁাদেব| 14 অনয্ানয্ পিরবারেগাষ্ঠীর েক্ষেত্রও েসই একই বয্াপার হেব| পুরুেষরা ও স্ত্রীেলােকরা
িনেজ েথেকই কঁাদেব|”

13
1 েসইিদন দায়ুদ পিরবােরর সদসয্েদর জনয্ ও েজরুশােলেম বসবাসকারী অনয্ানয্ েলােকেদর জনয্

এক নতুন ঝণর্া েখালা হেব| এই ঝণর্ািট হেব পাপ ও অশুিদ্ধ েথেক শুিদ্ধকরেণর িনিমত্ত|

ভ্রান্ত ভাববাদী আর নয়
2 সবর্শিক্তমান প্রভু বেলেছন, “েসইসময় আিম পৃিথবী েথেক মূির্ত্তসমূেহর নাম েকেট েদব| ভ্রান্ত

ভাববাদীেদর আর অশুদ্ধ আত্মােদর সিরেয় েদব| েলােকরা এমনিক তােদর নামও মেন করেব না| এবং
আিম ভ্রান্ত ভাববাদী ও অশুিচ আত্মােদর পৃিথবী েথেক দূর করব| 3 যিদ েকউ ভাববাণী অবয্াহত রােখ, তেব
তােক শািস্ত েপেত হেব| এমনিক তার িপতামাতাও তােক বলেব, �প্রভুর নােম তুিমও িমথয্া কথা বলছ|� েস
ভাববাণী করেছ বেল তার মাতা িপতাই তােক িবদ্ধ কের হতয্া করেব| 4 েসই সময়, ভাববাদীরা তােদর দশর্ন
ও ভাববাণী সম্বেন্ধ লিজ্জত হেব| তারা িনেজেদর ভাববাদী বেল সনাক্ত করবার জনয্ ভাববাদীেদর িনিমত্ত
েমাটা েপাষাক পরেব না| তারা েলাকেক ঠকাবার জনয্ ঐ েপাষাকগুেলা পরেব না| 5 তারা বলেব, �আিম
একজন ভাববাদী নই| আিম একজন কৃষক, এবং েছাট েবলা েথেকই আিম মােঠ কৃিষ কাজ কেরিছ|�
6 িকন্তু অনয্ েলােকরা বলেব, �িকন্তু েতামার হােতর ঐ আঘাতগুিল িকেসর?� েস তখন বলেব, �আিম
আমার বনু্ধর বাড়ী মার েখেয়িছলাম|� ”

7 সবর্শিক্তমান প্রভু বেলেছন, “আমার তরবাির েমষপালকেদর আঘাত করুক! েসটা আমার বনু্ধেক
আঘাত করুক! েমষপালকেদর আঘাত কর এবং েমেষরা পলায়ন করেব| এবং আিম েসই কু্ষদ্রগণেক শািস্ত
েদব| 8 েদেশর দুই-তৃতীয়াংশ েলাকআঘােত মারা যােব িকন্তু এক-তৃতীয়াংশ অবিশষ্ট থাকেব| 9তখনআিম
ঐ অবিশষ্ট এক তৃতীয়াংশ েলােকেদর পরীক্ষা করব| আিম তােদর িবিভন্ন সংকেট েফলব| েসগুেলা হেব
তােদর অিগ্নপরীক্ষার মত িঠক েযমন েলােকরা আগুন বয্বহার কের রূেপােক খঁািট করেত অথবা েসানা
খঁািট িকনা তা পরীক্ষা করেত| তখন তারা আমার নােম ডাকেব আর আিম তােদর ডােক সাড়া েদব| আিম
বলব, �েতামরা আমার েলাক|� আর তারা বলেব, �প্রভু আমােদর ঈশ্বর|� ”

14
িবচােরর িদেনর বণর্না

1 েদখ, িবচােরর জনয্ প্রভুর িবেশষ িদন আসেছ| আর েয সম্পদ তুিম লুঠ করছ তা েতামার শহের ভাগ
করা হেব| 2 েজরুশােলেমর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করবার জনয্ আিম সমস্ত জািতেক জেড়া করব| শত্রুরা শহর
অিধকার করেব এবং ঘর বািড় ধ্বংস করেব| স্ত্রীেলাকেদর ওপর বলাৎ  কার করা হেব এবং অেধর্ক েলাকেক
বন্দী কের িনবর্াসেন িনেয় যাওয়া হেব| বাদবাকীরা েপছেন পেড় থাকেব| 3তখন েসইসব জািতর সেঙ্গ যুদ্ধ
করবার জনয্ প্রভু িনেজ যােবন অতীেত েযমন িতিন যুদ্ধ কেরিছেলন| 4 েসই সময় িতিন ৈজতুন পবর্েতর
ওপের দঁাড়ােবন, েয পবর্ত েজরুশােলেমর পূেবর্ অবিস্থত| ৈজতুন পবর্ত িচের যােব এবং পবর্েতর একভাগ
উত্তের, অপরভাগ দিক্ষেণ সের যােব| পিশ্চম েথেক পূেবর্ এক গভীর উপতয্কার সৃষ্টি হেব| 5 েসই উপতয্কা
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েতামার িনকটবতীর্ হেল েতামরা পালাবার েচষ্টা করেব| েযমন িযহূদার রাজা উিষেয়র সমেয় ভূিমকেম্পর
িদেন েতামরা েদৗেড়িছেল েসইরকম েদৗেড় পালােব| ঈশ্বর আসেবন, এবং তঁার সমস্ত পিবত্র েলােকরা তঁার
সেঙ্গ থাকেব|

6-7 েসই িদন হেব িবেশষ িদন| েসই িদন আেলা, ঠাণ্ডা বা িহম বেল িকছু থাকেব না| েকবল প্রভু জােনন
তা িকভােব হেব, িকন্তু িদন বা রাত বেল িকছু থাকেব না| সাধারণতঃ অন্ধকার যখন েনেম আেস েসই
সময়েতও আেলা থাকেব| 8 েসই িদন েজরুশােলম েথেক জীবন্ত জেলর ধারা বইেব| েসই জলধারা দুিট
েস্রােত ভাগ হেয় এক ভাগ পূবর্ িদেক মৃত সাগের এবং অপর ভাগ পিশ্চেম ভূমধয্সাগের বইেব| েসই জেলর
ধারা সারা বছর ধের থাকেব, িক গ্রীেষ্ম, িক শীেত| 9 েসই সময়, প্রভু সমস্ত পৃিথবীর রাজা হেবন| েসই িদন
প্রভু হেবন একজন| তঁার নাম হেব একিটই| 10 েসই সময়, েজরুশােলেমর চারধার মরুভূিমেত পিরণত
হেব| েগবা েথেক েনেগেভর িরেম্মাণ পযর্ন্ত মরুভূিমর মত হেয় যােব| িকন্তু েজরুশােলেমর পুেরা শহরিট
আবার িনমর্াণ করা হেব| িবনয্ামীন ফটক েথেক প্রথম ফটক (েকােণর ফটক) পযর্ন্ত এবং হনেনেলর দুগর্
েথেক রাজার দ্রাক্ষা কুণ্ড পযর্ন্ত| 11 েকান শত্রুআর তােদর ধ্বংস করেত েসখােন আসেব না| েজরুশােলম
িনরাপদ হেব|

12 িকন্তু েয সমস্ত জািত েজরুশােলেমর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ কেরিছল, প্রভু তােদর শািস্ত েদেবন| তােদর মােঝ
িতিন েপ্লগ েরাগিট পাঠােবন| জীিবতকােলই তােদর মাংস পচেত শুরু করেব| তােদর েচাখগুেলা েকাটের
পচেব আর িজব মুেখর মেধয্ পচেত শুরু করেব| 13-15 এই মারাত্মক েরাগ শত্রু িশিবরগুিলেত ছিড়েয়
যােব| েসই মারাত্মক েরাগ তােদর েঘাড়া, উট এবং গাধােদর মেধয্ও ছিড়েয় যােব|
েসই সময়, ঐ েলােকরা সিতয্ই প্রভুেক ভয় পােব| প্রেতয্কিট েলাক অনয্ েলােকর হাত েটেন ধরেব

আর তারা এেক অপেরর সেঙ্গ লড়াই করেব| এমনিক িযহূদাও েজরুশােলেমর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেব| সমস্ত
েলােকর কাছ েথেক েসানা, রূেপা ও কাপড় েচাপড় জেড়া করার পরও এটা ঘটেব| 16 েজরুশােলেম যারা
যুদ্ধ করেত এেসিছল, তার েথেক েবঁেচ থাকা েলােকরা প্রিত বছর েসই রাজা িযিন সবর্শিক্তমান প্রভু, তঁার
উপাসনা করেত আসেব| এবং কুিটরবাস পবর্ পালন করেত েজরুশােলম পযর্ন্ত যােব| 17 আর পৃিথবীর
েকান পিরবার যিদ েজরুশােলেম সবর্শিক্তমান প্রভুর উপাসনা করেত না যায় তেব প্রভু তােদর বৃষ্টি েদেবন
না| 18 যিদ িমশেরর েকান পিরবার কুিটরবাস পবর্ পালন করেত না আেস তেব প্রভু শত্রু জািতেদর েক্ষেত্র
েযমন কেরিছল েতমিন তােদরও েসই মারাত্মক েরােগ আক্রান্ত করেবন| 19 এই শািস্ত হেব িমশরীয়েদর
জনয্ এবং অনয্ েয েকান জািত যারা কুিটরবাস পবর্ পালন করেত না আেস তােদর জনয্|

20 েসই সময়, প্রভু সব িকছুর মািলক হেবন| এমনিক েঘাড়ার গলার ঘিণ্টগুিলেতও েলখা থাকেব,
প্রভুর জনয্ পিবত্র| * আর প্রভুর মিন্দের বয্বহৃত সমস্ত বাসন-েকাষন েবদীর বাটীর মত পাত্রগুিলর
মেতাই গুরুত্বপূণর্ হেব| 21 প্রকৃতপেক্ষ েজরুশােলম ও িযহূদার প্রিতিট পােত্রই এই কথা েলখা থাকেব|
প্রভু সবর্শিক্তমােনর জনয্ পিবত্র| ৈনেবদয্ উৎসগর্ করেত েয সমস্ত েলাক এেসিছল এেস েসই সমস্ত পাত্র
িনেয় তােত তােদর িবেশষ খাবার রান্না করেব|
েসই সময়, সবর্শিক্তমান প্রভুর মিন্দের েকান বয্বসায়ীেক আর েদখেত পাওয়া যােব না|

* 14:20: প্রভুর � পিবত্র মিন্দের বয্বহৃত সমস্ত িকছুর ওপের এই শব্দগুিল েলখা থাকত| এেত েবাঝা েযত েয এইগুিল প্রভুর িজিনস
এবং একমাত্র িবেশষ কােজ বয্বহৃত হেত পাের| এই েলেবল আঁটা থালাগুিল যাজকরা েকবলমাত্র পিবত্র স্থােন বয্বহার করেত পারত|
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মালািখ ভাববাদীর পুস্তক
1 মালািখর মাধয্েম ইস্রােয়েলর প্রিত ঈশ্বেরর এক ভাববাণীরূপ বাতর্ া|

ঈশ্বর ইস্রােয়লেক ভােলাবােসন
2 প্রভু বেলেছন, “আিম েতামােদর ভােলাবািস|”
িকন্তু েতামরা িজেজ্ঞস কর, “আপিন েয আমােদর ভােলাবােসন তার প্রমাণ িক?”
প্রভু বেলন, “এেষৗ িক যােকােবর ভাই নয়? তবু আিম যােকাবেক ভালেবেসিছ| 3 িকন্তু আিম এেষৗেক

ঘৃণা করতাম| আিম তার পবর্তগুিল ধ্বংস কেরিছ এবং তার েদশেক- িশয়ােলর বাসস্থােন পিরণত কেরিছ|”
4 ইেদােমর েলাকরা বলেত পাের, “যিদও আমরা ধ্বংস হেয়িছলাম িকন্তু আমরা িফের িগেয় আবার

আমােদর শহরগুেলা গড়ব|”
িকন্তু সবর্শিক্তমান প্রভু এই কথা বেলন, “তারাআবার গড়েত পাের িকন্তুআিমআবার তা েভেঙ্গ েফলব!”

তাই েলাকরা ইেদামেক বলেব একিট দুষ্ট েদশ এবং একিট জািত যােক প্রভু িচর কােলর তের ঘৃণা কেরন|
5 েতামােদর েচাখ তা েদখেব এবং েতামরা বলেব, “প্রভু মহান, এমন িক ইস্রােয়েলর সীমার বাইেরও!”

েলাকরা ঈশ্বরেক সম্মান কের না
6 সবর্শিক্তমান প্রভু বেলন, “পুত্র তার িপতােক সম্মান কের এবং দাস তার মিনবেক সম্মান কের| িকন্তু

আিম যিদ িপতা হই তেব েকন আিম সম্মান পােবা না? আিম েতামােদর প্রভু| িকন্তু েকন েতামরা আমােক
সম্মান কর না? েতামরা, যাজকরা আমার নামেক সম্মান করছ না|”
িকন্তু েতামরা বল, “আমরা িক এমন িকছু কেরিছ যা প্রমাণ কের েয আমরা আপনার নামেক সম্মান

কির না?”
7 প্রভু বেলেছন, “েতামরা আমার েবদীেত অশুিচ রুিট িনেয় আেসা|
“িকন্তু েতামরা িজজ্ঞাসা কর, �িক কের আমরা আপনােক অশুিচ কেরিছ?�
প্রভু বেলেছন, “প্রভুর েবদী শ্রদ্ধার উপযুক্ত নয় এই বেল েতামরা আমার েবদীেক সম্মান করছ না|

8এটা িক খারাপ কাজ নয় েয েতামরা উৎসগর্ করার জনয্ অন্ধ পশুেদর িনেয় আেসা? েতামরা উৎসেগর্র
জনয্ যখন েখঁাড়া ও অসুস্থ পশু িনেয় আেসা, েসটা িক খারাপ কাজ নয়? েতামােদর রাজয্পালেক অসুস্থ
পশুসমূহ েদবার েচষ্টা কের েদখ েতা, িতিন িক তা গ্রহণ করেবন? িতিন িক েতামােদর ওপর খুশী হেবন!”
সবর্শিক্তমান প্রভু এই কথা বেলন|

9 “যাজকরা, েতামরা প্রভুেক আমােদর প্রিত ভােলা হেত অনুেরাধ কর| িকন্তু িতিন েতামােদর কথা
েশােনন না| েতামরাই এর জনয্ দায়ী|” সবর্শিক্তমান প্রভু এই সব কথা বেলন|

10 “েতামােদর মেধয্ েকউ মিন্দেরর দরজা বন্ধ কের িদক্ যােত েতামরা আমার েবদীর ওপর অেকেজা
আেলা জ্বালােত না পােরা| আিম েতামােদর ওপর সন্তুষ্ট নই এবং আিম েতামােদর হাত েথেক েকান ৈনেবদয্
েনেবা না|” সবর্শিক্তমান প্রভু এই কথা বেলন|

11 “সবর্শিক্তমান প্রভু এই কথাগুিল বেলেছন: সমস্ত পৃিথবীেত েলােক আমার নাম সম্মান কের এবং
আমার জনয্ শুদ্ধ ধূপ এবং ৈনেবদয্ সমূহ িনেয় আেস| কারণ আমার নাম সমস্ত জািতর মেধয্ সম্মািনত|”

12 “িকন্তু েতামরা �প্রভুর েবদী অশুদ্ধ� একথা বেল েদখাও েয েতামরা আমার নামেক শ্রদ্ধা কর না
এবং েবদীর ওপর িনেবদন করা খাদয্ও েতামরা চাও না, এেত েতামরা আমার নােমর প্রিত অশ্রদ্ধা েদখাও|
13 েতামরা এও বেলা, িক আপদ! সবর্শিক্তমান প্রভু এই কথা বেলন, েতামরা এমন পশু উৎসগর্ করার
জনয্ উপহার স্বরূপ িনেয় আস যা চুির করা, েখঁাড়া অথবা অসুস্থ| েতামােদর হােত কের আনা এই উপহার
িক আিম গ্রহণ করব?” প্রভু এই কথাগুিল বেলন| 14 “েসই প্রতারক অিভশপ্ত, যার পােল পুরুষ পশু
রেয়েছ আর তা িদেত মানত করা সেত্ত্বও েস প্রভুর উেদ্দেশয্ এমন পশু উৎসগর্ কের যা েদাষ যুক্ত| আিমই
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এই কথা বলিছ কারণ আিম শিক্তমান রাজা এবং সমস্ত জািতর েলাক আমােক ভয় কের|” সবর্শিক্তমান
প্রভু এই কথা বেলন|

2
যাজকেদর জনয্ িনয়মসকল

1 “এখন ওেহ যাজকরা, এই িনয়ম েতামােদর জনয্| 2 যিদ েতামরা এর অবাধয্ হও এবং আমােক সম্মান
করার এই প্রেয়াজনীয় বয্াপারিটেক যিদ গুরুত্ব না দাও তেব আিম েতামােদর িবরুেদ্ধ অিভশাপ পাঠাব,
সবর্শিক্তমান প্রভু এই কথা বেলন| েতামরা আশীবর্াদ িদেল আিম তা অিভশােপ পিরণত করব, আর আিম
তােদর অিভশাপ িদেয়িছ কারণ েতামরা এই িবষয়টার ওপর গুরুত্ব দাও না|”

3“েদখ,আিম েতামার উত্তরপুরুষেদর শািস্ত েদব|আিম েতামােদর মুেখ উৎসব ৈনেবদয্ েথেকজন্তুেদর
বীষ্ঠা েলেপ েদেবা এবং েতামােদর ওগুেলার সেঙ্গ ছঁুেড় েফেল েদওয়া হেব| 4 তখন েতামরা জানেব েয
আিম এই আেদশ িদিচ্ছ যােত েলিবর সেঙ্গ আমার চুিক্ত চলেত থােক|” সবর্শিক্তমান প্রভু এই কথা বেলন|

5 প্রভু বেলেছন, “েলিবর সেঙ্গ আমার চুিক্ত িছল জীবন ও শািন্তর চুিক্ত| েস আমায় সম্মান কের এবং
আমার নােম ভীত হয়| 6 েলিব সতয্ িশক্ষা িদেয়েছ| েস কখনও মন্দ িজিনস েশখায় িন| েস িছল সৎ  এবং
শািন্ত ভালবাসত এবং েস অেনক েলাকেক মন্দ কাজ করা েথেক িফিরেয় এেনিছল| 7 আিম এসব বিল
কারণ েলােক জ্ঞােনর প্রেয়াজেন যাজক েখঁােজ আর ঈশ্বেরর আজ্ঞা িশক্ষা করেত তারা তার কােছ যায়,
কারণ েসই েতা ঈশ্বেরর বাতর্ াবাহক|”

8 িকন্তু প্রভু বেলেছন: “যাজকরা আমার পথ েথেক সের িগেয়িছল এবং অেনক েলাকেক িবিধ অস্বীকার
করেত বাধয্ কেরেছ| েতামরা েলিবর সেঙ্গ আমার চুিক্ত ধ্বংস কেরছ|” সবর্শিক্তমান প্রভু এই কথা বেলন|
9 “েযেহতু েতামরা আমার পথগুিল অনুসরণ করিন এবং আমার নীিত িশক্ষায় পক্ষপািতত্ব কেরছ েসেহতু
আিম েতামােদর অস্বীকৃত এবং অপমািনত করাব!”

িযহূদা ঈশ্বেরর প্রিত অিবশ্বস্ত
10 আমােদর সকেলরই েসই এক িপতা| একই ঈশ্বর আমােদর ৈতরী কেরেছন| তাহেল েকন েলােক

তােদর ভাইেদর ঠিকেয় ঈশ্বর েয চুিক্ত তােদর পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ কেরিছেলন তােক অসম্মান কের?
11 িযহূদার েলাকরা িবশ্বাসঘাতকেদর মত বয্বহার কেরিছল| েজরুশােলম এবং ইস্রােয়েলর েলাকরা
মারাত্মক িজিনষ কেরেছ| িযহূদার েলাক ঈশ্বেরর পিবত্র মিন্দর, েযটােক ঈশ্বর ভালবাসেতন, নষ্ট কেরেছ|
িযহূদার েলাকরা িবেদশী রমনীেদর িবেয় কেরিছল যারা িবেদশী েদবতা সমূেহর অিধকারপ্রাপ্ত এবং ঐ সব
িবেদশী েদবতােদর পূেজা শুরু কেরিছল| 12 প্রভু যােকােবর পিরবার েথেক ঐ সমস্ত েলাকেদর সিরেয়
েদেবন| এমন িক যিদও েসই বয্িক্ত সবর্শিক্তমান প্রভুর উেদ্দেশয্ উপহার আেন| 13 েতামরা কঁাদেত পােরা
এবং প্রভুর েবদী েচােখর জেল েঢেক িদেত পােরা, িকন্তু প্রভু েতামােদর উপহার গ্রহণ করেবন না এবং
েতামরা যা িকছু আেনা তােত িতিন খুশী হেবন না|

14 আর েতামরা বেল থােকা, “এর কারণ িক?” কারণ েতামরা েতামােদর স্ত্রীর িবরুেদ্ধ েয সব মন্দ
কাজ কেরছ তা প্রভু েদেখেছন| েসই স্ত্রী যিদও েতামার িবশ্বস্ত সঙ্গী িছল এবং েতামার িনয়েমর স্ত্রী িছল তবু
তুিম তার সেঙ্গ প্রতারণা কেরছ| 15 ঈশ্বর চান েয স্বামী ও স্ত্রী একেদহ ও এক আত্মািবিশষ্ট েহাক্| তেবই
তােদর পিবত্র সন্তানসন্তিত হেব| সুতরাং েসই আিত্মক একাত্মতা রক্ষা কর| েতামার স্ত্রীেক ঠিকও না| েস
েতামার েযৗবেনর স্ত্রী|

16 ইস্রােয়েলর প্রভু ঈশ্বর বেলন, “আিম িববাহ িবেচ্ছদ এবং পুরুষরা েয সমস্ত িনষু্ঠর কাজ কের তা
ঘৃণা কির|1 সুতরাং অিবশ্বস্ত হেয়া না, েতামােদর িনজ িনজ আত্মােক সাবধানতাসহ রক্ষা কর|”

িবচােরর জনয্ িনরূিপত সময়
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17 েতামরা ভুল িশক্ষা িদেয়ছ| েসই ভুল িশক্ষাগুিল প্রভুেক খুব ক্লান্ত কেরেছ| েতামরা িশিখেয়ছ েয, েয
সব বয্িক্ত কুকমর্ কের প্রভু তােদর ভালবােসন| েতামরা বলছ েয ঈশ্বর মেন কেরন েসই েলাকরা ভােলা
এবং েতামরা িশিখেয়ছ েয কুকমর্ করবার জনয্ ঈশ্বর েলাকেদর শািস্ত েদন না|

3
1 প্রভু সবর্শিক্তমান বেলন, “েদখ আিম আমার বাতর্ াবাহকেক পাঠািচ্ছ এবং েস আমার আেগ আেগ

আমার জনয্ পথ পিরষ্কার করেব| েতামরা েয প্রভুর অেন্বষণ করছ, িতিন হঠাৎ  তঁার মিন্দের আসেবন| হঁয্া,
নতুন চুিক্তর বাতর্ াবাহক যঁােক েতামরা চাও, িতিন আসেছন|

2 “িকন্তু িতিন যখন আসেবন তখন েক তা সহয্ করেত পারেব? আর িতিন দশর্ন িদেল েক উেঠ
দঁাড়ােত পারেব? কারণ িতিন েশাধন করার আগুেনর মত ও েধাপার ক্ষারযুক্ত সাবােনর মত| 3 েরৗপয্কার
েযমন কের রূেপা িনখাদ কের েতমন কের িতিন েলবীয় উত্তরপুরুষেদর শুদ্ধ করেবন| িতিন সন্তানেদর
েসানা রূেপার মেতা পিরষ্কার করেবন আর তারাই প্রভুেক িঠক মত ৈনেবদয্ উৎসগর্ করেব| 4তখন িযহূদার
ও েজরুশােলেমর ধাির্মকতার উপহারগুিল প্রভু গ্রাহয্ করেবন, েযমন বহু আেগ অতীেত হত| 5 আিম
েতামােদর কােছ িবচার করেত আসব এবং যারা যাদুিবদয্া অভয্াস কের, যারা বয্িভচারী, যারা িমথয্া ভােব
প্রিতশ্রুিত কের, যারা মজুরেদর ঠকায়, িবধবা ও িপতৃহীনেদর যারা সাহাযয্ কের না, যারা িবেদশীেদর প্রিত
অনয্ায় কের আর আমােক ভয় পায় না তােদর িবরুেদ্ধ সাক্ষী েদব!” সবর্শিক্তমান প্রভু এই কথা বেলন|

ঈশ্বেরর কাছ েথেক অপহরণ
6 “আিমই প্রভু, আমার পিরবতর্ ন েনই| েতামরা যােকােবর সন্তানরা তাই সমূ্পণর্রূেপ িবনষ্ট হচ্ছ না|

7 েতামােদর পূবর্পুরুষেদর সময় েথেকই েতামরা আমার িবিধ বয্বস্থা েথেক দূের সের পেড়ছ|” সবর্শিক্তমান
প্রভু বেলন, “েতামরা আমার কােছ িফের এস তাহেল আিমও েতামােদর কােছ িফের যাব|”
িকন্তু েতামরা বলছ, “িকভােব িফরব?”
8 “েকান েলাক িক ঈশ্বেরর কাছ েথেক চুির করেত পাের? িকন্তু েতামরা আমার কাছ েথেক চুির করছ|
“েতামরা বল, �আমরা েতামার কাছ েথেক িক চুির কেরিছ?�
“েতামােদর িজিনষগুেলার েথেক এক দশমাংশ আমােক েদওয়া উিচৎ  িছল| েতামােদর উিচৎ  িছল

আমােক িবেশষ উপহার েদওয়া| িকন্তু েতামরা আমােক েসইগুিল দাওিন| 9 েতামােদর পুেরা জািত আমার
কাছ েথেক িজিনষ চুির কেরেছ| েতামরা সবাই অিভশােপ শাপগ্রস্ত|”

10 েতামােদর উৎপন্ন শেসয্র, পশুপােলর এবং আেয়র এক দশমাংশ েকাষাগাের িনেয় এেসা যােত
মিন্দের সঞ্চেয়র েজাগান থােক| আর এেত আমায় পরীক্ষা কের েদখ আিম আকােশর দরজা খুেল
েতামােদর পযর্াপ্ত পিরমােণ আশীবর্াদ কির িক না| 11 আিম ক্ষিতকর কীট-পতঙ্গেক েতামার েক্ষত্র ধ্বংস
না করেত আেদশ েদব| তারা েতামার েক্ষেতর ফসল নষ্ট করেব না| দ্রাক্ষালতাগুিল দ্রাক্ষা উৎপন্ন করেব|
সবর্শিক্তমান প্রভু এই কথা বেলন|

12 “সমস্ত জািতর েলাকরা েতামােদর প্রশংসা করেব কারণ েতামরা একিট সুন্দর এবং চমৎ  কার েদশ
পােব|” সবর্শিক্তমান প্রভু এই সব কথা বেলেছন|

িবচােরর জনয্ িনরূিপত সময়
13 প্রভু বেলন, “েতামরা আমার িবরুেদ্ধ কড়া কড়া কথা বেলছ|”
িকন্তু েতামরা িজেজ্ঞস করছ, “আপনার িবরুেদ্ধ আমরা িক বেলিছ?”
14 েতামরা বলছ, “প্রভুর উপাসনা করা বৃথা| প্রভুর কথা অনুসাের আমরা কাজ কেরিছ বেট িকন্তু তা

েকান উপকাের আেসিন| অেন্তয্াষ্টি িক্রয়ার সময় েলােক েযমন েশাক কের আমরা আমােদর পােপর জনয্
েতমিন েশাক কেরিছ িকন্তু তােত লাভ হয়িন| 15আমােদর মেন হয় যারা গবর্ কের তারাই সুখী; দুষ্ট েলাকরা
কৃতকাযর্ এবং প্রিতিষ্ঠত হয়| তারা মন্দ কাজ কের ঈশ্বেরর ৈধযর্য্ পরীক্ষা কের আর ঈশ্বর তােদর শািস্ত েদন
না|”
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16 তখন ঈশ্বেরর অনুগামীরা পরস্পেরর সেঙ্গ কথা বলল আর প্রভু ওেদর কথা শুনেলন| প্রভুর সামেন
একিট িববরণী পুস্তক আেছ যার মেধয্ যারা তঁােক শ্রদ্ধা কেরিছল এবং তঁার নামেক সম্মান কেরিছল তার
নােমর তািলকা আেছ|

17 প্রভু বেলিছেলন, “যখন আিম পৃিথবীেক িবচার করব ঐ েলাকরা েসই িদন আমার হেব| েস সময়
আিম তােদর প্রিত দয়া করব, েযমন কের িপতা তার েসবায় রত পুেত্রর প্রিত কের| 18তখন েতামরা আমার
কােছ িফের আসেব এবং ধাির্মক ও দুেষ্টর মেধয্ পাথর্কয্ করেত িশখেব| ঈশ্বেরর েসবাকারীেদর সেঙ্গ যারা
তার েসবা কের না তােদর তফাত বুঝেত পারেব|”

4
1 “িবচােরর েসই িদন আসেছ| েসই িদন হেব তপ্ত চুল্লীর মত| সমস্ত গির্বত েলাকেদর শািস্ত েদওয়া

হেব, েসই দুষ্ট েলাকরা খেড়র মত জ্বলেব| েসই িদন তারা েঝােপর মত আগুেন জ্বলেব- একটাও শাখা িক
েশকড় অবিশষ্ট থাকেব না|” সবর্শিক্তমান প্রভু এই কথা বেলন|

2 “িকন্তু েতামরা যারা আমােক অনুসরণ কর তােদর ওপর ধাির্মকতা সূেযর্াদেয়র মত উজ্জ্বল হেব| তা
সূেযর্র িকরেণর মত আেরাগয্ ক্ষমতা আনেব| েখঁায়াড় েথেক েছেড় েদওয়া বাছুেরর মেতা েতামরা মুক্ত ও
আনিন্দত হেব| 3 তারপর েতামরা দুষ্ট েলাকেদর পােয়র তলায় িপেষ েদেব| দুষ্ট েলাকরা েতামােদর পােয়র
তলায় ছাই হেয় যােব| যখন িবচােরর সময় আসেব তখন আিম এই সমস্ত িজিনষ ঘটাব|” প্রভু সবর্শিক্তমান
এই সব কথা বেলন|

4 “েমািশর িবিধ-বয্বস্থা পালন কর| েমািশ আমার দাস িছল| েহােরব পবর্েত আিমই তােক ঐসব িবিধ
ও িনয়মগুিল িদেয়িছলাম| ঐ িবিধগুিল ইস্রােয়েলর সব েলাকেদর জনয্|”

5 প্রভু বেলিছেলন, “েদখ, আিম ভাববাদী এিলয়়েক েতামােদর কােছ পাঠাব| িতিন প্রভুর েসই ভয়ঙ্কর
িবচােরর িদেনর আেগ আসেবন| 6এিলয়় িপতামাতােদর তঁােদর সন্তানেদর কােছ আসেত সাহাযয্ করেবন|
এটা অবশয্ই ঘটেব নতুবা আিম (ঈশ্বর) এেস েতামােদর েদশ সমূ্পণর্ভােব ধ্বংস করব!”
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মিথিলিখতসুসমাচার

যীশু খ্রীেষ্টর বংশ তািলকা
(লূক 3:23-38)

1 এই হল যীশু খ্রীেষ্টর বংশ তািলকা৷ ইিন িছেলন রাজা দায়ূেদর বংশধর, দায়ূদ িছেলন অব্রাহােমর
বংশধর৷

2অব্রাহােমর েছেল ইসহাক৷
ইসহােকর েছেল যােকাব৷
যােকােবর েছেল িযহূদা ও তার ভাইরা৷
3 িযহূদার েছেল েপরস ও েসরহ৷ (এেদর মােয়র নাম তামর৷)
েপরেসর েছেল িহেষ্রাণ৷
িহেষ্রােণর েছেল রাম৷
4 রােমর েছেল অম্মীনাদব৷
অম্মীনাদেবর েছেল নহেশান৷
নহেশােনর েছেল সেল্মান৷
5 সেল্মােনর েছেল েবায়স৷ (এর মােয়র নাম রাহব৷)
েবায়েসর েছেল ওেবদ৷ এর মােয়র নাম রূত্৷
ওেবেদর েছেল িযশয়৷
6 িযশেয়র েছেল রাজা দায়ূদ৷
দায়ূেদর েছেল রাজা শেলামন৷ (এর মা িছেলন ঊিরেয়র িবধবা স্ত্রী৷)

7 শেলামেনর েছেল রহিবয়াম৷
রহিবয়ােমর েছেল অিবয়৷
অিবেয়র েছেল আসা৷
8আসার েছেল িযেহাশাফট৷
িযেহাশাফেটর েছেল েযারাম৷
েযারােমর েছেল উিষয়৷
9 উিষেয়র েছেল েযাথম৷
েযাথেমর েছেল আহস৷
আহেসর েছেল িহিষ্কয়৷
10 িহিষ্কেয়র েছেল মনঃিশ৷
মনঃিশর েছেল আেমান৷
আেমােনর েছেল েযািশয়৷
11 েযািশেয়র েছেল িযকিনয় ও তার ভাইরা৷ বািবেল ইহুদীেদর িনবর্াসেনর সময় এঁরা জেন্মিছেলন৷

12 িযকিনেয়র েছেল শল্টীেয়ল৷ ইিন বািবেল িনবর্াসেনর পর জেন্মিছেলন৷ শল্টীেয়েলর েছেল
সরুব্বািবল৷
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13 সরুব্বািবেলর েছেল অবীহূদ৷
অবীহূেদর েছেল ইলীয়াকীম৷
ইলীয়াকীেমর েছেল আেসার৷
14আেসােরর েছেল সােদাক৷
সােদােকর েছেল আখীম৷
আখীেমর েছেল ইলীহূদ৷
15 ইলীহূেদর েছেল ইিলয়াসর৷
ইিলয়াসেরর েছেল মৎতন৷
মৎতেনর েছেল যােকাব৷
16 যােকােবর েছেল েযােষফ৷
এই েযােষফই িছেলন মিরয়েমর স্বামী
এবং মিরয়েমর গেভর্ যীশুর জন্ম হয়, যঁােক মশীহ বা খ্রীষ্ট বেল৷

17 এইভােব অব্রাহাম েথেক দায়ূদ পযর্ন্ত েমাট েচৗদ্দ পুরুষ৷ দায়ূেদর পর েথেক বািবেল িনবর্াসন পযর্ন্ত
েমাট েচৗদ্দ পুরুষ এবং বািবেল িনবর্াসেনর পর েথেক খ্রীেষ্টর আগমন পযর্ন্ত েমাট েচৗদ্দ পুরুষ৷

যীশু খ্রীেষ্টর জন্ম
(লূক 2:1-7)

18 এই হল যীশু খ্রীেষ্টর জন্ম সংক্রান্ত িববরণ: েযােষেফর সেঙ্গ তঁার মা মিরয়েমর বাগদান হেয়িছল;
িকন্তু তঁােদর িবেয়রআেগই জানেত পারা েগল েয পিবত্রআত্মার শিক্তেত মিরয়ম গভর্ বতী হেয়েছন৷ 19 তঁার
ভাবী স্বামী েযােষফ নয্ায়পরায়ণ েলাক িছেলন৷ িতিন মিরয়মেক েলাক চেক্ষ লজ্জায় েফলেত চাইেলন না,
তাই িতিন মিরয়েমর সােথ িববােহর এই বাগদান বািতল কের েগাপেন তােক তয্াগ করেত চাইেলন৷

20 িতিন যখন এসব কথা িচন্তা করেছন, তখন প্রভুর এক দূত স্বেপ্ন তঁােক েদখা িদেয় বলেলন, “েযােষফ,
দায়ূেদর সন্তান, মিরয়মেক েতামার স্ত্রীরূেপ গ্রহণ করেত ভয় কেরা না, কারণ তার গেভর্ েয সন্তান এেসেছ,
তা পিবত্র আত্মার শিক্তেতই হেয়েছ৷ 21 েদখ, েস এক পুত্র সন্তান প্রসব করেব, তুিম তঁার নাম েরেখা যীশু,
কারণ িতিন তঁার েলাকেদর তােদর পাপ েথেক উদ্ধার করেবন৷”

22 এই সব ঘেটিছল যােত ভাববাদীর মাধয্েম প্রভু যা বেলিছেলন তা পূণর্ হয়৷ 23 “েশান এক কুমারী
গভর্ বতী হেব, আর েস এক পুত্র সন্তান প্রসব করেব, তারা তঁােক ইম্মানূেয়ল যার অথর্ �আমােদর সেঙ্গ
ঈশ্বর� বেল ডাকেব৷”

24 েযােষফ ঘুম েথেক উেঠ প্রভুর দূেতর আেদশ অনুসাের কাজ করেলন৷ িতিন মিরয়মেক িবেয় কের
বািড় িনেয় েগেলন৷ 25 িকন্তু মিরয়েমর েসই সন্তােনর জন্ম না হওয়া পযর্ন্ত েযােষফ মিরয়েমর সেঙ্গ সহবাস
করেলন না৷ েযােষফ েসই সন্তােনর নাম রাখেলন যীশু৷

2

পিণ্ডতরা যীশুেক েদখেত আসেলন
1 েহেরাদ যখন রাজা িছেলন, েসই সময় িযহূিদয়ার ৈবৎেলহেম যীশুর জন্ম হয়৷ েসই সময় প্রাচয্ েথেক

কেয়কজন পিণ্ডত েজরুশােলেম এেস যীশুর েখঁাজ করেত লাগেলন৷ 2 তঁারা এেস িজেজ্ঞস করেলন,
“ইহুদীেদর েয নতুন রাজা জেন্মেছন িতিন েকাথায়? কারণ পূবর্ িদেক আকােশ আমরা তঁার তারা েদেখ
তঁােক প্রণাম জানােত এেসিছ৷”

3 রাজা েহেরাদ একথা শুেন খুব িবচিলত হেলন এবং তঁার সেঙ্গ েজরুশােলেমর সব েলাক িবচিলত
হল৷ 4 তখন িতিন ইহুদীেদর মেধয্ যঁারা প্রধান যাজক ও বয্বস্থার িশক্ষক িছেলন, তঁােদর েডেক িজেজ্ঞস
করেলন, “মশীহ (খ্রীষ্ট) েকাথায় জন্মগ্রহণ করেবন?” 5 তঁারা েহেরাদেক বলেলন, “িযহূিদয়া প্রেদেশর
ৈবৎেলহেম, কারণ ভাববাদী েসরকমই িলেখ েগেছন:
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6 �আর তুিম িযহূদা প্রেদেশর ৈবৎেলহম,
তুিম িযহূদার শাসনকতর্ ােদর েচােখ েকান অংেশ নগনয্ নও,

কারণ েতামার মধয্ েথেক একজন শাসনকতর্ া উঠেবন
িযিন আমার প্রজা ইস্রােয়লেক চরােবন৷� ” মীখা 5:2

7 তখন েহেরাদ েসই পিণ্ডতেদর সেঙ্গ একােন্ত েদখা করার জনয্ তঁােদর েডেক পাঠােলন৷ িতিন তঁােদর
কাছ েথেক েজেন িনেলন িঠক েকান সময় তারাটা েদখা িগেয়িছল৷ 8 এরপর েহেরাদ তােদর ৈবৎেলহেম
পািঠেয় িদেলন আর বলেলন, “েদখ, েতামরা েসখােন িগেয় ভাল কের েসই িশশুর েখঁাজ কর; আর
েখঁাজ েপেল, আমােক জািনেয় েযও, েযন আিমও েসখােন িগেয় তঁােক প্রণাম করেত পাির৷”

9 তঁারা রাজার কথা শুেন রওনা িদেলন৷ তঁারা পূবর্ িদেক আকােশ েয তারাটা উঠেত েদেখিছেলন, েসটা
তঁােদর আেগ আেগ চলল এবং িশশুিট েযখােন িছেলন তার ওপের থামল৷ 10 তঁারা েসই তারািট েদেখ
আনেন্দ আত্মহারা হেলন৷

11 পের েসই ঘেরর মেধয্ ঢুেক িশশুিট ও তঁার মা মিরয়মেক েদখেত েপেয় তঁারা মাথা নত কের তঁােক
প্রণাম করেলন ও তঁার উপাসনা করেলন৷ তারপর তঁােদর উপহার সামগ্রী খুেল েবর কের তঁােক েসানা,
সুগিন্ধ গুগু্গল ও সুগিন্ধ িনযর্াস উপহার িদেলন৷ 12 এরপর ঈশ্বর স্বেপ্ন তঁােদর সাবধান কের িদেলন েযন
তঁারা েহেরােদর কােছ িফের না যান, তাই তঁারা অনয্ পেথ িনেজেদর েদেশ িফের েগেলন৷

যীশুেক িনেয় িপতামাতার িমশের গমন
13 তঁারা চেল যাবার পর প্রভুর এক দূত স্বেপ্ন েযােষফেক েদখা িদেয় বলেলন, “ওেঠা! িশশুিট ও তঁার

মােক িনেয় িমশের পািলেয় যাও৷ যতিদন না আিম েতামােদর বিল, েতামরা েসখােনই েথেকা, কারণ এই
িশশুিটেক েমের েফলার জনয্ েহেরাদ এর েখঁাজ করেব৷”

14 তখন েযােষফ উেঠ েসই িশশু ও তঁার মােক িনেয় রােত িমশের রওনা হেলন৷ 15 আর েহেরােদর
মৃতুয্ না হওয়া পযর্ন্ত েসখােন থাকেলন৷ এরূপ ঘটল যােত ভাববাদীর মাধয্েম প্রভুর কথা সফল হয়; প্রভু
বলেলন, “আিম িমশর েথেক আমার পুত্রেক েডেক আনলাম৷”✡

েহেরাদ ৈবৎেলহেমর িশশু পুত্রেদর হতয্া করেলন
16 েহেরাদ যখন েদখেলন েয েসই পিণ্ডতরা তঁােক েবাকা বািনেয়েছ, তখন িতিন প্রচণ্ড কু্রদ্ধ হেলন৷

িতিন েসই পিণ্ডতেদর কাছ েথেক েয সমেয়র কথা েজেনিছেলন, েসই িহসাব মেতা দু�বছর ও তার কম
বয়েসর যত েছেল ৈবৎেলহম ও তার আেশপােশর অঞ্চেল িছল, সকলেক হতয্া করার হুকুম িদেলন৷
17 এর ফেল ভাববাদী িযরিময়র মাধয্েম ঈশ্বর েয কথা বেলিছেলন তা পূণর্ হল:

18 “রামায় একটা শব্দ েশানা েগল,
কান্নার েরাল ও তীব্র হাহাকার,

রােহল তঁার সন্তানেদর জনয্ কঁাদেছন৷
িতিন িকছুেতই শান্ত হেত চাইেছন না, কারণ তারা েকউ আর েবঁেচ েনই৷” িযরিময় 31:15

িমশর েথেক েযােষফ ও মিরয়েমর প্রতয্াবতর্ ন
19 েহেরাদ মারা যাবার পর প্রভুর এক দূত িমশের েযােষফেক স্বেপ্ন েদখা িদেয় বলেলন, 20 “ওেঠা!

এই িশশু ও তঁার মােক সেঙ্গ িনেয় ইস্রােয়ল েদেশ িফের যাও, কারণ যঁারা এই েছেলর প্রাণ নােশর েচষ্টা
কেরিছল তারা সকেল মারা েগেছ৷”

21 তখন েযােষফ উেঠ েসই িশশু ও তঁার মােক িনেয় ইস্রােয়ল েদেশ েগেলন৷ 22 িকন্তু েযােষফ যখন
শুনেলন েয েহেরােদর জায়গায় তঁার পুত্র আির্খলায় িযহূিদয়ার রাজা হেয়েছ, তখন িতিন েসখােন িফের
েযেত ভয় েপেলন৷ পের আর এক স্বেপ্ন তঁােক সাবধান কের েদওয়া হল, 23 তখন িতিন গালীেল িফের
✡ 2:15: উদৃ্ধিত েহােশয় 11:1
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নাসরৎ নগের বসবাস করেত লাগেলন৷ এই রকম ঘটল েযন ভাববাদীর মাধয্েম ঈশ্বর যা বেলিছেলন তা
পূণর্ হয়: িতিন নাসরতীয়* বেল আখয্াত হেলন৷

3
বািপ্তস্মদাতা েযাহেনর কাজ
(মাকর্ 1:1-8; লূক 3:1-9, 15-17; েযাহন 1:19-28)

1 েসই সময় বািপ্তস্মদাতা েযাহন এেস িযহূিদয়ার প্রান্তর এলাকায় প্রচার করেত লাগেলন৷ 2 িতিন বলেলন,
“েতামরা মন েফরাও, েদখ স্বগর্রাজয্ এেস পড়ল৷” 3এই েযাহেনর িবষেয়ই ভাববাদী িযশাইয় বেলিছেলন:

“প্রান্তের এক উচ্চ রব েশানা যােচ্ছ,
�েতামরা প্রভুর পথ প্রস্তুত কর;

েয পথ িদেয় িতিন যােবন তা সমান কর৷� ” িযশাইয় 40:3

4 েযাহন উেটর েলােমর ৈতরী েপাশাক পরেতন, েকামের চামড়ার েবল্ট বঁাধেতন৷পঙ্গপালও বনমধু
িছল তঁার খাদয্৷ 5 েজরুশােলম, সমগ্র িযহূিদয়া ও যদর্ েনর আশপােশর অঞ্চেলর েলােকরা প্রান্তের তঁার
কােছ আসেত লাগল৷ 6 তারা এেস িনেজেদর পাপ স্বীকার করত আর িতিন তােদর যদর্ ন নদীেত বাপ্তাইজ
করেতন৷

7 েযাহন যখন েদখেলন েয অেনক ফরীশী* ও সদূ্দকী† তঁার কােছ বািপ্তেস্মর জনয্ আসেছ, তখন িতিন
তােদর বলেলন, “েতামরা সােপর বাচ্চারা! ঈশ্বেরর আসন্ন েক্রাধ েথেক িনষৃ্কিত পাবার জনয্ েক েতামােদর
েচতনা িদল? 8 েতামরা কােজ েদখাও, যােত েবাঝা যায় েয েতামরা সিতয্ই মন িফিরেয়ছ৷ 9আর িনেজরা
মেন মেন একথা িচন্তা কের গবর্ কেরা না েয, �আমােদর িপতৃপুরুষ অব্রাহাম৷� আিম েতামােদর বলিছ,
ঈশ্বর এই পাথরগুিলেকও অব্রাহােমর সন্তােন পিরণত করেত পােরন৷ 10 প্রিতিট গােছর েগাড়ােত কুড়ুল
লাগােনাই আেছ৷ আর েয গােছ ভাল ফল ধের না, তা েকেট আগুেন েফেল েদওয়া হেব৷

11 “েতামরা মন িফিরেয়ছ বেল আিম েতামােদর জেল বাপ্তাইজ করিছ৷ আমার পের একজন আসেছন,
িযিন আমার েথেক মহান, তঁার জুেতা েজাড়া বইবার েযাগয্ও আিম নই৷ িতিন পিবত্র আত্মায় ও আগুেন
েতামােদর বাপ্তাইজ করেবন৷ 12 তঁার কুলা তঁার হােতই আেছ, তঁার খামার িতিন পিরষ্কার করেবন৷ িতিন
তঁার গম েগালায় তুলেবন৷ িকন্তু েয আগুন কখনও েনেভ না েসই আগুেন তূষ পুিড়েয় েফলেবন৷”

প্রভু যীশুর বািপ্তস্ম
(মাকর্ 1:9-11; লূক 3:21-22)

13 েসই সময় যীশু গালীল েথেক যদর্ ন নদীর ধাের এেলন৷ িতিন েযাহেনর কােছ বািপ্তেস্মর জনয্ এিগেয়
েগেলন৷ 14 িকন্তু েযাহন তঁােক বাধা িদেত েচষ্টা করেলন৷ েযাহন বলেলন, “আমারই বরং আপনার কােছ
বাপ্তাইজ হওয়া উিচত৷ আর আপিন িক না আমার কােছ এেসেছন?”

15এর উত্তের যীশু তঁােক বলেলন, “এখন এরকমই হেত দাও, কারণ ঈশ্বেরর ইচ্ছা এই ভােবইআমােদর
পূণর্ করা উিচত৷” তখন েযাহন যীশুেক বাপ্তাইজ করেত রাজী হেলন৷

16 যীশু বাপ্তাইিজত হেয় জল েথেক উেঠ আসার সেঙ্গ সেঙ্গ তঁার সামেন আকাশ খুেল েগল, আর িতিন
েদখেলন ঈশ্বেরর আত্মা কেপােতর মেতা েনেম তঁার ওপের আসেছন৷ 17 স্বগর্ েথেক একিট স্বর েশানা
েগল, েসই স্বর বলল, “এই আমার িপ্রয় পুত্র, এর প্রিত আিম অতয্ন্ত প্রীত৷”

* 2:23: নাসরতীয় নাসরেত বসবাসকারী বয্িক্ত৷ নাসরতীয় কথািটর অথর্ সম্ভবতঃ “শাখা৷” দ্রষ্টবয্ িযশ. 11:1 * 3:7: ফরীশী
ফরীশী ইহুদী ধমর্াবলম্বীেদর এক সম্প্রদায়, যারা িনেজেদর পুরােনা ইহুদী ধমর্ এবং রীিত েরওয়াজ কেঠারতার সেঙ্গ পালনকারী িহেসেব দাবী
কের৷ † 3:7: সদূ্দকী সদূ্দকী ইহুদী ধমর্াবলম্বীেদর এক িবেশষ সম্প্রদায়৷ যারা পুরােনা ধমর্ িনয়েমর শুধু প্রথম পঁাচিট পুস্তকেকই স্বীকৃিত
িদেয়েছ এবং যারা মৃতুয্র পর পুনরুত্থােনই িবশ্বাস কের না৷
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4
যীশুর পরীক্ষা
(মাকর্ 1:12-13; লূক 4:1-13)

1এরপর িদয়াবল েযন যীশুেক পরীক্ষা করেত পাের তাইআত্মা যীশুেক প্রান্তের িনেয় েগেলন৷ 2একটানা
চিল্লশ িদন ও চিল্লশ রাত েসখােন উেপাস কের কাটােনার পর যীশু কু্ষিধত হেলন৷ 3 তখন েসই পরীক্ষক
িদয়াবল তঁার কােছ এেস বলল, “তুিম যিদ ঈশ্বেরর পুত্র হও, তেব এই পাথরগুিলেক রুিটেত পিরণত হেত
বল৷”

4 িকন্তু যীশু এর উত্তের বলেলন: “শােস্ত্র একথা েলখা আেছ,

�মানুষ েকবল রুিটেত বঁােচ না,
িকন্তু ঈশ্বেরর মুেখর প্রেতয্কিট বােকয্ই বঁােচ৷� ” িদ্বতীয় িববরণ 8:3

5 িদয়াবল তখন পিবত্র নগরী েজরুশােলেমর মিন্দেরর চূড়ায় যীশুেক িনেয় েগল; 6আর যীশুেক বলল,
“তুিম যিদ ঈশ্বেরর পুত্র হও তেব লাফ িদেয় নীেচ পড়, কারণ শােস্ত্র েতা একথা েলখা আেছ:

�িতিন তঁার স্বগর্দূতেদর েতামার উপর দৃষ্টি রাখেত আেদশ েদেবন
আর তারা েতামােক তুেল ধরেবন,

েযন পাথেরর উপর পেড় েতামার পােয় আঘাত না লােগ৷� ” গীতসংিহতা 91:11-12

7 যীশু তখন তােক বলেলন, “শােস্ত্র একথাও েলখা আেছ,

�েতামার প্রভু ঈশ্বরেক তুিম পরীক্ষা করেব না৷� ” িদ্বতীয় িববরণ 6:16

8 এরপর িদয়াবল আবার তঁােক খুব উঁচু একটা পাহােড় িনেয় িগেয় জগেতর সমস্ত রাজয্ ও তার সম্পদ
েদখাল৷ 9 পের িদয়াবল যীশুেক বলল, “তুিম যিদ আমার সামেন মাথা নত কের আমার উপাসনা কর,
তেব এসবই আিম েতামায় েদব৷”

10 তখন যীশু তােক বলেলন, “দূর হও শয়তান! কারণ শােস্ত্র েলখা আেছ,

�েতামরা অবশয্ই প্রভু ঈশ্বেররই উপাসনা করেব,
একমাত্র তঁারই েসবা করেব৷� ” িদ্বতীয় িববরণ 6:13

11 তখন িদয়াবল তঁােক েছেড় চেল েগল আর স্বগর্দূতরা এেস যীশুর েসবা করেলন৷

গালীেল যীশুর কাজ শুরু
(মাকর্ 1:14-15; লূক 4:14-15)

12 যীশু যখন শুনেলন েযাহনেক েগ্রপ্তার কের িনেয় েগেছ, তখন িতিন গালীেল চেল েগেলন৷ 13 িতিন
নাসরেত থাকেলন না, েসখান েথেক সবূলূন ও নপ্তািলর সীমানার মেধয্ গালীল হ্রেদর ধাের কফরনাহূেম
িগেয় বাস করেত লাগেলন৷ 14 এই সকল ঘটল যােত ভাববাদী িযশাইয়র মাধয্েম ঈশ্বর যা বেলিছেলন তা
পূণর্ হয়:
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15 “সাগেরর পেথ যদর্ েনর পিশ্চমপাের সবূলূন ও নপ্তািল েদশ,
অইহুদীেদর গালীল৷

16 েয েলাকরা অন্ধকাের বাস কের,
তারা মহােজয্ািত েদখেত েপল,

আর যঁারা মৃতুয্ছায়ার েদেশ থােক,
তােদর উপর আেলার উদয় হল৷” িযশাইয় 9:1-2

17 েসই সময় েথেক যীশু এই বেল প্রচার করেত শুরু করেলন, “েতামরা মন েফরাও, কারণ স্বগর্রাজয্
কােছ এেস েগেছ৷”

যীশুর িকছু িশষয্ িনবর্াচন
(মাকর্ 1:16-20; লূক 5:1-11)

18 যীশু যখন গালীল হ্রেদর ধার িদেয় যািচ্ছেলন, তখন িতিন দুই ভাইেক েদখেত েপেলন, িশেমান
যার অনয্ নাম িপতর ও তঁার ভাই আিন্দ্রয়৷ তঁারা তখন হ্রেদ জাল েফলিছেলন৷ 19 যীশু তােদর বলেলন,
“আমার সেঙ্গ চল, মাছ নয়, েকমন কের মানুষ ধরেত হয়, আিম তা েতামােদর েশখাব৷” 20 িশেমান এবং
আিন্দ্রয় তখনই জাল েফেল যীশুর সেঙ্গ চলেলন৷

21 েসখান েথেক যীশু আরও এিগেয় েগেল আেরা দুজন েলাকেক েদখেত েপেলন৷ িসবিদেয়র েছেল
যােকাব ও তঁার ভাই েযাহন৷ যীশু েদখেলন, তঁারা তােদর বাবার সেঙ্গ েনৗকােত জাল সারােচ্ছন৷ যীশু
তঁােদর ডাকেলন, 22 তঁারা তখনই েনৗকা ও তঁােদর বাবােক েছেড় যীশুর সেঙ্গ চলেলন৷

যীশুর িশক্ষাদান ও আেরাগয্করণ
(লূক 6:17-19)

23 যীশু গালীেলর সব জায়গায় ঘুের ঘুের, ইহুদীেদর সমাজ-গৃেহ িগেয় িশক্ষা িদেত লাগেলন এবং
সকেলর কােছ স্বগর্রােজয্র িবষেয় সুসমাচার প্রচার করেত লাগেলন৷ িতিন েলাকেদর মেধয্ নানারকম
েরাগ-বয্ািধ ভাল করেত থাকেলন৷ 24 সমস্ত সুিরয়া েদেশ তঁার কথা ছিড়েয় পড়ল, ফেল েলাকরা
নানা েরােগ অসুস্থ েরাগীেদর সুস্থ করার জনয্ তঁার কােছ িনেয় এেলা, েযমন বয্থা-েবদনাগ্রস্ত, ভূেত
পাওয়া, মৃগীেরাগী ও পক্ষাঘাতগ্রস্ত, আর িতিন তােদর সকলেকই ভাল করেলন৷ 25 গালীল, িদকাপিল,
েজরুশােলম, িযহূিদয়া ও যদর্ েনর ওপার েথেকও বহুেলাক তঁার িপছেন িপছেন চলল৷

5
যীশুর িশক্ষাদান
(লূক 6:20-23)

1 যীশু অেনক েলােকর ভীড় েদেখ একটা পাহােড়র ওপর উেঠ েগেলন৷ িতিন েসখােন বসেল িশষয্রা
তঁার কােছ এেলন৷ 2 এরপর িতিন তঁােদর কােছ িশক্ষা িদেত শুরু করেলন, বলেলন:

3 “ধনয্ েসই েলােকরা যঁারা আত্মায় নত-নম্র,
কারণ স্বগর্রাজয্ তােদরই৷

4 ধনয্ েসই েলােকরা যঁারা েশাক কের,
কারণ তারা ঈশ্বেরর কাছ েথেক সান্ত্বনা পােব৷

5 িবনয়ী েলােকরা ধনয্৷
তারা ঈশ্বেরর প্রিতশ্রুত েদেশর অিধকার লাভ করেব৷*

6 ধনয্ েসই েলােকরা, যঁারা নয্ায়পরায়ণতার জনয্ কু্ষধাতর্ ও তৃষ্ণাতর্
কারণ তারা তৃপ্ত হেব৷

* 5:5: তারা � করেব গীত 37:11
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7 যঁারা দয়াবান তারা ধনয্,
কারণ তারা দয়া পােব৷

যােদর অন্তর পিরশুদ্ধ তারা ধনয্, কারণ তারা ঈশ্বেরর দশর্ন পােব৷
8 ধনয্ তারা যঁারা তােদর িচন্তায় পিরশুদ্ধ,

কারণ তারা ঈশ্বেরর সেঙ্গ থাকেব৷
9 ধনয্ তারা যঁারা শািন্ত স্থাপেনর জনয্ কাজ কের,

কারণ তারা ঈশ্বেরর সন্তানরূেপ পিরিচত হেব৷
10 ঈশ্বেরর পেথ চলেত িগেয় যঁারা িনযর্াতন েভাগ করেছ তারা ধনয্,

কারণ স্বগর্রাজয্ তােদরই হেব৷

11 “েতামরা আমার অনুসারী হেয়ছ বেল যখন েলােক েতামােদর অপমান ও িনযর্াতন কের আর
েতামােদর নােম িমথয্া কুৎ সা রটায় তখন েতামরা ধনয্৷ 12 েতামরা আনন্দ কেরা, খুশী হও, কারণ স্বেগর্
েতামােদর জনয্ মহাপুরস্কার সিঞ্চত আেছ৷ েতামােদর আেগ েয ভাববাদীরা িছেলন েলােক তঁােদরও
এভােবই িনযর্াতন কেরেছ৷

েতামরা লবন এবং আেলার মেতা
(মিথ 9:50; 4:21; লূক 14:34-35; 8:16)

13 “েতামরা পৃিথবীর লবন, িকন্তু লবন যিদ তার িনেজর স্বাদ হারায় তেব েকমন কের তা আবার েনান্তা
করা যােব? তখন তা আর েকান কােজ লােগ না৷ তা েকবল বাইের েফেল েদওয়া হয় আর েলাকরা তা
মািড়েয় যায়৷

14 “েতামরা জগেতর আেলা, পাহােড়র ওপের েকান শহর, যা কখনও লুকােনা যায় না৷ 15 বািত েজ্বেল
েকউ পােত্রর নীেচ রােখ না, তা বািতদােনর ওপেরই রােখ আর তা ঘেরর সকলেক আেলা েদয়৷ 16 েতমিন
েতামােদরআেলাও েলাকেদর সামেন উজ্জ্বল েহাক্, েযন তারা েতামােদর সৎ কাজ েদেখ েতামােদর স্বেগর্র
িপতা ঈশ্বেরর মিহমা কীতর্ ন কের৷

পুরাতন িনয়ম সম্বেন্ধ যীশুর বক্তবয্
17 “েভেবা না েয আিম েমািশর িবিধ-বয্বস্থা ও ভাববাদীেদর িশক্ষা ধ্বংস করেত এেসিছ৷ আিম তা

ধ্বংস করেত আিসিন বরং তা পূণর্ করেতই এেসিছ৷ 18আিম েতামােদর সিতয্ বলিছ আকাশ ও পৃিথবীর
েলাপ না হওয়া পযর্ন্ত িবিধ-বয্বস্থার িবনু্দ িবসগর্ও েলাপ হেব না, িবিধ-বয্বস্থার সবই পূণর্ হেব৷

19 “তাই েকউ যিদ এইসব আেদেশর মেধয্ অিত সামানয্ আেদশও অমানয্ কের আর অপরেক তা
করেত িশক্ষা েদয়, তেব েস স্বগর্রােজয্ সব েথেক তুচ্ছ বেল গনয্ হেব৷ িকন্তু যঁারা িবিধ-বয্বস্থা পালন কের
ও অপরেক তা পালন করেত িশক্ষা েদয়, তারা স্বগর্রােজয্ মহান বেল গনয্ হেব৷ 20আিম েতামােদর সিতয্
বলিছ বয্বস্থার িশক্ষক ও ফরীশীেদর েথেক েতামােদর ধাির্মকতা যিদ উন্নত মােনর না হয় তেব েতামরা
স্বগর্রােজয্ প্রেবশ করেত পারেব না৷

েক্রাধ সম্পেকর্ যীশুর িশক্ষা
21 “েতামরা শুেনছ, আমােদর িপতৃপুরুষেদর কােছ বলা হেয়িছল, �নরহতয্া কেরা না;✡ আর েকউ

নরহতয্া করেল তােক িবচারালেয় তার জবাবিদিহ করেত হেব৷� 22 িকন্তু আিম েতামােদর বলিছ, যিদ
েকউ েকােনা েলােকর প্রিত কু্রদ্ধ হয় িবচাের তােক তার জবাবিদিহ করেত হেব৷ আর েকউ যিদ েকান
েলাকেক বেল, �ওের মূখর্� (অথর্াৎ িনেবর্াধ) তেব তােক ইহুদী মহাসভার সামেন তার জবাব িদেত হেব৷
েকউ যিদ কাউেক বেল �তুিম পাষণ্ড,� তেব তােক নরেকর আগুেনই তার জবাব িদেত হেব৷

23 “মিন্দের যজ্ঞেবদীর সামেন ৈনেবদয্ উৎসগর্ করার সময় যিদ েতামার মেন পেড় েয েতামার িবরুেদ্ধ
েতামার ভাইেয়র েকান অিভেযাগ আেছ, 24তেব েসই ৈনেবদয্ যজ্ঞেবদীর সামেন েরেখ চেল যাও, প্রথেম
িগেয় তার সেঙ্গ েস িবষেয় িমটমাট কের নাও, পের এেস েতামার ৈনেবদয্ উৎসগর্ েকােরা৷

25 “েতামার শত্রু যিদ েতামার িবরুেদ্ধ মামলা করেত চায় তেব আদালেত িনেয় যাবার সময় পেথই
তার সেঙ্গ তাড়াতািড় িমটমাট কের েফল; তা না হেল েস েতামােক িবচারেকর হােত তুেল েদেব, িবচারক
✡ 5:21: উদৃ্ধিত যাত্রা 20:13; িদ্ব. িব. 5:17
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েতামােক রক্ষীর হােত েদেব আর রক্ষীরা েতামােক কারাগাের পাঠােব৷ 26 আিম েতামায় সিতয্ বলিছ,
েসখান েথেক তুিম ছাড়া পােব না, যতক্ষণ না েতামার েদনার েশষ পয়সাটা চুিকেয় দাও৷

েযৗন পাপ িবষেয় যীশুর িশক্ষা
27 “মরা শুেনছ, একথা বলা হেয়েছ: �েযৗনপাপ কেরা না৷�✡ 28 িকন্তু আিম েতামােদর বলিছ েকউ যিদ

েকান স্ত্রীেলােকর িদেক লালসাপূণর্ দৃষ্টিেত তাকায় তেব েস মেন মেন তার সেঙ্গ েযৗন পাপ করল৷ 29 েসই
রকম েতামার ডান েচাখ যিদ পাপ করার জনয্ েতামায় প্রেরািচত কের তেব তা উপেড় েফেল দাও৷ সমস্ত
েদহ িনেয় নরেক যাওয়ার েচেয় বরং তার একটা অংশ হারােনা েতামার পেক্ষ ভােলা৷ 30 যিদ েতামার ডান
হাত পাপ করেত প্রেরািচত কের, তেব তা েকেট েফেল দাও৷ েতামার সমস্ত শরীর নরেক যাওয়ার েচেয়
বরং তার একটা অঙ্গ নষ্ট হওয়া েতামার পেক্ষ ভােলা৷

িববাহ িবেচ্ছদ িবষেয় যীশুর িশক্ষা
(মিথ 19:9; মাকর্ 10:11-12; লূক 16:18)

31 “বার বলা হেয়েছ, �েকউ যিদ তার স্ত্রীেক তয্াগ করেত চায়, তেব তােক তয্াগপত্র িদেত হেব৷�
32 িকন্তু আিম েতামােদর বলিছ, একমাত্র েযৗনপােপর েদাষ ছাড়া অনয্ েকান কারেণ েকউ যিদ তার স্ত্রীেক
তয্াগ কের, তেব েস তােক বয্ািভচািরণী হবার পেথ নািমেয় েদয়৷ আর েয েকউ স্ত্রীেক িবেয় কের েসও
েযৗনপাপ কের৷

প্রিতশ্রুিত দান িবষেয় যীশুর িশক্ষা
33 “েতামরা একথা ও শুেনছ, আমােদর িপতৃপুরুষেদর বলা হেয়িছল, �েতামরা ঈশ্বেরর উেদ্দেশয্ েয

সব প্রিতশ্রুিত কর তা েভেঙ্গা না, েতামােদর কথা মেতা েস সবই পূণর্ কেরা৷�† 34 িকন্তু আিম েতামােদর
বলিছ, েতামরা েকান শপথই কেরা না৷ স্বেগর্র নােম কেরা না, কারণ তা ঈশ্বেরর িসংহাসন৷ 35 পৃিথবীর
নােম শপথ কেরা না, কারণ পৃিথবী ঈশ্বেরর পাদপীঠ৷ েজরুশােলেমর নােমও শপথ কেরা না, কারণ তা
হল মহান রাজার নগরী৷ 36 এমন িক েতামার মাথার িদিবয্ও িদও না, কারণ েতামার মাথার একগাছা চুল
সাদা অথবা কােলা করার ক্ষমতা েতামার েনই ৷ 37 েতামােদর কথার �হঁয্া� েযন �হঁয্া� আর �না� েযন �না�
হয়, এছাড়া অনয্ আর যা িকছু তা মেন্দর কাছ েথেক আেস৷

প্রিতেশাধ েনওয়া িবষেয় যীশুর িশক্ষা
(লূক 6:29-30)

38 “েতামরা শুেনছ, একথা বলা হেয়েছ েয, �েচােখর বদেল েচাখ ও দঁােতর বদেল দঁাত৷�✡ 39 িকন্তু
আিম েতামােদর বলিছ, দুষ্ট েলাকেদর প্রিতেরাধ কেরা না, বরং েকউ যিদ েতামার ডান গােল চড় মাের,
তেব তার িদেক অপর গালিটও বািড়েয় িদও৷ 40 েকউ যিদ েতামার পাজামা েনবার জনয্ আদালেত মামলা
করেত চায়; তেব তােক েতামার ধূিতটাও েছেড় িদও৷ 41 যিদ েকউ তার েবাঝা িনেয় েতামােক এক মাইল
পথ েযেত বাধয্ কের, তার সেঙ্গ দু মাইল েযও৷ 42 েকউ যিদ েতামার কাছ েথেক িকছু চায়, তােক তা
িদও৷ েতামার কাছ েথেক েকউ ধার চাইেল তােক তা িদেত অস্বীকার কেরা না৷

সকলেক ভালবােসা
(লূক 6:27-28, 32-36)

43 “েতামরা তােদর বলেত শুেনছ, �েতামার প্রিতেবশীেক ভালবােসা,✡ শত্রুেক ঘৃণা কেরা৷� 44 িকন্তু
আিম েতামােদর বলিছ, েতামােদর শত্রুেদর ভালবােসা৷ যঁারা েতামােদর প্রিত িনযর্াতন কের তােদর জনয্
প্রাথর্না কেরা, 45 েযন েতামরা স্বেগর্র িপতার সন্তান হেত পার৷ িতিন েতা ভাল মন্দ সকেলর উপর সূযর্য্ােলাক
েদন, ধাির্মক অধাির্মক সকেলর উপর বৃষ্টি েদন৷ 46আিম একথা বলিছ, কারণ যঁারা েতামােদর ভালবােস
েতামরা যিদ েকবল তােদরই ভালবাস, তেব েতামরা িক পুরস্কার পােব? কর আদায়কারীরাও িক তাই কের
না? 47 েতামরা যিদ েকবল েতামােদর ভাইেদরই শুেভচ্ছা জানাও, তেব অনয্েদর েথেক আর েবশী িক
✡ 5:27: উদৃ্ধিত যাত্রা 20:14; িদ্ব. িব. 5:18 † 5:33: ‘েতামরা � কেরা� দ্রষ্টবয্ েলবীয় 19:12; গণনা 30:2; িদ্ব. িব. 23:21
✡ 5:38: উদৃ্ধিত যাত্রা 21:24; েলবীয় 24:20 ✡ 5:43: উদৃ্ধিত েলবীয় 19:18
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করেল? িবধমীর্রাও েতা এমন কের থােক৷ 48 তাই েতামােদর স্বেগর্র িপতা েযমন িসদ্ধ েতামরাও েতমন
িসদ্ধ হও৷

6
দান করার িবষেয় যীশুর িশক্ষা

1 “সাবধান! েলাক েদখােনা ধমর্-কমর্ বা ঈশ্বেরর কাজ কেরা না৷ তাহেল েতামােদর স্বেগর্র িপতার কাছ
েথেক েকান পুরস্কার পােব না৷

2 “তাই তুিম যখন েকান অভাবী মানুষেক িকছু দাও, তখন তূরী বািজেয় তা িদও না৷ যঁারা ভণ্ড তারা
েলাকেদর প্রশংসা পাবার আশায় সমাজ-গৃেহ ও পেথ-ঘােট ঐভােব তূরী বািজেয় দান কের৷ আিম বলিছ,
তােদর পুরস্কার তারা েপেয় েগেছ৷ 3 িকন্তু তুিম যখন অভাবী েলাকেদর িকছু দান কর, তখন েতামার ডান
হাত িক করেছ তা েতামার বঁা হাতেক জানেত িদও না, 4 েযন েতামার দান েগাপেন েদওয়া হয়৷ তাহেল
েতামার িপতা ঈশ্বর িযিন েগাপেন সব িকছু েদেখন, িতিন েতামায় পুরস্কার েদেবন৷

প্রাথর্নার িবষেয় যীশুর িশক্ষা
(লূক 11:2-4)

5 “েতামরা যখন প্রাথর্না কর, তখন ভণ্ডেদর মেতা কেরা না, তারা েলাকেদর কােছ িনেজেদর েদখাবার
জনয্ সমাজ-গৃেহ ও রাস্তার েমােড় েমােড় দঁািড়েয় প্রাথর্না করেত ভালবােস৷ আিম েতামােদর সিতয্ বলিছ,
তারা তােদর পুরস্কার েপেয় েগেছ৷ 6 িকন্তু তুিম যখন প্রাথর্না কর, তখন েতামার ঘেরর েভতের িগেয় দরজা
বন্ধ কের েতামার িপতা যঁােক েদখা যায় না, তঁার কােছ প্রাথর্না কেরা৷ তাহেল েতামার িপতা িযিন েগাপেন
যা িকছু করা হয় েদেখন, িতিন েতামােক পুরস্কার েদেবন৷

7 “েতামরা যখন প্রাথর্না কর, তখন িবধমীর্েদর মেতা একই প্রাথর্নার পুনরাবৃিত্ত কেরা না, কারণ তারা
মেন কের তােদর বাকয্ বাহুেলয্র গুেন তারা প্রাথর্নার উত্তর পােব৷ 8 তাই েতামরা তােদর মেতা হেয়া না,
কারণ েতামােদর চাওয়ার আেগই েতামােদর িপতা জােনন েতামােদর িক প্রেয়াজন আেছ৷ 9 তাই েতামরা
এইভােব প্রাথর্না কেরা,

�েহ আমােদর স্বেগর্র িপতা,
েতামার নাম পিবত্র বেল মানয্ েহাক্◌্৷

10 েতামার রাজত্ব আসুক৷
েতামার ইচ্ছা েযমন স্বেগর্ েতমিন পৃিথবীেতও পূণর্ েহাক্৷

11 েয খাদয্ আমােদর প্রেয়াজন তা আজ আমােদর দাও৷
12আমােদর কােছ যঁারা অপরাধী, আমরা েযমন তােদর ক্ষমা কেরিছ,

েতমিন তুিমও আমােদর সব অপরাধ ক্ষমা কর৷
13আমােদর প্রেলাভেন পড়েত িদও না,

িকন্তু মেন্দর হাত েথেক উদ্ধার কর৷�*

14 েতামরা যিদ অনয্েদর অপরাধ ক্ষমা কর, তেব েতামােদর স্বেগর্র িপতাও েতামােদর ক্ষমা করেবন৷
15 িকন্তু েতামরা যিদ অনয্েদর ক্ষমা না কর, তেব েতামােদর স্বেগর্র িপতা েতামােদর অপরাধ ক্ষমা করেবন
না৷

উপবাস িবষেয় যীশুর িশক্ষা
16 “যখন েতামরা উপবাস কর, তখন ভণ্ডেদর মেতা মুখ শুকেনা কের েরেখা না৷ তারা েয উপবাস

কেরেছ তা েলােকেদর েদখাবার জনয্ তারা মুখ শুকেনা কের ঘুের েবড়ায়৷ আিম েতামােদর সিতয্ বলিছ,
তারা তােদর পুরস্কার েপেয় েগেছ৷ 17 িকন্তু তুিম যখন উপবাস করেব, েতামার মাথায় েতল িদও আর মুখ
* 6:13: েকান েকান গ্রীক প্রিতিলিপেত পদ 13 যুক্ত করা হেয়েছ: “রাজয্, পরাক্রম ও মিহমা যুেগ যুেগ েতামার৷ আেমন৷”
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ধুেযা৷ 18 েযন অনয্ েলােক জানেত না পাের েয তুিম উপবাস করছ৷ তাহেল েতামার িপতা ঈশ্বর, যঁােক
তুিম েচােখ েদখেত পাচ্ছ না, িতিন েদখেবন৷ েতামার িপতা ঈশ্বর িযিন েগাপন িবষয়ও েদখেত পান, িতিন
েতামায় পুরস্কার েদেবন৷

ঈশ্বর অেথর্র েচেয়ও গুরুত্বপূণর্
(লূক 12:33-34; 11:34-36; 16:13)

19 “এই পৃিথবীেত েতামরা িনেজেদর জনয্ ধন-সম্পদ সঞ্চয় কেরা না৷ এখােন ঘুন ধের ও মরেচ পেড়
তা নষ্ট হেয় যায়, আর েচাের িঁসধ েকেট তা চুিরও করেত পাের৷ 20 বরং স্বেগর্ েতামার জনয্ সম্পদ সঞ্চয়
কর, েসখােন ঘুন ধরেব না, মরেচও পড়েব না, েচােরও চুির করেব না৷ 21 েতামার ধন-সম্পদ েযখােন
রেয়েছ, েতামার মনও েসখােন পেড় থাকেব৷

22 “েচাখই েদেহর প্রদীপ, তাই েতামার েচাখ যিদ িনমর্ল হয়, েতামার সারা েদহও উজ্জ্বল হেব৷ 23 িকন্তু
েতামার েচাখ যিদ অশুিচ হয়, তেব েতামার সমস্ত েদহ অন্ধকাের েছেয় যােব৷ েতামার মেধয্কার আেলা
যিদ অন্ধকারাচ্ছন্নই হয়, তেব েস অন্ধকার িনেজ িক ভীষণ৷

24 “েকান মানুষ দুজন কতর্ ার দাসত্ব করেত পাের না৷ েস হয়েতা প্রথম জনেক ঘৃণা করেব ও িদ্বতীয়
জনেক ভালবাসেব অথবা প্রথম জেনর প্রিত অনুগত হেব ও িদ্বতীয় জনেক তুচ্ছ করেব৷ ঈশ্বর ও ধন-
সম্পিত্ত এই উভেয়র দাসত্ব েতামরা করেত পােরা না৷

ঈশ্বেরর রাজয্ই প্রথম িবষয়
(লূক 12:22-34)

25 “তাই আিম েতামােদর বলিছ, েবঁেচ থাকার জনয্ িক আহার করব বা িক পান করব এ িনেয় িচন্তা
কেরা না৷ আর িক পরব একথা েভেব েদেহর িবষেয়ও িচন্তা কেরা না৷ খােদয্র েচেয় জীবন িক মূলয্বান নয়,
অথবা েপাশােকর েচেয় েদহটা িক মূলয্বান নয়? 26 আকােশর পাখীেদর িদেক একবার তাকাও, েদখ,
তারা বীজ েবােন না বা ফসলও কােট না, অথবা েগালা ঘের িনেয় িগেয় তা জমাও কের না৷ েতামােদর
স্বেগর্র িপতা ঈশ্বর তােদর আহার েযাগান৷ েতামরা িক ওেদর েথেক আরও মূলয্বান নও? 27 েতামােদর
মেধয্ েক ভাবনা িচন্তা কের িনেজর আয়ু এক ঘন্টা বাড়ােত পাের?

28 “েপাশােকর িবষেয়ই বা েকন এত িচন্তা কর? মােঠর িলিল ফুলগুিলর িদেক েচেয় েদখ িকভােব তারা
ফুেট উেঠেছ৷ তারা পিরশ্রম কের না, িনেজেদর জনয্ েপাশাকও ৈতরী কের না৷ 29 িকন্তু আিম েতামােদর
সিতয্ বলিছ, রাজা শেলামন তার সমস্ত জঁাকজমক সেত্ত্বও তার েপাশােক ঐ ফুলগুিলর একিটর মেতাও
িনেজেক সাজােত পাের িন৷ 30 মােঠ েয ঘাস আেছ আর কাল উনুেন েফেল েদওয়া হেব, ঈশ্বর যখন
তােদর এত সুন্দর কের সাজান, তখন েহ অল্প িবশ্বাসী েলােকরা, িতিন িক েতামােদর আরও সুন্দর কের
সাজােবন না?

31 “েতামরা এই বেল িচন্তা কেরা না, �আমরা িক খােবা?� বা �িক পান করেবা?� বা �িক পরেবা�?
32 িবধমীর্রাই এসব িনেয় িচন্তা কের৷ েতামােদর স্বেগর্র িপতা ঈশ্বর েতা জােনন এসব িজিনেসর েতামােদর
প্রেয়াজন আেছ৷ 33তাই েতামরা প্রথেম ঈশ্বেরর রােজয্র িবষেয় ও তঁার ইচ্ছা িক তা পূণর্ করেত েচষ্টা কর,
তাহেল েতামােদর যা িকছু প্রেয়াজন েস সব েদওয়া হেব৷ 34কালেকর জনয্ িচন্তা কেরা না; কালেকর িচন্তা
কালেকর জনয্ থাক৷ প্রিতিট িদেনর পেক্ষ েসই িদেনর কষ্টই যেথষ্ট৷

7
অপেরর িবচােরর িবষেয় যীশুর িশক্ষা
(লূক 6:37-38, 41-42)

1 “পেরর িবচার কেরা না, তাহেল েতামার িবচারও েকউ করেব না৷ 2 কারণ েযভােব েতামরা অনয্র
িবচার কর, েসই ভােব েতামােদরও িবচার করা হেব; আর েযভােব তুিম মাপেব েসই ভােব েতামার জনয্ও
মাপা হেব৷

3 “েতামার ভাইেয়র েচােখ েয কুেটা আেছ েকবল তা-ই েদখছ; িকন্তু িনেজর েচােখর মেধয্ েয তক্তা
আেছ তা েদখেত পাও না? 4 যখন েতামার িনেজর েচােখই একটা তক্তা রেয়েছ তখন িকভােব েতামার
ভাইেক বলছ, �এস েতামার েচাখ েথেক কুেটাটা বার কের িদই?� 5 ভণ্ড! প্রথেম েতামার িনেজর েচাখ



মিথ 7:6 1406 মিথ 7:25

েথেক তক্তাটা বার কের েফল, তাহেল েতামার ভাইেয়র েচাখ েথেক কুেটাটা বার করার জনয্স্পষ্ট েদখেত
পােব৷

6 “েকান পিবত্র বস্তু কুকুরেক িদও না আর শুেয়ােরর সামেন েতামােদর মুেক্তা ছঁুেড়া না, তাহেল েস তা
পােয়র তলায় মািড়েয় নষ্ট করেব ও েতামার িদেক িফের েতামায় আক্রমণ করেব৷

প্রেয়াজনীয় িবষেয়র জনয্ ঈশ্বেরর কােছ প্রাথর্না কর
(লূক 11:9-13)

7 “চাইেত থাক, েতামােদর েদওয়া হেব৷ খঁুজেত থাক, পােব৷ দরজায় ধাক্কা িদেত থাক, েতামােদর জনয্
দরজা খুেল েদওয়া হেব৷ 8 কারণ েয চাইেত থােক েস পায়, েয খঁুজেত থােক েস খঁুেজ পায়, আর েয
দরজায় ধাক্কা িদেত থােক তার জনয্ দরজা খুেল েদওয়া হয়৷

9 “েতামার েছেল যিদ েতামার কােছ রুিট চায়, তেব েতামােদর মেধয্ এমন েকউ আেছ িক, েয তার
সন্তানেক রুিটর বদেল পাথেরর টুকেরা েদেব? 10 যিদ েস একটা মাছ চায় তেব বাবা িক তার হােত একটা
সাপ তুেল েদেব? িনশ্চয় না৷ 11 েতামরা মন্দ হেয়ও যিদ েতামােদর সন্তানেদর ভাল ভাল িজিনস িদেত
জােনা, তেব েতামােদর স্বেগর্র িপতা ঈশ্বেরর কােছ যঁারা চায়, তােদর িতিন িনশ্চয়ই উৎকৃষ্ট িজিনস েদেবন৷

সবেচেয় গুরুত্বপূণর্ িবধান
12 “তাই অপেরর কাছ েথেক েতামরা েয বয্বহার প্রতয্াশা কর, তােদর প্রিতও েতমিন বয্বহার কর৷

এটাই হল েমািশর িবিধ-বয্বস্থা ও ভাববাদীেদর িশক্ষার অথর্৷

স্বেগর্ এবং নরেক যাওয়ার পথ
(লূক 13:24)

13 “সংকীণর্ দরজা িদেয় েসই পেথ প্রেবশ কেরা, েয পথ স্বেগর্র িদেক িনেয় যায়৷ েয পথ ধ্বংেসর
িদেক িনেয় যায় তার দরজা প্রশস্ত, পথও চওড়া, বহু েলাক েসই পেথই চলেছ৷ 14 িকন্তু েয পথ জীবেনর
িদেক েগেছ তার দরজা সংকীণর্ আর পথও দুগর্ম, খুব অল্প েলাকই তার সন্ধান পায়৷

েলােকরা যা কের তা লক্ষয্ কর
(লূক 6:43-44; 13:25-27)

15 “ভণ্ড ভাববাদীেদর েথেক সাবধান৷ তারা েতামােদর কােছ িনরীহ েমেষর ছদ্মেবেশ আেস অথচ
েভতের তারা িহংস্র েনকেড় বাঘ৷ 16 তােদর জীবেনর ফল েদেখই েতামরা তােদর িচনেত পারেব৷ েকউ
িক কঁাটােঝােপর মেধয্ েথেক দ্রাক্ষা বা িশয়ালকঁাটার েভতর েথেক ডুমুর েপেত পাের? 17 িঠক েসই ভােব
প্রেতয্ক ভাল গােছ ভাল ফলই ধের, িকন্তু খারাপ গােছ খারাপ ফলই ধের৷ 18 ভাল গােছ খারাপ ফল এবং
খারাপ গােছ ভাল ফল ধরেত পাের না৷ 19 েয গােছ ভাল ফল ধের না তা েকেট আগুেন েফেল েদওয়া
হয়৷ 20 তাই আিম েতামােদর আবার বলিছ, তারা যা কের তা েদেখই েতামরা তােদর িচনেত পারেব৷

21 “যারা আমােক প্রভু, প্রভু বেল তােদর প্রেতয্েকই েয স্বগর্রােজয্ প্রেবশ করেত পারেব তা নয়৷ আমার
স্বেগর্র িপতার ইচ্ছা েয পালন করেব, েকবল েসই স্বগর্রােজয্ প্রেবশ করেত পারেব৷ 22 েসই িদন অেনেক
আমায় বলেব, �প্রভু, প্রভু আমরা িক আপনার নােম ভাববাণী বিলিন? আপনার নােম আমরা িক ভূতেদর
তাড়াই িন? আপনার নােম আমরা িক অেনক অেলৗিকক কাজ কিরিন?� 23 তখন আিম তােদর স্পষ্ট
বলব, �আিম েতামােদর কখনও আপন বেল জািনিন, দুেষ্টর দল! আমার সামেন েথেক দূর হও৷�

একজন জ্ঞানী েলাক এবং একজন মুখর্ েলাক
(লূক 6:47-49)

24 “তাই বিল,েয েকউ আমার কথা েশােন ও তা পালন কের, েস এমন এক বুিদ্ধমান েলােকর মেতা েয
পাথেরর িভেতর ওপর তার বািড় ৈতরী করল৷ 25 পের বৃষ্টি নামল, বনয্া এল এবং প্রচণ্ড েঝােড়া বাতাস
বেয় েসই বািড়র গােয় লাগল; িকন্তু েসই বািড়টা ধেস পড়ল না, কারণ তা পাথেরর ওপের ৈতরী করা
হেয়িছল৷
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26 “আবার েয েকউ আমার এই সব কথা শুেন তা পালন না কের, েস একজন মূখর্ েলােকর মেতা, েয
বািলর উপের বািড় ৈতরী কেরিছল৷ 27 পের বৃষ্টি নামল, বনয্া এল, আর েঝােড়া বাতাস এেস তার বািড়েত
ধাক্কা মারল, তােত বািড়টা িক সাংঘািতক ভােবই না ধেস পড়ল৷”

28 যীশু যখন এই সব কথা বলা েশষ করেলন, তখন জনতা তঁার এই সব িশক্ষা শুেন হতবুিদ্ধ হেয় েগল৷
29কারণ যীশু একজন বয্বস্থার িশক্ষেকর মেতা িশক্ষা িদিচ্ছেলন না, বরং যার অিধকার আেছ েসই রকম
েলােকর মেতাই িশক্ষা িদিচ্ছেলন৷

8
কুষ্ঠ েরাগীেক আেরাগয্দান
(মাকর্ 1:40-45; লূক 5:12-16)

1 যীশু েসই পাহাড় েথেক েনেম এেল অেনক েলাক তঁার িপছেন িপছেন চলেত লাগল৷ 2 েসই সময়
একজন কুষ্ঠ েরাগী যীশুর কােছ এেস তঁার সামেন নতজানু হেয় বলল, “প্রভু, আপিন ইেচ্ছ করেলই
আমােক ভাল কের িদেত পােরন৷”

3 তখন যীশু েসই কুষ্ঠ েরাগীর িদেক হাত বািড়েয় তােক স্পশর্ করেলন৷ িতিন বলেলন, “হঁয্া, আিম
তাই-ই চাই৷ তুিম ভাল হেয় যাও৷” সেঙ্গ সেঙ্গ তার কুষ্ঠ েরাগ ভাল হেয় েগল৷ 4তখন যীশু তােক বলেলন,
“েদখ, তুিম কাউেক একথা েবােলা না, বরং যাও যাজেকর কােছ িগেয় িনেজেক েদখাও; আর িগেয়
েমািশর আেদশ অনুসাের ৈনেবদয্ উৎসগর্ কর৷ তােত তারা জানেব েয তুিম ভাল হেয় েগছ৷”

শতপিতর দােসর আেরাগয্লাভ
(লূক 7:1-10; েযাহন 4:43-54)

5 এরপর যীশু যখন কফরনাহূম শহের েগেলন, তখন একজন শতপিত তঁার কােছ এেস অনুনয় কের
বলেলন, 6 “প্রভু, আমার চাকেরর পক্ষাঘাত হেয়েছ, েস িবছানায় পেড় আেছ ও যন্ত্রণায় ছট্ফট্ করেছ৷”

7 যীশু তঁােক বলেলন, “হঁয্া, আিম যাব, এবং তােক সুস্থ করব৷”
8 েসই শতপিত তখন যীশুেক বলেলন, “প্রভু, আিম এমন েযাগয্ নই েয আমার বাড়ীেত আপিন

আসেবন৷ আপিন েকবল মুেখ বেল িদন, তােতই আমার চাকর ভাল হেয় যােব৷ 9 আিম িনেজ অপেরর
কতৃর্ েত্বর অধীন আর আমার ৈসনয্েদর উপের আিম কতৃর্ ত্ব কির৷ আিম কাউেক �যাও� বলেল েস যায়,
আবার কাউেক �এস� বলেল েস আেস; আর আমার চাকরেক �এটা কর� বলেল েস তা কের৷”

10যীশু একথা শুেনআশ্চযর্য্ হেলন; যঁারা তঁার িপছেন িপছেন যািচ্ছল তােদর বলেলন, “আিম েতামােদর
সিতয্ বলিছ সমগ্র ইস্রােয়েলআিম এত েবশী িবশ্বাস কারও মেধয্ েদখেত পাইিন৷ 11আিম েতামােদরআেরা
বলিছ েয, পূবর্ ও পিশ্চম েথেক অেনেক আসেব আর অব্রাহাম, ইসহাক ও যােকােবর সেঙ্গ স্বগর্রােজয্
েভােজ বসেব৷ 12 িকন্তু যঁারা রােজয্র উত্তরািধকারী, তােদর বাইের অন্ধকাের েফেল েদওয়া হেব৷ েসখােন
েলােকরা কান্নাকািট করেব ও যন্ত্রণায় দঁােত দঁাত ঘষেব৷”

13 এরপর যীশু েসই শতপিতেক বলেলন, “যাও, তুিম েযমন িবশ্বাস কেরছ, েতমিন েহাক্◌্৷” আর
েসই মূহুেতর্ ই তার চাকর সুস্থ হেয় েগল৷

যীশু অেনক েলাকেক সুস্থ করেলন
(মাকর্ 1:29-34; লূক 4:38-41)

14 যীশু িপতেরর বাড়ীেত িগেয় েদখেলন, িপতেরর শাশুড়ীর ভীষণ জ্বর হেয়েছ, আর িতিন িবছানায়
শুেয় আেছন৷ 15 যীশু তঁার হাত স্পশর্ করা মাত্রই জ্বর েছেড় েগল৷ তখন িতিন িবছানা েছেড় উেঠ যীশুর
েসবা করেত লাগেলন৷

16 সন্ধয্া হেল েলােকরা ভূেত পাওয়া অেনক েলাকেক যীশুর কােছ িনেয় এল৷ আর িতিন তঁার হুকুেম
েসই সব ভূতেদর দূর কের িদেলন৷ এছাড়া িতিন েরাগীেদর সুস্থ করেলন৷ 17 এর দ্বারা ভাববাদী িযশাইয়র
ভাববাণী পূণর্ হল:
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“িতিন আমােদর দুবর্লতা গ্রহণ করেলন, আমােদর বয্ািধগুিল বহন করেলন৷” িযশাইয় 53:4

যীশুেক অনুসরণ
(লূক 9:57-62)

18 যীশু যখন েদখেলন েয তঁার চারপােশ অেনক েলাক জেড়া হেয়েছ, তখন হ্রেদর ওপাের যাওয়ার
জনয্ অনুগামীেদর আেদশ িদেলন৷ 19 একজন বয্বস্থার িশক্ষক তঁার কােছ এেস বলেলন, “গুরু, আপিন
েযখােন যােবন আিমও েসখােন যাব৷”

20 তখন যীশু তােক বলেলন, “িশয়ােলর গতর্ আেছ এবং আকােশর পাখীেদর বাসা আেছ; িকন্তু
মানবপুেত্রর মাথা েগঁাজার ঠঁাই েনই৷”

21 তঁার অনুগামীেদর মেধয্ আর একজন বলেলন, “প্রভু আেগ আমার বাবােক কবর িদেয় আসার
অনুমিত িদন, তারপর আিম আপনােক অনুসরণ করব৷”

22 িকন্তু যীশু তােক বলেলন, “তুিম আমার সেঙ্গ এস, যঁারা মৃত তারাই মৃতেদর কবর েদেব৷”

যীশু ঝড় থামােলন
(মাকর্ 4:35-41; লূক 8:22-25)

23 এরপর যীশু একটা েনৗকােত উঠেলন আর তার িশষয্রা তঁার সেঙ্গ েগেলন৷ 24 েসই হ্রেদর মেধয্
হঠাৎ ভীষণ ঝড় উঠল, তােত েনৗকার উপর েঢউ আছেড় পড়েত লাগল৷ যীশু তখন ঘুেমািচ্ছেলন৷ 25তাই
িশষয্রা তঁার কােছ িগেয় তঁার ঘুম ভািঙ্গেয় বলেলন, “প্রভু বঁাচান! আমরা েয ডুেব মরলাম৷”

26 তখন যীশু তঁােদর বলেলন, “েহ অল্প িবশ্বাসীর দল! েকন েতামরা এত ভয় পাচ্ছ?” তারপর িতিন
উেঠ েঝােড়া বাতাস ও হ্রেদর েঢউেক ধমক িদেলন, তখন সব িকছু শান্ত হল৷

27 এেত িশষয্রা আশ্চযর্য্ হেয় বলেলন, “ইিন িকরকম েলাক? এঁর কথা এমন িক বাতাস ও সাগর
েশােন!”

যীশু দুজন েলােকর ভূত ছাড়ােলন
(মাকর্ 5:1-20; লূক 8:26-39)

28 যীশু যখন হ্রেদর অপর পাের গাদারীয়েদর েদেশ এেলন েসই সময় ভূেত পাওয়া দুজন েলাক কবর
েথেক েবিরেয় তঁার সামেন এল৷ তারা এমন ভয়ঙ্কর িছল েয েকান মানুষ েসই পথ িদেয় চলেত পারত না৷
29 তারা িচৎকার কের বলল, “েহ ঈশ্বেরর পুত্র, আপিন আমােদর িনেয় িক করেত চান? িনির্দষ্ট সমেয়র
আেগই িক আপিন আমােদর িনযর্াতন করেত এেসেছন?”

30 েসখান েথেক িকছু দূের এক পাল শুেয়ার চরিছল৷ 31 তখন ভূেতরা যীশুেক অনুনয় কের বলল,
“আপিন যিদ আমােদর তািড়েয়ই েদেবন তেব ঐ শুেয়ার পােলর মেধয্ ঢুকেত হুকুম িদন৷”

32 যীশু তােদর বলেলন, “তাই যাও!” তখন তারা েসই েলাকেদর মেধয্ েথেক বার হেয় এেস েসই
শুেয়ারগুিলর মেধয্ িগেয় ঢুকল; তােত েসই শুেয়ােরর পাল ঢালু পাড় িদেয় েজাের েদৗড়ােত েদৗড়ােত
হ্রেদর জেল িগেয় ডূেব মরল৷ 33 যারা েসই পাল চরািচ্ছল, তারা েদৗেড় পালাল৷ তারা নগেরর মেধয্ িগেয়
সব খবর জানাল৷ িবেশষ কের েসই ভূেত পাওয়া েলাকেদর িবষেয় বলল৷ 34 তখন নগেরর সব েলাক
যীশুেক েদখার জনয্ বার হেয় এল৷ তারা যীশুর েদখা েপেয় তঁােক অনুনয় কের বলল িতিন েযন তােদর
অঞ্চল েছেড় চেল যান৷

9
যীশু একজন পঙু্গ েলাকেক সুস্থ করেলন
(মাকর্ 2:1-12; লূক 5:17-26)

1এরপর যীশু েনৗকায় উেঠ হ্রেদর অপর পাের িনেজর শহের এেলন৷ 2কেয়কজন েলাক তখন খািটয়ায়
শুেয় থাকা এক পঙু্গেক যীশুর কােছ িনেয় এল৷ তােদর এমন িবশ্বাস েদেখ িতিন েসই পঙু্গেক বলেলন,
“বাছা, সাহস সঞ্চয় কর, েতামার সব পােপর ক্ষমা হল৷”
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3তখন কেয়কজন বয্বস্থার িশক্ষক বলেত লাগেলন, “এই েলাকটা েদখিছ এধরেণর কথা বেল ঈশ্বেরর
িনন্দা করেছ৷”

4 তারা িক িচন্তা করেছ, তা জানেত েপের যীশু বলেলন, “েতামরা মেন মেন েকন এমন মন্দ িচন্তা
করছ? 5-6 েকানটা বলা সহজ, �েতামার পাপ ক্ষমা করা হল� না, �তুিম উেঠ েহঁেট েবড়াও?� িকন্তু আিম
েতামােদর েদখাব েয এই পৃিথবীেত মানবপুেত্রর পাপ ক্ষমা করার ক্ষমতা আেছ৷” এই বেল যীশু েসই পঙু্গ
েলাকিটর িদেক িফের বলেলন, “ওঠ, েতামার খািটয়া িনেয় বািড় চেল যাও৷”

7তখন েসই পঙু্গ েলাকিট উেঠ তার বািড় চেল েগল৷ 8 েলােকরা এই ঘটনা েদেখ ভয় েপেয় েগল; আর
ঈশ্বর মানুষেক এমন ক্ষমতা িদেয়েছন বেল তারা ঈশ্বেরর প্রশংসা করেত লাগল৷

যীশু মিথেক মেনানীত করেলন
(মাকর্ 2:13-17; লূক 5:27-32)

9 যীশু েসখান েথেক চেল যাবার সময় েদখেলন একজন েলাক কর আদােয়র গিদেত বেস আেছ৷ তঁার
নাম মিথ৷ যীশু তঁােক বলেলন, “আমার সেঙ্গ এস৷” মিথ তখনই উেঠ তঁার সেঙ্গ েগেলন৷

10 পের মিথর বািড়েত যীশু েখেত বসেল েসখােন অেনক কর আদায়কারী ও পাপী-তাপী মানুষ এেস
যীশু ও তঁার িশষয্েদর সেঙ্গ েখেত বসল৷ 11ফরীশীরা তা েদেখ যীশুর অনুগামীেদর বলেলন, “েতামােদর
গুরু কর আদায়কারী ও পাপী-তাপীর সেঙ্গ েকন খাওয়া-দাওয়া কেরন?”

12একথা শুেন যীশু বলেলন, “যঁারা সুস্থআেছ তােদর জনয্ ডাক্তােরর প্রেয়াজন েনই, বরং েরাগীেদরই
ডাক্তােরর প্রেয়াজন৷ 13 বিলদান নয়, আিম চাই েতামরা দয়া করেত েশখ,✡ শােস্ত্রর এই কথার অথর্ িক তা
বুেঝ েদখ৷ কারণ সৎ ও ধাির্মক েলাকেদর নয়, পাপীেদরই আিম ডাকেত এেসিছ৷”

যীশু, ইহুদী ধমীর্য় েনতােদর মেতা িছেলন না
(মাকর্ 2:18-22; লূক 5:33-39)

14 পের েযাহেনর অনুগামীরা যীশুর কােছ এেস িজেজ্ঞস করেলন, “আমরা ও ফরীশীরা প্রায়ই উেপাস
কির; িকন্তু আপনার িশষয্রা েকন উেপাস কের না?”

15 তখন যীশু তােদর বলেলন, “বর সেঙ্গ থাকেত িক বেরর বনু্ধরা েশাক করেত পাের? িকন্তু িদন
আসেছ যখন বরেক তােদর কাছ েথেক িনেয় যাওয়া হেব, তখন তারা উেপাস করেব৷

16 “নতুন কাপেড়র টুকেরা িনেয় েকউ পুরােনা কাপেড় তািল েদয় না, তাহেল েছঁড়াটা আেরা িবশ্রী
হেব৷ 17 পুরােনা চামড়ার থিলেত েকউ নতুন দ্রাক্ষা রস রােখ না, রাখেল চামড়ার থিলিট েফেট যায়, ফেল
দ্রাক্ষারস পেড় যায় আর থিলিটও নষ্ট হয়৷ টাটকা রস নতুন থিলেতই রাখেত হয়, তােত দুেটাই সুরিক্ষত
থােক৷”

মৃত েমেয়র জীবনদান ও অসুস্থ স্ত্রীেলােকর আেরাগয্লাভ
(মাকর্ 5:21-43; লূক 8:40-56)

18 যীশু যখন তােদর এসব কথা বলিছেলন, েসই সময় সমাজ-গৃেহর েনতােদর একজন তঁার কােছ
এেস নতজানু হেয় বলেলন, “আমার েমেয়টা এই মাত্র মারা েগল, আপিন এেস তােক একটু স্পশর্ করুন
তাহেল েস েবঁেচ উঠেব৷”

19 তখন যীশু উেঠ তঁার সেঙ্গ েগেলন, আর তঁার িশষয্রাও তঁার সেঙ্গ চলেলন৷
20 পেথ যাবার সময় একজন স্ত্রীেলাক যীশুর িপছন িদেক এেস তঁার েপাশােকর খঁুট স্পশর্ করল, েস

বােরা বছর ধের রক্তস্রােব কষ্ট পািচ্ছল৷ 21 েস মেন মেন ভাবল, “আিম যিদ যীশুর েপাশাক েকবল ছঁুেত
পাির, তাহেলই ভাল হেয় যাব৷”

22 যীশু ঘুের দঁাড়ােলন আর তােক েদখেত েপেয় বলেলন, “বাছা, তুিম মেন সাহস রােখা, েতামার
িবশ্বাসই েতামায় সুস্থ করল৷” তখন েথেক স্ত্রীেলাকিট সমূ্পণর্ সুস্থ হেয় েগল৷

23 যীশু েসই েনতার বািড়েত পের িগেয় েদখেলন, যঁারা করুণ সুের বঁািশ বাজায় তারা রেয়েছ আর
েলাকরা ৈহ ৈহ করেছ৷ 24 যীশু বলেলন, “েতামরা বাইের যাও৷ েমেয়িট মের িন, ও েতা ঘুিমেয় আেছ৷”
েলাকগুেলা এই কথা শুেন তঁােক িনেয় হাসাহািস করেত লাগল৷ 25 েলাকেদর ঘর েথেক বার কের েদওয়া
✡ 9:13: উদৃ্ধিত েহােশয় 6:6



মিথ 9:26 1410 মিথ 10:4

হেল, যীশু েভতের িগেয় েমেয়িটর হাত ধরেলন, তােত েস উেঠ বসল৷ 26এই ঘটনার কথা েসই অঞ্চেলর
সব জায়গায় ছিড়েয় পড়ল৷

বহুেলােকর আেরাগয্লাভ
27যীশু যখন েসই জায়গা েছেড় চেল যােচ্ছন, তখন দুজন অন্ধ তঁার িপছেন িপছেন চলল৷ তারা িচৎকার

কের বলেত লাগল, “েহ দায়ূেদর পুত্র, আমােদর প্রিত দয়া করুন৷”
28 যীশু বািড়েত এেল েসই দুজন অন্ধ তঁার কােছ এল৷ তখন যীশু তােদর বলেলন, “েতামরা িক িবশ্বাস

কর েয আিম েতামােদর দৃষ্টিশিক্ত িফিরেয় িদেত পাির?” অন্ধ েলাক দুিট বলল, “হঁয্া, প্রভু আমরা িবশ্বাস
কির৷”

29তখন িতিন তােদর েচাখ স্পশর্ কের বলেলন, “েতামরা েযমন িবশ্বাস কেরছ, েতামােদর প্রিত েতমিন
েহাক্◌্৷” 30আর তখনই তারা েচােখ েদখেত েপল৷ যীশু তােদর দৃঢ়ভােব িনেষধ কের বলেলন, “েদখ,
একথা েকউ েযন জানেত না পাের৷” 31 িকন্তু তারা েসখান েথেক িগেয় যীশুর িবষেয় েসই অঞ্চেলর সব
জায়গায় বলেত লাগল৷

32 ঐ দুজন েলাক যখন চেল যােচ্ছ, এমন সময় কেয়কজন েলাক ভূেত পাওয়া একজন েলাকেক
যীশুর কােছ িনেয় এল, েস কথা বলেত পারত না৷ 33 েসই ভূতেক তার েভতর েথেক তািড়েয় েদবার পর
েবাবা েলাকিট কথা বলেত লাগল৷ তােত সমেবত সব েলাক আশ্চযর্য্ হেয় েগল৷ তারা বলল, “ইস্রােয়েল
এমন কখনও েদখা যায় িন৷”

34 িকন্তু ফরীশীরা বলেত থাকল, “েস ভূতেদর শাসনকতর্ ার শিক্তেত তােদর তাড়ায়৷”

মানুেষর জনয্ যীশুর দুঃখেবাধ
35 যীশু েসই অঞ্চেলর সমস্ত নগর ও গ্রােম গ্রােম ঘুের ইহুদীেদর সমাজ-গৃেহ িশক্ষা িদেত এবং

স্বগর্রােজয্র সুসমাচার প্রচার করেত লাগেলন৷ তাছাড়া িতিন েলােকেদর সমস্ত েরাগ বয্ািধ ভাল করেত
লাগেলন৷ 36 েলাকেদর ভীড় েদেখ তােদর জনয্ যীশুর মমতা হল, কারণ তারা পালকিবহীন েমষপােলর
মেতা ক্লান্ত ও অসহায় িছল৷ 37 তখন যীশু তঁার িশষয্েদর বলেলন, “ফসল প্রচুর িকন্তু কাটার েলাক কত
অল্প, 38তাই েতামরা ফসেলর মািলেকর কােছ অনুেরাধ কর, েযন িতিন ফসল কাটার জনয্ মজুর পাঠান৷”

10
যীশু প্রচােরর জনয্ েপ্রিরতেদর পাঠােলন
(মাকর্ 3:13-19; 6:7-13; লূক 6:12-16; 9:1-6)

1 যীশু তঁার বােরা জন িশষয্েক কােছ েডেক তঁােদর অশুিচ আত্মা তািড়েয় েদবার ও সব েরাগ বয্িধ
সারাবার ক্ষমতা িদেলন৷ 2 েসই বােরা জন েপ্রিরেতর নাম:

প্রথম হেলন িশেমান (যােক িপতর বলা হয়),
তারপর তার ভাই আিন্দ্রয়,
িসবিদেয়র েছেল যােকাব
ও তার ভাই েযাহন,
3 িফিলপ
ও বথর্লময়,
েথামা
ও কর আদায়কারী মিথ,
আলেফেয়র েছেল যােকাব
ও থেদ্দয়,
4 েদশভক্ত*
িশেমান ও যীশুেক (েয শত্রুর হােত ধিরেয় িদেয়িছল) েসই িযহূদা ঈষ্কিরেয়াতীয়৷

* 10:4: েদশভক্ত েদশভক্তরা িছল ইহুদীেদর একিট রাজৈনিতক দল৷
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5 এই বােরা জনেক যীশু এই িনেদর্ শ িদেয় পাঠােলন, “েতামরা অইহুদীেদর অঞ্চেল বা শমরীয়েদর
েকান নগের েযও না, 6 বরং ইস্রােয়ল জািতর হারােনা েমষেদর কােছ েযও৷ 7 তােদর কােছ িগেয় প্রচার
কর েয, �স্বগর্রাজয্ এেস পেড়েছ৷� 8 েতামরা িগেয় েরাগীেদর সািরেয় েতাল, মৃতেদর বঁািচেয় েতাল, কুষ্ঠ
েরাগীেদর পিরষ্কার কেরা, ভূতেদর বার কের দাও৷ েতামরা এসব কাজ িবনামূেলয্ কেরা, কারণ েতামরা
েসই ক্ষমতা িবনামূেলয্ই েপেয়ছ৷ 9 েতামােদর েকামেরর কাপেড় েবঁেধ েতামরা েসানা, রূেপা বা টাকা পয়সা
সেঙ্গ িনও না৷ 10 পথ চলেত েকান থিল বা বাড়িত জামাকাপড় িকংবা জুেতা িনও না, এমন িক লািঠও না,
কারণ আিম বলিছ শ্রিমক তার পািরশ্রিমক পাবার েযাগয্৷

11 “েতামরা যখন েকান শহর বা গ্রােম যােব, েসখােন এমন েকান উপযুক্ত েলাক খঁুেজ বার কেরা যার
উপর আস্থা রাখেত পার এবং েকাথাও চেল না যাওয়া পযর্ন্ত তার বািড়েতই েথেকা৷ 12 যখন েতামরা েসই
বািড়েত িগেয় উঠেব তখন েসখানকার েলাকেদর শুেভচ্ছা জািনেয় বেলা, �েতামােদর শািন্ত েহাক্◌্৷�
13 েসই বািড়র েলাকরা যিদ েতামােদর স্বাগত জানায়, তেব তারা েসই শািন্ত লােভর উপযুক্ত৷ িকন্তু তারা
যিদ েতামােদর স্বাগত না জানায়, তেব েতামােদর শািন্ত েতামােদরই কােছ িফের আসুক৷ 14 েকউ যিদ
েতামােদর গ্রহণ না কের বা েতামােদর কথা শুনেত না চায়, তেব েসই বািড় বা েসই শহর েছেড় চেল েযও৷
যাবার সময় েসখানকার পােয়র ধূেলা েঝেড় েফেলা৷ 15আিম েতামােদর সিতয্ বলিছ, মহািবচােরর িদেন
সেদাম ও ঘেমারার† েলাকেদর েথেক েসই শহেরর অবস্থা ভয়ঙ্কর হেব৷

কষ্ট িবষেয় যীশুর সতকর্ বানী
(মাকর্ 13:9-13; লূক 21:12-17)

16 “সাবধান! েদখ, আিম েনকেড়র পােলর মেধয্ েমেষর মেতা েতামােদর পাঠািচ্ছ৷ তাই েতামরা
সােপর মেতা চতুর ও পায়রার মেতা অমািয়ক হেয়া৷ 17 িকন্তু েলাকেদর েথেক সাবধান েথেকা, কারণ
তারা েতামােদর েগ্রপ্তার কের সমাজগৃেহর মহাসভার হােত তুেল েদেব৷ আর তারা সমাজ-গৃেহ িনেয় িগেয়
েতামােদর েবত মারেব৷ 18আমার অনুসারী হওয়ার জনয্ শাসকেদর সামেন ও রাজােদর দরবাের েতামােদর
হািজর করা হেব৷ েতামরা এইভােব তােদর কােছ ও অইহুদীেদর কােছ আমার িবষেয় বলার সুেযাগ পােব৷
19 তারা যখন েতামােদর ধের িনেয় যােব, তখন িকভােব বলেব এবং িক বলেব েস িনেয় িচন্তা কেরা না,
কারণ িক বলেত হেব িঠক সমেয় তা েতামােদর মুেখ যুিগেয় েদওয়া হেব৷ 20 মেন েরেখা, েতামরা েয
বলেব, তা নয়, িকন্তু েতামােদর েভতর িদেয় েতামােদর স্বেগর্র িপতা ঈশ্বেরর আত্মাই কথা বলেবন৷

21 “ভাই ভাইেক এবং বাবা েছেলেক মৃতুয্দেণ্ডর জনয্ ধিরেয় েদেব৷ েছেলেমেয়রা বাবা-মার িবরুেদ্ধ
দঁািড়েয় তােদর মৃতুয্র মুেখ েঠেল েদেব৷ 22আমার নােমর জনয্ সকেল েতামােদর ঘৃণা করেব, িকন্তু েশষ
পযর্ন্ত েয িস্থর থাকেব েসই রক্ষা পােব৷ 23 যখন তারা এক শহের েতামােদর ওপর িনযর্াতন করেব, তখন
েতামরা অনয্ শহের পািলেয় েযও৷ আিম েতামােদর সিতয্ বলিছ, মানবপুত্র িফের না আসা পযর্ন্ত েতামরা
ইস্রােয়েলর সমস্ত শহের েতামােদর কাজ েশষ করেত পারেব না৷

24 “ছাত্র তার গুরু েথেক বড় নয়, আর ক্রীতদাসও তার মিনব েথেক বড় নয়৷ 25 ছাত্র যিদ গুরুর
মেতা হেয় উঠেত পাের, আর ক্রীতদাস যিদ তার মিনেবর মেতা হেয় উঠেত পাের তাহেলই যেথষ্ট৷ বািড়র
কতর্ ােক তারা যিদ েবল্সবুল বেল, তেব বািড়র অনয্েদর তারা আরও কত িক বলেব৷

মানুষেক নয়, ঈশ্বরেক ভয় কর
(লূক 12:2-7)

26“তাই তােদর ভয় কেরা না, কারণ গুপ্ত সব িবষয়ই প্রকাশ পােব, েগাপন সব িবষয়ই প্রকাশ করা হেব৷
27 অন্ধকােরর মেধয্ আিম যা বলিছ, আিম চাই তা েতামরা িদেনর আেলােত বল৷ আর আিম েতামােদর
কােন যা বলিছ, আিম চাই তা েতামরা ছােদর উপর েথেক িচৎকার কের বল৷

28 “যারা েকবল েতামােদর ৈদিহকভােব হতয্া করেত পাের তােদর ভয় কেরা না, কারণ তারা েতামােদর
আত্মােক ধ্বংস করেত পাের না৷ িকন্তু িযিন েদহ ও আত্মা উভয়ই নরেক ধ্বংস করেত পােরন বরং তঁােকই
ভয় কর৷ 29 দুেটা চড়াই পািখ িক মাত্র কেয়ক পয়সায় িবিক্র হয় না? তবু েতামােদর িপতার অনুমিত ছাড়া
তােদর একটাও মািটেত পেড় না৷ 30 হঁয্া, এমন িক েতামােদর মাথার সব চুলও েগানা আেছ৷ 31 কােজই
েতামরা ভয় েপও না৷ অেনকগুিল চড়াই পািখর েথেকও েতামােদর মূলয্ েঢর েবশী৷
† 10:15: সেদাম ও ঘেমারা এই দুিট নগেরর নাগিরকেদর পােপর শািস্ত িদেয় ঈশ্বর েসই নগরগুিল ধ্বংস কের িদেয়িছেলন৷
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েতামােদর িবশ্বাস সম্পেকর্ েলাকেক বেলা
(লূক 12:8-9)

32 “েয েকউ মানুেষর সামেন আমােক স্বীকার কের, আিমও আমার স্বেগর্র িপতা ঈশ্বেরর সামেন তােক
স্বীকার করব৷ 33 িকন্তু েয েকউ মানুেষর সামেন আমােক অস্বীকার করেব, আিমও আমার স্বেগর্র িপতা
ঈশ্বেরর সামেন তােক অস্বীকার করব৷

যীশুর অনুগামী হবার দরুন েতামরা িবপেদ পড়েব
(লূক 12:51-53; 14:26-27)

34 “একথা েভেবা না েয আিম পৃিথবীেত শািন্ত িদেত এেসিছ৷ আিম শািন্ত িদেত আিস িন িকন্তু খড়গ
িদেত এেসিছ৷ 35আিম এই ঘটনা ঘটােত এেসিছ:

�আিম েছেলেক বাবার িবরুেদ্ধ,
েমেয়েক মােয়র িবরুেদ্ধ,
েবৗমােক শাশুড়ীর িবরুেদ্ধ দঁাড় করােত এেসিছ৷
36 িনেজর আত্মীেয়রাই হেব একজন বয্িক্তর সবেচেয় বড় শত্রু৷� মীখা 7:6

37 “েয েকউ আমার েচেয় তার বাবা-মােক েবশী ভালবােস েস আমার আপনজন হবার েযাগয্ নয়৷
আর েয েকউ তার েছেল বা েমেয়েক আমার েচেয় েবশী ভালবােস, েস আমার আপনজন হবার েযাগয্
নয়৷ 38 েয িনেজর কু্রশ তুেল িনেয় আমার পেথ না চেল, েসও আমার িশষয্ হবার েযাগয্ নয়৷ 39 েয েকউ
িনেজর জীবন লাভ করেত চায়, েস তা হারােব; িকন্তু েয আমার জনয্ তার জীবন উৎসগর্ কের, েস তা
লাভ করেব৷

যারা েতামােদর গ্রহণ কের ঈশ্বর তঁােদর আশীবর্াদ কেরন
(মাকর্ 9:41)

40 “েয েতামােদর সাদের গ্রহণ কের, েস আমােকই গ্রহণ কের৷ আর েয আমােক গ্রহণ কের, েস েতা
িযিন আমােক পািঠেয়েছন েসই ঈশ্বরেকই গ্রহণ কের৷ 41 েকউ যিদ েকান ভাববাদীেক একজন ভাববাদী
বেলই সাদের গ্রহণ কের, তেব ভাববাদীর েয পুরস্কার েসও তা লাভ করেব৷ আর েকউ যিদ েকান ধাির্মক
েলাকেক ধাির্মক বেল সাদের গ্রহণ কের, তেব ধাির্মক বয্িক্তর প্রাপয্ েয পুরস্কার েসও তা পােব৷ 42 এই
সামানয্ েলাকেদর মেধয্ কাউেক যিদ আমার অনুগামী বেল েকউ এক ঘিট ঠাণ্ডা জল েদয়, আিম সিতয্
বলিছ, েসও তার পুরস্কার পােব৷”

11
বািপ্তস্মদাতা েযাহন এবং যীশু
(লূক 7:18-35)

1 যীশু তঁার বােরাজন িশষয্েক এই ভােব িনেদর্ শ েদওয়া েশষ করেলন৷ এরপর িতিন গালীল শহের িশক্ষা
েদবার ও প্রচার করার জনয্ েসখান েথেক চেল েগেলন৷

2 েযাহন (বাপ্তাইজ) কারাগার েথেক খ্রীেষ্টর কােজর কথা শুনেলন৷ তখন িতিন তঁার অনুগামীেদর
যীশুর কােছ পাঠােলন৷ 3 অনুগামীরা যীশুেক িজেজ্ঞস করেলন, “যার আগমেনর কথা িছল, আপিন িক
েসই েলাক, না আমরা আর কারও জনয্ অেপক্ষা করব?”

4 এর উত্তের যীশু তঁােদর বলেলন, “েতামরা যা শুনছ ও েদখছ, েযাহনেক িগেয় তা বল 5 অেন্ধরা
দৃষ্টিশিক্ত পােচ্ছ, েখঁাড়ারা হঁাটেছ, কুষ্ঠেরাগীরা আেরাগয্ লাভ করেছ, বিধর জেনরা শুনেত পােচ্ছ, মরা
মানুষ েবঁেচ উঠেছ, আর দিরদ্র েলাকেদর কােছ সুসমাচার প্রচার করা হেচ্ছ৷ 6 ধনয্ েসই েলাক, আমােক
গ্রহণ করেত যার েকান বাধা েনই৷”

7 েযাহেনর অনুগামীরা যখন চেল যােচ্ছন, তখন েলাকেদর উেদ্দশয্ কের যীশু েযাহেনর িবষেয় বলেত
শুরু করেলন, “েতামরা মরুপ্রান্তের িক েদখেত িগেয়িছেল? বাতােস েদালায়মান েবত গাছ? 8 না, তা
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নয়৷ তাহেল িক েদখেত িগেয়িছেল? জমকােলা েপাশাক পরা েকান েলাকেক? েশান! যঁারা জমকােলা
েপাশাক পের তােদর রাজপ্রাসােদ েদখেত পােব৷ 9তাহেল েতামরা িক েদখবার জনয্ িগেয়িছেল? একজন
ভাববাদীেক? হঁয্া, আিম েতামােদর বলিছ, যােক েতামরা েদেখছ িতিন ভাববাদীর েচেয়ও মহান! 10 িতিন
েসই েলাক যার িবষেয় শােস্ত্র েলখা আেছ,

�েশান! আিম েতামার আেগ আেগ আমার এক দূতেক পাঠািচ্ছ৷
েস েতামার জনয্ পথ প্রস্তুত করেব৷� মালািখ 3:1

11 “আিম েতামােদর সিতয্ বলিছ, স্ত্রীেলােকর গেভর্ যত মানুেষর জন্ম হেয়েছ তােদর মেধয্ বািপ্তস্মদাতা
েযাহেনর েচেয় েকউই মহান নয়, তবু স্বগর্রােজয্র েকান কু্ষদ্রতম বয্িক্তও েযাহেনর েথেক মহান৷
12 বািপ্তস্মদাতা েযাহেনর সময় েথেক আজ পযর্ন্ত স্বগর্রাজয্ ভীষণভােব আক্রান্ত হেচ্ছ৷ আর শিক্তধর
েলাকরা তা েজােরর সােথ অিধকার করেত েচষ্টা করেছ৷ 13 েযাহেনর আগমেণর পূবর্ পযর্ন্ত যা ঘটেব
সকল ভাববাদী ও েমািশর িবিধ-বয্বস্থার মেধয্ তা বলা হেয়েছ৷ 14 েতামরা যিদ একথা িবশ্বাস করেত রাজী
থাক তেব েশান, এই েযাহনই েসই ভাববাদী এলীয়,* যঁার আসবার কথা িছল৷ 15 যার েশানবার মেতা কান
আেছ েস শুনুক৷

16 “আিম িকেসর সেঙ্গ এই যুেগর েলাকেদর তুলনা করব? এরা এমন একদল েছাট েছেলেমেয়েদর
মেতা যঁারা হােট বেস অনয্ েছেলেমেয়েদর েডেক বেল,

17 �আমরা েতামােদর জনয্ বঁািশ বাজালাম,
েতামরা নাচেল না৷

আমরা েশােকর গান গাইলাম,
িকন্তু েতামরা িবলাপ করেল না৷�

18 েযাহন অনয্ েলাকেদর মেতা না করেলন আহার, না করেলন পান, আর েলাকরা বেল, �ওেক ভূেত
েপেয়েছ৷� 19 এরপর মানবপুত্র এেস অনয্ েলাকেদর মেতা পান ও আহার করেলন বেল েলােক বলেছ,
�ঐ েদখ! একজন েপটুক ও মদেখার, কর আদায়কারী ও পাপীেদর বনু্ধ৷� িকন্তু প্রজ্ঞা তার কােজর দ্বারাই
সতয্ বেল প্রমািণত হেব৷”

অিবশ্বাসী েলাকেদর উেদ্দেশয্ যীশুর সতকর্ বাণী
(লূক 10:13-15)

20 েয সমস্ত শহের যীশু েবশীর ভাগ অেলৗিকক কাজকেরিছেলন, তােদর িতিন ভত্র্  সনা করেলন, কারণ
তারা তােদর মন েফরায় িন৷ িতিন তােদর বলেলন, 21 “িধক্ েকারাসীন! িধক ৈবৎৈসদা!† েতামােদর িক
ভয়ঙ্কর দুদর্ শাই না হেব! আিম েতামােদর একথা বলিছ কারণ, েতামােদর মেধয্ েয সব অেলৗিকক কাজ
আিম কেরিছ তা যিদ েসার ও সীেদােন করা হত, তেব েসখানকার েলােকরা অেনক আেগই তােদর পােপর
জনয্ অনুতপ্ত হেয় চেটর বস্ত্র পের ছাই েমেখ মন-িফরােতা৷‡ 22 তাই আিম েতামােদর বলিছ, িবচােরর
িদেন েতামােদর েথেক েসার ও সীেদােনর§ অবস্থা সহয্ করবার মেতা হেব৷

23 “আর েয কফরনাহূম তুিম নািক স্বগীর্য় মিহমায় মিণ্ডত হেব? না! েতামােক পাতােল নািমেয় আনা
হেব৷ েয সমস্ত অেলৗিকক কাজ েতামার মেধয্ করা হেয়েছ তা যিদ সেদােম করা হত তেব সেদাম আজও
িটেক থাকত৷ 24আিম েতামােদর বলিছ, িবচােরর িদেন েতামােদর েচেয় বরং সেদাম েদেশর দশা অেনক
সহনীয় হেব৷”
* 11:14: এলীয় দ্রষ্টবয্ মালািখ 4:5-6 † 11:21: েকারাসীন, ৈবৎৈসদা গালীল িঝেলর িকনারায় িস্থত নগরসকল, েযখােন যীশু
েলাকেদর উপেদশ িদেয়িছেলন৷ ‡ 11:21: তারা � িফরােতা তখনকার িদেনর েলােকরা েশাক প্রকাশ করার জনয্ এক প্রকার চেটর
বস্ত্র পিরধান করত৷ আর িনেজর শরীের ভস্ম মাখত৷ § 11:22: েসার ও সীেদান েলবানেনর নগর েযখােন খুব খারাপ েলাক বসবাস
করত৷
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যীশু েলাকেদর শািস্ত েদবার জনয্ আহ্বান জানান
(লূক 10:21-22)

25 এই সময় যীশু বলেলন, “স্বগর্ ও পৃিথবীর প্রভু, আমার িপতা, আিম েতামার প্রশংসা কির, কারণ
জগেতর জ্ঞানী ও পিণ্ডতেদর কােছ এসব তত্ত্ব তুিম েগাপন েরেখ িশশুর মেতা সরল েলাকেদর কােছ তা
প্রকাশ কেরছ৷ 26 হঁয্া, িপতা এই ভােবই েতা তুিম এটা করেত েচেয়িছেল৷

27 “আমার িপতা সব িকছুই আমার হােত সঁেপ িদেয়েছন৷ িপতা ছাড়া পুত্রেক েকউ জােন না; আর পুত্র
ছাড়া িপতােক েকউ জােন না৷ পুত্র যার কােছ িপতােক প্রকাশ করেত ইচ্ছা কেরন েস-ই তঁােক জােন৷

28 “েতামরা যঁারা শ্রান্ত-ক্লান্ত ও ভারাক্রান্ত মানুষ, তারা আমার কােছ এস, আিম েতামােদর িবশ্রাম েদব৷
29আমার েজায়াল েতামােদর কঁােধ তুেল নাও, আর আমার কাছ েথেক েশখ, কারণ আিম িবনয়ী ও নম্র,
তােত েতামােদর প্রাণ িবশ্রাম পােব৷ 30কারণ আমার েদওয়া েজায়াল বেয় েনওয়া সহজ ওআমার েদওয়া
ভার হাল্কা৷”

12
িকছু ইহুদী যীশুর সমােলাচনা করেলন
(মাকর্ 2:23-28; লূক 6:1-5)

1 েসই সময় একিদন যীশু এক িবশ্রামবাের শসয্ েক্ষেতর মধয্ িদেয় যািচ্ছেলন৷ িশষয্েদর িখেদ পাওয়ায়
তারা গেমর শীষ িঁছেড় িঁছেড় েখেত লাগেলন৷ 2 িকন্তু ফরীশীরা তা েদেখ যীশুেক বলেলন, “েদখ!
িবশ্রামবাের যা করা িনয়ম িবরুদ্ধ, েতামার িশষয্রা তাই করেছ৷”

3তখন যীশু তঁােদর বলেলন, “দায়ূদ ও তঁার সঙ্গীেদর যখন িখেদ েপেয়িছল তখন িতিন িক কেরিছেলন
তা িক েতামরা পড় িন? 4 িতিন েতা ঈশ্বেরর মিন্দের ঢুেক েসই পিবত্র রুিট েখেয়িছেলন৷ দায়ূদ ও তঁার
সঙ্গীেদর অবশয্ই তা খাওয়া নয্ায়সঙ্গত িছল না, েকবল যাজকরাই তা েখেত পারেতন৷ 5এছাড়া েতামরা িক
েমািশর িবিধ-বয্বস্থা পড়িন েয িবশ্রামবাের মিন্দেরর মেধয্ েয যাজকরা কাজ কেরন তঁারাও িবশ্রামবােরর
িবিধ-বয্বস্থা লঙঘন কেরন; আর তার জনয্ তােদর েকান েদাষ হয় না? 6 িকন্তু আিম েতামােদর বলিছ,
মিন্দর েথেকও মহান িকছু এখােন আেছ৷ 7 �বিলদান ও ৈনেবদয্ েথেক আিম দয়াই চাই৷�✡ শােস্ত্রর এই
বাণীর অথর্ িক তা যিদ েতামরা জানেত, তেব যঁারা েদাষী নয় তােদর েতামরা েদাষী করেত না৷

8 “কারণ মানবপুত্র িবশ্রামবােররও প্রভু৷”

যীশু পঙু্গ েরাগীেক সুস্থ কেরন
(মাকর্ 3:1-6; লূক 6:6-11)

9 এরপর যীশু েসখান েথেক তােদর সমাজ-গৃেহ েগেলন৷ 10 েসখােন একজন েলাক িছল, যার একটা
হাত শুিকেয় পঙু্গ হেয় িগেয়িছল৷ যীশুেক েদাষী করবার উেদ্দশয্ িনেয় েলাকরা তঁােক িজেজ্ঞস করল,
“েমািশর িবিধ-বয্বস্থা অনুসাের িবশ্রামবাের িক েরাগীেক সুস্থ করা উিচত?”

11 িকন্তু িতিন তােদর বলেলন, “ধর েতামােদর মেধয্ কারও একটা েভড়া আেছ, েসই েভড়াটা যিদ
িবশ্রামবাের গেতর্ পেড় যায়, তেব তুিম িক তােক ধের তুলেব না? 12 আর েভড়ার েচেয় মানুেষর মূলয্
অেনক েবশী৷ তাই েমািশর িবিধ-বয্বস্থা অনুসাের িবশ্রামবাের ভাল কাজ করা নয্ায়সঙ্গত৷”

13তারপর যীশু েসই েলাকিটেক বলেলন, “েতামার হাতটা বািড়েয় দাও৷” েস তার হাতটা বািড়েয় িদেল
পর েসটা ভাল হেয় অনয্ হাতটার মেতা হেয় েগল৷ 14 তখন ফরীশীরা বাইের িগেয় যীশুেক েমের েফলার
জনয্ চক্রান্ত করেত লাগল৷

যীশু ঈশ্বেরর মেনানীত দাস
15 িকন্তু যীশু েস কথা জানেত েপের েসখান েথেক চেল েগেলন৷ অেনক েলাক তঁার িপছেন িপছেন

চলেত লাগল৷ তােদর মেধয্ যঁারা েরাগী িছল, িতিন তােদর সকলেক সুস্থ করেলন৷ 16 িকন্তু তঁার এই
✡ 12:7: উদৃ্ধিত েহােশয় 6:6
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কােজর কথা সকলেক বেল েবড়ােত িতিন তােদর দৃঢ়ভােব িনেষধ কের িদেলন৷ 17 আর এইভােব তঁার
িবষেয় ভাববাদী িযশাইয়র মাধয্েম বলা ঈশ্বেরর বাণী পূণর্ হল:

18 “এই আমার দাস,
এঁেক আিম মেনানীত কেরিছ৷

আমার অিত িপ্রয় জন,
যার উপর আিম সন্তুষ্ট৷

আিম তঁার উপের আমার আত্মার প্রভাব রাখব,
তােত িতিন অইহুদীেদর কােছ নয্ায়নীিতর বাণী প্রচার করেবন৷

19 িতিন কলহ িববাদ করেবন না,
েলােকরা পেথ ঘােট তঁার গলার স্বর শুনেব না৷

20 মচকােনা েবতগাছ িতিন ভাঙ্গেবন না,
িমট্-িমট্ কের জ্বলেত থাকা পলেতেক িতিন িনিভেয় েদেবন না
যতিদন না নয্ায়নীিতেক জয়ী কেরন ততিদন৷

21 সবর্জািতর েলাক তঁার ওপর প্রতয্াশা রাখেব৷” িযশাইয় 42:1-4

ঈশ্বর প্রদত্ত যীশুর পরাক্রম
(মাকর্ 3:20-30; লূক 11:14-23; 12:10)

22 েসই সময় েলােকরা ভূেত পাওয়া একজন েলাকেক যীশুর কােছ িনেয় এল৷ েলাকটা অন্ধ ও েবাবা
িছল৷ যীশু তােক সুস্থ করেলন: তােত েস েদখেত েপল ও কথা বলেত পারল৷ 23 এই েদেখ েলােকরা
িবিস্মত হেয় বলল, “ইিনই িক দায়ূেদর সন্তান?”

24ফরীশীরা একথা শুেন বলেলন, “এ েতা ভূতেদর শাসনকতর্ া েবল্সবূেলর* শিক্তেত ভূতেদর তাড়ায়৷”
25 যীশু ফরীশীেদর মেনর কথা বুঝেত েপের তােদর বলেলন, “িববােদ িবভক্ত েয েকান রাজয্ই ধ্বংস

হেয় যায়৷ েয শহর বা পিরবার িনেজেদর মেধয্ িববােদ িবভক্ত তা িটেক থাকেত পাের না৷ 26 শয়তান
যিদ ভূতেক তাড়ায় তেব েস িনেজই িনেজর িবরুেদ্ধ ভাগ হেয় েগেল তার রাজয্ িক কের িটেক থাকেব?
27 আিম যিদ েবল্সবুেলর শিক্তেত ভূত তাড়াই, তেব েতামােদর েলােকরা কার শিক্তেত তােদর তাড়ায়?
সুতরাং েতামােদর িনেজেদর অনুগামীরাই প্রমাণ করেব েয েতামরা ভুল বলছ৷ 28 িকন্তু আিম যিদ ঈশ্বেরর
আত্মার শিক্তেত ভূতেদর তাড়াই, তেব ঈশ্বেরর রাজয্ েতা েতামােদর কােছ এেস েগেছ৷ 29আবার বলিছ,
েকান শিক্তমান েলাকেক আেগ না েবঁেধ েকউ িক তার বািড়েত ঢুেক তার সবিকছু লুট করেত পাের?
তােক বঁাধবার পর তেবই েতা তার বািড়র সবিকছু লুট করেত পারেব৷ 30 েয আমার পক্ষ নয়, েস আমার
িবপেক্ষ, েয আমার সেঙ্গ কুড়ায়় না, েস তা ছড়ােচ্ছ৷

31 “তাই আিম েতামােদর বলিছ, মানুেষর সব পাপ এবং ঈশ্বর িনন্দার ক্ষমা হেব, িকন্তু পিবত্র আত্মার
িবরুেদ্ধ েকান অসম্মানজনক কথা-বাতর্ ার ক্ষমা হেব না৷ 32 মানবপুেত্রর িবরুেদ্ধ েকউ যিদ েকান কথা
বেল, তােক ক্ষমা করা হেব, িকন্তু পিবত্র আত্মার িবরুেদ্ধ কথা বলেল তার ক্ষমা েনই, এযুেগ বা আগামী
যুেগ কখনই না৷

কাজ েদেখই েলাকেক জানা যায়
(লূক 6:43-45)

33 “ভাল ফল েপেত হেল ভাল গাছ থাকা দরকার, িকন্তু খারাপ গাছ থাকেল েতামরা খারাপ ফলই পােব,
কারণ ফল েদেখই গাছ েচনা যায়৷ 34 েতামরা কালসাপ! েতামােদর মেতা দুষ্ট েলােকরা িক কের ভাল কথা
বলেত পাের? মানুেষর অন্তের যা আেছ, মুখ িদেয় েতা েস কথাই েবর হয়৷ 35 ভাল েলাক তার অন্তের
ভাল কথাই সিঞ্চত রােখ, আর ভাল কথাই বেল; িকন্তু যার অন্তের মন্দ িবষয় থােক, েস তার মুখ িদেয় মন্দ
কথাইবেল৷ 36আিম েতামােদর বলিছ, েলােক যত েবিহেসবী কথা বেল, িবচােরর িদেন তার প্রিতিট কথার
* 12:24: েবল্সবূল দুষ্ট আত্মােদর রাজা৷ শয়তােনর আর এক নাম৷
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িহসাব তােদর িদেত হেব৷ 37 েতামােদর কথার সুত্র ধেরই েতামােদর িনেদর্ াষ বলা হেব, অথবা েতামােদর
কথার ওপর িভিত্ত কেরই েতামােদর েদাষী সাবয্স্ত করা হেব৷”

ইহুদীরা যীশুর কােছ প্রমাণ চাইেলন
(মাকর্ 8:11-12; লূক 11:29-32)

38এরপর কেয়কজন ফরীশী ও বয্বস্থার িশক্ষক যীশুর কােছ এেস বলেলন, “েহ গুরু, আমরা আপনার
কাছ েথেক েকান িচহ্ন বা অেলৗিকক কাজ েদখেত চাই৷”

39 যীশু তােদর বলেলন, “এ যুেগর দুষ্ট ও পাপী েলােকরা িচেহ্নর েখঁাজ কের; িকন্তু ভাববাদী েযানার
িচহ্ন ছাড়া আর েকান িচহ্নই তােদর েদখান হেব না৷ 40 েযানা েযমন েসই িবরাট মােছর েপেট িতন িদন িতন
রাত িছেলন, েতমন মানবপুত্র িতন িদন িতন রাত পৃিথবীর অন্তঃস্থেল কাটােবন৷ 41 িবচােরর িদেন নীনবীয়
েলােকরা এই কােলর েলাকেদর িবরুেদ্ধ উেঠ দঁািড়েয় তােদর েদাষী করেব, কারণ নীনবীয় েলােকরা েযানার
প্রচােরর ফেল তােদর মন েফরাল৷ আর েদখ, েযানার েচেয় এখােন আরও একজন মহান আেছন৷

42 “িবচােরর িদেন দিক্ষণ েদেশর রাণী উেঠ এই যুেগর েলাকেদর েদাষী সাবয্স্ত করেব, কারণ রাজা
শেলামেনর জ্ঞােনর কথা েশানবার জনয্ িতিন পৃিথবীর প্রান্ত েথেক এেসিছেলন, আর েদখ শেলামেনর
েচেয় মহান একজন এখােন আেছন৷

এই যুেগর েলােকরা মেন্দ পিরপূণর্
(লূক 11:24-26)

43 “যখন েকান দুষ্ট আত্মা েকান মানুেষর মধয্ েথেক েবর হেয় যায়, তখন েস জলিবহীন শুকেনা
অঞ্চেল িবশ্রাম পাবার জনয্ েঘারাঘুির করেত থােক িকন্তু তা পায় না৷ 44 তারপর েস বেল, �আিম েয ঘর
েছেড় েবিরেয় এেসিছ, েসখােন িফের যাব৷� আর িফের এেস েদেখ েসই ঘর খািল পেড় আেছ; পিরষ্কার
ও সাজােনা আেছ৷ 45 পের েস িগেয় তার েথেক আেরা খারাপ অনয্ সাতটা দুষ্ট আত্মােক সেঙ্গ কের িনেয়
আেস৷ তারপর তারা সকেল েসখােন িগেয় বাস করেত থােক, তােত েসই েলাকটার প্রথম অবস্থা েথেক
েশষ অবস্থা আেরা খারাপ হেয় ওেঠ৷ এই যুেগর মন্দ েলাকেদর অবস্থাও েসরকম হেব৷”

যীশুর অনুগামীরাই তঁার পিরবার
(মাকর্ 3:31-35; লূক 8:19-21)

46 যীশু যখন সমেবত েলাকেদর সেঙ্গ কথা বলিছেলন, তখন তঁার মা ও ভাইরা এেস তঁার সেঙ্গ কথা
বলার ইচ্ছায় বাইের দঁািড়েয় অেপক্ষা করিছেলন৷ 47 েসই সময় একজন েলাক তঁােক বলল, “েদখুন,
আপনার মা ও ভাইরা বাইের দঁািড়েয় আেছন, তঁারা আপনার সেঙ্গ কথা বলেত চান৷”

48 যীশু তখন তােক বলেলন, “েক আমার মা? কারাই বা আমার ভাই?” 49 এরপর িতিন তঁার
অনুগামীেদর েদিখেয় বলেলন, “েদখ! এরাই আমার মা, আমার ভাই৷ 50 হঁয্া, েয েকউ আমার স্বেগর্র
িপতার ইচ্ছা পালন কের, েসই আমার মা, ভাই ও েবান৷”

13
যীশু বীজ েবানার দৃষ্টান্ত মূলক কািহনী েশানােলন
(মাকর্ 4:1-9; লূক 8:4-8)

1 েসই িদনই যীশু ঘর েথেক েবর হেয় হ্রেদর ধাের এেস বসেলন৷ 2 তঁার চারপােশ বহু েলাক এেস জড়
হল, তাই িতিন একটা েনৗকায় উেঠ বসেলন, আর েসই সমেবত জনতা তীের দঁািড়েয় রইল৷ 3 তখন িতিন
দৃষ্টােন্তর মাধয্েম তােদর অেনক িবষেয় িশক্ষা িদেত লাগেলন৷
িতিন বলেলন, “একজন চাষী বীজ বুনেত েগল৷ 4 েস যখন বীজ বুনিছল, তখন কতকগুিল বীজ পেথর

ধাের পড়ল, আর পািখরা এেস েসগুিল েখেয় েফলল৷ 5আবার কতকগুিল বীজ পাথুের জিমেত পড়ল,
েসখােন মািট েবশী িছল না৷ মািট েবশী না থাকােত তাড়াতািড় অঙু্কর েবর হল৷ 6 িকন্তু সূযর্ উঠেল পর
অঙু্করগুিল ঝলেস েগল, আর েশকড় মািটর গভীের যায়িন বেল তা শুিকেয় েগল৷ 7 আবার িকছু বীজ
কঁাটােঝােপর মেধয্ পড়ল৷ কঁাটােঝাপ েবেড় উেঠ চারাগুেলােক েচেপ িদল৷ 8 িকছু বীজ ভাল জিমেত
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পড়ল, তােত ফসল হেত লাগল৷ েস যা বুেনিছল, েকাথাও তার িত্রশগুণ, েকাথাও ষাটগুণ, েকাথাও
শতগুণ ফসল হল৷ 9 যার েশানার মেতা কান আেছ েস শুনুক!”

িশক্ষার সময় যীশু েকন দৃষ্টান্ত িদেতন
(মাকর্ 4:10-12; লূক 8:9-10)

10 যীশুর িশষয্রা তঁার কােছ এেস বলেলন, “েকন আপিন দৃষ্টােন্তর মাধয্েম েলাকেদর সেঙ্গ কথা
বলেলন?”

11 এর উত্তের যীশু তােদর বলেলন, “স্বগর্রােজয্র িবষেয় ঈশ্বেরর গুপ্ত সতয্ েবাঝার ক্ষমতা েকবল
মাত্র েতামােদরই েদওয়া হেয়েছ, িকন্তু সকলেক এ ক্ষমতা েদওয়া হয় িন৷ 12কারণ যার িকছু আেছ, তােক
আরও েদওয়া হেব, তােত তার প্রচুর হেব; িকন্তু যার েনই, তার যা আেছ তাও তার কাছ েথেক েকেড়
েনওয়া হেব৷ 13 আিম তােদর সেঙ্গ দৃষ্টােন্তর মাধয্েম কথা বিল, কারণ তারা েদেখও েদেখ না, শুেনও
েশােন না আর তারা েবােঝও না৷ 14 এেদর এই অবস্থার মধয্ িদেয়ই ভাববাদী িযশাইয়র ভাববাণী পূণর্
হেয়েছ:

�েতামরা শুনেব আর শুনেব,
িকন্তু বুঝেব না৷

েতামরা তািকেয় থাকেব,
িকন্তু িকছুই েদখেব না৷

15 এইসব েলাকেদর অন্তর অসাড়,
এরা কােন েশােন না,

েচাখ থাকেতও সতয্ েদখেত অস্বীকার কের৷
এরকমটাই ঘেটেছ েযন এরা েচােখ েদেখ,

কােন শুেন
আর অন্তের বুেঝ

ভাল হবার জনয্ আমার কােছ িফের না আেস৷� িযশাইয় 6:9-10

16 িকন্তু ধনয্ েতামােদর েচাখ, কারণ তা েদখেত পায়; আর ধনয্ েতামােদর কান, কারণ তা শুনেত পায়৷
17আিম েতামােদর সিতয্ বলিছ, েতামরা যা েদখছ অেনক ভাববাদী ও ধাির্মক েলােকরা েদখেত েচেয়ও
তা েদখেত পায় িন৷ আর েতামরা যা যা শুনছ, তা তারা শুনেত েচেয়ও শুনেত পায় িন৷

বীজ েবানার দৃষ্টান্ত
(মাকর্ 4:13-20; লূক 8:11-15)

18 “এখন তেব েসই চাষী ও তার বীজ েবানার মমর্াথর্ েশান৷
19 “েকউ যখন স্বগর্রােজয্র িশক্ষার িবষয় শুেনও তা েবােঝ না, তখন দুষ্ট আত্মা এেস তার অন্তের যা

েবানা হেয়িছল তা সিরেয় েনয়৷ এটা হল েসই পেথর ধাের পড়া বীেজর কথা৷
20 “আর পাথুের জিমেত েয বীজ পেড়িছল, তা েসই সব েলাকেদর কথাই বেল যঁারা স্বগর্রােজয্র িশক্ষা

শুেন সেঙ্গ সেঙ্গ আনেন্দর সােথ তা গ্রহণ কের; 21 িকন্তু তােদর মেধয্ েসই িশক্ষার েশকড় ভাল কের
গভীের েযেত েদয় না বেল তারা অল্প সমেয়র জনয্ িস্থর থােক৷ যখন েসই িশক্ষার জনয্ সমসয্া, দুঃখ কষ্ট
ও তাড়না আেস, তখনই তারা িপিছেয় যায়৷

22 “কঁাটােঝােপ েয বীজ পেড়িছল, তা এমন েলাকেদর িবষয় বেল যঁারা েসই িশক্ষা েশােন, িকন্তু
সংসােরর িচন্তা ভাবনা ও ধনসম্পিত্তর মায়া েসই িশক্ষােক েচেপ রােখ৷ েসজনয্ তােদর জীবেন েকান ফল
হয় না৷

23 “েয বীজ উৎ কৃষ্ট জিমেত েবানা হল, তা এমন েলাকেদর কথা প্রকাশ কের যঁারা িশক্ষা েশােন, তা
েবােঝ এবং ফল েদয়৷ েকউ একশ গুণ, েকউ ষাট গুণ আর েকউ বা িতিরশ গুণ ফল েদয়৷”

গম এবং শয্ামা ঘােসর দৃষ্টান্ত
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24 এবার যীশু তােদর কােছ আর একিট দৃষ্টান্ত রাখেলন৷ স্বগর্রাজয্ এমন একজন েলােকর মেতা িযিন
তঁার জিমেত ভাল বীজ বুনেলন৷ 25 িকন্তু েলােকরা যখন সবাই ঘুিমেয় িছল, তখন েসই মািলেকর শত্রু
এেস গেমর মেধয্ শয্ামা ঘােসর বীজ বুেন িদেয় চেল েগল৷ 26 েশেষ গেমর চারা যখন েবেড় উেঠ ফল
ধরল, তখন তার মেধয্ শয্ামাঘাসও েদখা েগল৷ 27 েসই মািলেকর মজুররা এেস তঁােক বলল, “আপিন িক
জিমেত ভাল বীজ েবােনন িন? তেব শয্ামাঘাস েকাথা েথেক এল?”

28 “িতিন তােদর বলেলন, �এটা িনশ্চয়ই েকান শত্রুর কাজ৷�
“তঁার চাকেররা তখন তঁােক বলল, �আপিন িক চান, আমরা িগেয় িক শয্ামা ঘাসগুিল উপেড় েফলব?�
29 “িতিন বলেলন, �না, কারণ েতামরা যখন শয্ামা ঘাস ওপড়ােত যােব তখন হয়েতা ঐগুেলার সােথ

গেমর গাছগুেলাও উপেড় েফলেব৷ 30ফসল কাটার সময় না হওয়া পযর্ন্ত একসেঙ্গ সব বাড়েত দাও৷ পের
ফসল কাটার সময় আিম মজুরেদর বলব তারা েযন প্রথেম শয্ামা ঘাস সংগ্রহ কের আঁিট আঁিট কের বঁােধ
ও তা পুিড়েয় েদয় এবং গম সংগ্রহ কের েগালায় েতােল৷� ”

যীশু আেরা দৃষ্টান্ত সহেযােগ িশক্ষা িদেলন
(মাকর্ 4:30-34; লূক 13:18-21)

31 যীশু তােদর সামেন আর একিট দৃষ্টান্ত রাখেলন, “স্বগর্রাজয্ এমন একটা সরেষ দানার মেতা যা িনেয়
েকান একজন েলাক তার জিমেত লাগাল৷ 32 সমস্ত বীেজর মেধয্ ওটা সিতয্ই সবেচেয় েছাট, িকন্ত গাছ
হেয় েবেড় উঠেল পর তা সমস্ত শাক-সব্জীর েথেক বড় হেয় একটা বড় গােছ পিরণত হয়, যােত পািখরা
এেস তার ডালপালায় বাসা বঁােধ৷”

33 িতিন তােদর আর একটা দৃষ্টান্ত বলেলন, “স্বগর্রাজয্ েযন খািমেরর মেতা৷ একজন স্ত্রীেলাক তা িনেয়
একতাল ময়দার সেঙ্গ েমশাল ও তার ফেল সমস্ত ময়দা েফঁেপ উঠল৷”

34জনসাধারেণর কােছ উপেদশ েদবার সময় যীশু প্রায়ই এই ধরেণর দৃষ্টান্ত িদেতন৷ িতিন দৃষ্টান্ত ছাড়া
েকান িশক্ষাই িদেতন না৷ 35 যােত ভাববাদীর মাধয্েম ঈশ্বর যা বেলিছেলন, তা পূণর্ হয়:

“আিম দৃষ্টােন্তর মাধয্েম কথা বলব;
জগেতর সৃষ্টি েথেক েয সমস্ত িবষয় এখনও গুপ্ত আেছ েসগুিল প্রকাশ করব৷” গীতসংিহতা 78:2

যীশু কিঠন গেল্পর বয্াখয্া িদেলন
36 পের যীশু েলাকেদর িবদায় িদেয় ঘের চেল েগেলন৷ তখন তঁার িশষয্রা এেস তঁােক বলেলন, “েসই

েক্ষেতর ও শয্ামা ঘােসর দৃষ্টান্তিট আমােদর বুিঝেয় িদন৷”
37এর উত্তের যীশু তােদর বলেলন, “িযিন ভাল বীজ েবােনন, িতিন মানবপুত্র৷ 38জিম বা েক্ষত হল এই

জগত, স্বগর্রােজয্র েলাকরা হল ভাল বীজ৷ আর শয্ামাঘাস তােদরই েবাঝায়, যঁারা মন্দ েলাক৷ 39 গেমর
মেধয্ েয শত্রু শয্ামা ঘাস বুেন িদেয়িছল, েস হল িদয়াবল৷ ফসল কাটার সময় হল জগেতর েশষ সময়
এবং মজুররা যঁারা সংগ্রহ কের, তারা ঈশ্বেরর স্বগর্দূত৷

40 “শয্ামা ঘাস জড় কের আগুেন পুিড়েয় েদওয়া হয়৷ এই পৃিথবীর েশেষর সমেয়ও িঠক েতমিন হেব৷
41 মানবপুত্র তঁার স্বগর্দূতেদর পািঠেয় েদেবন, আর যঁারা পাপ কের ও অপরেক মেন্দর পেথ েঠেল েদয়,
তােদর সবাইেক েসই স্বগর্দূতরা মানবপুেত্রর রােজয্র মধয্ েথেক একসেঙ্গ জড় করেবন৷ 42 তােদর জ্বলন্ত
আগুেনর মেধয্ েফেল েদেবন৷ েসখােন েলােক কান্নাকািট করেব ও দঁােত দঁাত ঘষেত থাকেব৷ 43 তারপর
যঁারা ধাির্মক প্রিতপন্ন হেয়েছ, তারা িপতার রােজয্ সূেযর্র মেতা উজ্জ্বল হেয় েদখা েদেব৷ যার েশানার মেতা
কান আেছ েস শুনুক!

গুপ্তধন ও মুক্তার দৃষ্টান্ত মূলক গল্প
44 “স্বগর্রাজয্ েক্ষেতর মেধয্ লুিকেয় রাখা ধেনর মেতা৷ একজন েলাক তা খঁুেজ েপেয় আবার েসই

েক্ষেতর মেধয্ লুিকেয় রাখল৷ েস এেত এত খুশী হল েয েসখান েথেক িগেয় তার সবর্স্ব িবিক্র কের েসই
েক্ষতিট িকনল৷
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45 “আবার স্বগর্রাজয্ এমন একজন সওদাগেরর মেতা, েয ভাল মুক্তা খঁুজিছল৷ 46 যখন েস একটা খুব
দামী মুক্তার েখঁাজ েপল, তখন িগেয় তার যা িকছু িছল সব িবিক্র কের েসই মুক্তাটাই িকনল৷

মাছ ধরা জােলর দৃষ্টান্ত
47 “স্বগর্রাজয্ আবার এমন একটা বড় জােলর মেতা যা সমুেদ্র েফলা হেল তােত সব রকম মাছ ধরা

পড়ল৷ 48জাল পূণর্ হেল েলাকরা েসটা পােড় েটেন তুলল, পের তারা বেস ভােলা মাছগুেলা েবেছ ঝুিড়েত
রাখল এবং খারাপগুেলা েফেল িদল৷ 49জগেতর েশেষর িদেন এই রকমই হেব৷ স্বগর্দূতরা এেস ধাির্মক
েলাকেদর মধয্ েথেক দুষ্ট েলাকেদর আলাদা করেবন৷ 50 স্বগর্দূতরা জ্বলন্ত আগুেনর মেধয্ দুষ্ট েলাকেদর
েফেল েদেবন৷ েসখােন েলােক কান্নাকািট করেব ও দঁােত দঁাত ঘসেব৷”

51 যীশু তঁার িশষয্েদর িজজ্ঞাসা করেলন, “েতামরা িক এসব কথা বুঝেল?”
তারা তঁােক বলল, “হঁয্া, আমরা বুেঝিছ৷”
52তখন িতিন তােদর বলেলন, “প্রেতয্ক বয্বস্থার িশক্ষক, িযিন স্বগর্রােজয্র িবষেয় িশক্ষা লাভ কেরেছন

িতিন এমন একজন গৃহেস্থর মেতা, িযিন তঁার ভঁাড়ার েথেক নতুন ও পুরােনা উভয় িজিনসই েবর কেরন৷”

যীশু িনেজর শহের যাত্রা করেলন
(মাকর্ 6:1-6; লূক 4:16-30)

53 যীশু এই দৃষ্টান্তগুিল বলার পর েসখান েথেক চেল েগেলন৷ 54 তারপর িতিন িনেজর শহের িগেয়
েসখােন সমাজ-গৃেহ তােদর মেধয্ িশক্ষা িদেত লাগেলন৷ তঁার কথা শুেন েলােকরা আশ্চযর্য্ হেয় েগল৷
তারা বলল, “এই জ্ঞান ও এইসব অেলৗিকক কাজ করার ক্ষমতা এ েকাথা েথেক েপল? 55 এ িক েসই
ছূেতার িমিস্ত্রর েছেল নয়? এর মােয়র নাম িক মিরয়ম নয়? আর এর ভাইেদর নাম িক যােকাব, েযােষফ,
িশেমান ও িযহূদা নয়? 56 আর এর সব েবােনরা এখােন আমােদর মেধয্ িক থােক না? তাহেল েকাথা
েথেক েস এসব েপল?” 57 এইভােব তঁােক েমেন িনেত তারা মহা সমসয্ায় পড়ল৷
িকন্তু যীশু তােদর বলেলন, “িনেজর গ্রাম ও বািড় ছাড়া আর সব জায়গােতই ভাববাদী সম্মান পান৷”

58 তঁার প্রিত েলাকেদর অিবশ্বাস েদেখ িতিন েসখােন েবশী অেলৗিকক কাজ করেলন না৷

14
েহেরাদ যীশুর সম্পেকর্ শুনেলন
(মাকর্ 6:14-29; লূক 9:7-9)

1 েসই সময় গালীেলর শাসনকতর্ া েহেরাদ, যীশুর িবষয় শুনেত েপেলন৷ 2 িতিন তঁার চাকরেদর বলেলন,
“এই েলাক িনশ্চয়ই বািপ্তস্মদাতা েযাহন৷ েস িনশ্চয়ই মৃত েলাকেদর মধয্ েথেক েবঁেচ উেঠেছ৷ আর
েসইজনয্ই এইসব অেলৗিকক কাজ করেত পারেছ৷”

বািপ্তস্মদাতা েযাহন িনহত হেলন
3 এই েহেরাদই েযাহনেক েগ্রপ্তার কের কারাগােরর মেধয্ েশকেল েবঁেধ েরেখিছেলন৷ তঁার ভাই

িফিলেপর স্ত্রী েহেরািদয়ার অনুেরােধই িতিন একাজ কেরিছেলন৷ 4 কারণ েযাহন েহেরাদেক বার-বার
বলেতন, “েহেরািদয়ােক েতামার ঐভােব রাখা ৈবধ নয়৷” 5 েহেরাদ এই জনয্ েযাহনেক হতয্া করেত
েচেয়িছেলন, িকন্তু িতিন েলাকেদর ভয় করেতন, কারণ সাধারণ েলাক েযাহনেক ভাববাদী বেল মানত৷

6এরপর েহেরােদর জন্মিদন এল, েসই উৎসেব েহেরািদয়ার েমেয়, েহেরাদ ও তঁার অিতিথেদর সামেন
েনেচ েহেরাদেক খুব খুশী করল৷ 7 েসজনয্ েহেরাদ শপথ কের বলেলন েয, েস যা চাইেব িতিন তােক
তাইেদেবন৷ 8 েমেয়িট তার মােয়র পরামশর্ অনুসাের বলল, “থালায়় কের বািপ্তস্মদাতা েযাহেনর মাথাটা
আমায় এেন িদন৷”

9 যিদও রাজা েহেরাদ এেত খুব দুঃিখত হেলন, তবু িতিন শপথ কেরিছেলন বেল এবং যঁারা তঁার সেঙ্গ
েখেত বেসিছেলন তারা েসই শপেথর কথা শুেনিছেলন বেল সম্মােনর কথা েভেব িতিন তা িদেত হুকুম
করেলন৷ 10 িতিন েলাক পািঠেয় কারাগােরর মেধয্ েযাহেনর িশরেশ্ছদ করােলন৷ 11 এরপর েযাহেনর
মাথািট থালায়় কের িনেয় এেস েসই েমেয়েক েদওয়া হেল, েস তা িনেয় তার মােয়র কােছ েগল৷ 12তারপর
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েযাহেনর অনুগামীরা এেস তঁার েদহিট িনেয় িগেয় কবর িদেলন৷ আর তঁারা যীশুর কােছ িগেয় সব কথা
জানােলন৷

যীশু পঁাচ হাজােরর েবশী েলাকেক খাওয়ােলন
(মাকর্ 6:30-44; লূক 9:10-17; েযাহন 6:1-14)

13 যীশু সব কথা শুেন একা একটা েনৗকা কের েসখান েথেক রওনা হেয় েকান এক িনজর্ ন জায়গায়
চেল েগেলন৷ িকন্তু েলােকরা তা জানেত েপের িবিভন্ন নগর েথেক েবিরেয় হঁাটা পথ ধের তঁার সঙ্গ ধরল৷
14 িতিন েনৗকা েথেক তীের েনেম েদখেলন বহুেলাক জড় হেয়েছ, তােদর প্রিত তঁার করুণা হল৷ তােদর
মেধয্ যঁারা অসুস্থ িছল, তােদর সকলেক িতিন সুস্থ করেলন৷

15 সন্ধয্া হেল িশষয্রা তঁার কােছ এেস বলেলন, “এ জনহীন প্রান্তর আর এখন েবলাও েশষ হেয় এল,
এই েলাকেদর চেল েযেত বলুন, তারা েযন গ্রােম গ্রােম িগেয় িনেজেদর জনয্ খাবার িকেন িনেত পাের৷”

16 িকন্তু যীশু তােদর বলেলন, “তােদর যাবার দরকার েনই, েতামরাই তােদর িকছু েখেত দাও৷”
17তখন তার িশষয্রা তঁােক বলেলন, “এখােন আমােদর কােছ পঁাচখানা রুিট আর দুেটা মাছ ছাড়া আর

িকছুই েনই৷”
18 িতিন তঁােদর বলেলন, “ওগুেলা আমার কােছ িনেয় এস৷” 19 এরপর িতিন েসই েলাকেদর ঘােসর

ওপর বেস েযেত বলেলন৷ পের িতিন েসই পঁাচখানা রুিট ও দুেটা মাছ িনেয় স্বেগর্র িদেক তািকেয় েসই
খাবােরর জনয্ ঈশ্বরেক ধনয্বাদ িদেলন৷ তারপর েসই রুিট টুকেরা টুকেরা কের তঁার িশষয্েদর হােত
পিরেবশন করার জনয্ িদেলন৷ িশষয্রা এক এক কের েলাকেদর তা িদেলন৷ 20 আর েলােকরা সকেল
েখেয় পিরতৃপ্ত হল৷ পের িশষয্রা পেড় থাকা খাবােরর টুকেরা-টাকরা তুেল িনেল তােত বােরািট টুকির
ভির্ত্ত হেয় েগল; 21 যঁারা েখেয়িছল তােদর মেধয্ স্ত্রীেলাক ও েছাট েছাট েছেলেমেয় ছাড়া পঁাচ হাজার
পুরুষ মানুষ িছল৷

যীশু জেলর উপর িদেয় হঁােটন
(মাকর্ 6:45-52; েযাহন 6:16-21)

22 এরপরই যীশু তঁার িশষয্েদর েনৗকায় কের হ্রেদর অপর পাের তঁার েসখােন যাবার আেগ তােদর
েপৗছঁােত বলেলন৷ এরপর িতিন েলাকেদর িবদায় জানােলন৷ 23 েলাকেদর িবদায় িদেয়, প্রাথর্না করবার
জনয্ িতিন একা পাহােড় উেঠ েগেলন৷ অন্ধকার হেয় েগেলও িতিন েসখােন একাই রইেলন৷ 24 েনৗকািট
তীর েথেক দূের িগেয় পেড়িছল, উেল্টা হাওয়া বইেত থাকায় েঢউেয়র ধাক্কায় ভীষণভােব দুলিছল৷

25 সকাল িতনেট েথেক ছ�টার মেধয্ যীশুর িশষয্রা েনৗকায় িছেলন৷ এমন সময় যীশু জেলর উপর
িদেয় েহঁেট তঁােদর কােছ এেলন৷ 26 যীশুেক হ্রেদর জেলর ওপর িদেয় েহঁেট আসেত েদেখ িশষয্রা ভেয়
আঁতেক উঠেলন, তারা “ভূত, ভূত” বেল ভেয় িচৎকার কের উঠেলন৷

27 সেঙ্গ সেঙ্গ যীশু তঁােদর বলেলন, “এেতা আিম! সাহস কর! ভয় কেরা না৷”
28 এর উত্তের িপতর তঁােক বলেলন, “প্রভু, এ যিদ সিতয্ই আপিন হন, তেব জেলর ওপর িদেয়

আমােকও আপনার কােছ আসেত আেদশ করুন৷”
29 যীশু বলেলন, “এস৷”
িপতর তখন েনৗকা েথেক েনেম জেলর ওপর িদেয় হঁাটেত হঁাটেত যীশুর িদেক এেগােত লাগেলন৷

30 িকন্তু যখন েদখেলন প্রচণ্ড েঝােড়া বাতাস বইেছ, তখন খুবই ভয় েপেয় েগেলন৷ িতিন আেস্ত আেস্ত
ডুবেত লাগেলন আর িচৎকার কের বলেলন, “প্রভু, আমােক বঁাচান৷”

31 যীশু তখনই হাত বািড়েয় িপতরেক ধের েফেল বলেলন, “েহ অল্প-িবশ্বাসী! তুিম েকন সেন্দহ
করেল?”

32 যীশু ও িপতর েনৗকায় উঠেল পর েঝােড়া বাতাস েথেম েগল৷
33 যঁারা েনৗকায় িছেলন তঁারা যীশুেক প্রণাম কের বলেলন, “আপিন সিতয্ই ঈশ্বেরর পুত্র৷”

যীশু বহু অসুস্থ মানুষেক আেরাগয্দান করেলন
(মাকর্ 6:53-56)

34 তঁারা হ্রদ পার হেয় িগেনষরত্ অঞ্চেল এেলন৷ 35 েসই অঞ্চেলর েলাকরা তঁােক িচনেত েপের েসই
অঞ্চেলর সব জায়গায় েলাকেদর কােছ তঁার আসার খবর রিটেয় িদল৷ তখন েলােকরা তােদর মেধয্ যঁারা
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অসুস্থ িছল তােদর সকলেক যীশুর কােছ িনেয় এল৷ 36 তারা যীশুেক অনুেরাধ করল, েযন েসই েরাগীরা
েকবল তঁার েপাশােকর ঝালর স্পশর্ করেত পাের৷ আর যঁারা স্পশর্ করল, তারাই সুস্থ হেয় েগল৷

15
মানুেষর ৈতরী িনয়ম ও ঈশ্বেরর িবিধ-বয্বস্থা
(মাকর্ 7:1-23)

1 েজরুশােলম েথেক কেয়কজন ফরীশী ও বয্বস্থার িশক্ষক যীশুর সেঙ্গ েদখা করেত এেলন৷ তঁারা
যীশুেক বলেলন, 2 “আমােদর িপতৃপুরুষরা েয িনয়ম আমােদর িদেয়েছন, আপনার অনুগামীরা েকন তা
েমেন চেল না? খাওয়ার আেগ তারা িঠকমেতা হাত েধায় না!”

3 এর উত্তের যীশু তঁােদর বলেলন, “েতামােদর পরম্পরাগত আচার পালেনর জনয্ েতামরাই বা েকন
ঈশ্বেরর আেদশ অমানয্ কেরা? 4 কারণ ঈশ্বর বেলেছন, �েতামরা বাবা-মােক সম্মান কেরা৷�✡ আর �েয
েকউ তার বাবা-মার িনন্দা করেব তার মৃতুয্দণ্ড হেব৷�✡ 5 িকন্তু েতামরা বেল থােকা, েকউ যিদ তার বাবা
িকংবা মােক বেল, �আিম েতামােদর িকছুই সাহাযয্ করেত পারব না, কারণ েতামােদর েদবার মত যা িকছু
সব আিম ঈশ্বেরর উেদ্দেশয্ দানস্বরূপ উৎসগর্ কেরিছ,� 6 তেব বাবা মােয়র প্রিত তার কতর্ বয্ িকছু থােক
না৷ তাই েতামােদর পরম্পরাগত রীিতর দ্বারা েতামরা ঈশ্বেরর আেদশ মূলয্হীন কেরছ৷ 7 েতামরা হেল ভণ্ড!
ভাববাদী িযশাইয় েতামােদর িবষেয় িঠকই ভাববাণী কেরেছন:

8 �এই েলাকগুেলা মুেখই আমায় সম্মান কের,
িকন্তু তােদর অন্তর আমার েথেক অেনক দূের থােক৷

9 এরা আমার েয উপাসনা কের তা িমথয্া,
কারণ এরা েয িশক্ষা েদয় তা মানুেষর ৈতরী কতকগুিল িনয়ম মাত্র৷� ” িযশাইয় 29:13

10এরপর যীশু েলাকেদর তঁার কােছ েডেক বলেলন, “আিম যা বিল তা েশান ও তা বুেঝ েদখ৷ 11মানুষ
যা খায় তা মানুষেক অশুিচ কের না৷ িকন্তু মুেখর েভতর েথেক যা েবর হেয় আেস, তাই মানুষেক অশুিচ
কের৷”

12তখন যীশুর িশষয্রা তঁার কােছ এেস বলেলন, “আপিন িক জােনন ফরীশীরা আপনার এই কথা শুেন
অপমান েবাধ করেছন?”

13 এর উত্তের যীশু বলেলন, “েয চারাগুিল আমার স্বেগর্র িপতা লাগানিন, েসগুিল উপেড় েফলা হেব৷
14তাই ওেদর কথা বাদ দাও৷ ওরা িনেজরা অন্ধ, ওরা আবার অনয্ অন্ধেদর পথ েদখােচ্ছ৷ েদখ, অন্ধ যিদ
অন্ধেক পথ েদখােত যায়, তেব দুজেনই গেতর্ পড়েব৷”

15 তখন িপতর যীশুেক বলেলন, “আপিন যা বলেলন, তার অথর্ আমােদর বুিঝেয় িদন৷”
16 যীশু বলেলন, “েতামরাও িক এখনও বুঝেত পারছ না? 17 েতামরা িক েবাঝ না েয, যা িকছু মুেখর

মেধয্ যায় তা উদের িগেয় েপৗছঁায়় ও পের তা েবিরেয় পায়খানায় পেড়৷ 18 িকন্তু মুেখর মধয্ েথেক যা
েবর হয় তা মানুেষর অন্তর েথেকই েবর হয় আর তাই মানুষেক অশুিচ কের েতােল৷ 19আিম একথা বলিছ
কারণ মানুেষর অন্তর েথেকই সমস্ত মন্দিচন্তা, নরহতয্া, বয্িভচার, েযৗনপাপ, চুির, িমথয্া সাক্ষয্ ও িনন্দা
বার হয়৷ 20 এসবই মানুষেক অশুিচ কের, িকন্তু হাত না ধুেয় েখেল মানুষ অশুিচ হয় না৷”

যীশু ও একজন অ-ইহুদী স্ত্রীেলাক
(মাকর্ 7:24-30)

21এরপর যীশু েসই জায়গা েছেড় েসার ও সীেদান অঞ্চেল েগেলন৷ 22একজন কনান েদশীয় স্ত্রীেলাক
েসই অঞ্চল েথেক এেস িচৎকার কের বলেত লাগল, “েহ প্রভু, দায়ূেদর পুত্র, আমােক দয়া করুন৷ একটা
ভূত আমার েমেয়র ওপর ভর কেরেছ, তােত েস ভয়ানক যন্ত্রণা পােচ্ছ৷”
✡ 15:4: উদৃ্ধিত যাত্রা 20:12; িদ্ব. িব. 5:16 ✡ 15:4: উদৃ্ধিত যাত্রা 21:17
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23 যীশু তােক একটা কথাও বলেলন না, তখন তঁার িশষয্রা এেস যীশুেক অনুেরাধ কের বলেলন,
“ওেক চেল েযেত বলুন, কারণ ও িচৎকার করেত করেত আমােদর িপছন িপছন আসেছ৷”

24এর উত্তের যীশু বলেলন, “সকেলর কােছ নয়, েকবল ইস্রােয়েলর হারােনা েমষেদর কােছ আমােক
পাঠােনা হেয়েছ৷”

25 তখন েসই স্ত্রীেলাকিট যীশুর কােছ এেস তঁােক প্রণাম কের বলল, “প্রভু, দয়া কের আমায় সাহাযয্
করুন!”

26 এর উত্তের যীশু তােক বলেলন, “েছেলেমেয়েদর খাবার িনেয় কুকুেরর সামেন ছঁুেড় েদওয়া িঠক
নয়৷”

27 স্ত্রীেলাকিট তখন বলল, “হঁয্া, প্রভু, িকন্তু মিনবেদর েটিবল েথেক খাবােরর েয সব টুকেরা পেড়
কুকুেরই তা খায়৷”

28তখন যীশু তােক বলেলন, “েহ নারী, েতামার বড়ই িবশ্বাস! যাও, তুিম েযমন চাইছ, েতমনই েহাক্৷”
আর েসই মুহূত্তর্ েথেকই তার েমেয়িট সুস্থ হেয় েগল৷

যীশু বহু মানুষেক আেরাগয্দান করেলন
29 এরপর যীশু েসখান েথেক গালীল হ্রেদর তীর ধের চলেলন৷ িতিন একটা পাহােড়র ওপর উেঠ

েসখােন বসেলন৷
30 আর বহু েলাক েসখােন এেস জেড়া হল, তারা েখঁাড়া, অন্ধ, নুেলা, েবাবা এবং আরও অেনকেক

সেঙ্গ িনেয় এল৷ তারা ঐসব েরাগীেদর তঁার পােয়র কােছ রাখল আর যীশু তােদর সকলেক সুস্থ করেলন৷
31 েলােকরা যখন েদখল েবাবা কথা বলেছ, নূেলা সুস্থ সবল হেচ্ছ, েখঁাড়া চলােফরা করেছ,অন্ধরা দৃষ্টিশিক্ত
লাভ করেছ, তখন তারা আশ্চযর্য্ হেয় েগল আর ইস্রােয়েলর ঈশ্বরেক ধনয্বাদ িদেত লাগল৷

যীশু চার হাজােররও েবশী েলাকেক খাওয়ােলন
(মাকর্ 8:1-10)

32 যীশু তখন তঁার িশষয্েদর বলেলন, “এই েলাকেদর জনয্ আমার মেন কষ্ট হেচ্ছ, কারণ এরা আজ
িতন িদন হল আমার সেঙ্গ সেঙ্গ আেছ, এেদর কােছ আর েকান খাবার েনই৷ এই কু্ষধাতর্ অবস্থায় এেদর
আিম চেল েযেত বলেত পাির না, তাহেল হয়েতা এরা পেথ মুছর্ া যােব৷”

33 তখন িশষয্রা তঁােক বলেলন, “এই িনজর্ ন জায়গায় এত েলাকেক খাওয়ােনার মেতা অেতা খাবার
আমরা েকাথায় পােবা?”

34 যীশু তঁােদর বলেলন, “েতামােদর কােছ কটা রুিট আেছ?”
তঁারা বলেলন, “সাতখানা রুিট ও কেয়কটা েছাট মাছ আেছ৷”
35 যীশু েসই সব েলাকেক মািটেত বেস েযেত বলেলন৷ 36 তারপর িতিন েসই সাতটা রুিট ও মাছ

কটা িনেয় ঈশ্বরেক ধনয্বাদ িদেলন, পের েসই রুিট টুকেরা কের িশষয্েদর হােত িদেলন, আর িশষয্রা
তা েলাকেদর িদেত লাগেলন৷ 37 েলােকরা সবাই েবশ েপট ভের েখল৷ টুকেরা-টাকরা যা পেড় রইল, তা
েতালা হেল পর তা িদেয় সাতটা টুকির ভির্ত্ত হেয় েগল৷ 38 যারা েখেয়িছল তােদর মেধয্ মিহলা ও েছাট
েছাট েছেলেমেয় বাদ িদেয় েকবল পুরুষ মানুেষর সংখয্াই িছল চার হাজার৷ 39 এরপর যীশু েলাকেদর
িবদায় িদেয় েনৗকায় উেঠ মগদেনর অঞ্চেল েগেলন৷

16
ইহুদী েনতারা যীশুেক পরীক্ষা করেলন
(মাকর্ 8:11-13; লূক 12:54-56)

1 ফরীশী ও সদূ্দকীরা যীশুর কােছ এেস তঁােক পরীক্ষা করেত চাইেলন৷ তাই তারা ঐশ্বিরক শিক্তর
িচহ্নস্বরূপ েকান অেলৗিকক কাজ কের েদখােত বলেলন৷

2 এর উত্তের যীশু তােদর বলেলন, “সন্ধয্া হেল েতামরা বেল থােকা িদেন আবহাওয়া ভাল থাকেব,
কারণ আকােশর রঙ লাল হেয়েছ৷ 3আবার সকাল েবলা বেল থােকা, আজেক েঝােড়া আবহাওয়া চলেব
কারণ আজ আকাশ লাল ও অন্ধকার হেয়েছ৷ েতামরা আকােশর অবস্থা ভালই িবচার কের েবাঝ, অথচ
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কােলর িচহ্ন বুঝেত পােরা না৷ 4এ যুেগর দুষ্ট ও ভ্রষ্টাচারী েলােকরা িচেহ্নর েখঁাজ কের, িকন্তু েযানার িচহ্ন
ছাড়া আর েকান িচহ্নই তােদর েদখােনা হেব না৷” এরপর যীশু তােদর েছেড় েসখান েথেক চেল েগেলন৷

ইহুদী েনতােদর িবরুেদ্ধ যীশুর সতকর্ বাণী
(মাকর্ 8:14-21)

5 যীশু ও তঁার িশষয্রা হ্রেদর ওপাের যাবার সময় সেঙ্গ রুিট িনেয় েযেত ভুেল িগেয়িছেলন৷ 6 তখন
যীশু তােদর বলেলন, “েতামরা সাবধান! ফরীশী ও সদূ্দকীেদর খািমর েথেক সতকর্ েথেকা৷”

7 িশষয্রা িনেজেদর মেধয্ বলাবিল করেত লাগেলন, “আমরা রুিট আিনিন বেল সম্ভবতঃ উিন এই কথা
বলেছন?”

8 তঁারা িক বলাবিল করেছন, তা জানেত েপের যীশু বলেলন, “েহ অল্প-িবশ্বাসী মানুষ, েতামরা িনেজেদর
মেধয্ েকন বলাবিল করছ েয েতামােদর রুিট েনই? 9 েতামরা িক েবাঝ না অথবা েতামােদর িক মেন েনই
েসই পঁাচ হাজার েলােকর জনয্ পঁাচ খানা রুিটর কথা আর তারপের কত টুকির েতামরা ভির্ত্ত কেরিছেল?
10আবার েসই চার হাজার েলােকর জনয্ সাতখানা রুিটর কথা, আর কত টুকির েতামরা তুেল িনেয়িছেল?
11 েতামরা েকন বুঝেত পার না েয আিম েতামােদর রুিটর িবষয় বিলিন? আিম েতামােদর ফরীশী ও
সদূ্দকীেদর খািমর েথেক সতকর্ থাকেত বেলিছ৷”

12 তখন তঁারা বুঝেত পারেলন েয রুিটর খািমর েথেক িতিন তঁােদর সতকর্ হেত বেলন িন, িকন্তু
বেলিছেলন তঁারা েযন ফরীশী ও সদূ্দকীেদর িশক্ষা েথেক সাবধান হন৷

িপতর বলেলন যীশুই খ্রীষ্ট
(মাকর্ 8:27-30; লূক 9:18-21)

13এরপর যীশু ৈকসিরয়া, িফিলপী অঞ্চেল এেলন৷ িতিন তঁার িশষয্েদর িজেজ্ঞস করেলন, “মানবপুত্র*
েক?” এ িবষেয় েলােক িক বেল?

14 তঁারা বলেলন, “েকউ েকউ বেল আপিন বািপ্তস্মদাতা েযাহন, েকউ বেল এলীয়,† আবার েকউ বেল
আপিন িযরিময়‡ বা ভাববাদীেদর মেধয্ েকউ একজন হেবন৷”

15 িতিন তঁােদর বলেলন, “িকন্তু েতামরা িক বল, আিম েক?”
16 এর উত্তের িশেমান িপতর বলেলন, “আপিন েসই মশীহ (খ্রীষ্ট), জীবন্ত ঈশ্বেরর পুত্র৷”
17 এর উত্তের যীশু তঁােক বলেলন, “েযানার েছেল িশেমান, তুিম ধনয্, েকােনা মানুেষর কাছ েথেক

একথা তুিম জানিন, িকন্তু আমার স্বেগর্র িপতা একথা েতামায় জািনেয়েছন৷ 18 আর আিমও েতামােক
বলিছ, তুিম িপতর§ আর এই পাথেরর ওপেরই আিম আমার মণ্ডলী েগঁেথ তুলব৷ মৃতুয্র েকান শিক্ত**
তার ওপর জয়লাভ করেত পারেব না৷ 19 আিম েতামােক স্বগর্রােজয্র চািবগুিল েদব, তােত তুিম এই
পৃিথবীেত যা বঁাধেব তা স্বেগর্ও েবঁেধ রাখা হেব৷ আর পৃিথবীেত যা হেত েদেব তা স্বেগর্ও হেত েদওয়া
হেব৷”

20 এরপর যীশু তঁার িশষয্েদর দৃঢ়ভােব িনেষধ কের িদেলন, েযন তারা কাউেক না বেল িতিনই খ্রীষ্ট৷

যীশুর িনেজর মৃতুয্র িবষেয় ভিবষয্দ্বানী
(মাকর্ 8:31-9:1; লূক 9:22-27)

21 েসই সময় েথেক যীশু তঁার িশষয্েদর জানােত লাগেলন েয তঁােক অবশয্ই েজরুশােলেম েযেত হেব৷
আর েসখােন িকভােব তঁােক ইহুদী েনতা, প্রধান যাজক ও বয্বস্থার িশক্ষকেদর কাছ েথেক অেনক কষ্ট
েভাগ করেত হেব৷ তঁােক েমের েফলা হেব ও িতন িদেনর মাথায় িতিন মৃতুয্েলাক েথেক েবঁেচ উঠেবন৷

22 তখন িপতর তঁােক একপােশ েডেক িনেয় ভৎর্ সনার সুের বলেলন, “প্রভু, এসেবর হাত েথেক ঈশ্বর
আপনােক রক্ষা করুন৷ এর েকান িকছুই আপনার প্রিত ঘটেব না৷”
* 16:13: মানবপুত্র যীশু িনেজর জনয্ এই নাম বয্বহার কেরিছেলন৷ দািনেয়ল 7:13-14 মশীহর জনয্ এই নাম বয্বহার করা হেয়েছ, েয
নাম ঈশ্বর তঁার মেনানীতেদর উদ্ধার করবার জনয্ বয্বহার কেরিছেলন৷ † 16:14: এলীয় যীশুর অেনক বৎসর পূেবর্র এক ভাববানী
প্রচারক, িযিন মানুেষর কােছ ঈশ্বেরর সম্বেন্ধ বেলিছেলন৷ ‡ 16:14: িযরিময় এক ভাববাদী প্রচারক, িযিন যীশুর জেন্মর অেনক বৎসর
পূেবর্ মানুেষর কােছ ঈশ্বর সম্বেন্ধ বেলিছেলন৷ § 16:18: িপতর িপতর নােমর অথর্ পাথর৷ ** 16:18: মৃতুয্র েকান শিক্ত
আক্ষিরক অেথর্ “মৃতুয্র দরজা৷”
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23 যীশু িপতেরর িদেক িফের বলেলন, “আমার কাছ েথেক দূর হও শয়তান! তুিম আমার বাধা স্বরূপ!
তুিম মানুেষর দৃষ্টিভঙ্গী িদেয় এ িবষয় িচন্তা করছ, ঈশ্বেরর যা তা তুিম ভাবছ না৷”

24 এরপর যীশু তঁার িশষয্েদর বলেলন, “েকউ যিদ আমায় অনুসরণ করেত চায় তেব েস িনেজেক
অস্বীকার করুক আর িনেজর কু্রশ তুেল িনেয় আমার অনুসারী েহাক্৷ 25 েয েকউ িনেজর জীবন রক্ষা
করেত চায়, েস তা হারােব৷ িকন্তু েয আমার জনয্ তার িনেজর প্রাণ হারােত চাইেব েস তা রক্ষা করেব৷
26 েকউ যিদ সমস্ত জগত লাভ কের তার প্রাণ হারায় তেব তার িক লাভ? প্রাণ িফের পাবার জনয্ তার
েদবার মেতা িক-ই বা থাকেত পাের? 27 মানবপুত্র যখন তঁার স্বগর্দূতেদর সেঙ্গ িনেয় তঁার িপতার মিহমায়
আসেবন, তখন িতিন প্রেতয্ক েলাকেক তার কাজ অনুসাের প্রিতদান েদেবন৷ 28 আিম েতামােদর সিতয্
বলিছ, যারা এখােন দঁািড়েয় আেছ তােদর মেধয্ এমন েকউ েকউ আেছ যার েকানও মেত মৃতুয্ েদখেব না,
েয পযর্ন্ত মানবপুত্রেক তঁার রােজয্ আসেত না েদেখ৷”

17
েমািশ ও এলীেয়র সেঙ্গ যীশুেক েদখা েগল
(মাকর্ 9:2-13; লূক 9:28-36)

1 ছ�িদন পর যীশু িপতর, যােকাব ও তার ভাই েযাহনেক সেঙ্গ িনেয় িনজর্ ন এক পাহােড়র চূড়ায় িগেয়
উঠেলন৷ 2 েসখােন তঁােদর সামেন যীশুর রূপান্তর হল৷ তঁার মুখমণ্ডল সূেযর্র মেতা উজ্জ্বল ও তঁার েপাশাক
আেলার মত সাদা হেয় েগল৷ 3তারপর হঠাৎ েমািশ ও এলীয় তােদর কােছ উপিস্থত হেয় যীশুর সেঙ্গ কথা
বলেত লাগেলন৷

4এই েদেখ িপতর যীশুেক বলেলন, “প্রভু, ভালই হেয়েছ েয আমরা এখােন আিছ৷ যিদ আপনার ইেচ্ছ
হয় তেব আিম এখােন িতনেট তঁাবু খাটােত পাির, একটা হেব আপনার, একটা েমািশর জনয্ আর একটা
এলীয়র জনয্৷”

5 িপতর যখন কথা বলিছেলন, েসই সময় একটা উজ্জ্বল েমঘ তঁােদর েঢেক িদল৷ েসই েমঘ েথেক
একিট রব েশানা েগল, “ইিনই আমার িপ্রয় পুত্র, এর প্রিত আিম খুবই প্রীত৷ েতামরা এঁর কথা েশান৷”

6 যীশুর িশষয্রা একথা শুেন খুব ভয় েপেয় মািটেত উপুড় হেয় পেড় েগেলন৷ 7তখন যীশু এেস তােদর
স্পশর্ কের বলেলন, “ওেঠা, ভয় কেরা না৷” 8 তঁারা মুখ তুেল তাকােল যীশু ছাড়া আর কাউেক েসখােন
েদখেত েপেলন না৷

9 তঁারা যখন েসই পাহাড় েথেক েনেমআসিছেলন, েসই সময় যীশু তােদর বলেলন, “েতামরা যা েদখেল
তা মানবপুত্র মৃতেদর মধয্ েথেক জীিবত হেয় না ওঠা পযর্ন্ত কাউেক বেলা না৷”

10তখন তঁার িশষয্রা তঁােক িজেজ্ঞস করেলন, “তাহেল বয্বস্থার িশক্ষকরা েকন বেল থােকন েয, প্রথেম
এলীয়র আসা আবশয্ক?”*

11এর উত্তের যীশু তঁােদর বলেলন, “এলীয়আসেবন, আর িতিন সব িকছু পুনঃস্থাপন করেবন৷ 12 িকন্তু
আিম েতামােদর বলিছ, এলীয় এেস েগেছন, আর েলােক তােক েচেনিন৷ েলােকরা তঁার প্রিত যােচ্ছতাই
বয্বহার কেরেছ৷ মানবপুত্রেকও তােদর হােত েসই একই রকম িনযর্াতন েভাগ করেত হেব৷” 13তখন তঁার
িশষয্রা বুঝেত পারেলন েয, িতিন তঁােদর বািপ্তস্মদাতা েযাহেনর কথা বলেছন৷

যীশু অসুস্থ েছেলেক সুস্থ করেলন
(মাকর্ 9:14-29; লূক 9:37-43)

14 যীশু যখন েলাকেদর মােঝ আবার িফের এেলন, তখন একজন েলাক যীশুর কােছ এেস তঁার
সামেন হঁাটু েগেড় বলল, 15 “প্রভু আমার েছেলিটেক দয়া করুন৷ তার মৃগী েরাগ হেয়েছ, তােত েস খুবই
কষ্ট পােচ্ছ৷ েস প্রায়ই হয় আগুেন, নয় েতা জেল পেড় যায়৷ 16 আিম তােক আপনার িশষয্েদর কােছ
এেনিছলাম, িকন্তু তঁারা তােক সুস্থ করেত পােরন িন৷”

17এর উত্তের যীশু বলেলন, “েতামরা অিবশ্বাসী ও দুষ্ট প্রকৃিতর েলাক৷ কতকাল আিম েতামােদর সেঙ্গ
থাকব? কতকাল আিম েতামােদর বহন করব? েছেলিটেক আমার কােছ িনেয় এস৷” 18 তখন যীশু েসই
* 17:10: এলীয়র � আবশয্ক দ্রষ্টবয্ মালািখ 4:5-6
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ভূতেক িতরস্কার করেল ভূতিট েছেলিটর মধয্ েথেক বার হেয় েগল, আর েসই মুহূত্তর্ েথেকই েছেলিট
সমূ্পণর্ সুস্থ হেয় েগল৷

19 পের িশষয্রা একােন্ত যীশুর কােছ এেস তঁােক িজেজ্ঞস করেলন, “আমরা েসই ভূতেক তাড়ােত
পারলাম না েকন?”

20 যীশু তােদর বলেলন, “েতামােদর অল্প িবশ্বােসর কারেণই েতামরা তা পারেল না৷ আিম েতামােদর
সিতয্ বলিছ, েছাট্ট সরেষ দানার মেতা এতটুকু িবশ্বাসও যিদ েতামােদর থােক, তেব েতামরা যিদ এই
পাহাড়েক বল, �এখান েথেক সের ওখােন যাও� তেব তা সের যােব৷ েতামােদর পেক্ষ িকছুই অসম্ভব হেব
না৷” 21 †

যীশু িনেজর মৃতুয্র িবষেয় বলেলন
(মাকর্ 9:30-32; লূক 9:43-45)

22 যীশু ও তঁার িশেষয্রা একসেঙ্গ যখন গালীেল ঘুের েবড়ািচ্ছেলন, তখন যীশু তঁােদর বলেলন,
“মানবপুত্রেক মানুেষর হােত তুেল েদওয়া হেব৷ 23তারা তঁােক হতয্া করেব; িকন্তু িতন িদেনর িদন মানবপুত্র
মৃতুয্ েথেক জীিবত হেয় উঠেবন৷” এেত িশষয্রা খুবই দুঃিখত হেলন৷

কর েদওয়ার িবষেয় যীশুর িশক্ষা
24 যীশু ও তঁার িশষয্রা কফরনাহূেম েগেল, মিন্দেরর জনয্ যারা কর আদায় করত তারা িপতেরর কােছ

এেস বলল, “আপনােদর গুরু িক মিন্দেরর কর েদন না?”
25 িপতর বলেলন, “হঁয্া, েদন৷”
আর িতিন ঘের িগেয় িকছু বলার আেগই যীশু প্রথেম তঁােক বলেলন, “িশেমান েতামার িক মেন হয়?

এই পৃিথবীর রাজারা কােদর কাছ েথেক নানারকম কর আদায় কের? তারা িক তােদর িনেজর সন্তানেদর
কাছ েথেক কর আদায় কের, না বাইেরর েলােকেদর কাছ েথেক কর আদায় কের?”

26 িপতর বলেলন, “তারা অনয্ েলাকেদর কাছ েথেকই আদায় কের৷”
তখন যীশু বলেলন, “তাহেল তােদর সন্তানেদর জনয্ ছাড় আেছ৷ 27 িকন্তু আমরা েযন ঐ কর

আদায়কারীেদর েকানরকম অপমান েবােধর কারণ না হই, েসই জনয্ তুিম হ্রেদ িগেয় বঁড়শী েফল আর
প্রথেম েয মাছটা উঠেব তা িনেয় এেস েসই মাছটার মুখ খুলেল তুিম একিট মুদ্রা পােব, ওটা িদেয় আমার
ও েতামার েদয় কর িমিটেয় িদও৷”

18
েক সবেচেয় েশ্রষ্ঠ
(মাকর্ 9:33-37; লূক 9:46-48)

1 েসই সময় যীশুর িশষয্রা তঁার কােছ এেস বলেলন, “প্রভু, স্বগর্রােজয্র মেধয্ েশ্রষ্ঠ েক?”
2 তখন যীশু একিট িশশুেক েডেক তঁােদর মেধয্ দঁাড় কিরেয় বলেলন, 3 “আিম েতামােদর সিতয্

বলিছ, যতিদন পযর্ন্ত না েতামােদর মেনর পিরবতর্ ন ঘিটেয় এই িশশুেদর মেতা হেব, ততিদন েতামরা
কখনই স্বগর্রােজয্ প্রেবশ করেত পারেব না৷ 4 তাই, েয েকউ িনেজেক নত-নম্র কের িশশুর মেতা হেয়
ওেঠ, েসই স্বগর্রােজয্র মেধয্ েশ্রষ্ঠ৷

5 “আর েয েকউ এরকম েকান সামানয্ েসবকেক আমার নােম গ্রহণ কের, েস আমােকই গ্রহণ কের৷

পােপর িবষেয় যীশুর সতকর্ তা
(মাকর্ 9:42-48; লূক 17:1-2)

6 “এই রকম নম্র মানুষেদর মেধয্ যারা আমােক িবশ্বাস কের, তােদর কারও িবশ্বােস যিদ েকউ িবঘ্ন
ঘটায়, তেব তার গলায় ভারী একটা যঁাতা েবঁেধ সমুেদ্রর অতল জেল তােক ডুিবেয় েদওয়াই তার পেক্ষ
ভাল হেব৷ 7 িধক্ এই জগত সংসার! কারণ এখােন কত রকেমরই না প্রেলাভেনর িজিনস আেছ৷ প্রেলাভন
জগেত থাকেব িঠকই, িকন্তু িধক্ েসই মানুষেক যার দ্বারা তা আেস৷
† 17:21: েকান েকান গ্রীক প্রিতিলিপেত পদ 21 যুক্ত করা হেয়েছ: “িকন্তু প্রাথর্না ও উপবাস ছাড়া আর িকছুেতই ঐরূপ আত্মা েবর হয়
না৷”
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8 “তাই েতামার হাত িকংবা পা যিদ েতামার প্রেলাভেন পড়ার কারণ স্বরূপ হয়, তেব তা েকেট েফল৷
দুহাত ও পা িনেয় নরেকর অনন্ত আগুেন পড়ার েচেয় বরং নূেলা বা েখঁাড়া হেয় অনন্ত জীবেন প্রেবশ
করা ভাল৷ 9 েতামার েচাখ যিদ েতামােক প্রেলাভেনর পেথ েটেন িনেয় যায়, তেব তা উপেড় েফেল িদও৷
দুেচাখ িনেয় নরেকর আগুেন পড়ার েচেয় বরং কানা হেয় অনন্ত জীবেন প্রেবশ করা েতামার পেক্ষ ভাল৷

যীশু হািরেয় যাওয়া েভড়ার দৃষ্টান্ত িদেলন
(লূক 15:3-7)

10 “েদেখা, েতামরা আমার এই নম্র মানুষেদর মেধয্ একজনেকও তুচ্ছ কেরা না, কারণআিম েতামােদর
বলিছ েয স্বেগর্ তােদর স্বগর্দূেতরা সব সময় আমার স্বগীর্য় িপতার মুেখর িদেক েচেয় আেছন৷ 11 *

12 “েতামরা িক মেন কর? যিদ েকান েলােকর একেশািট েভড়া থােক, আর তার মেধয্ যিদ একটা
ভুল পেথ চেল যায় তেব েস িক িনরানব্বইটােক পাহােড়র ধাের েরেখ িদেয় েসই হারােনা েভড়াটা খঁুজেত
যােব না? 13আিম েতামােদর সিতয্ বলিছ, যখন েস েসই েভড়াটা খঁুেজ পায় তখন েয িনরানব্বইটা ভুল
পেথ যায় িন, তােদর েচেয় েযটা হািরেয় িগেয়িছল তােক িফের েপেয় েস েবশী আনন্দ কের৷ 14 িঠক েসই
ভােব, েতামােদর িপতা িযিন স্বেগর্ আেছন, িতিন চান না, েয এই েছাট্টেদর মেধয্ একজনও হািরেয় যায়৷

যখন েকউ েকান অনয্ায় কের
(লূক 17:3)

15 “েতামার ভাই যিদ েতামার িবরুেদ্ধ েকান অনয্ায় কের, তেব তার কােছ একােন্ত িগেয় তার েদাষ
েদিখেয় দাও৷ েস যিদ েতামার কথা েশােন, তেব তুিম তােকআবার েতামার ভাই বেল িফের েপেল৷ 16 িকন্তু
েস যিদ েতামার কথা না েশােন, তেব আেরা দু-একজনেক সেঙ্গ িনেয় তার কােছ যাও, েযন ঐ দুজন
িকংবা িতনজন সাক্ষীর কথায় প্রেতয্কটা িবষয় সতয্ বেল প্রমািণত হয়৷ 17 েস যিদ তােদর কথা শুনেত
না চায়, তেব মণ্ডলীেত তা জানাও৷ আর েস যিদ মণ্ডলীর কথাও শুনেত না চায়, তেব েস েতামার কােছ
িবধমীর্ ও কর আদায়কারীর মত েহাক্৷

18 “আিম েতামােদর সিতয্ বলিছ, পৃিথবীেত েতামরা যা েবঁেধ রাখেব, স্বেগর্ও তা বঁাধা হেব৷ আর
পৃিথবীেত েতামরা যা খুেল েদেব স্বেগর্ও তা খুেল েদওয়া হেব৷ 19আিম েতামােদর আবার বলিছ, পৃিথবীেত
েতামােদর মেধয্ দুজন যিদ একমত হেয় েকান িবষয় িনেয় প্রাথর্না কর, তেব আমার স্বেগর্র িপতা তােদর
জনয্ তা পূরণ করেবন৷ 20 একথা সতয্, কারণ আমার অনুসারীেদর মেধয্ দুজন িকংবা িতনজন েযখােন
আমার নােম সমেবত হয়, েসখােন তােদর মােঝ আিম আিছ৷”

ক্ষমার িবষেয় দৃষ্টান্ত
21 তখন িপতর যীশুর কােছ এেস তঁােক বলেলন, “প্রভু, আমার ভাই আমার িবরুেদ্ধ কতবার অনয্ায়

করেল আিম তােক ক্ষমা করব? সাত বার পযর্ন্ত করব িক?”
22 যীশু তঁােক বলেলন, “আিম েতামােক বলিছ, েকবল সাত বার নয়, িকন্তু সাতেক সত্তর িদেয় গুণ

করেল যতবার হয় ততবার৷”
23 “স্বগর্রাজয্ এভােব তুলনা করা যায়, েযমন একজন রাজা িযিন তঁার দাসেদর কােছ িহসাব িমিটেয়

িদেত বলেলন৷ 24 িতিন যখন িহসাব িনেত শুরু করেলন, তখন তােদর মেধয্ একজন েলাকেক আনা হল
েয রাজার কােছ দশ হাজার েরৗপয্মুদ্রা ধারত৷ 25 িকন্তু তার েসই ঋণ েশাধ করার ক্ষমতা িছল না৷ তখন
েসই মিনব রাজা হুকুম করেলন েযন েসই েলাকটােক তার স্ত্রী ও েছেলেমেয়েক আর তার যা িকছু আেছ
সমস্ত িবিক্র কের পাওনা আদায় করা হয়৷

26 “তােত েসই দাস মািটেত উপুড় হেয় পেড় মিনেবর পা ধের বলল, �আমার ওপর ৈধযর্য্ ধরুন, আিম
আপনার সমস্ত ঋণই েশাধ কের েদব� 27 েসই কথা শুেন েসই দােসর প্রিত মিনেবর অনুকম্পা হল, িতিন
তার সব ঋণ মকুব কের িদেয় তােক মুক্ত কের িদেলন৷

28 “িকন্তু েসই দাস ছাড়া েপেয় বাইের িগেয় তার একজন সহকমীর্র েদখা েপল, েয তার কােছ প্রায়
একেশা মুদ্রা ধারত৷ েসই দাস তখন তার গলা িটেপ ধের বলল, �তুই েয টাকা ধার কেরিছস তা েশাধ
কর৷�
* 18:11: েকান েকান গ্রীক প্রিতিলিপেত পদ 11 যুক্ত করা হেয়েছ: “মানবপুত্র হািরেয় যাওয়া মানুষেদর উদ্ধার করেত এেসিছেলন৷”
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29 “তখন তার সহকমীর্ তার সামেন উপুড় হেয় অনুনয় কের বলল, �আমার প্রিত ৈধযর্য্ ধর৷ আিম
েতামার সব ঋণ েশাধ কের েদব৷�

30 “িকন্তু েস তােত রাজী হল না, বরং ঋণ েশাধ না করা পযর্ন্ত তােক কারাগাের আটেক রাখল৷ 31তার
অনয্ সহকমীর্রা এই ঘটনা েদেখ খুবই দুঃখ েপল, তাই তারা িগেয় তােদর মিনেবর কােছ যা যা ঘেটেছ সব
জানাল৷

32 “তখন েসই মিনব তােক েডেক বলেলন, �তুিম দুষ্ট দাস! তুিম আমায় অনুেরাধ করেল আর আিম
েতামার সব ঋণ মকুব কের িদলাম৷ 33 আিম েযমন েতামার প্রিত দয়া েদিখেয়িছলাম েতমিন েতামার
সহকমীর্র প্রিতও িক েতামার দয়া করা উিচত িছল না?� 34 তখন তার মিনব কু্রদ্ধ হেয় সমস্ত ঋণ েশাধ না
করা পযর্ন্ত তােক শািস্ত িদেত কারাগাের িদেয় িদেলন৷

35 “েতামরা প্রেতয্েক যিদ েতামােদর ভাইেক অন্তর িদেয় ক্ষমা না কর, তেব আমার স্বেগর্র িপতাও
েতামােদর প্রিত িঠক ঐভােব বয্বহার করেবন৷”

19
িববাহ িবেচ্ছদ সম্পেকর্ যীশুর িশক্ষা
(মাকর্ 10:1-12)

1 এসব কথা বলা েশষ কের যীশু গালীল েছেড় যদর্ ন নদীর অনয্ পাের িযহূিদয়া প্রেদেশ এেলন৷
2 বহুেলাক তঁার িপছু িপছু চলেত লাগল আর িতিন েসখােন তােদর সুস্থ করেলন৷

3 েসই সময় কেয়কজন ফরীশী এেস পরীক্ষা করবার জনয্ তঁােক িজেজ্ঞস করল, “েকান েলােকর পেক্ষ
তার খুশী মেতা েয েকান কারেণ স্ত্রীেক তয্াগ করা িক িবিধ-সম্মত?”

4 যীশু বলেলন, “েতামরা িক শােস্ত্র পড়িন, েয শুরুেতই ঈশ্বর তােদর �পুরুষ ও নারী কের সৃষ্টি
কেরিছেলন?�✡ 5 এরপর ঈশ্বর বেলিছেলন, �এজনয্ মানুষ বাবা-মােক েছেড় স্ত্রীর সেঙ্গ যুক্ত হেব, আর
েসই দুজন এক েদহ হেব৷�✡ 6 তাই তারা আর দুজন নয় িকন্তু একজন৷ তাই ঈশ্বর যােদর যুক্ত কেরেছন,
মানুষ তােদর পৃথক না করুক৷”

7 তখন ফরীশীরা তঁােক বলেলন, “তেব েমািশর িবধােন শুধুমাত্র িববাহ িবেচ্ছদ পত্র িদেয় স্ত্রীেক তয্াগ
করার িবষেয় েলখা আেছ েকন?”

8 তখন যীশু তােদর বলেলন, “েতামােদর অন্তেরর কেঠারতার জনয্ই েমািশ েসই িবধান িদেয়িছেলন,
শুরুেত িকন্তু এরকম িছল না৷ 9 তাই আিম েতামােদর বলিছ, যিদ েকান মানুষ বয্িভচার েদাষ ছাড়া অনয্
েকান কারেণ স্ত্রীেক েছেড় িদেয় অনয্ েকান স্ত্রীেলাকেক িবেয় কের তেব েস বয্িভচার কের৷”*

10তখন তঁার িশষয্রা তঁােক বলেলন, “স্বামী-স্ত্রীর মেধয্ পিরিস্থিত যখন এমনই হয়, তখন িবেয় না করাই
ভাল৷”

11 যীশু তঁােদর বলেলন, “সবাই এই িশক্ষা গ্রহণ করেত পাের না, েকবল যােদর েসই ক্ষমতা েদওয়া
হেয়েছ, তারাই তা েমেন িনেত পাের৷ 12 িকছু েলাক নপুংসক হেয়ই মাতৃ গভর্ েথেক ভূিমষ্ঠ হয়, যারা িবেয়
কেরই না৷ আর িকছু েলাকেক মানুেষ েখাজা কের েদয়, েসজনয্ তারা িবেয় কের না৷ আবার এমন িকছু
েলাক আেছ, যারা স্বগর্রােজয্র জনয্ িবেয় করেত চায় না৷ েয েকউ এ িশক্ষা গ্রহণ করেত পাের, েস গ্রহণ
করুক৷”

যীশু েছাট েছেলেমেয়েদর আশীবর্াদ করেলন
(মাকর্ 10:13-16; লূক 18:15-17)

13 এরপর েলােকরা েছাট েছাট েছেলেমেয়েদর যীশুর কােছ িনেয় এল, েযন িতিন তােদর মাথায় হাত
েরেখ প্রাথর্না কেরন৷ িকন্তু যীশুর িশষয্রা তােদর ধমক িদেলন৷ 14 তখন যীশু তােদর বলেলন, “েছাট
েছাট েছেলেমেয়েদর বাধা িদও না, ওেদর আমার কােছ আসেত িনেষধ কেরা না; এেদর মেতা েলাকেদর
জনয্ই েতা স্বগর্রাজয্৷” 15 এরপর যীশু সব েছেলেমেয়েদর মাথায় হাত রাখেলন, তারপর িতিন েসখান
েথেক চেল েগেলন৷
✡ 19:4: উদৃ্ধিত আিদ 1:27; 5:2 ✡ 19:5: উদৃ্ধিত আিদ 2:24 * 19:9: বয্িভচার েযৗন পােপর দ্বারা িববােহর প্রিতশ্রুিতেক
ভঙ্গ করাই হল বয্িভচার৷
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একজন ধনী েলাক যীশুেক অনুসরণ করেত অস্বীকার করল
(মাকর্ 10:17-31; লূক 18:18-30)

16একজন েলাক একিদন যীশুর কােছ এেস িজেজ্ঞস করল, “গুরু, অনন্ত জীবন পাবার জনয্ আমােক
েকান্ ভাল কাজ করেত হেব?”

17 যীশু তােক বলেলন, “েকানিট ভাল একথা তুিম আমায় িজেজ্ঞস করছ েকন? ভাল েতা েকবল
একজনই, আর িতিন ঈশ্বর৷ যাই েহাক্ তুিম যিদ অনন্ত জীবন েপেত চাও, তেব তঁার সব আজ্ঞা পালন
কর৷”

18 েস বলল, “েকান্ েকান্ আজ্ঞা পালন করব?”
যীশু তােক বলেলন, “ �তুিম অবশয্ই নরহতয্া করেব না, বয্িভচার করেব না, চুির করেব না, িমথয্া

সাক্ষয্ েদেব না, 19 েতামার বাবা-মােক সম্মান কেরা� ও �প্রিতেবশীেক িনেজর মেতা ভালেবেসা৷� ”
20 েসই যুবক তখন যীশুেক বলল, “আিম েতা এর সবই পালন কের আসিছ, তাহেল আমার আর িক

করা বািক আেছ?”
21 যীশু তঁােক বলেলন, “যিদ তুিম সমূ্পণর্ িনখঁুত হেত চাও, তেব যাও, েতামার সমস্ত সম্পিত্ত িবিক্র

কের গরীবেদর মেধয্ িবিলেয় দাও৷ তােত তুিম স্বেগর্ প্রচুর সম্পদ পােব৷ তারপর এস, আমার অনুসারী
হও৷”

22 িকন্তু েসই যুবক এই কথা শুেন িবষন্ন হেয় চেল েগল, কারণ তার প্রচুর সম্পিত্ত িছল৷
23 যীশু তঁার িশষয্েদর বলেলন, “আিম েতামােদর সিতয্ বলিছ, ধনী বয্িক্তর পেক্ষ স্বগর্রােজয্ প্রেবশ

করা কিঠন হেব৷ 24 হঁয্া, আিম েতামােদর বলিছ, ধনীর পেক্ষ স্বগর্রােজয্ প্রেবশ করার েচেয় বরং ছঁুেচর
ফুেটা িদেয় উেটর গেল যাওয়া সহজ৷”

25 একথা শুেন িশষয্রা আশ্চযর্য্ হেয় েগেলন৷ তঁারা তখন বলেলন, “তাহেল উদ্ধার পাওয়া কার পেক্ষ
সম্ভব?”

26 যীশু তঁােদর িদেক তািকেয় বলেলন, “মানুেষর পেক্ষ তা অসম্ভব বেট, িকন্তু ঈশ্বেরর পেক্ষ সবই
সম্ভব৷”

27তখন িপতর বলেলন, “েদখুন, আমরা সব িকছু েছেড় িদেয় আপনার অনুসারী হেয়িছ, তাহেলআমরা
িক পাব?”

28 যীশু তঁােদর বলেলন, “আিম েতামােদর সিতয্ বলিছ, েসই নতুন জগেত যখন মানবপুত্র তঁার
মিহমামিণ্ডত িসংহাসেন বসেবন, তখন েতামরা যঁারা আমার অনুসারী হেয়ছ, েতামরাও বােরািট িসংহাসেন
বসেব আর ইস্রােয়েলর বােরা েগাষ্ঠীর িবচার করেব৷ 29আর েয েকউ আমার জনয্ বািড় ঘর, ভাই েবান,
বাবা-মা, েছেলেমেয় অথবা জায়গা জিম েছেড়েছ, েস তার শতগুন েবশী পােব এবং অনন্ত জীবেনরও
অিধকারী হেব৷ 30 িকন্তু এমন অেনেক যারা এখন প্রথেম আেছ তারা েশেষ যােব, আর যারা এখন েশেষ
আেছ তারা প্রথম হেব৷

20
যীশু মজুরেদর িবষয় িনেয় এক দৃষ্টান্তমূলক কািহনী েশানােলন

1 “স্বগর্রাজয্ এমন একজন জিমদােরর মেতা, িযিন তঁার দ্রাক্ষা েক্ষেত কাজ করার জনয্ েভারেবলাই
মজুর আনেত েবিরেয় পড়েলন৷ 2 িতিন মজুরেদর িদেন একিট েরৗপয্মুদ্রা মজুরী েদেবন বেল িঠক কের,
তােদর তঁার দ্রাক্ষা েক্ষেত পািঠেয় িদেলন৷

3 “প্রায় নটার সময় িতিন বািড়র বাইের েগেলন আর েদখেলন, িকছু েলাক বাজাের তখনও িকছু না
কের দঁািড়েয় আেছ৷ 4 িতিন তােদর বলেলন, �েতামরাও আমার দ্রাক্ষা েক্ষেত কাজ করেত যাও, আিম
েতামােদর নয্ায় মজুরী েদব৷� 5 তখন তারাও দ্রাক্ষা েক্ষেত কাজ করেত েগল৷

“েসই বয্িক্ত আবার প্রায় েবলা বােরাটা ও িতনটার সময় বািড়র বাইের িগেয় ঐ একই রকম ভােব
মজুরেদর কােজ পাঠােলন৷ 6 প্রায় পঁাচটার সময় িতিন আবার বাইের েগেলন ও আেরা িকছু েলাকেক
দঁািড়েয় থাকেত েদেখ তােদর বলেলন, �েতামরা সারািদন েকান কাজ না কের এখােন দঁািড়েয়আছ েকন?�

7 “তারা তঁােক বলল, �েকউ আমােদর কােজ েনয় িন৷�
“তখন েক্ষেতর মািলক তােদর বলেলন, �েতামরাও িগেয় আমার েক্ষেত কােজ লােগা৷�
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8 “িদেনর েশেষ েক্ষেতর মািলক তঁার নােয়বেক েডেক বলেলন, �মজুরেদর সকলেক ডাক ও তােদর
মজুরী িমিটেয় দাও; েশেষর জন েথেক শুরু কের প্রথম জন পযর্ন্ত সকলেক দাও৷�

9 “িবেকল পঁাচটায় েয মজুররা কােজ েলেগিছল, তারা এেস প্রেতয্েক একটা রূেপার টাকা িনেয় েগল৷
10 প্রথেম যােদর কােজ লাগােনা হেয়িছল, তারা েবশী পােব বেল আশা কেরিছল, িকন্তু তারাও প্রেতয্েক
একটা কের রূেপার টাকা েপল৷ 11 তারা তা িনল বেট িকন্তু েক্ষেতর মািলেকর িবরুেদ্ধ অিভেযাগ কের
বলল, 12 যারা েশেষ কােজ েলেগিছল তারা মাত্র একঘন্টা কাজ কেরেছ, আরআপিন তােদর ও আমােদর
সমান মজুরী িদেলন; অথচ আমরা কড়া েরােদ সারা িদন ধের কাজ করলাম৷

13 “এর উত্তের িতিন তােদর একজনেক বলেলন, �বনু্ধ, আিম েতা েতামার সেঙ্গ েকান অনয্ায় বয্বহার
কিরিন৷ তুিম িক এক টাকা মজুরীেত কাজ করেত রাজী হও িন? 14 েতামার যা পাওনা তা িনেয় বািড় যাও৷
আমার ইচ্ছা, আিম েতামােক যা িদেয়িছ, এই েশেষর জনেকও তাই েদব৷ 15 যা আমার িনেজর, তা আমার
খুশীমেতা বয্বহার করার অিধকার িক আমার েনই? আিম দয়ালু, এই জনয্ িক েতামার ঈষর্া হেচ্ছ?�

16 “িঠক এই রকম যারা েশেষর তারা প্রথম হেব, আর যারা প্রথম, তারা েশেষ পেড় যােব৷”

যীশু িনেজর মৃতুয্র িবষেয় বলেলন
(মাকর্ 10:32-34; লূক 18:31-34)

17 এরপর যীশু েজরুশােলেমর িদেক যাত্রা করেলন৷ সেঙ্গ তঁার বােরাজন িশষয্ও িছেলন, পেথ িতিন
তঁােদর একােন্ত েডেক িনেয় িগেয় বলেলন, 18 “েশান, আমরা এখন েজরুশােলেমর িদেক যািচ্ছ৷ েসখােন
মানবপুত্রেক প্রধান যাজকেদর ও বয্বস্থার িশক্ষকেদর হােত সঁেপ েদওয়া হেব, তারা তঁােক মৃতুয্দণ্ড েদেব৷
19 তারা তঁােক িবদ্রূপ করবার জনয্, েবত মারবার ও কু্রেশ েদবার জনয্ অইহুদীেদর হােত তুেল েদেব৷
িকন্তু মৃতুয্র িতন িদেনর মাথায় িতিন জীিবত হেয় উঠেবন৷”

এক মােয়র িবেশষ অনুগ্রহ িভক্ষা
(মাকর্ 10:35-45)

20পের িসবিদেয়র েছেলেদর মা তার দুই েছেলেক িনেয় যীশুর কােছ এেস তঁােক প্রণাম কের বলেলন,
আমার জনয্ িকছু করুন৷

21 যীশু তােক বলেলন, “তুিম িক চাও?”
িতিন বলেলন, “আপিন আমায় এই প্রিতশ্রুিত িদন েযন আপনার রােজয্ আমার এই দুই েছেল একজন

আপনার ডানপােশ আর একজন বঁা পােশ বসেত পায়৷”
22 এর উত্তের যীশু বলেলন, “েতামরা িক চাইছ তা েতামরা জান না৷ আিম েয দুঃেখর েপয়ালায় পান

করেত যািচ্ছ তােত িক েতামরা পান করেত পার?”
েছেলরা তঁােক বলল, “হঁয্া, পাির!”
23 িতিন তােদর বলেলন, “বাস্তিবক, েতামরা আমার েপয়ালায় পান করেব; িকন্তু আমার ডানিদেক বা

বঁািদেক বসেত েদবার অিধকার আমার েনই৷ আমার িপতা যােদর জনয্ তা িঠক কের েরেখেছন, তারাই তা
পােব৷”

24 বািক দশজন িশষয্ এই কথা শুেন ঐ দুই ভাইেয়র ওপর েরেগ েগেলন৷ 25তখন যীশু তঁােদর িনেজর
কােছ েডেক বলেলন, “েতামরা একথা জান েয, অইহুদীেদর শাসনকতর্ ারাই তােদর প্রভু, আর তােদর মেধয্
যারা প্রধান তারা তােদর ওপর হুকুম চালায়৷ 26 িকন্তু েতামােদর মেধয্ েসরকম হওয়া উিচত নয়৷ েতামােদর
মেধয্ েয বড় হেত চায়, তােক েতামােদর েসবক হেত হেব৷ 27আর েতামােদর মেধয্ েয েশ্রষ্ঠ স্থান লাভ
করেত চায়, েস েযন েতামােদর দাস হয়৷ 28 মেন েরেখা, েতামােদর মানবপুেত্রর মেতা হেত হেব, িযিন
েসবা েপেত নয় বরং েসবা করেত এেসেছন, আর অেনক েলােকর মুিক্তর মূলয্ িহসােব িনেজর প্রাণ
উৎসগর্ করেত এেসেছন৷”

দুজন অন্ধেক দৃষ্টিদান
(মাকর্ 10:46-52; লূক 18:35-43)
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29 তঁারা যখন িযরীেহা শহর েছেড় যািচ্ছেলন, তখন বহু েলাক যীশুর িপছু িপছু চলল৷ 30 েসখােন পেথর
ধাের দুজন অন্ধ বেসিছল৷ যীশু েসই পথ িদেয় যােচ্ছন শুেন তারা িচৎকার কের বলল, “প্রভু, দায়ূেদর
পুত্র, আমােদর প্রিত দয়া করুন৷”

31 েলােকরা তােদর ধমক িদেয় চুপ করেত বলল৷ িকন্তু তারা আেরা িচৎকার কের বলেত লাগল, “প্রভু
দায়ূেদর পুত্র, আমােদর প্রিত দয়া করুন!”

32 তখন যীশু দঁাড়ােলন আর তােদর েডেক বলেলন, “েতামরা িক চাও? আিম েতামােদর জনয্ িক
করব?”

33 তারা বলল, “প্রভু আমরা েযন েদখেত পাই৷”
34তখন তােদর প্রিত যীশুর করুণা হল৷ িতিন তােদর েচাখ স্পশর্ করেলন, আর তখনই তারা দৃষ্টি িফের

েপল ও তঁার েপছেন েপছেন চলল৷

21
রাজার মেতা যীশু েজরুশােলেম এেলন
(মাকর্ 11:1-11; লূক 19:28-38; েযাহন 12:12-19)

1 যীশু ও তঁার িশষয্রা েজরুশােলেমর কাছাকািছ ৈজতুন পবর্তমালার ধাের অবিস্থত ৈবত্ফগী গ্রােমর
ধাের এেস েপৗছঁােলন৷ 2 িতিন তঁার দুজন িশষয্েক এই বেল পাঠােলন, “েতামরা ঐ সামেনর গ্রােম যাও৷
েসখােন েদখেব একটা গাধা বঁাধা আেছ আর একটা বাচ্চাও তার সােথ আেছ৷ তােদর খুেল আমার কােছ
িনেয় এস৷ 3 েকউ যিদ েতামােদর িকছু িজেজ্ঞস কের, তেব তােক েবােলা, �প্রভু এেদর চান৷ িতিন পের
তােদর েফরত েদেবন৷� ”

4 এমনিট হল েযন এর দ্বারা ভাববাদীর ভাববাণী পূণর্ হয়:

5 “িসেয়ান নগরীেক বল,
�েদখ েতামার রাজা েতামার কােছ আসেছন৷

িতিন নম্র, িতিন গাধার ওপের,
একিট ভারবাহী গাধার বাচ্চার ওপের চেড় আসেছন৷� ” সখিরয় 9:9

6 যীশু েযমন বেলিছেলন তঁার িশেষয্রা িগেয় েতমিন করেলন৷ 7 তারা েসই গাধা ও গাধার বাচ্চাটা
এেন তােদর ওপর িনেজেদর গােয়র কাপড় িবিছেয় িদেল যীশু তােদর উপর বসেলন৷ 8 েলাকেদর মেধয্
অেনেকই িনেজেদর জামা খুেল পেথ িবিছেয় িদল, আবার অেনেক গােছর ডাল েকেট িনেয় পেথর ওপের
িবিছেয় িদল৷ 9 যারা যীশুর সামেন ও িপছেন ভীড় কের যািচ্ছল, তারা িচৎকার কের বলেত লাগল,

“দায়ূেদর পুেত্রর প্রশংসা েহাক্৷
িযিন প্রভুর নােম আসেছন, িতিন ধনয্! গীতসংিহতা 118:25-26

স্বেগর্ ঈশ্বেরর প্রশংসা েহাক্◌্৷”

10 যীশু যখন েজরুশােলেম প্রেবশ করেলন, তখন সমস্ত শহের খুব েশারেগাল পেড় েগল৷ েলােকরা
বলাবিল করেত লাগল, “ইিন েক?”

11জনতা বেল উঠল, “ইিন যীশু, গালীেলর নাসরতীয় শহেরর েসই ভাববাদী৷”
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যীশু মিন্দের েগেলন
(মাকর্ 11:15-19; লূক 19:45-48; েযাহন 2:13-22)

12 এরপর যীশু মিন্দর চত্বের ঢুকেলন; আর যঁারা েসই মিন্দর চত্বেরর মেধয্ েবচােকনা করিছল, তােদর
তািড়েয় িদেলন৷ যঁারা টাকা বদল কের েদবার জনয্ েটিবল সািজেয় বেসিছল ও যঁারা ডালায় কের পায়রা
িবিক্র করিছল িতিন তােদর েটিবল ও ডালা উেল্ট িদেলন৷ 13 যীশু তােদর বলেলন, “শােস্ত্র েলখা আেছ,
�আমার গৃহ হেব প্রাথর্না গৃহ৷�✡ িকন্তু েতামরা তা দসুয্েদর আস্তানায় পিরণত কেরছ৷�✡”

14 এরপর মিন্দর চত্বেরর মেধয্ অেনক অন্ধ ও খঞ্জ যীশুর কােছ এেল িতিন তােদর সুস্থ করেলন৷
15 প্রধান যাজকরা ও বয্বস্থার িশক্ষকরা েদখেলন েয, যীশু অেনক অেলৗিকক কাজ করেছন, আর যখন
েদখেলন মিন্দর চত্বেরর মেধয্ েছেলেমেয়রা িচৎকার কের বলেছ, “প্রশংসা, দায়ূেদর পুেত্রর প্রশংসা
েহাক্◌্,” তখন তঁারা েরেগ েগেলন৷

16 তঁারা যীশুেক বলেলন, “ওরা যা বলেছ, তা িক তুিম শুনেত পাচ্ছ?”
যীশু তােদর জবাব িদেলন, “হঁয্া, পািচ্ছ, েতামরা িক শােস্ত্র পড় িন, �তুিম েছাট েছাট েছেলেমেয় ও

দুগ্ধেপাষয্ িশশুেদরই প্রশংসা করেত িশিখেয়ছ?� ”✡
17 এরপর যীশু তােদর েছেড় শহেরর বাইের ৈবথিনয়ায় িগেয় রােত েসখােনই থাকেলন৷

িবশ্বােসর শিক্ত
(মাকর্ 11:12-14, 20-24)

18পরিদন সকােল িতিন যখন েজরুশােলেম িফরিছেলন, েসই সময় যীশুর িখেদ েপল৷ 19 িতিন পেথর
ধাের একিট ডুমুর গাছ েদখেত েপেয় েসই গাছটার কােছ েগেলন৷ িকন্তু পাতা ছাড়া তােত িকছু েদখেত
েপেলন না৷ তখন িতিন েসই গাছিটেক বলেলন, “েতামােত আর কখনও ফল হেব না৷” আর েসই ডুমুর
গাছিট শুিকেয় েগল৷

20এই ঘটনা েদেখ িশষয্রা আশ্চযর্য্ হেয় বলেলন, “এই ডুমুর গাছটা এত তাড়াতািড় েকমন কের শুিকেয়
েগল?”

21 এর উত্তের যীশু তঁােদর বলেলন, “আিম েতামােদর সিতয্ বলিছ, েতামােদর যিদ ঈশ্বেরর প্রিত দৃঢ়
িবশ্বাস থােক, যিদ সেন্দহ না কর, তেব ডুমুর গােছর প্রিত আিম যা কেরিছ, েতামরাও তা করেত পারেব৷
শুধু তাই নয়, েতামরা যিদ ঐ পাহাড়েক বল, �ওঠ, ঐ সাগের িগেয় আছেড় পড়� েদখেব তাই হেব৷
22 যিদ িবশ্বাস থােক, তেব প্রাথর্নায় েতামরা যা চাইেব তা পােব৷”

যীশুর ক্ষমতার িবষেয় ইহুদী েনতােদর সেন্দহ
(মাকর্ 11:27-33; লূক 20:1-8)

23 যীশু যখন আবার মিন্দর চত্বের েলাকেদর িশক্ষা িদিচ্ছেলন, েসই সময় প্রধান যাজকরা ও
সমাজপিতরা তঁার কােছ এেস বলেলন, “তুিম েকান অিধকাের এসব করছ? এই অিধকার েতামায় েক
িদেয়েছ?”

24 এর উত্তের যীশু তােদর বলেলন, “আিম েতামােদর একটা প্রশ্ন করেত চাই, আর েতামরা যিদ তার
উত্তর দাও তাহেল আিমও েতামােদর বলব আিম েকান অিধকাের এসব করিছ৷ 25 আমার প্রশ্ন হেচ্ছ,
বািপ্তস্ম েদবার অিধকার েযাহন েকাথা েথেক েপেয়িছেলন? তা িক ঈশ্বেরর কাছ েথেক, না মানুেষর কাছ
েথেক এেসিছল?”
তখন তারা িনেজেদর মেধয্ এই আেলাচনা কের বলল, “আমরা যিদ বিল, ঈশ্বেরর কাছ েথেক, তাহেল

ও আমােদর বলেব, �তেব েতামরা েকন তােক িবশ্বাস কর িন?� 26 িকন্তু আমরা যিদ বিল, �মানুেষর কাছ
েথেক,� তেব জনসাধারেণর কাছ েথেক ভয় আেছ, কারণ েলােকরা েযাহনেক ভাববাদী বেল মােন৷”

27 তাই এর উত্তের তারা যীশুেক বলেলন, “আমরা জািন না৷”
তখন যীশু তােদর বলেলন, “তেব আিমও েতামােদর বলব না, েকান্ অিধকাের আিম এসব করিছ৷

দুই পুেত্রর িবষেয় দৃষ্টান্তমূলক কািহনী
✡ 21:13: উদৃ্ধিত িযশ. 56:7 ✡ 21:13: উদৃ্ধিত িযর. 7:11 ✡ 21:16: উদৃ্ধিত গীত 8:3
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28 “তারপর যীশু বলেলন, �আচ্ছা, এ িবষেয় েতামরা িক বলেব? একজন েলােকর দুিট েছেল িছল৷
েস তার বড় েছেলর কােছ িগেয় বলল, �বাছা, আজ তুিম আমার দ্রাক্ষা েক্ষেত িগেয় কাজ কর৷�

29 “িকন্তু তার েছেল বলল, �আিম েযেত চাই না৷� িকন্তু পের েস তার মত বদিলেয় কােজ েগল৷
30 “এরপর েলাকিট তার অপর েছেলর কােছ িগেয় তােকও েসই একই কথা বলল৷ এর উত্তের অনয্

েছেলিট বলল, �হঁয্া, মহাশয় যািচ্ছ৷� িকন্তু েস েগল না৷
31 “এই দুজেনর মেধয্ েক তার বাবার ইচ্ছা পালন করল?”
তারা বলেলন, “বড় েছেল৷”
যীশু তােদর বলেলন, “আিম েতামােদর সিতয্ বলিছ, কর-আদায়কারীরা ও েবশয্ারা, েতামােদর আেগ

ঈশ্বেরর রােজয্ প্রেবশ করেছ৷ 32 আিম একথা বলিছ কারণ জীবেনর সিঠক পথ েদখাবার জনয্ েযাহন
েতামােদর কােছ এেসিছেলন আর েতামরা তঁােক িবশ্বাস করিন৷ িকন্তু কর-আদায়কারী ও েবশয্ারা তােক
িবশ্বাস কেরেছ৷ এসব েদেখও েতামরা মন পিরবতর্ ন করিন ও তঁার প্রিত িবশ্বাস করিন৷

ঈশ্বর তঁার পুত্রেক পাঠােলন
(মাকর্ 12:1-12; লূক 20:9-19)

33 “আর একিট দৃষ্টান্ত েশান! এক জিমদার একিট দ্রাক্ষা েক্ষত ৈতরী কের তার চারিদেক েবড়া িদেলন৷
পের েসই েক্ষেতর মেধয্ দ্রাক্ষা মাড়াবার জনয্ গতর্ খঁুড়েলন৷ পাহারা েদবার জনয্ একটা উঁচু পাহারা ঘর
ৈতরী করেলন৷ পের কেয়কজন চাষীর কােছ েসই দ্রাক্ষা েক্ষত ইজারা িদেয় িবেদেশ চেল েগেলন৷ 34 যখন
দ্রাক্ষা েতালার সময় হল, তখন িতিন তঁার ভাগ িনেয় আসবার জনয্ তঁার ক্রীতদাসেদর েসই চাষীেদর কােছ
পাঠােলন৷

35 “িকন্তু চাষীরা তঁার দাসেদর একজনেক মারল, একজনেক খুন করল আর তৃতীয়জনেক পাথর ছঁুেড়
খুন করল৷ 36 এরপর িতিন প্রথম বােরর েচেয় আেরা েবশী দাস েসখােন পাঠােলন, আর েসই চাষীরা ঐ
দাসেদর সেঙ্গ একই রকম বয্বহার করল৷ 37 পের িতিন তঁার িনেজর েছেলেক তােদর কােছ পাঠােলন;
িতিন ভাবেলন, �ওরা িনশ্চয়ই ওঁর েছেলেক মানয্ করেব৷�

38 “িকন্তু চাষীরা যখন েদখল েয মািলেকর েছেল আসেছ, তখন তারা িনেজেদর মেধয্ পরামশর্ কের
বলল, �েদখ, এই হেচ্ছ আইনসম্মত উত্তরািধকারী, এস, এেক আমরা খুন কির, তাহেল আমরাই তার
সম্পিত্তর মািলক হেয় যাব৷� 39 তখন তারা েসই েছেলেক ধের দ্রাক্ষা েক্ষেতর বাইের ছঁুেড় েফেল িদল ও
তােক হতয্া করল৷

40 “এেক্ষেত্র দ্রাক্ষা েক্ষেতর মািলক যখন িফের আসেবন, তখন ঐ চাষীেদর িতিন িক করেবন, েতামরা
িক বল?”

41 ইহুদী যাজকরা যীশুেক বলেলন, “তারা দুষ্ট েলাক বেল িতিন তােদর িনমর্মভােব ধ্বংস করেবন ও
েসই দ্রাক্ষা েক্ষত অনয্ চাষীেদর হােত েদেবন, যারা ফেলর মরশুেম তঁােক তঁার প্রাপয্ অংশ েদেব৷”

42 তখন যীশু তােদর বলেলন, “েতামরা িক শােস্ত্রর এই অংশ পড় িন:

�রাজিমিস্ত্ররা েয পাথরটা বািতল কের িদেয়িছল, েসই পাথরটাই হেয় উেঠেছ েকােণর প্রধান পাথর৷
এটা প্রভুরই কাজ, এটা আমােদর েচােখ আশ্চযর্য্ লােগ৷� গীতসংিহতা 118:22-23

43 “অতএব, আিম েতামােদর বলিছ, ঈশ্বেরর রাজয্ েতামােদর কাছ েথেক িনেয় েনওয়া হেব, আর
এমন েলাকেদর েদওয়া হেব, যঁারা ঈশ্বেরর রােজয্র পেক্ষ উপযুক্ত বয্বহার করেব৷ 44আর ঐ েয পাথর
তার ওপেরেয পড়েব েস েভেঙ্গ চূণর্-িবচূণর্ হেয় যােব, আর েসই পাথর যার ওপের পড়েব তােক গঁুিড়েয়
ধূিলসাত্ করেব৷”

45 প্রধান যাজকরা ও ফরীশীরা যীশুর েদওয়া এই দৃষ্টান্তগুিল শুেন বুঝেত পারেলন যীশু তঁােদরই
িবষেয় এই কথাগুিল বলেলন৷ 46 তাই তঁারা যীশুেক েগ্রপ্তার করােত চাইেলন, িকন্তু জনসাধারেণর ভেয়
তা করেলন না, কারণ সাধারণ েলােক তঁােক ভাববাদী বেল মেন করত৷
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22
ৈনশ েভােজ আমিন্ত্রত েলাকেদর কািহনী
(লূক 14:15-24)

1 দৃষ্টােন্তর মাধয্েম যীশু আবার তােদর বলেত শুরু করেলন৷ 2 িতিন বলেলন, “স্বগর্রােজয্র িবষেয় এই
তুলনা েদওয়া েযেত পাের, একজন রাজা িযিন তঁার েছেলর িবেয়র েভাজ প্রস্তুত করেলন৷ 3 েসই েভােজ
িনমিন্ত্রত েলাকেদর ডাকবার জনয্ িতিন তঁার দাসেদর পাঠােলন, িকন্তু তারা আসেত চাইল না৷

4 “রাজা আবার তঁার অনয্ দাসেদর পাঠােলন, বলেলন, �যঁারা িনমিন্ত্রত তােদর সকলেক বল৷ েদখ,
আমার েভাজ প্রস্তুত, আমার বলদ ও হৃষ্টপুষ্ট বাছুরগুেলা সব মারা হেয়েছ, আর সব িকছুই প্রস্তুত৷ েতামরা
িববাহ েভােজ েযাগ িদেত এস৷�

5 “িকন্তু িনমিন্ত্রত েলােকরা তােদর কথায় কান না িদেয় েয যার কােজ চেল েগল৷ েকউ বা তার েক্ষেতর
কােজ েগল, আবার েকউ েগল তার বয্বসার কােজ৷ 6 অনয্রা রাজার েসই দাসেদর ধের তােদর সেঙ্গ
দুবর্য্বহার করল ও তােদর খুন করল৷ 7 এেত রাজা খুব েরেগ েগেলন, িতিন তঁার ৈসনয্ পািঠেয় েসই
খুনীেদর েমের েফলেলন, ৈসনয্রা তােদর শহরিটও পুিড়েয় িদল৷

8 “এরপর রাজা তঁার দাসেদর বলেলন, �িবেয়র েভাজ প্রস্তুত িকন্তু যঁারা িনমিন্ত্রত হেয়িছল তারা তার
েযাগয্ িছল না৷ 9 তাই েতামরা রাস্তার েমােড় েমােড় যাও আর যত েলােকর েদখা পাও, তােদর সকলেক
এই েভােজ েযাগ েদবার জনয্ েডেকআেনা৷� 10তখন েসই দাসরা রাস্তায় রাস্তায় িগেয় ভাল ও মন্দ যােদর
েপল তােদর সকলেক েডেক আনল৷ তােত িবেয় বািড়র েভােজর ঘর অিতিথেত ভের েগল৷

11 “িকন্তু রাজা অিতিথেদর সেঙ্গ েদখা করেত এেস েসখােন একজন েলাকেক েদখেত েপেলন েয
িবেয় বািড়র েপাশাক পেরআেস িন৷ 12রাজা তােক িজেজ্ঞসকরেলন, �বনু্ধ, িবেয় বািড়র উপযুক্ত েপাশাক
ছাড়াই তুিম েকমন কের এখােন এেল?� িকন্তু েস চুপ কের থাকল৷ 13 তখন রাজা তঁার পিরচারকেদর
বলেলন, �এর হাত পা েবঁেধ এেক বাইের অন্ধকাের েফেল দাও, েযখােন েলােকরা কান্নাকািট কের ও
যন্ত্রণায় দঁােত দঁাত ঘেষ৷�

14 “কারণ অেনেকই আহুত, িকন্তু অল্পই মেনানীত৷”

ইহুদী েনতারা যীশুেক ফঁােদ েফলার েচষ্টা করল
(মাকর্ 12:13-17; লূক 20:20-26)

15 তখন ফরীশীরা েসখান েথেক চেল েগল, আর েকমন কের যীশুেক তঁার কথার ফঁােদ েফলা যায়
েসই পিরকল্পনা করল৷ 16তারা েহেরাদীয়েদর কেয়কজেনর সেঙ্গ িনেজেদর কেয়কজন অনুগামীেক যীশুর
কােছ পাঠাল৷ এই েলােকরা এেস বলল, “গুরু, আমরা জািন আপিন একজন সৎ েলাক৷ ঈশ্বেরর পেথর
িবষেয় সিঠকভােব িশক্ষা িদেয় থােকন৷ আর েক িক বেল তার ধার ধােরন না কারণ েলােক িক ভাবেব
তােত আপনার িকছু যায় আেস না৷ 17 তাহেল আপনার িক মত, ৈকসরেক কর েদওয়া উিচত িক না?”

18 যীশু তােদর বদ মতলব বুঝেত েপের বলেলন, “ভেণ্ডর দল আমােক ফঁােদ েফলেত চাইছ েকন?
19 েয টাকায় কর েদওয়া হয় তা আমােক েদখাও৷” তারা একটা রূেপার টাকা তঁার কােছ িনেয় এল৷
20 তখন িতিন তােদর বলেলন, “এর ওপের এই মূির্ত ও নাম কার?”

21 তারা বলল, “েরাম সম্রাট ৈকসেরর৷”
তখন িতিন তােদর বলেলন, “তেব যা ৈকসেরর তা ৈকসরেক দাও, আর যা ঈশ্বেরর তা ঈশ্বরেক দাও৷”
22 তারা এই জবাব শুেন আশ্চযর্য্ হেয় েগল, তঁােক আর িবরক্ত না কের েসখান েথেক চেল েগল৷

িকছু সদূ্দকীর যীশুেক ফঁােদ েফলার েচষ্টা
(মাকর্ 12:18-27; লূক 20:27-40)

23 যঁারা বেল পুনরুত্থান েনই, েসই সদূ্দকী সম্প্রদােয়র িকছু েলাক েসই িদন যীশুর কােছ এেস তঁােক
একিট প্রশ্ন করেলন৷ 24 তঁারা বলেলন, “গুরু, েমািশ বেলেছন যিদ েকান েলাক িনঃসন্তান অবস্থায় মারা
যায়, তেব তার িনকটতম আত্মীয়রূেপ তার ভাই েসই িবধবােক িবেয় করেব ও তার ভাইেয়র হেয় তার বংশ
উৎপন্ন করেব৷ 25 আমােদর জানা এক পিরবাের সাত ভাই িছল৷ প্রথম জন িবেয় করল, তার পের েস
মারা েগল৷ আর তার েকান সন্তান না থাকােত, তার ভাই েসই িবধবােক িবেয় করল৷ 26এই অবস্থা িদ্বতীয়,
তৃতীয় ও সপ্তম জন পযর্ন্ত হল, তারা েসই স্ত্রীেক িবেয় করল ও মারা েগল৷ 27 েশেষ েসই স্ত্রীেলাকিটও
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মারা েগল৷ 28 এখন আমােদর প্রশ্ন হল, পুনরুত্থােনর সময় ঐ সাত ভাইেয়র মেধয্ েসই স্ত্রী কার হেব,
সকেলই েতা তােক িবেয় কেরিছল?”

29এর উত্তের যীশু তােদর বলেলন, “েতামরা ভুল করছ, কারণ েতামরা না জান শাস্ত্র, না জান ঈশ্বেরর
পরাক্রম৷ 30 েজেন রােখা, পুনরুত্থােনর পর েলােকরা িবেয় কের না, বা তােদর িবেয়ও েদওয়া হয় না,
তারা বরং স্বগর্দূতেদর মেতা থােক৷ 31 মৃতেদর জীিবত হেয় ওঠার িবষেয় েতামােদর ভােলার জনয্ ঈশ্বর
িনেজ েয কথা বেলেছন, তা িক েতামরা পড়িন? 32 িতিন বেলেছন, �আিম অব্রাহােমর ঈশ্বর, ইসহােকর
ঈশ্বর ও যােকােবর ঈশ্বর৷�✡ ঈশ্বর মৃতেদর ঈশ্বর নন, িকন্তু জীিবতেদরই ঈশ্বর৷”

33 সমেবত েলােকরা তঁার এই িশক্ষা শুেন আশ্চযর্য্ হেয় েগল৷

েকান্ আেদশ সবেচেয় গুরুত্বপূণর্?
(মাকর্ 12:28-34; লূক 10:25-28)

34ফরীশীরা যখন শুনেলন েয যীশুর জবােব সদূ্দকীরা িনরুত্তর হেয় েগেছন তখন তঁারা দল েবঁেধ যীশুর
কােছ এেলন৷ 35 তঁােদর মেধয্ একজন শাস্ত্রজ্ঞ পিণ্ডত যীশুেক ফঁােদ েফলবার জনয্ িজজ্ঞাসা করেলন,
36 “গুরু, িবিধ-বয্বস্থার মেধয্ সবেচেয় মহান আেদশ েকানিট?”

37 যীশু তঁােক বলেলন, “ �েতামার সমস্ত অন্তর ও েতামার সমস্ত প্রাণ ও মন িদেয় তুিম েতামার প্রভু
ঈশ্বরেক ভালবাসেব৷�✡ 38 এিটই হেচ্ছ সবর্প্রথম ও মহান আেদশ৷ 39আর িদ্বতীয়িট হেচ্ছ এরই অনুরূপ,
�তুিম িনেজেক েযমন ভালবাস, েতমিন েতামার প্রিতেবশীেকও ভালবাসেব৷�✡ 40 সমস্ত িবিধ-বয্বস্থা
ভাববাদীেদর সমস্ত িশক্ষা, এই দুিট আেদেশর উপর িনভর্ র কের৷”

যীশু ফরীশীেদর প্রশ্ন করেলন
(মাকর্ 12:35-37; লূক 20:41-44)

41 ফরীশীরা তখনও েসখােন সমেবত িছেলন, েসই সময় যীশু তােদর িজজ্ঞাসা করেলন, 42 “খ্রীেষ্টর
িবষেয় েতামরা িক মেন কর? িতিন কার বংশধর?”
তারা বলেলন, “িতিন দায়ূেদর পুত্র৷”
43 যীশু তােদর বলেলন, “তেব দায়ূদ িকভােব পিবত্র আত্মার অনুেপ্ররণায় তঁােক �প্রভু� বেল সেম্বাধন

কেরেছন? িতিন বেলিছেলন,

44 �প্রভু আমার প্রভুেক বলেলন,
যতক্ষন না আিম েতামার শত্রুেদর েতামার পােয়র নীেচ রািখ

ততক্ষণ তুিম আমার ডান িদেক বস ও শাসন কর৷� গীতসংিহতা 110:1

45 তাহেল, দায়ূদ যখন তঁােক �প্রভু� বেল সেম্বাধন কেরেছন, তখন িতিন েকমন কের তঁার সন্তান হেত
পােরন?”

46 িকন্তু এর উত্তের েকউ একিট কথাও তঁােক বলেত পারেলন না, আর েসই িদন েথেক েকউ তঁােক
আর িকছু িজজ্ঞাসা করেতও সাহস করেলন না৷

23
যীশু ধমীর্য় েনতােদর সমােলাচনা করেলন
(মাকর্ 12:38-40; লূক 11:37-52; 20:45-47)

1 এরপর যীশু েলাকেদর ও তঁার িশষয্েদর বলেলন, 2 “েমািশর িবিধ-বয্বস্থার বয্াখয্া েদবার অিধকার
বয্বস্থার িশক্ষক ও ফরীশীেদর আেছ৷ 3 তাই তারা যা যা বেল, তা েতামরা কেরা এবং েমেন চেলা: িকন্তু
তারা যা কের েতামরা তা কেরা না৷ আিম একথা বলিছ, কারণ তারা যা বেল তারা তা কের না৷ 4 তারা
✡ 22:32: উদৃ্ধিত যাত্রা 3:6 ✡ 22:37: উদৃ্ধিত িদ্ব. িব. 6:5 ✡ 22:39: উদৃ্ধিত েলবীয় 19:18
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ভারী ভারী েবাঝা যা বওয়া কিঠন, তা েলাকেদর কঁােধ চািপেয় েদয়; িকন্তু েসগুেলা সরাবার জনয্ িনেজরা
একটা আঙু্গলও নাড়ােত চায় না৷

5 “তারা যা িকছু কের সবই েলাক েদখােনার জনয্৷ তারা শােস্ত্রর পদ েলখা তািবজ বড় কের ৈতরী
কের, আর িনেজেদর ধাির্মক েদখাবার জনয্ েপাশােকর প্রােন্ত লম্বা লম্বা ঝালর লাগায়৷ 6তারা েভাজসভায়
সম্মােনর জায়গায় এবং সমাজ-গৃেহ গুরুত্বপূণর্ আসেন বসেত ভালবােস৷ 7তারা হােট-বাজাের েলাকেদর
কাছ েথেক সম্মানসূচক অিভবাদন ও �গুরু� ডাক শুনেত খুবই ভালবােস৷

8 “িকন্তু েতামরা েদেখা, েলােক েযন েতামােদর �িশক্ষক� বেল না ডােক, কারণ একজনই েতামােদর
িশক্ষক, আর েতামরা সকেল পরস্পর ভাই েবান৷ 9 এই পৃিথবীেত কাউেক �িপতা� বেল েডেকা না, কারণ
েতামােদর িপতা একজনই, িতিন স্বেগর্ থােকন৷ 10 েকউ েযন েতামােদর �আচাযর্য্ বেল না ডােক, কারণ
েতামােদর আচাযর্য্ একজনই, িতিন খ্রীষ্ট৷ 11 েতামােদর মেধয্ েয সব েথেক েশ্রষ্ঠ, েস েতামােদর েসবক
হেব৷ 12 েয েকউ িনেজেক বড় কের, তােক নত করা হেব৷ আর েয েকউ িনেজেক নত কের, তােক উন্নত
করা হেব৷

13 “িধক্ বয্বস্থার িশক্ষক ও ফরীশীর দল, েতামরা ভণ্ড! েতামরা েলাকেদর জনয্ স্বগর্রােজয্র দরজা
বন্ধ কের রাখছ, িনেজরাও তােত প্রেবশ কেরা না, আর যারা প্রেবশ করেত েচষ্টা করেছ তােদরও প্রেবশ
করেত িদচ্ছ না৷ 14 *

15 “িধক্ বয্বস্থার িশক্ষক ও ফরীশীর দল, েতামরা ভণ্ড! একজন েলাকেক িনেজেদর ধমর্মেত িনেয়
আসার জনয্ েতামরা জেল স্থেল ঘুের েবড়াও৷ আর েস যখন েতামােদর ধেমর্ আেস, তখন েতামরা
িনেজেদর েচেয় তােক িদ্বগুণ নরেকর উপযুক্ত কের েতাল৷

16 “িধক্ বয্বস্থার িশক্ষক ও ফরীশীর দল, েতামরা ভণ্ড! েতামরা িনেজরা অন্ধ অথচ অনয্েদর পথ
েদখাও৷ েতামরা বেল থাক, �েকউ যিদ মিন্দেরর িদিবয্ েদয়, তেব তােত িকছু এেস যায় না৷ িকন্তু েকউ
যিদ মিন্দেরর েসানার িদিবয্ েদয়, তেব েস েসই শপেথ বঁাধা পড়ল; তােক অবশয্ই তা পূরণ করেত হেব৷�
17 মূখর্ অেন্ধর দল! েকানটা েশ্রষ্ঠ, মিন্দেরর েসানা অথবা মিন্দর, যা েসই েসানােক পিবত্র কের?

18 “েতামরা আবার একথাও বেল থাক, �েকউ যিদ যজ্ঞেবদীর নােম শপথ কের, তাহেল েসই শপথ
রক্ষা করার জনয্ তার েকান বাধয্বাধকতা েনই ৷ িকন্তু েকউ যিদ যজ্ঞেবদীর ওপর েয ৈনেবদয্ থােক তার
নােম শপথ কের, তেব তার শপথ রক্ষা করার জনয্ েস দায়বদ্ধ রইল৷� 19 েতামরা অেন্ধর দল! েকানটা
েবশী গুরুত্বপূণর্, যজ্ঞেবদীেত ৈনেবদয্ অথবা েবদী, যা তার ওপেরর ৈনেবদয্েক পিবত্র কের? 20তাই যখন
েকউ যজ্ঞেবদীর নােম শপথ কের, তখন েস যজ্ঞেবদীর ওপর যা িকছু থােক েস সব িকছুরই িবষেয় শপথ
কের৷ 21আর েকউ যখন মিন্দেরর নােম শপথ কের, তখন েস জায়গা ও তার মেধয্ িযিন থােকন, তঁার
নােমও শপথ কের৷ 22আর যিদ েকান েলাক স্বেগর্র নােম শপথ কের, তখন েস ঈশ্বেরর িসংহাসন ও িযিন
েসই িসংহাসেন বেস আেছন তঁার নােমও শপথ কের৷

23 “িধক্ বয্বস্থার িশক্ষক ও ফরীশীর দল, েতামরা ভণ্ড! েতামরা পুিদনা, েমৗরী ও িজরার দশভােগর
একভাগ ঈশ্বরেক িদেয় থাক অথচ নয্ায়, দয়া ও িবশ্বস্ততা, বয্বস্থার এই িবেশষ গুরুত্বপূণর্ িশক্ষা অবেহলা
কের থাক৷ আেগর ঐ িবষয়গুিল পালন করার সেঙ্গ সেঙ্গ পেরর এই িবষয়গুিল পালন করাও েতামােদর
উিচত৷ 24 েতামরা অন্ধ পথপ্রদশর্ক, েতামরা মশা েছঁেক েফল, িকন্তু উট িগেল থাক৷

25 “িধক্ বয্বস্থার িশক্ষক ও ফরীশীর দল, েতামরা ভণ্ড! েতামরা থালা বািটর বাইেরটা পিরষ্কার কের
থাক, িকন্তু েভতরটা থােক েলাভ ও আত্মেতাষেণ ভরা৷ 26 অন্ধ ফরীশী! প্রথেম েতামােদর েপয়ালার
েভতরটা পিরষ্কার কর, তাহেল েগাটা েপয়ালার েভতের ও বাইের উভয় িদকই পিরষ্কার হেব৷

27 “িধক্ বয্বস্থার িশক্ষক ও ফরীশীর দল, েতামরা ভণ্ড! েতামরা চুনকাম করা কবেরর মেতা, যার
বাইেরটা েদখেত খুব সুন্দর, িকন্তু েভতের মরা মানুেষর হাড়েগাড় ও সব রকেমর পচা িজিনস রেয়েছ৷
28 েতামরা িঠক েসইরকম, বাইেরর েলাকেদর েচােখ ধাির্মক, িকন্তু েভতের ভণ্ডামী ও দুষ্টতায় পূণর্৷

29 “িধক্ বয্বস্থার িশক্ষক ও ফরীশীর দল, েতামরা ভণ্ড! েতামরা ভাববাদীেদর জনয্ সৃ্মিতেসৗধ গঁাথ
ও ঈশ্বর ভক্ত েলাকেদর কবর সাজাও, 30 আর বেল থাক, �আমরা যিদ আমােদর পূবর্পুরুষেদর সমেয়
থাকতাম, তেব ভাববাদীেদব হতয্া করার জনয্ তােদর সাহাযয্ করতাম না৷� 31 এেত েতামরা িনেজেদর
* 23:14: েকান েকান গ্রীক প্রিতিলিপেত পদ 14 যুক্ত করা হেয়েছ৷ “বয্বস্থার িশক্ষক ও ফরীশীরা েতামােদর খারাপ সময় আসেছ৷
েতামরা ভণ্ড েতামরা িবধবােদর বািড় েকেড় নাও৷ েলাকেদর েদখােনার জনয্ বড় বড় প্রাথর্না কর৷ েতামােদর আরও কড়া শািস্ত েপেত হেব৷”
দ্রষ্টবয্ মিথ 12:40; লূক 20:47
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িবষেয়ই সাক্ষয্ িদচ্ছ েয, ভাববাদীেদর যারা হতয্া কেরিছল েতামরা তােদরই বংশধর৷ 32 তাহেল যাও
েতামােদর পূবর্পুরুেষরা যা শুরু কের েগেছ েতামরা তার বািক কাজ েশষ কেরা৷

33 “সাপ, িবষধর সােপর বংশধর! িক কের েতামরা ঈশ্বেরর হাত েথেক রক্ষা পােব? েতামরা েদাষী
প্রমািণত হেব ও নরেক যােব৷ 34তাই আিম েতামােদর বলিছ, আিম েতামােদর কােছ ভাববাদী, জ্ঞানীেলাক
ও িশক্ষকেদর পাঠািচ্ছ েতামরা তােদর কােরা কােরােক হতয্া করেব, আর কাউেক বা কু্রেশ েদেব, কাউেক
বা েতামরা সমাজ-গৃেহ চাবুক মারেব৷ এক শহর েথেক অনয্ শহের েতামরা তােদর তাড়া কের িফরেব৷

35“এই ভােব িনেদর্ াষ েহবেলর রক্তপাত েথেকশুরুকের বরখায়ার পুত্র সখিরয়, যােক েতামরা মিন্দেরর
পিবত্র স্থান ও যজ্ঞেবদীর মাঝখােন হতয্া কেরিছেল, েসই িদন েথেক আজ পযর্ন্ত যত িনেদর্ াষ বয্িক্তর রক্ত
মািটেত ঝের পেড়েছ, েসই সমেস্তর দায় েতামােদর ওপের পড়েব৷ 36আিম েতামােদর সিতয্ বলিছ, এই
যুেগর েলাকেদর ওপর ঐ সেবর শািস্ত এেস পড়েব৷

েজরুশােলেমর েলাকেদর উেদ্দেশয্ যীশুর সতকর্ বাণী
(লূক 13:34-35)

37 “হায় েজরুশােলম, েজরুশােলম! তুিম, তুিমই ভাববাদীেদর হতয্া কের থাক, আর েতামার কােছ
ঈশ্বর যােদর পাঠান তােদর পাথর েমের থাক৷ মুরগী েযমন তার বাচ্চােদর ডানার নীেচ জেড়া কের, েতমিন
আিম েতামার েলাকেদর কতবার আমার কােছ জেড়া করেত েচেয়িছ, িকন্তু েতামরা রাজী হও িন৷ 38এখন
েতামােদর মিন্দর পিরতয্ক্ত হেয় পেড় থাকেব৷ 39 বাস্তিবক, আিম েতামােদর বলিছ, েয পযর্ন্ত না েতামরা
বলেব, �ধনয্, িতিন িযিন প্রভুর নােম আসেছন, েস পযর্ন্ত েতামরা আর আমােক েদখেত পােব না৷� ”

24

ভিবষয্েত মিন্দেরর িবনাশ
(মাকর্ 13:1-31; লূক 21:5-33)

1 যীশু মিন্দর েথেক যখন বাইের যািচ্ছেলন, েসই সময় তঁার িশষয্রা তঁার কােছ এেস মিন্দেরর বড় বড়
দালােনর িদেক তঁার দৃষ্টি আকষর্ণ করেত চাইেলন৷ 2 এর জবােব যীশু তঁােদর বলেলন, “েতামরা এখন
এখােন এসব েদখছ, িকন্তু আিম েতামােদর সিতয্ বলিছ, এখােন একটা পাথর আর একটা পাথেরর ওপর
থাকেব না, এসবই ভুিমসয্াত হেব৷”

3 যীশু যখন ৈজতুন পবর্তমালার ওপর বেসিছেলন, তখন তঁার িশষয্রা একােন্ত তঁার কােছ এেস তঁােক
বলেলন, “আমােদর বলুন, কখন এসব ঘটেব, আর আপনার আসার এবং এযুেগর েশষ পিরণিতর সময়
জানার িচহ্নই বা িক হেব?”

4 এর উত্তের যীশু তােদর বলেলন, “েদেখা, েকউ েযন েতামােদর না ঠকায়৷ 5আিম েতামােদর একথা
বলিছ কারণ অেনেক আমার নােম আসেব আর তারা বলেব, �আিম খ্রীষ্ট৷� আর তারা অেনক েলাকেক
ঠকােব৷ 6 েতামরা নানা যুেদ্ধর কথা শুনেব এবং েতামােদর কােন যুেদ্ধর গুজব আেসব৷ িকন্তু েদেখা,
েতামরা ভয় েপও না, কারণ ঐ সব ঘটনা অবশয্ই ঘটেব িকন্তু তখনও েশষ নয়৷ 7 হঁয্া, এক জািত অনয্
জািতর িবরুেদ্ধ লড়াই করেব; আর এক রাজয্ অনয্ রােজয্র িবরুেদ্ধ যােব৷ সবর্ত্র দুির্ভক্ষ ও ভূিমকম্প হেব৷
8 িকন্তু এসব েকবল যন্ত্রণার আরম্ভ মাত্র৷

9 “েসই সময় শািস্ত েদবার জনয্ তারা েতামােদর ধিরেয় েদেব ও হতয্া করেব৷ আমার িশষয্ হেয়ছ
বেল জগেতর সকল জািতর েলােকরা েতামােদর ঘৃণা করেব৷ 10 েসই সময় অেনক েলাক িবশ্বাস েথেক
সের যােব৷ তারা এেক অপরেক শাসনকতর্ ােদর হােত ধিরেয় েদেব আর তারা পরস্পরেক ঘৃণা করেব৷
11 অেনক ভণ্ড ভাববাদীর আিবভর্ াব হেব, যঁারা বহু েলাকেক ঠকােব৷ 12 অধমর্ েবেড় যাওয়ার ফেল
অিধকাংশ েলাকেদর মধয্ েথেক ভালবাসা কেম যােব৷ 13 িকন্তু েশষ পযর্ন্ত েয িনেজেক িস্থর রাখেব,
েস রক্ষা পােব৷ 14আর রােজয্র (স্বগর্) এই সুসমাচার জগেতর সবর্ত্র প্রচার করা হেব৷ সমস্ত জািতর কােছ
তা সাক্ষয্রূেপ প্রচািরত হেব, আর তারপরই উপিস্থত হেব েসই সময়৷
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15 “েতামরা তখন েদখেব েয, ভাববাদী দািনেয়েলর মধয্ িদেয় েয �সবর্নাশা ঘৃণার বস্তুর�* কথা বলা
হেয়িছল তা পিবত্র স্থােন দঁািড়েয় আেছ৷” (েয একথা পড়েছ েস বুঝুক এর অথর্ িক৷) 16 “েসই সময় যঁারা
িযহূিদয়ােত থাকেব, তারা পাহাড় অঞ্চেল পািলেয় যাক্৷ 17 েয ছােদ থাকেব, েস েযন ঘর েথেক তার
িজিনস েনবার জনয্ নীেচ না নােম৷ 18 েক্ষেতর মেধয্ েয কাজ করেব, েস তার জামা েনবার জনয্ িফের
না আসুক৷

19 “হায়! েসই মিহলারা, যঁারা েসই িদনগুিলেত গভর্ বতী থাকেব, বা যােদর েকােল থাকেব দুেধর িশশু৷
20 তাই প্রাথর্না কর েযন শীতকােল বা িবশ্রামবাের েতামােদর পালােত না হয়৷ 21 েসই িদনগুিলেত এমন
মহাকষ্ট হেব যা জগেতর শুরু েথেক এই সময় পযর্ন্ত আর কখনও হয় িন এবং হেব ও না৷

22 “আেরা বলিছ, েসই িদনগুিলর সংখয্া ঈশ্বর যিদ কিমেয় না িদেতন তেব েকউই অবিশষ্ট থাকত না৷
িকন্তু তঁার মেনানীত েলাকেদর জনয্ িতিন েসই িদেনর সংখয্া কিমেয় েরেখেছন৷

23 “েসই সময় েকউ যিদ েতামােদর বেল, �েদখ, মশীহ (খ্রীষ্ট)� এখােন, অথবা �েদখ, িতিন ওখােন,�
তাহেল েস কথায় িবশ্বাস কেরা না৷ 24আিম একথা বলিছ, কারণ অেনক ভণ্ড খ্রীষ্ট ও ভণ্ড ভাববাদীর উদয়
হেব৷ তারা মহা আশ্চযর্য্ কাজ করেব ও িচহ্ন েদখােব, েযন েলাকেদর ঠকােত পাের৷ যিদ সম্ভব হয় এমনিক
ঈশ্বেরর মেনানীত েলাকেদরও ঠকােব৷ 25 েদখ, আিম আেগ েথেকই েতামােদর এসব কথা বেল রাখলাম৷

26 “তাই তারা যিদ েতামােদর বেল, �েদখ, খ্রীষ্ট প্রান্তের আেছন!� তেব েতামরা েসখােন েযও না,
অথবা যিদ বেল েদখ, �িতিন েভতেরর ঘের লুিকেয় আেছন, তােদর কথায় িবশ্বাস কেরা না৷ 27আকােশ
িবদুয্ত েযমন পূবর্ িদেক েদখা িদেয় পিশ্চম িদক পযর্ন্ত চমেক েদয়, েতমিন কেরই মানবপুেত্রর আিবভর্ াব
হেব৷ 28 েযখােন শব, েসখােনই শকুন এেস জড় হেব৷

29 “মহােক্লেশর েসই িদনগুিলর পরই,

�সূযর্ অন্ধকার হেয় যােব,
চঁাদ আর আেলা েদেব না৷

তারাগুেলা আকাশ েথেক খেস পড়েব
আর আকাশমণ্ডেল মহা আেলাড়েনর সৃষ্টি হেব৷� িযশাইয় 13:10; 34:4-5

30 “েসই সময় আকােশ মানবপুেত্রর িচহ্ন েদখা েদেব৷ তখন পৃিথবীর সকল েগাষ্ঠী হা-হুতাশ করেব;
আর তারা মানবপুত্রেক মহাপরাক্রম ও মিহমামিণ্ডত হেয় আকােশর েমেঘ কের আসেত েদখেব৷ 31 খুব
েজাের তূরীধ্বিনর সেঙ্গ িতিন তঁার স্বগর্দূতেদর পাঠােবন৷ তঁারা আকােশর এক প্রান্ত েথেক অপর প্রান্ত
পযর্ন্ত, চার িদক েথেক তঁার মেনানীত েলাকেদর জেড়া করেবন৷

32 “ডুমুর গাছ েদেখ িশক্ষা নাও, তার কিচ ডােল পাতা েবর হেল জানা যায় গ্রীষ্মকাল কােছ এেস
েগেছ৷ 33 িঠক েসই রকম, যখন েতামরা েদখেব এসব ঘটেছ, বুঝেব মানবপুেত্রর পুনরুত্থােনর সময় এেস
েগেছ, তা দরজার েগাড়ায়় এেস পেড়েছ৷ 34আিম েতামােদর সিতয্ বলিছ, যতক্ষণ পযর্ন্ত না এসব ঘটেছ
এই যুেগর েলাকেদর েশষ হেব না৷ 35আকাশ ও সমগ্র পৃিথবী িবলুপ্ত হেয় যােব, িকন্তু আমার েকান কথা
িবলুপ্ত হেব না৷

উপযুক্ত সমেয়র কথা েকবল ঈশ্বেরর জানা
(মাকর্ 13:32-37; লূক 17:26-30, 34-36)

36 “েসই িদন ও মুহূেত্তর্ র কথা েকউ জােন না, এমন িক স্বগর্দূেতরা অথবা পুত্র িনেজও তা জােনন না,
েকবলমাত্র িপতা (ঈশ্বর) তা জােনন৷

37 “েনােহর সময় েযমন হেয়িছল, মানবপুেত্রর আগমেনর সময় েসইরকম হেব৷ 38 েনােহর সমেয় বনয্া
আসার আেগ, েয পযর্ন্ত না েনাহ েসই জাহােজ ঢুকেলন, েলােকরা সমােন েভাজন পান কেরেছ, িবেয়
কেরেছ ও েছেলেমেয়েদর িবেয় িদেয়েছ৷ 39 েয পযর্ন্ত না বনয্া এেস তােদর সবাইেক ভািসেয় িনেয় েগল,
েস পযর্ন্ত তারা িকছুই বুঝেত পাের িন েয িক ঘটেত যােচ্ছ৷
* 24:15: ‘সবর্নাশা � বস্তু� দ্রষ্টবয্ দািন 9:27, 12:11
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“মানবপুেত্রর আগমনও িঠক েসইরকম ভােবই হেব৷ 40 েসই সময় দুজন েলাক মােঠ কাজ করেব৷
তােদর একজনেক িনেয় যাওয়া হেব, অনয্ জন পেড় থাকেব৷ 41 দুজন স্ত্রীেলাক যঁাতা িপষেব, তােদর
একজনেক িনেয় যাওয়া হেব, আর অনয্জন পেড় থাকেব৷

42 “তাই েতামরা সজাগ থাক, কারণ েতামােদর প্রভু েকান িদন আসেবন, তা েতামরা জােনা না৷ 43তেব
একথা মেন েরেখা, যিদ গৃহস্থ জানত রােত্র েকান সময় েচার আসেব, তেব েস েজেগ থাকত৷ েস েচারেক
িনেজর ঘেরর িঁসধ কাটেত িদত না৷ 44 তাই েতামরাও প্রস্তুত থাক, কারণ েতামরা যখন তঁার আগমেনর
িবষেয় ভাবেবও না, মানবপুত্র েসই সময়ই আসেবন৷

উপযুক্ত দাস ও দুষ্ট দাস
(লূক 12:41-48)

45 “েসই িবশ্বস্ত ও বুিদ্ধমান দাস তাহেল েক, যার ওপর তার প্রভু তঁার বািড়র অনয্ানয্ দাসেদর িঠক
সমেয় খাবার েদবার দািয়ত্ব িদেয়েছন? 46 েসই দাস ধনয্ যার মিনব িফের এেস তােক তার কতর্ বয্ করেত
েদখেবন৷ 47 আিম েতামােদর সিতয্ বলিছ, িতিন েসই দাসেকই তঁার সমস্ত সম্পিত্ত েদখােশানার ভার
েদেবন৷

48 “িকন্তু ধর, েসই দাস যিদ দুষ্ট হয়, আর মেন মেন বেল, আমার মিনেবর িফের আসেত অেনক েদরী
আেছ৷ 49তাই েস তার সঙ্গী দাসেদর মারধর কের এবং মাতালেদর সেঙ্গ খাওয়া-দাওয়া করেত শুরু কের৷
50 তাহেল েয িদন ও েয সমেয়র কথা েসই দাস ভাবেতও পারেব না বা জানেবও না, েসই িদন ও েসই
মুহূেত্তর্ ই তার মিনব এেস হািজর হেবন৷ 51 তখন তার মিনব তােক কেঠার শািস্ত েদেবন, ভণ্ডেদর মেধয্
তােক স্থান েদেবন-েযখােন েলােকরা কান্নাকািট কের ও যন্ত্রণায় দঁােত দঁাত ঘেস৷

25
দশজন কেনর দৃষ্টান্তমূলক গল্প

1 “স্বগর্রাজয্ েকমন হেব, তা দশজন কেনর সেঙ্গ তুলনা করা চেল, যারা তােদর প্রদীপ িনেয় বেরর সেঙ্গ
সাক্ষাৎ করেত বার হল৷ 2 তােদর মেধয্ পঁাচজন িছল িনেবর্াধ আর অনয্ পঁাচজন িছল বুিদ্ধমতী৷ 3 েসই
িনেবর্াধ কেনরা তােদর বািত িনল বেট িকন্তু সেঙ্গ েতল িনল না৷ 4 অপরিদেক বুিদ্ধমতী কেনরা তােদর
প্রদীেপর সেঙ্গ পােত্র েতলও িনল৷ 5 বর আসেত েদরী হওয়ােত তারা সকেলই তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হেয় পড়ল৷

6 “িকন্তু মাঝরােত িচৎকার েশানা েগল, �েদখ, বর আসেছ! তােক বরণ করেত এিগেয় যাও৷�
7 “েসই কেনরা তখন উেঠ তােদর প্রদীপ িঠক করল৷ 8 িকন্তু িনেবর্াধ কেনরা বুিদ্ধমতী কেনেদর বলল,

�েতামােদর েতল েথেক আমােদর িকছু েতল দাও, কারণ আমােদর প্রদীপ িনেভ যােচ্ছ৷�
9 “এর উত্তের েসই বুিদ্ধমতী কেনরা বলল, �না৷ েতল যা আেছ তােত হয়েতা আমােদর ও েতামােদর

কুেলােব না, েতামরা বরং যারা েতল িবিক্র কের তােদর কােছ িগেয় িনেজেদর জনয্ েতল িকেন আেনা৷�
10 “তারা যখন েতল েকনার জনয্ বাইের যােচ্ছ, এমন সময় বর এেস উপিস্থত হল, তখন েয কেনরা

প্রস্তুত িছল তারা বেরর সেঙ্গ িবেয় বািড়েত প্রেবশ করল৷ তারপর দরজা বন্ধ কের েদওয়া হল৷
11 “েশেষ অনয্ কেনরা এেস বলল, �শুনেছন, আমােদর জনয্ দরজা খুেল িদন৷�
12 “িকন্তু এর উত্তের বর বলল, �সিতয্ বলিছ, আিম েতামােদর িচিন না৷�
13 “তাই েতামরা সজাগ েথেকা, কারণ েতামরা েসই িদন বা মুহূেত্তর্ র কথা জান না, কখন মানবপুত্র

িফের আসেবন৷

িতনজন দােসর কািহনী
(লূক 19:11-27)

14 “স্বগর্রাজয্ এমন একজন েলােকর মেতা, িযিন িবেদেশ যাবার আেগ চাকরেদর েডেক সম্পিত্তর
ভার তােদর হােত িদেয় েগেলন৷ 15 িতিন একজনেক পঁাচ থিল েমাহর, আর একজনেক দু থিল েমাহর
এবং আর একজনেক এক থিল েমাহর িদেলন৷ যার েযমন ক্ষমতা েসই অনুসাের িদেয় িতিন িবেদেশ চেল
েগেলন৷ 16 েয পঁাচ থিল েমাহর েপেয়িছল, েস সেঙ্গ সেঙ্গ েসই টাকা খাটােত শুরু করল, আর তাই িদেয়
আেরা পঁাচ থিল েমাহর লাভ করল৷ 17 েয েলাক দু�থিল েমাহর েপেয়িছল েসও েসই টাকা খািটেয় আেরা
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দু�থিল েমাহর েরাজগার করল৷ 18 িকন্তু েয এক থিল েমাহর েপেয়িছল, েস িগেয় মািটেত গতর্ খঁুেড় তার
মিনেবর টাকা েসই গেতর্ পঁুেত রাখল৷

19 “অেনক িদন পর েসই চাকরেদর মিনব িফের এেস তােদর কােছ িহসাব চাইেলন৷ 20 েয পঁাচ থিল
েমাহর েপেয়িছল, েস আেরা পঁাচ থিল েমাহর এেন বলল, �হুজুর, আপিন আমােক পঁাচ থিল েমাহর
িদেয়িছেলন, েদখুন আিম তাই িদেয় আেরা পঁাচ থিল েমাহর েরাজগার কেরিছ৷�

21 “তার মিনব তখন তােক বলেলন, �েবশ, তুিম উত্তম ও িবশ্বস্ত দাস৷ তুিম এই সামানয্ িবষেয় িবশ্বস্ত
থাকােত আিম েতামার হােত অেনক িবষেয়র ভার েদব৷ এস, েতামার মিনেবর আনেন্দর সহভাগী হও৷�

22 “এরপর েয দু থিল েমাহর েপেয়িছল, েসও তার মিনেবর কােছ এেস বলল, �হুজুর, আপিন আমায়
দু থিল েমাহর িদেয়িছেলন, েদখুন আিম তাই িদেয় আেরা দু থিল েমাহর েরাজগার কেরিছ৷�

23“তার মিনব তােক বলেলন, �েবশ! তুিম উত্তম ও িবশ্বস্ত দাস৷ তুিম সামানয্ িবষেয়র উপর িবশ্বস্ত হেল,
তাই আিম আেরা অেনক িকছুর ভার েতামার ওপর েদব৷ এস, তুিম েতামার মিনেবর আনেন্দর সহভাগী
হও৷�

24 “এরপর েয েলাক এক থিল েমাহর েপেয়িছল েস তার মিনেবর কােছ এেস বলল, �হুজুর আিম
জািন আপিন বড় কড়া েলাক৷ আপিন েযখােন বীজ েবােনন িন েসখােন কােটন; আর েযখােন েকান বীজ
ছড়ান িন েসখান েথেক শসয্ সংগ্রহ কেরন: 25 তাই আিম ভেয় আপনার েদওয়া েমাহেরর থিল মািটেত
পঁুেত লুিকেয় েরেখিছলাম৷ আপনার যা িছল তা িনন৷�

26 “এর উত্তের তার মিনব তােক বলেলন, �তুিম দুষ্ট ও অলস দাস! তুিম েতা জানেত আিম েযখােন
বুিন না েসখােনই কািট; আর তুিম এও জান েযখােন আিম বীজ ছড়াই না েসখান েথেকই সংগ্রহ কির৷
27 তাই েতামার উিচত িছল মহাজনেদর কােছ আমার টাকা জমা রাখা, তাহেল আিম এেস আমার টাকার
সেঙ্গ িকছু সুদও েপতাম৷�

28 “তাই েতামরা এর কাছ েথেক, �ঐ েমাহর িনেয় যার দশ থিল েমাহর আেছ তােক দাও৷ 29 হঁয্া, যার
আেছ তােক আেরা েদওয়া হেব, তােত তার প্রচুর হেব৷ িকন্তু যার েনই, তার যা আেছ তাও তার কােছ
েথেক িনেয় েনওয়া হেব৷� 30 েতামরা ঐ অকমর্নয্ দাসেক অন্ধকাের বাইের েফেল দাও; েসখােন েলােকরা
কান্নাকািট কের ও যন্ত্রণায় দঁােত দঁাত ঘেষ৷

মানবপুত্র সকল েলােকর িবচার করেবন
31 “মানবপুত্র যখন িনজ মিহমায় মিহমািন্বত হেয় তঁার স্বগর্দূতেদব সেঙ্গ িনেয় এেস মিহমার িসংহাসেন

বসেবন, 32তখন সমস্ত জািত তঁার সামেন জেড়া হেব৷ রাখাল েযমন েভড়া ও ছাগল আলাদা কের, েতমিন
িতিন সব েলাকেক দুভােগ ভাগ করেবন৷ 33 িতিন িনেজর ডানিদেক েভড়ােদর রাখেবন আর বঁািদেক
ছাগলেদর রাখেবন৷

34 “এরপর রাজা তঁার ডানিদেকর যারা তােদর বলেবন, �আমার িপতার আশীবর্াদ েপেয়ছ, েতামরা এস!
জগত সৃষ্টির শুরুেতই েয রাজয্ েতামােদর জনয্ প্রস্তুত করা হেয়েছ, তার অিধকার গ্রহণ কর৷ 35 কারণ
আিম কু্ষিধত িছলাম, েতামরা আমায় েখেত িদেয়িছেল৷ আিম িপপািসত িছলাম আর েতামরা আমােক পান
করবার জল িদেয়িছেল৷ আিম অেচনা আগন্তুক রূেপ এেসিছলাম আর েতামর আমায় আশ্রয় িদেয়িছেল৷
36 যখন আমার পরেন েকান কাপড় িছল না, তখন েতামরা আমায় েপাশাক পিরেয়িছেল৷ আিম অসুস্থ
িছলাম, েতামরা আমার েসবা কেরিছেল৷ আিম কারাগাের িছলাম, েতামর আমায় েদখেত এেসিছেল৷�

37 “এর উত্তের যঁারা ভাল তারা বলেব, �প্রভু, কখন আমরা আপনােক কু্ষধাতর্ েদেখ েখেত িদেয়িছলাম,
িপপািসত েদেখ জল পান করেত িদেয়িছলাম? 38 কখনই বা আপনােক অেচনা আগন্তুক েদেখ
আিতেথয়তা কেরিছলাম অথবা আপনার পরেন কাপড় েনই েদেখ েপাশাক পিরেয়িছলাম? 39আর কখনই
বা অসুস্থ বা কারাগাের আেছন েদেখ আপনােক েদখেত িগেয়িছলাম?�

40 “এর উত্তের রাজা তােদর বলেবন, �আিম েতামােদর সিতয্ বলিছ, আমার এই তুচ্ছতমেদর মেধয্
যখন েকান একজেনর প্রিত েতামরা এরূপ কেরিছেল, তখন আমারই জনয্ তা কেরিছেল৷�

41 “এরপর রাজা তঁার বাম িদেকর েলাকেদর বলেবন, �ওেহ অিভশপ্তরা, েতামরা আমার কাছ েথেক
দূর হও, িদয়াবল ও তার দূতেদর জনয্ েয ভযাবহ অনন্ত আগুন প্রস্তুত করা হেয়েছ, তার মেধয্ িগেয় পড়৷
42কারণ আিম যখন কু্ষধাতর্ িছলাম, তখন েতামরা আমায় েখেত দাও িন৷ আমার যখন িপপাসা েপেয়িছল,
তখন আমায় জল দাও িন৷ 43আিম অেচনা আগন্তুকরূেপ এেসিছলাম, িকন্তু েতামরা আমার আিতেথয়তা
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করিন৷ আমার েপাশাক িছল না, িকন্তু েতামরা আমায় েপাশাক দাও িন৷ আিম অসুস্থ িছলাম ও কারাগাের
িগেয়িছলাম, িকন্তু েতামরা আমার েখঁাজ নাও িন৷�

44 “এর উত্তের তারা তঁােক বলেব, �প্রভু, কেব আপনােক কু্ষধাতর্ , িক িপপািসত, িক আগন্তুকরূেপ
েদেখ অথবা কেবই বা আপনার পরেন কাপড় িছল না, বা আপিন অসুস্থ িছেলন ও কারাগাের িগেয়িছেলন
বেল আমরা আপনার সাহাযয্ কিরিন?�

45 “এ কথার উত্তের রাজা বলেবন, �আিম েতামােদর সিতয্ বলিছ, েতামরা যখন এই অিত সামানয্ যারা
তােদর েকান একজেনর প্রিত তা করিন, তখন আমারই প্রিত তা কর িন৷�

46 “এরপর অধাির্মক েলােকরা যােব অনন্ত শািস্ত েভাগ করেত, িকন্তু ধাির্মেকরা প্রেবশ করেব অনন্ত
জীবেন৷”

26
ইহুদী েনতারা যীশুেক হতয্ার চক্রান্ত করেলন
(মাকর্ 14:1-2; লূক 22:1-2; েযাহন 11:45-53)

1 এই সব কথা েশষ কের যীশু তঁার িশষয্েদর বলেলন, 2 “েতামরা জােনা, আর দুিদন পরই িনস্তারপবর্
শুরু হেব, তখন মানবপুত্রেক কু্রেশ েদবার জনয্ শত্রুেদর হােত তুেল েদওয়া হেব৷”

3 েসই সময় মহাযাজক কায়াফার বািড়র উঠােন প্রধান যাজকরা ও ইহুদী েনতারা এেস ষড়যন্ত্র করেত
বসল, 4 েযন তারা যীশুেক েগ্রপ্তার করেত পাের ও তঁােক ফঁােদ েফেল হতয্া করেত পাের৷ 5 তারা বলল,
“আমরা িনস্তারপেবর্র সময় একাজ করব না, তােত েলাকেদর মেধয্ হয়েতা গণ্ডেগাল বাধেত পাের৷”

একিট স্ত্রীেলাক িবেশষ এক কাজ করেলন
(মাকর্ 14:3-9; েযাহন 12:1-8)

6 যীশু যখন ৈবথিনয়ায় কুষ্ঠেরাগী িশেমােনর বািড়েত িছেলন েসই সময় একজন স্ত্রীেলাক যীশুর কােছ
এল৷ 7 তার কােছ েশ্বতপাথেরর* েবাতেল খুব দামী সুগিন্ধ িছল৷ যীশু যখন েসখােন েখেত বেসিছেলন,
তখন েস ঐ আতর যীশুর মাথায় েঢেল িদল৷

8 তাই েদেখ তঁার িশষয্রা েরেগ েগেলন, তঁারা বলেলন, “এভােব অপচয় করা হেচ্ছ েকন? 9 এটা েতা
অেনক টাকায় িবিক্র করা েযত, আর েসই টাকা গরীবেদর েদওয়া েযত৷”

10 তারা যা বলাবিল করিছল, যীশু তা জানেত েপের তােদর বলেলন, “েতামরা এই স্ত্রীেলাকেক েকন
দুঃখ িদচ্ছ? ও েতা আমার প্রিত ভাল কাজই করল৷ 11কারণ গরীবরা েতামােদর সেঙ্গ সব সময়ই থাকেব৷†
িকন্তু েতামরা আমায় সব সময় পােব না৷ 12 আমার েদেহর ওপর আতর েঢেল িদেয় েস েতা আমােক
সমািধেত রাখার উপেযাগী কাজই করল৷ 13 আিম েতামােদর সিতয্ বলিছ, সারা জগেত েযখােনই এই
সুসমাচার প্রচার করা হেব, েসখােনই এর এই কােজর কথা বলা হেব৷”

িযহূদা যীশুর শত্রু
(মাকর্ 14:10-11; লূক 22:3-6)

14 তখন বােরা জন িশষয্র মেধয্ একজন, যার নাম িযহূদা ঈষ্কিরেয়াতীয়, েস প্রধান যাজকেদর কােছ
িগেয় বলল, 15 “আিম যিদ তঁােক আপনােদর হােত ধিরেয় িদই, তেব আপনারা আমায় িক েদেবন বলুন?”
তারা তােক গুেন গুেন িত্রশটা রূেপার টাকা িদল৷ 16 েসই মুহূত্তর্ েথেকই িযহূদা তঁােক ধিরেয় েদবার সুেযাগ
খঁুজেত লাগল৷

যীশু িনস্তারপেবর্র েভাজ েখেলন
(মাকর্ 14:12-21; লূক 22:7-14, 21-23; েযাহন 13:21-30)

17খািমরিবহীন রুিটর পেবর্র প্রথম িদেন যীশুর িশষয্রা তঁার কােছ এেস বলেলন, “আপনার জনয্আমরা
েকাথায় িনস্তারপেবর্র েভােজর আেয়াজন করব? আপিন িক চান?”

* 26:7: েশ্বতপাথর এক ধরেণর পাথর যােত খুব সুন্দর পািলশ করা যায়৷ † 26:11: কারণ � থাকেব দ্রষ্টবয্ িদ্ব. িব. 15:11
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18 যীশু বলেলন, “েতামরা ঐ গ্রােম আমার পিরিচত একজেনর কােছ যাও, তােক িগেয় বল, �গুরু
বেলেছন, আমার িনধর্ািরত সময় কােছ এেস েগেছ, আিমআমার িশষয্েদর সেঙ্গ েতামার বািড়েত িনস্তারপবর্
পালন করব৷� ” 19তখন িশষয্রা যীশুর কথামেতা কাজ করেলন, তারা েসখােন িনস্তারপেবর্র েভাজ প্রস্তুত
করেলন৷

20সন্ধয্া হেল পর যীশু েসই বােরা জন িশেষয্র সেঙ্গ িনস্তারপেবর্র েভাজ েখেত বসেলন৷ 21 তঁারা যখন
খােচ্ছন েসই সময় যীশু বলেলন, “আিম েতামােদর সিতয্ বলিছ, েতামােদর মেধয্ একজন আমােক শত্রুর
হােত তুেল েদেব৷”

22 এেত িশষয্রা খুবই দুঃখ েপেয় এক একজন কের যীশুেক িজেজ্ঞস করেত লাগেলন, “প্রভু, েস িক
আিম?”

23 তখন যীশু বলেলন, “েয আমার সেঙ্গ বািটেত হাত েডাবােলা, েসই আমােক শত্রুর হােত সঁেপ
েদেব৷ 24 মানবপুেত্রর িবষেয় শােস্ত্র েযমন েলখা আেছ, েসই ভােবই তঁােক েযেত হেব৷ িকন্তু িধক্ েসই
েলাক, েয মানবপুত্রেক ধিরেয় েদেব৷ েসই েলােকর জন্ম না হওয়াই তার পেক্ষ ভাল িছল৷”

25 েয যীশুেক শত্রুর হােত ধিরেয় িদেত যািচ্ছল, েসই িযহূদা বলল, “গুরু েস িনশ্চয়ই আিম নই?”
যীশু তােক বলেলন, “তুিম িনেজই েতা একথা বলছ৷”

প্রভুর েভাজ
(মাকর্ 14:22-26; লূক 22:15-20; 1 কিরন্থীয় 11:23-25)

26 তঁারা খািচ্ছেলন, এমন সময় যীশু একিট রুিট িনেয় ঈশ্বরেক ধনয্বাদ িদেলন, আর েসই রুিট টুকেরা
টুকেরা কের িশষয্েদর িদেয় বলেলন, “এই নাও, খাও, এ আমার েদহ৷”

27 এরপর িতিন পানপাত্র িনেয় ধনয্বাদ িদেলন আর পানপাত্রিট িশষয্েদর িদেয় বলেলন, “েতামরা
সকেল এর েথেক পান কর৷ 28 কারণ এ আমার রক্ত, নতুন িনয়ম প্রিতিষ্ঠত হওয়ার রক্ত যা বহুেলােকর
পাপ েমাচেনর জনয্ পািতত হল৷ 29আিম েতামােদর বলিছ, এখন েথেক আিম এই দ্রাক্ষারস আর কখনও
পান করব না, েয পযর্ন্ত না আমার িপতার রােজয্ েতামােদর সেঙ্গ নতুন দ্রাক্ষারস পান কির৷”

30 এরপর তঁারা একিট গান করেত করেত ৈজতুন পবর্তমালায় চেল েগেলন৷

যীশু বলেলন তঁার িশষয্রা তঁােক তয্াগ করেব
(মাকর্ 14:27-31; লূক 22:31-34; েযাহন 13:36-38)

31 যীশু তােদর বলেলন, “আমার কারেণ েতামরা আজ রােত্রই িবশ্বাস হািরেয় েফলেব৷ আিম একথা
বলিছ কারণ শােস্ত্র েলখা আেছ,

�আিম েমষপালকেক আঘাত করেবা৷
তঁার মৃতুয্ হেল পােলর েমষরা চারিদেক ছিড়েয় পড়েব৷� সখিরয় 13:7

32 িকন্তু আিম পুনরুিত্থত হেল পর, েতামােদর আেগ আেগ গালীেল যাব৷”
33 এর উত্তের িপতর বলেলন, “আপনার কারেণ সকেলই িবশ্বাস হািরেয় েফলেত পাের িকন্তু আিম

কখনই িবশ্বাস হারােবা না৷”
34 যীশু বলেলন, “আিম সিতয্ বলিছ, আজ রােত্রই তুিম বলেব েয তুিম আমােক েচেনা না৷ েভাের

েমারগ ডাকার আেগই তুিম আমােক িতনবার অস্বীকার করেব৷”
35 িকন্তু িপতর তঁােক বলেলন, “আিম আপনােক িচিন না, একথা আিম কখনও বলব না৷ আপনার সেঙ্গ

আিম মরেতও প্রস্তুত৷” অনয্ িশষয্রাও সকেল একই কথা বলেলন৷

যীশুর িনজর্ েন প্রাথর্না
(মাকর্ 14:32-42; লূক 22:39-46)

36 এরপর যীশু তঁােদর সেঙ্গ েগতিশমানী নােম একটা জায়গায় িগেয় তঁার িশষয্েদর বলেলন, “আিম
ওখােন িগেয় যতক্ষণ প্রাথর্না কির, েতামরা এখােন বেস থাক৷” 37 এরপর িতিন িপতর ও িসবিদেয়র দুই
েছেলেক সেঙ্গ িনেয় চলেত থাকেলন৷ েযেত েযেত তঁার মন উেদ্বগ ও বয্থায় ভের েগল, িতিন অিভভূত
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হেয় পড়েলন৷ 38 তখন িতিন তােদর বলেলন, “দুঃেখ আমার হৃদয় েভেঙ্গ যােচ্ছ৷ েতামরা এখােন থাক
আর আমার সেঙ্গ েজেগ থােকা৷”

39 পের িতিন িকছু দূের িগেয় মািটেত উপুড় হেয় পেড় প্রাথর্না কের বলেলন, “আমার িপতা, যিদ সম্ভব
হয় তেব এই কেষ্টর পানপাত্র আমার কাছ েথেক দূের যাক; তবু আমার ইচ্ছামেতা নয়, িকন্তু েতামারই
ইচ্ছা পূণর্ েহাক্◌্৷” 40এরপর িতিন িশষয্েদর কােছ িফের িগেয় েদখেলন, তঁারা ঘুমােচ্ছন৷ িতিন িপতরেক
বলেলন, “এিক! েতামরা আমার সেঙ্গ এক ঘন্টাও েজেগ থাকেত পারেল না? 41 েজেগ থাক ও প্রাথর্না
কর েযন প্রেলাভেন না পড়৷ েতামােদর আত্মা ইচু্ছক বেট, িকন্তু েদহ দুবর্ল৷”

42 িতিন িগেয় আর একবার প্রাথর্না করেলন, “েহ আমার িপতা, এই দুঃেখর পানপাত্র েথেক আিম পান
না করেল যিদ তা দূর হওয়া সম্ভব না হয় তেব েতামারই ইচ্ছা পূণর্ েহাক্◌্৷”

43 পের িতিন িফের এেস েদখেলন, িশষয্রা আবার ঘুিমেয় পেড়েছন, কারণ তােদর েচাখ ভারী হেয়
িগেয়িছল৷ 44 তখন িতিন তঁােদর েছেড় চেল েগেলন ও তৃতীয় বার প্রাথর্না করেলন৷ িতিন আেগর মেতা
েসই একই কথা বেল প্রাথর্না করেলন৷

45 পের িতিন িশষয্েদর কােছ এেস বলেলন, “েতামরা এখনও ঘুিমেয় রেয়ছ ও িবশ্রাম করছ? েশান,
সময় ঘিনেয় এল, মানবপুত্রেক পাপীেদর হেত তুেল েদওয়া হেব৷ 46 ওঠ, চল আমরা যাই! ঐ েদখ! েয
েলাক আমায় ধিরেয় েদেব, েস এেস েগেছ৷”

যীশুেক েগ্রপ্তার করা হল
(মাকর্ 14:43-50; লূক 22:47-53; েযাহন 18:3-12)

47 িতিন তখনও কথা বলেছন, এমন সময় েসই বােরাজন িশেষয্র মেধয্ একজন, িযহূদা েসখােন
এেস হািজর হল, তার সেঙ্গ বহুেলাক েছারা ও লািঠ িনেয় এল৷ প্রধান যাজকরা ও সমাজপিতরা এেদর
পািঠেয়িছেলন৷ 48 েয তঁােক ধিরেয় িদিচ্ছল, েস ঐ েলাকেদর একটা সােঙ্কিতক িচহ্ন িদেয় বেলিছল,
“আিম যােক চুমু েদব, েসই ঐ েলাক, তােক েতামরা ধরেব৷” 49এরপর িযহূদা যীশুর কােছ এিগেয় এেস
বলল, “গুরু, নমস্কার,” এই বেল েস তঁােক চুমু িদল৷

50 যীশু তঁােক বলেলন, “বনু্ধ, তুিম যা করেত এেসছ কর৷”
তখন তারা এিগেয় এেস জাপেট ধের যীশুেক েগ্রপ্তার করল৷ 51 েসই সময় যীশুর সঙ্গীেদর মেধয্

একজন তঁার তেরায়ােলর িদেক হাত বাড়ােলন আর তা বার কের মহাযাজকেদর দাসেক আঘাত কের তার
একটা কান েকেট িদেলন৷

52তখন যীশু তােক বলেলন, “েতামার তেরায়ালিট খােপ রাখ৷ যারা তেরায়াল চালায় তারা তেরায়ােলর
আঘােতই মরেব৷ 53 েতামরা িক ভাব েয, আিম আমার িপতা ঈশ্বেরর কােছ চাইেত পাির না? চাইেল িতিন
সেঙ্গ সেঙ্গ আমার জনয্ বােরািটরও েবশী স্বগর্দূতবািহনী পািঠেয় েদেবন৷ 54 িকন্তু তাই যিদ হয় তাহেল
শােস্ত্রর বাণী িকভােব পূণর্ হেব, শােস্ত্র যখন বলেছ এভােবই সব িকছু অবশয্ই ঘটেব?”

55 েসই সময় যীশু েলাকেদর বলেলন, “েলােক েযমন ডাকাত ধরেত যায়, েসই ভােব েতামরা েছারা ও
লািঠ িনেয় আমায় ধরেত এেসছ? আিম েতা প্রিতিদন মিন্দেরর মেধয্ বেস িশক্ষা িদেয়িছ; 56 িকন্তু েতামরা
আমায় েগ্রপ্তার কর িন৷ যাইেহাক্, এসব িকছুই ঘটল েযন ভাববাদীেদর েলখা সকল কথাই পূণর্ হয়৷” তখন
তঁার িশষয্রা তঁােক েফেল পািলেয় েগেলন৷

ইহুদী েনতােদর সামেন যীশু
(মাকর্ 14:53-65; লূক 22:54-55, 63:71; েযাহন 18:13-14, 19-24)

57 তারা যীশুেক েগ্রপ্তার কের মহাযাজক কায়াফার বািড়েত িনেয় এল, েসখােন বয্বস্থার িশক্ষক ও
ইহুদী েনতারা জেড়া হেয়িছেলন৷ 58 িপতর দূর েথেক যীশুর িপছেন িপছেন মহাযাজেকর বািড়র উেঠান
পযর্ন্ত েগেলন৷ েশষ পযর্ন্ত িক হয় তা েদখবার জনয্ িতিন েভতের িগেয় দাসেদর সেঙ্গ বসেলন৷

59যীশুেক েযন মৃতুয্দণ্ড িদেত পাের তাই যীশুর িবরুেদ্ধ িমথয্া সাক্ষী েযাগাড় করার জনয্ প্রধান যাজকরা
ও ইহুদী মহাসভার সব সভয্রা েসখােন সমেবত হেয়িছেলন৷ 60অেনেক িমথয্া সাক্ষয্ েদবার জনয্ েসখােন
হািজর হেয়িছল, তবু েয সাক্ষয্ যীশুেক হতয্া করার জনয্ দরকার তা পাওয়া েগল না৷ 61 েশেষ দুজন েলাক
এেস বলল, “এই েলাক বেলিছল, �আিম ঈশ্বেরর মিন্দর েভেঙ্গ েফলেত ও তা আবার িতন িদেনর েভতের
েগঁেথ তুলেত পাির৷� ”
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62তখন মহাযাজক উেঠ দঁািড়েয় যীশুেক বলেলন, “তুিম িক এর জবােব িকছুই বলেব না? এরা েতামার
িবরুেদ্ধ িক সাক্ষয্ িদেচ্ছ?” 63 িকন্তু যীশু নীরব থাকেলন৷
তখন মহাযাজক তঁােক বলেলন, “আিম েতামােক জীবন্ত ঈশ্বেরর নােম িদিবয্ িদিচ্ছ, আমােদর বল,

তুিম িক েসই খ্রীষ্ট, ঈশ্বেরর পুত্র?”
64 যীশু তঁােক বলেলন, “হঁয্া, তুিমই একথা বলেল৷ তেব আিম েতামােক এটাও বলিছ, এখন েথেক

েতামরা মানবপুত্রেক মহাপরাক্রান্ত ঈশ্বেরর ডানপােশ বেস থাকেত ও আকােশ েমেঘর মেধয্ িদেয় আসেত
েদখেব৷”

65 তখন মহাযাজক তঁার েপাশাক িঁছেড় েফেল বলেলন, “এ ঈশ্বেরর িনন্দা করল, আমােদর আর অনয্
সােক্ষয্র দরকার িক? েদখ, েতামরা এখন ঈশ্বর িনন্দা শুনেল! 66 েতামরা িক মেন কর?”
এর উত্তের তারা বলল, “এ মৃতুয্র েযাগয্৷”
67 তখন তারা যীশুর মুেখ থুথু িদল ও তঁােক ঘুিস মারল৷ 68 েকউ েকউ তঁােক চড় মারল ও বলল,

“ওের খ্রীষ্ট, আমােদর জনয্ িকছু ভাববানী বল, েক েতােক মারল?”

িপতর যীশুেক স্বীকার করেত ভয় েপেলন
(মাকর্ 14:66-72; লূক 22:56-62; েযাহন 18:15-18, 25-27)

69 িপতর যখন বাইের উেঠােন বেসিছেলন তখন একজন দাসী এেস বলল, “তুিমও গালীেল যীশুর
সেঙ্গ িছেল৷”

70 িকন্তু িপতর সবার সামেন একথা অস্বীকার কের বলেলন, “তুিম িক বলছ, আিম তার িকছুই জািন
না৷”

71 িতিন যখন ফটেকর সামেন েগেলন, তখন আর একজন দাসী তােক েদেখ েসখােন যারা িছল তােদর
বলল, “এ েলাকটা নাসরতীয় যীশুর সেঙ্গ িছল৷”

72 িপতর আবার অস্বীকার করেলন৷ িতিন িদিবয্ কের বলেলন, “আিম ঐ েলাকটােক েমােটই িচিন না৷”
73 এর িকছু পের, েসখােন যারা দঁািড়েয়িছল তারা িপতেরর কােছ এেস বলল, “তুিম িঠক ওেদরই

একজন কারণ েতামার কথার উচ্চারেণর ধরণ েদেখই তা বুঝেত পারা যােচ্ছ৷”
74 তখন িপতর িদিবয্ কের শাপ িদেয় বলেলন, “আিম ঐ েলাকটােক আেদৗ িচিন না৷” আর তখনই

েমারগ েডেক উঠল৷ 75 তখন িপতেরর মেন পেড় েগল যীশু তােক যা বেলিছেলন, “েভােরর েমারগ
ডাকার আেগই তুিম তােক িতনবার অস্বীকার করেব৷” আর িপতর বাইের িগেয় কান্নায় েভেঙ্গ পড়েলন৷

27
রাজয্পাল পীলােতর কােছ যীশু
(মাকর্ 15:1; লূক 23:1-2; েযাহন 18:28-32)

1 েভার হেল প্রধান যাজকরা ও সমাজপিতরা সবাই িমেল যীশুেক হতয্া করার চক্রান্ত করল৷ 2 তারা
তঁােক েবঁেধ েরামীয় রাজয্পাল পীলােতর কােছ হািজর করল৷

িযহূদার আত্মহতয্া
(েপ্রিরত 1:18-19)

3 যীশুেক শত্রুেদর হােত েয ধিরেয় িদেয়িছল, েসই িযহূদা যখন েদখল যীশুেক েদাষী সাবয্স্ত করা
হেয়েছ তখন তার মেন খুব েক্ষাভ হল৷ েস তখন যাজকেদর ও সমাজপিতেদর কােছ িগেয় েসই িত্রশটা
রূেপার টাকা িফিরেয় িদেয় বলল, 4 “একজন িনরপরাধ েলাকেক হতয্া করার জনয্ আপনােদর হােত তুেল
িদেয় তঁার প্রিত আিম িবশ্বাসঘাতকতা কেরিছ, আিম মহাপাপ কেরিছ৷”
ইহুদী েনতারা বলল, “তােত আমােদর িক? তুিম েবাঝেগ যাও৷”
5 তখন িযহূদা েসই টাকা মিন্দেরর মেধয্ ছঁুেড় েফেল িদল, পের বাইের িগেয় গলায় দিড় িদেয় মরল৷
6 প্রধান যাজকরা েসই রূেপার টাকাগুিল কুিড়েয় িনেয় বলেলন, “মিন্দেরর তহিবেল এই টাকা জমা

করা আমােদর িবিধ-বয্বস্থা িবরুদ্ধ কাজ, কারণ এটা খুেনর টাকা৷” 7 তাই তারা পরামশর্ কের ঐ টাকায়
কুেমারেদর একটা জিম িকনেলন৷ েযন েজরুশােলেম েযসব িবেদশী মারা যােব, তােদর েসখােন কবর
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েদওয়া েযেত পাের৷ 8 েসই জনয্ ঐ কবরখানােক আজও েলােক “রক্তেক্ষত্র” বেল৷ 9এর ফেল ভাববাদী
িযরিময়র ভাববাণী পূণর্ হল:

“তারা েসই িত্রশটা রূেপার টাকা িনল, এটাই হল তঁার মূলয্, ইস্রােয়েলর জনগণই তঁার মূলয্ িনধর্ারণ
কেরিছল৷ 10আর প্রভুর িনেদর্ শ অনুসােরই েসই টাকা িদেয় তারা কুেমােরর জিম িকেনিছল৷”

রাজয্পাল পীলাত ও যীশু
(মাকর্ 15:2-5; লূক 23:3-5; েযাহন 18:33-38)

11 এিদেক যীশুেক রাজয্পােলর সামেন হািজর করা হল; রাজয্পাল যীশুেক িজেজ্ঞস করেলন, “তুিম
িক ইহুদীেদর রাজা?”
যীশু বলেলন, “হঁয্া, আপিন েযমন বলেলন৷”
12 িকন্তু প্রধান যাজকরা ও ইহুদী েনতারা সমােন যখন তঁার িবরুেদ্ধ েদাষ িদিচ্ছল, তখন িতিন তার

একটারও জবাব িদেলন না৷
13 তখন পীলাত তঁােক বলেলন, “ওরা, েতামার িবরুেদ্ধ কত েদাষ িদেচ্ছ, তুিম িক শুনেত পাচ্ছ না?”
14 িকন্তু যীশু তঁােক েকান জবাব িদেলন না, এমন িক তঁার িবরুেদ্ধ একটা অিভেযােগরও উত্তর িদেলন

না৷ এেত পীলাত আশ্চযর্য্ হেয় েগেলন৷

যীশুেক মুিক্ত েদবার িবফল েচষ্টা
(মাকর্ 15:6-15; লূক 23:13-25; েযাহন 18:39-19:16)

15 রাজয্পােলর রীিত অনুসাের প্রেতয্ক িনস্তারপেবর্র সময় জনসাধারেণর ইচ্ছানুযায়ী েয েকান
কেয়দীেক িতিন মুক্ত কের িদেতন৷ 16 েসই সময় বারাব্বা* নােম এক কুখয্াত আসামী কারাগাের িছল৷

17তাই েলাকরা েসখােন একসেঙ্গ জেড়া হেল পীলাত তােদর িজেজ্ঞস করেলন, “েতামােদর জনয্ আিম
কােক েছেড় েদব? েতামরা িক চাও, বারাব্বােক বা যীশু, যােক খ্রীষ্ট বেল তােক?” 18 কারণ পীলাত
জানেতন, তারা যীশুর ওপর ঈষর্াপরায়ণ হেয় তঁােক ধিরেয় িদেয়িছল৷

19 পীলাত যখন িবচার আসেন বেস আেছন, েসই সময় তঁার স্ত্রী তঁােক বেল পাঠােলন, “ঐ িনেদর্ াষ
েলাকিটর প্রিত তুিম িকছু কেরা না, কারণ রােত্র স্বেপ্ন আিম তঁার িবষেয় যা েদেখিছ তােত আজ বড়ই
উেদ্বেগ কাটেছ৷”

20 িকন্তু প্রধান যাজকরা ও ইহুদী েনতারা জনতােক প্রেরাচনা িদেত লাগল, েযন তারা বারাব্বােক েছেড়
িদেত ও যীশুেক মৃতুয্দণ্ড েদওয়ার কথা বেল৷

21 তখন রাজয্পাল তােদর িজেজ্ঞস করেলন, “এই দুজেনর মেধয্ েতামরা কােক চাও েয আিম
েতামােদর জনয্ েছেড় িদই?”
তারা বলল, “বারাব্বােক!”
22 পীলাত তখন তােদর বলেলন, “তাহেল যীশু যােক মশীহ বেল তােক িনেয় িক করব?”
তারা সবাই বলল, “ওেক কু্রেশ েদওয়া েহাক্৷”
23 পীলাত বলেলন, “েকন? ও িক অনয্ায় কেরেছ?”
িকন্তু তারা তখন আেরা েজাের িচৎকার করেত লাগল, “ওেক কু্রেশ দাও, কু্রেশ দাও!”
24 পীলাত যখন েদখেলন েয তঁার েচষ্টার েকান ফল হল না, বরং আেরা েগালমাল হেত লাগল, তখন

িতিন জল িনেয় েলাকেদর সামেন হাত ধুেয় বলেলন, “এই েলােকর রক্তপােতর জনয্ আিম দায়ী নই৷”
এটা েতামােদরই দায়৷

25 এই কথার জবােব েলােকরা সমস্বের বলল, “আমরা ও আমােদর সন্তানরা ওব রেক্তর জনয্ দায়ী
থাকব৷”

26 তখন পীলাত তােদর জনয্ বারাব্বােক েছেড় িদেলন; িকন্তু যীশুেক চাবুক েমের কু্রেশ েদবার জনয্
সঁেপ িদেলন৷
* 27:16: বারাব্বা েকান েকান গ্রীক প্রিতিলিপেত বারাব্বােক �যীশু বারাব্বা� নােম উেল্লখ করা হেয়েছ৷
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পীলােতর ৈসনয্রা যীশুেক িবদ্রূপ করেত লাগল
(মাকর্ 15:16-20; েযাহন 19:2-3)

27 এরপর রাজয্পােলর েসনারা যীশুেক রাজভবেনর সভাগৃেহ িনেয় িগেয় েসখােন সমস্ত েসনাদলেক
তঁার চারধাের জেড়া করল৷ 28 তারা যীশুর েপাশাক খুেল িনল, আর তঁােক একটা লাল রেঙর েপাশাক
পরাল৷ 29 পের কঁাটা লতা িদেয় একটা মুকুট ৈতরী কের তা তঁার মাথায় েচেপ বিসেয় িদল, আর তঁার ডান
হােত একটা লািঠ িদল৷ পের তঁার সামেন হঁাটু েগেড় তঁােক ঠাট্টা কের বলল, “ইহুদীেদর রাজা, দীঘর্জীিব
েহান্!” 30 তারা তঁার মুেখ থুথু িদল ও তঁার লািঠিট িনেয় তঁার মাথায় মারেত লাগল৷ 31 এইভােব তঁােক
িবদ্রূপ করবার পর তারা েসই েপাশাকিট তঁার গা েথেক খুেল িনেয় তঁার িনেজর েপাশাক আবার পিরেয়
িদল, তারপর তঁােক কু্রেশ েদবার জনয্ িনেয় চলল৷

যীশুেক কু্রেশ হতয্া করা হল
(মাকর্ 15:21-32; লূক 23:26-39; েযাহন 19:17-19)

32 ৈসনয্রা যখন যীশুেক িনেয় নগেরর বাইের যােচ্ছ, তখন পেথ িশেমান নােম কুরীশীয় অঞ্চেলর
একজন েলাকেক েদখেত েপেয় যীশুর কু্রশ বইবার জনয্ তােক তারা েজার কের বাধয্ করল৷ 33 পের
তারা “গলগথা” নােম এক জায়গায় এেস েপৗছঁল৷ (গলগথা শব্দিটর অথর্ “মাথার খুিলস্থান৷”) 34 েসখােন
েপৗেঁছ তারা যীশুেক মাদক দ্রবয্ েমশােনা িতক্ত দ্রাক্ষারস পান করেত িদল; িকন্তু িতিন তা সামানয্ আস্বাদ
কের আর েখেত চাইেলন না৷ 35তারা তঁােক কু্রেশ িদেয় তঁার জামা কাপড় খুেল িনেয় ঘঁুিট েচেল েসগুেলা
িনেজেদর মেধয্ ভাগ কের িনল৷ 36আর েসখােন বেস যীশুেক পাহারা িদেত লাগল৷ 37 তঁার িবরুেদ্ধ আনা
অিভেযােগর এই িলিপ ফলকিট তঁার মাথার উপের কু্রেশ লািগেয় িদল, “এ যীশু, ইহুদীেদর রাজা৷”

38 তারা দুজন দসুয্েকও যীশুর সেঙ্গ কু্রেশ িদল, একজনেক তঁার ডানিদেক ও অনয্জনেক তঁার বঁা
িদেক৷ 39 েসই সময় ঐ রাস্তা িদেয় েয সব েলাক যাতায়াত করিছল, তারা তােদর মাথা েনেড় তঁােক ঠাট্টা
কের বলল, 40 “তুিম না মিন্দর েভেঙ্গ আবার তা িতন িদেনর মেধয্ ৈতরী করেত পার! তাহেল এখন
িনেজেক রক্ষা কর৷ তুিম যিদ ঈশ্বেরর পুত্র হও তেব কু্রশ েথেক েনেম এস৷”

41 েসইভােবই প্রধান যাজকরা, বয্বস্থার িশক্ষকরা ও ইহুদী েনতারা িবদ্রূপ কের তঁােক বলেত লাগেলন,
42 “এ েলাক েতা অপরেক রক্ষা করত, িকন্তু এ িনেজেক বঁাচােত পাের না! ও েতা ইস্রােয়েলর রাজা,
তাহেল এখন ও কু্রশ েথেক েনেম আসুক, তাহেল আমরা ওর ওপর িবশ্বাস করব৷ 43ঐ েলাকিট ঈশ্বেরর
ওপর িবশ্বাস কের৷ যিদ িতিন চান, তেব ওেক এখনই রক্ষা করুন, কারণ ও েতা বেলেছ, �আিম ঈশ্বেরর
পুত্র৷� ” 44 তঁার সেঙ্গ েয দুজন দসুয্েক কু্রেশ েদওয়া হেয়িছল, তারাও েসইভােবই তঁােক িবদ্রূপ করেত
লাগল৷

যীশুর মৃতুয্
(মাকর্ 15:33-41; লূক 23:44-49; েযাহন 19:28-30)

45 েসই িদন দুপুর বােরাটা েথেক েবলা িতনেট পযর্ন্ত সমস্ত েদশ অন্ধকাের েঢেক রইল৷ 46প্রায় িতনেটর
সময় যীশু খুব েজাের বেল উঠেলন, “এিল, এিল লামা শবক্তানী?” যার অথর্, “ঈশ্বরআমার, ঈশ্বরআমার,
তুিম েকন আমায় তয্াগ কেরছ?”✡

47 যঁারা েসখােন দঁািড়েয়িছল, তােদর মেধয্ কেয়কজন একথা শুেন বলেত লাগল, “ও এলীয়েক
ডাকেছ৷”

48 তােদর মেধয্ একজন তখনই েদৗেড় িগেয় একটা স্পঞ্জ িকছুটা িসরকায় ডুিবেয় িদেয় একটা নেলর
মাথায় েসটা লািগেয় তা যীশুর মুেখ তুেল ধের তােক েখেত িদল৷ 49 িকন্তু অনয্রা বলেত লাগল, “েছেড়
দাও, েদিখ এলীয় ওেক রক্ষা করেত আেসন িক না?”

50 পের যীশু আর একবার খুব েজাের িচৎকার কের প্রাণ তয্াগ করেলন৷
51সেঙ্গ সেঙ্গ মিন্দেরর মেধয্কার েসই ভারী পদর্ াটা ওপর েথেক নীচ পযর্ন্ত িচের দুভাগ হেয় েগল, পৃিথবী

েকঁেপ উঠল, বড় বড় পাথেরর চঁাই েফেট েগল, 52 সমািধগুহাগুিল খুেল েগল, আর মারা িগেয়িছেলন
✡ 27:46: উদৃ্ধিত গীত 22:1
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এমন অেনক ঈশ্বেরর েলােকর েদহ পুনরুিত্থত হল৷ 53 যীশুর পুনরুত্থােনর পর এরা কবর েছেড় পিবত্র
নগর েজরুশােলেম িগেয় বহুেলাকেক েদখা িদেয়িছেলন৷

54 কু্রেশর পােশ শতপিত ও তার সেঙ্গ যঁারা যীশুেক পাহারা িদিচ্ছল, তারা ভূিমকম্প ও অনয্ সব ঘটনা
েদেখ ভীষণ ভয় েপেয় বলল, “সতয্ই ইিন ঈশ্বেরর পুত্র িছেলন৷”

55 েসখােন বহু স্ত্রীেলাক িছেলন, যঁারা দূের দঁািড়েয় সব িকছু েদখিছেলন৷ এই মিহলারা গালীল েথেক
যীশুর েদখােশানার জনয্ তঁার সেঙ্গ এেসিছেলন৷ 56 তঁােদর মেধয্ িছেলন মগ্দলীনী মিরয়ম, যােকাব ও
েযােষেফর মা মিরয়ম আর যােকাব ও েযাহেনর† মা৷

যীশুর সমািধ
(মাকর্ 15:42-47; লূক 23:50-56; েযাহন 19:38-42)

57 সন্ধয্া েনেম আসেছ এমন সময় আিরমািথয়ার েযােষফ নােম এক ধনী বয্িক্ত েজরুশােলেম এেলন;
িতিনও যীশুর একজন অনুগামী িছেলন৷ 58 পীলােতর কােছ িগেয় েযােষফ যীশুর েদহটা চাইেলন৷ তখন
পীলাত তােক তা িদেত হুকুম করেলন৷ 59 েযােষফ েদহিট িনেয় পিরষ্কার একটা কাপেড় জড়ােলন৷
60 তারপর েসই েদহটা িনেয় িতিন িনেজর জনয্ পাহােড়র গােয় েয নতুন সমািধগুহা েকেট েরেখিছেলন,
তােত রাখেলন৷ পের েসই সমািধর মুখ বন্ধ করেত বড় একটা পাথর গিড়েয় িনেয় িগেয় তা বন্ধ কের িদেয়
চেল েগেলন৷ 61 মিরয়ম মগ্দলীনী ও েসই অনয্ মিরয়ম কবেরর সামেন বেস রইেলন৷

যীশুর সমািধগুহা পাহারা েদওয়া হল
62 পেরর িদন, যখন শুক্রবার েশষ হল, অথর্াৎ প্রস্তুিত পেবর্র পেরর িদন, প্রধান যাজকরা ও ফরীশীরা

িগেয় পীলােতর সেঙ্গ েদখা করল৷ 63 তারা বলল, “হুজুর, আমােদর মেন পড়েছ েসই প্রতারক তঁার
জীবনকােল বেলিছল, �আিম িতনিদন পের মৃতুয্ েথেক পুনরুিত্থত হব৷� 64 তাই আপিন হুকুম িদন েযন
িতন িদন কবরটা পাহারা েদওয়া হয়, তা না হেল ওর িশষয্রা হয়েতা এেস েদহটা চুির কের িনেয় িগেয়
বলেব, িতিন মৃতুয্ েথেক পুনরুিত্থত হেয়েছন; তাহেল প্রথমটার েচেয় েশষ ছলনাটা আেরা খারাপ হেব৷”

65 পীলাত তােদর বলেলন, “েতামােদর কােছ পাহারা েদবার েলাক আেছ, েতামরা িগেয় যত ভালভােব
পােরা পাহারা েদবার বয্বস্থা কর৷” 66 তখন তারা সকেল িগেয় কবেরর মুেখর েসই পাথররািশর উপর
সীলেমাহর করল ও েসখােন একদল প্রহরী েমাতােয়ন কের সমািধিট সুরিক্ষত রাখার বয্বস্থা করল৷

28
মৃতুয্ েথেক যীশুর পুনরুত্থােনর সংবাদ
(মাকর্ 16:1-8; লূক 24:1-12; েযাহন 20:1-10)

1 িবশ্রামবােরর েশেষ সপ্তােহর প্রথম িদন, অথর্াৎ, বিববার খুব েভাের মগ্দলীনী মিরয়ম ও অনয্ মিরয়ম
কবরটা েদখেত এেলন৷

2তখন হঠাৎ ভীষণ ভূিমকম্প হল, কারণ প্রভুর একজন স্বগর্দূত স্বগর্ েথেক েনেম এেস েসই পাথরখানা
সমািধগুহার মুখ েথেক সিরেয় িদেলন ও তার ওপের বসেলন৷ 3 তঁার েচহারা িবদুয্ত ঝলেকর মেতা উজ্জ্বল
ও তঁার েপাশাক তুষারশুভ্র৷ 4 তঁার ভেয় পাহারাদাররা কঁাপেত কঁাপেত মড়ার মেতা হেয় েগল৷

5 েসই স্বগর্দূত ঐ স্ত্রীেলাকেদর বলেলন, “েতামরা ভয় েপও না, আিম জািন েতামরা, যঁােক কু্রেশ
িদেয়িছেল তঁােক খঁুজছ৷ 6 িকন্তু িতিন এখােন েনই৷ িতিন েযমন বেলিছেলন, েতমিন পুনরুিত্থত হেয়েছন৷
এস, েযখােন তঁােক শুইেয় রাখা হেয়িছল তা েদখ; 7 আর তাড়াতািড় িগেয় তঁার িশষয্েদর বল, �িতিন
মৃতেদর মধয্ েথেক পুনরুিত্থত হেয়েছন৷ িতিন েতামােদর আেগ আেগ গালীেল যােচ্ছন, েতামরা তঁােক
েসখােন েদখেত পােব৷� ” আিম েতামােদর েয কথা বললাম তা মেন েরেখা৷

8তখন েসই স্ত্রীেলােকরা তাড়াতািড় কবেরর কাছ েথেক চেল েগেলন৷ তঁারা খুব ভয় েপেয় িগেয়িছেলন,
তবু তঁােদর মন আনেন্দ ভের িগেয়িছল, তঁারা যীশুর িশষয্েদর একথা বলার জনয্ েদৗড়ােলন৷ 9 হঠাৎ যীশু
তঁােদর সেঙ্গ সাক্ষাৎ কের বলেলন, “শুেভচ্ছা নাও!” তখন তঁারা যীশুর কােছ িগেয় তঁার পা জিড়েয় ধের
† 27:56: আক্ষিরক অেথর্, “িসবিদেয়র েছেলেদর েবাঝােনা হেয়েছ৷”
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তঁােক প্রণাম করেলন৷ 10 যীশু তঁােদর বলেলন, “ভয় কেরা না, েতামরা যাও, আমার ভাইেদর িগেয় বল,
তারা েযন গালীেল যায়, েসখােনই আমার েদখা পােব৷”

ইহুদী েনতােদর কােছ সংবাদ এল
11 েসই মিহলারা যখন যািচ্ছেলন, তখন েসই পাহারাদারেদর কেয়কজন শহের িগেয় যা যা ঘেটিছল তা

প্রধান যাজকেদর বলল৷ 12 প্রধান যাজকরা ইহুদী েনতােদর সেঙ্গ েদখা কের একটা ফিন্দ আঁটেলা৷ তারা
েসই পাহারাদারেদর অেনক টাকা িদেয় বলল, 13 “েতামরা েলাকেদর বেলা আমরা রােত যখন ঘুমািচ্ছলাম
েসই সময় যীশুর িশষয্রা এেস তঁার েদহটা চুির কের িনেয় েগেছ৷ 14আর একথা যিদ রাজয্পােলর কােন
যায়, আমরা তঁােক েবাঝাব আর েতামােদর ঝােমলার হাত েথেক দূের রাখব৷” 15 তারা েসই টাকা িনেয়
তােদর েযমন বলেত েশখােনা হেয়িছল েতমনই বলল৷ ইহুদীেদর মেধয্ আজও এই গল্পটাই প্রচিলত আেছ৷

িশষয্েদর সেঙ্গ যীশু কথা বলেলন
(মাকর্ 16:14-18; লূক 24:36-49; েযাহন 20:19-23; েপ্রিরত 1:6-8)

16 এবার েসই এগােরা জন িশষয্ গালীেল িফের িগেয় যীশু তঁােদর েযমন বেলিছেলন েসই মেতা েসই
পবর্েত েগেলন৷ 17 তঁারা যীশুেক েদেখ ভুিমষ্ঠ হেয় তঁােক প্রণাম করেলন৷ তেব তঁােদর কেয়কজেনর মেধয্
সেন্দহ েদখা িদল, 18 তখন যীশু কােছ এেস তােদর বলেলন, “স্বেগর্ ও পৃিথবীেত পূণর্ ক্ষমতা ও কতৃ্তর্ ত্ব
আমােক েদওয়া হেয়েছ৷ 19 তাই েতামরা যাও, েতামরা িগেয় সকল জািতর মানুষেক আমার িশষয্ কর৷
িপতা, পুত্র ও পিবত্র আত্মার নােম বািপ্তস্ম দাও৷ 20আিম েতামােদর েযসব আেদশ িদেয়িছ, েসসব তােদর
পালন করেত েশখাও আর েদখ যুগান্ত পযর্ন্ত প্রিতিদন আিম সবর্দাই েতামােদর সেঙ্গ সেঙ্গ আিছ৷”
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মাকর্ িলিখতসুসমাচার

যীশুর আগমেনর প্রস্তুিত
(মিথ 3:1-12; লূক 3:1-9, 15-17; েযাহন 1:19-28)

1 ঈশ্বর পুত্র যীশু খ্রীেষ্টর সুসমাচােরর সুচনা: 2 ভাববাদী িযশাইয়র পুস্তেক েযমন েলখা আেছ,

“েশান! আিম িনেজর সহায়েক েতামার আেগ পাঠােবা৷
েস েতামার জনয্ পথ প্রস্তুত করেব৷” মালািখ 3:1

3 “মরুপ্রান্তের একজেনর রব েঘাষণা করেছ,
�েতামরা প্রভুর জনয্ পথ প্রস্তুত কর,

তঁার জনয্ পথ সরল কর৷� ” িযশাইয় 40:3
4 তাই বািপ্তস্মদাতা েযাহন এেলন, িতিন মরুপ্রান্তের েলাকেদর বািপ্তস্ম* িদিচ্ছেলন৷ িতিন প্রচার

কেরিছেলন েযন েলােকরা পােপর ক্ষমা পাবার জনয্ মন-েফরায় ও বািপ্তস্ম েনয়৷ 5 তােত িযহূিদয়া ও
েজরুশােলেমর সমস্ত মানুষ তঁার কােছ েযেত শুরু করল৷ তারা িনেজর িনেজর পাপ স্বীকার কের যদর্ ন
নদীেত তঁার কােছ বাপ্তাইজ হেত লাগল৷

6 েযাহন উেটর েলােমর ৈতরী কাপড় পরেতন৷ তঁার েকামের চামড়ার েকামর বন্ধনী িছল এবং িতিন
পঙ্গপাল ও বনমধু েখেতন৷

7 িতিন প্রচার করেতন, “আমার পের এমন একজন আসেছন, িযিন আমার েথেক শিক্তমান, আিম নীচু
হেয় তঁার পােয়র জুেতার িফেত েখালার েযাগয্ নই৷ 8আিম েতামােদর জেল বাপ্তাইজ করলাম িকন্তু িতিন
েতামােদর পিবত্র আত্মায় বাপ্তাইজ করেবন৷”

যীশুর বািপ্তস্ম
(মিথ 3:13-17; লূক 3:21-22)

9 েসই সময় যীশু গালীেলর নাসরৎ েথেক এেলন আর েযাহন তঁােক যদর্ ন নদীেত বাপ্তাইজ করেলন৷
10 জল েথেক ওঠার সেঙ্গ সেঙ্গ িতিন েদখেলন, আকাশ দুভাগ হেয় েগল এবং পিবত্র আত্মা কেপােতর
মেতা তঁার ওপর েনেম আসেছন৷ 11আর স্বগর্ েথেক এই রব েশানা েগল, “তুিমই আমার িপ্রয় পুত্র৷ আিম
েতামােত খুবই সন্তুষ্ট৷”

যীশুর পরীক্ষা
(মিথ 4:1-11; লূক 4:1-13)

12 এরপরই আত্মা যীশুেক প্রান্তের িনেয় েগেলন৷ 13 েসখােন িতিন চিল্লশ িদন িছেলন, েসই সময়
শয়তান তঁােক প্রলুদ্ধ করিছল৷ িতিন বনয্ পশুেদর সেঙ্গ থাকেতন আর স্বগর্দূতরা এেস তঁার েসবা করেতন৷

গালীেল যীশুর কাজ শুরু
(মিথ 4:12-17; লূক 4:14-15)

* 1:4: বািপ্তস্ম গ্রীক শেব্দর অথর্ জেল েডাবােনা অথর্াৎ স্নান করােনা৷
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14 েযাহন কারাগাের বন্দী হবার পর যীশু গালীেল েগেলন; আর েসখােন িতিন ঈশ্বেরর সুসমাচার প্রচার
করেলন৷ 15 যীশু বলেলন, “সময় এেস েগেছ; ঈশ্বেরর রাজয্ খুব কােছ৷ েতামরা পােপর পথ েথেক মন
েফরাও এবং ঈশ্বেরর সুসমাচাের িবশ্বাস কর৷”

যীশু িকছু িশষয্ মেনানীত করেলন
(মিথ 4:18-22; লূক 5:1-11)

16 গালীল হ্রেদর পাশ িদেয় েযেত েযেত যীশু িশেমান এবং তার ভাই আিন্দ্রয়েক হ্রেদ জাল েফলেত
েদখেলন, কারণ তঁারা মাছ ধরেতন৷ 17 যীশু তঁােদর বলেলন, “ওেহ েতামরা আমার সেঙ্গ এস, আিম
েতামােদর মাছ নয়, ঈশ্বেরর জনয্ মানুষ ধরেত েশখাব৷” 18 আর তখনই িশেমান এবং আিন্দ্রয় তঁােদর
জাল েফেল েরেখ যীশুেক অনুসরণ করেলন৷

19এরপর িতিন িকছুটা দূর গালীল হ্রেদর পাশ িদেয় এিগেয় েগেল িসবিদেয়র েছেল যােকাব ও তার ভাই
েযাহনেক েদখেত েপেলন৷ তঁারা তঁােদর েনৗকায় বেস জাল িঠক করিছেলন৷ 20 যীশু তঁােদর ডাকেলন,
তঁারাও সেঙ্গ সেঙ্গ তঁােদর বাবা িসবিদয়েক ভাড়ােট মজুরেদর সেঙ্গ েনৗকায় েরেখ যীশুর সেঙ্গ চলেলন৷

এক অশুিচ আত্মাগ্রস্ত েলােকর আেরাগয্লাভ
(লূক 4:31-37)

21 এরপর তঁারা কফরনাহূম শহের েগেলন৷ পরিদন শিনবার সকােল, অথর্াৎ িবশ্রামবাের িতিন সমাজ-
গৃেহ িগেয় েলাকেদর িশক্ষা িদেত শুরু করেলন৷ 22 যীশুর িশক্ষা শুেন সবাই আশ্চয্র্য় হেলন, কারণ িতিন
বয্বস্থার িশক্ষেকর মেতা নয় িকন্তু সমূ্পণর্ কতৃ্তর্ ত্ব সম্পন্ন বয্িক্তর মেতাই িশক্ষা িদেতন৷ 23 েসই সমাজ-গৃেহ
হঠাৎ অশুিচ আত্মায় পাওয়া এক বয্িক্ত েচঁিচেয় বলল, 24 “েহ নাসরতীয় যীশু! আপিন আমােদর কােছ
িক চান? আপিন িক আমােদর ধ্বংস করেত এেসেছন? আিম জািন আপিন েক, আপিন ঈশ্বেরর েসই
পিবত্র বয্িক্ত!”

25 িকন্তু যীশু তােক ধমক িদেয় বলেলন, “চুপ কর! এই েলাকটার েভতর েথেক েবিরেয় এেসা!”
26 সেঙ্গ সেঙ্গ েসই অশুিচ আত্মা ঐ েলাকটােক দুমেড় মুচেড় প্রচণ্ড েজাের িচৎকার কের েলাকিটর মেধয্
েথেক েবিরেয় এল৷

27এেত প্রেতয্েক অবাক হেয় িনেজেদর মেধয্ বলাবিল করেত লাগল, “এ িক বয্াপার? এটা িক একটা
নতুন িশক্ষা? সমূ্পণর্ কতৃ্তর্ েত্বর সেঙ্গ িতিন িশক্ষা েদন, এমনিক অশুিচ আত্মােদর আেদশ কেরন এবং তারা
তঁার আেদশ মােন৷” 28আর গালীেলর সমস্ত অঞ্চেল তঁার কথা ছিড়েয় পড়ল৷

যীশু বহুেলাকেক সুস্থ করেলন
(মিথ 8:14-17; লূক 4:38-41)

29 তখন যীশু ও তঁার িশষয্রা সমাজ-গৃহ েছেড় যােকাব এবং েযাহনেক সেঙ্গ িনেয় েসাজা িশেমান
এবং আিন্দ্রেয়র বািড়েত েগেলন৷৷ 30 েসখােন িশেমােনর শাশুড়ী জ্বের শযয্াশায়ী িছেলন৷ তঁারা সেঙ্গ সেঙ্গ
িশেমােনর শাশুড়ীর জ্বেরর কথা যীশুেক বলেলন৷ 31 যীশু তঁার কােছ েগেলন এবং তঁার হাত ধের উিঠেয়
বসােলন, সেঙ্গ সেঙ্গ তঁার জ্বর েছেড় েগল এবং িতিন তঁােদর েসবা করেত লাগেলন৷

32 সূযর্ অস্ত যাওয়ার পর সেন্ধয্ হেল, েলােকরা অেনক অসুস্থ ও ভূেতপাওয়া েলাকেক যীশুর কােছ
িনেয় এল৷ 33আর শহেরর সমস্ত েলাক েসই বািড়র দরজায় জমা হল৷ 34 িতিন বহু অসুস্থ েরাগীেক নানা
প্রকার েরাগ েথেক সুস্থ করেলন এবং েলাকেদর মেধয্ েথেক বহু ভূত তাড়ােলন৷ িকন্তু িতিন ভুতেদর েকান
কথা বলেত িদেলন না, কারণ তারা তঁােক িচনত৷

সুসমাচার প্রচােরর জনয্ যীশুর প্রস্তুিত
(লূক 4:42-44)

35 পেরর িদন েভার হবার আেগ, রাত থাকেত থাকেত িতিন বািড় েথেক েবিরেয় পড়েলন আর িনজর্ ন
স্থােন িগেয় প্রাথর্নায় কাটােলন৷ 36 িশেমান ও তঁার সঙ্গী যঁারা যীশুর সেঙ্গ িছেলন, তঁােক খঁুজেত েবিরেয়
পড়েলন৷ 37 পের যীশুেক েদখেত েপেয় বলেলন, “সবাই আপনার েখঁাজ করেছ৷”
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38 িকন্তু িতিন তােদর বলেলন, “চল, আমরা অনয্ শহের যাই৷েযন েসখােনও আিম প্রচার করেত পাির,
কারণ েসই জনয্ই আিম এেসিছ৷” 39 তাই িতিন সমস্ত গালীল প্রেদেশ িবিভন্ন সমাজ-গৃেহ িগেয় প্রচার
করেত ও ভূত ছাড়ােত লাগেলন৷

যীশু এক কুষ্ঠ েরাগীেক সুস্থ করেলন
(মিথ 8:1-4; লূক 5:12-16)

40একিদন এক কুষ্ঠেরাগী তঁার কােছ এেস হঁাটু েগেড় িবনীতভােব তঁার সাহাযয্ চাইল৷ েস যীশুেক বলল,
“আপিন ইেচ্ছ করেল আমােক ভাল কের িদেত পােরন৷”

41 যীশু তার প্রিত মমতায় পূণর্ হেয় হাত বািড়েয় তােক স্পশর্ কের বলেলন, “আিম তা-ই চাই, তুিম
ভাল হেয় যাও৷” 42আর সেঙ্গ সেঙ্গ তার কুষ্ঠ েরাগ তােক েছেড় েগল এবং েস সুস্থ হল৷

43 যীশু তােক তখনই িবদায় িদেলন৷ 44 িতিন তােক দৃঢ়ভােব বলেলন, “েদখ, একথা কাউেক বেলা না,
িকন্তু যাজেকর কােছ িনেজেক েদখাও এবং কুষ্ঠেরাগ েথেক সুস্থ হওয়ার জনয্ েমািশর িবধান অনুযায়ী
ঈশ্বরেক উপহার দাও, এেত সকেল জানেত পারেব েয তুিম সমূ্পণর্ সুস্থ হেয়ছ৷” 45 িকন্তু েস বাইের
িগেয় তার সুস্থ হওয়ার কথা এত েবশী প্রচার করেত ও চারিদেক বলেত লাগল েয যীশু আর প্রকােশয্
েকান শহের প্রেবশ করেত পারেলন না৷ কােজই িতিন শহেরর বাইের িনজর্ েন েথেক েগেলন আর েলাকরা
চারিদক েথেক তঁার কােছ আসেত লাগল৷

2
এক পঙু্গর আেরাগয্লাভ
(মিথ 9:1-8; লূক 5:17-26)

1কেয়কিদন পের িতিন কফরনাহূেম িফের এেল এই খবর চারিদেক ছিড়েয় পড়ল েয িতিন বািড় িফের
এেসেছন৷ 2 এর ফেল এত েলাক জড় হল েয েসখােন িতল ধারেণরও জায়গা রইল না, এমনিক দরজার
বাইেরও এতটুকু জায়গা রইল না৷ িতিন তােদর কােছ ঈশ্বেরর বাকয্ প্রচার করেত লাগেলন৷ 3 েসই সময়
চারজন েলাক খােট কের এক পঙু্গেক তঁার কােছ িনেয় এল৷ 4 তারা েসই পঙু্গ েলাকিটেক যীশুর কােছ
িনেয় েযেত পারল না, তাই যীশু েযখােন িছেলন েসখানকার ছােদর িকছু টািল খুেল ফঁাকা কের, িঠক তঁার
সামেন খািটয়া সেমত েসই পঙু্গ েলাকিটেক নািমেয় িদল৷ 5তােদর িবশ্বাস েদেখ যীশু েসই পঙু্গ েলাকিটেক
বলেলন, “বাছা, েতামার সব পােপর ক্ষমা হল৷”

6 েসখােন িকছু বয্বস্থার িশক্ষক বেস িছেলন, তঁারা মেন মেন ভাবেত লাগেলন, 7 “এ েলাকিট এমন
কথা বলেছ েকন? এ েয ঈশ্বর িনন্দা করেছ; ঈশ্বর ছাড়া আর েক পাপ ক্ষমা করেত পােরন?”

8 যীশু িনেজরআত্মায় বয্বস্থার িশক্ষকেদর মেনর কথা জানেত েপের তখনই তােদর বলেলন, “েতামরা
এসব কথা ভাবছ েকন? 9-10 েকানটা বলা সহজ, �েতামার পাপ ক্ষমা করা হল� অথবা ওঠ, েতামার খািটয়া
িনেয় চেল যাও?” িকন্তু পৃিথবীেত পাপ ক্ষমা করার ক্ষমতা েয মানবপুেত্রর আেছ এটা আিম েতামােদর
প্রমাণ কের েদব৷ তাই িতিন েসই পঙু্গ েলাকিটেক বলেলন, 11 “িম েতামায় বলিছ ওঠ! েতামার খািটয়ািট
তুেল িনেয় েতামার ঘের চেল যাও৷”

12 েস উেঠ দঁাড়াল এবং সেঙ্গ সেঙ্গ তার খািটয়ািট তুেল িনেয় সকেলর সামেন িদেয় েহঁেট েবিরেয়
েগল৷ এেত সকেল আশ্চযর্য্ হেয় ঈশ্বেরর প্রশংসা কের বলল, “এর আেগ আমরা এমন কখনও েদিখিন৷”

েলিবর যীশুেক অনুসরণ
(মিথ 9:9-13; লূক 5:27-32)

13 এরপর িতিন আবার হ্রেদর ধাের িফের েগেল, সমস্ত েলাক তঁার কােছ এল, আর িতিন তােদর িশক্ষা
িদেত লাগেলন৷ 14পের িতিন পেথ েযেত েযেত েদখেলন, এক করআদায়কারী, আলেফেয়র েছেল েলিব
কর আদােয়র ঘের বেস আেছন৷ িতিন তােক বলেলন, “এস, আমার সােথ চল৷” তা শুেন েলিব উেঠ
পড়েলন এবং যীশুর সেঙ্গ েগেলন৷
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15পের িতিন েলিবর বািড়েত এেস েখেত বসেলন, আর অেনক করআদায়কারী এবং মন্দ েলাক যীশুর
ও তঁার িশষয্েদর সেঙ্গ েখেত বসল, (কারণ তােদর মেধয্ অেনেকই তঁার অনুগামী িছল৷) 16 িকন্তু ফরীশী
দেলর বয্বস্থার িশক্ষকরা যীশুেক কর আদায়কারী ও মন্দ েলাকেদর সেঙ্গ েখেত েদেখ তঁার িশষয্েদর
বলেলন, “যীশু কর আদায়কারী ও মন্দ েলাকেদর সেঙ্গ েখেত বেসন েকন?”

17 এই কথা শুেন যীশু তােদর বলেলন, “সুস্থ েলােকর িচিকৎ সেকর প্রেয়াজন েনই, িকন্তু েরাগীেদর
জনয্ই িচিকৎসেকর প্রেয়াজন৷ আিম ধাির্মকেদর নয়, িকন্তু পাপীেদর ডাকেত এেসিছ৷”

যীশু অনয্ ধমীর্য় েনতােদর েথেক আলাদা িছেলন
(মিথ 9:14-17; লূক 5:33-39)

18 েসই সময় েযাহেনর* িশষয্রা এবং ফরীশীরা উেপাস করিছেলন৷ তাই িকছু েলাক যীশুর কােছ এেস
তঁােক বলল, “েযাহেনর এবং ফরীশীেদর িশষয্রা উেপাস কের; িকন্তু আপনার িশষয্রা উেপাস কের না
েকন?”

19 যীশু তােদর বলেলন, “বর সেঙ্গ থাকেত িক িবেয় বািড়র অিতিথরা উেপাস করেত পাের? েযেহতু
বর তােদর সেঙ্গ আেছ তাই তারা উেপাস কের না৷ 20 িকন্তু এমন সময় আসেব যখন বরেক তােদর কাছ
েথেক িনেয় যাওয়া হেব; আর েসই িদন তারা উেপাস করেব৷

21 “পুরােনা কাপেড় েকউ নতুন কাপেড়র টুকেরা িদেয় তািল েদয় না; তািল িদেল েসই নতুন কাপড়িট
পুরােনা কাপড় েথেক িঁছেড় েবিরেয় আেস আর েছঁড়া জায়গািট আেরা বড় হেয় যায়৷ 22 পুরােনা চামড়ার
থিলেত েকউ নতুন দ্রাক্ষারস ঢােল না, ঢালেল থিল েফেট যায়, তােত দ্রাক্ষারস এবং চামড়ার থিল দুেটাই
নষ্ট হেয় যায়৷ নতুন দ্রাক্ষারেসর জনয্ নতুন থিলরই প্রেয়াজন৷”

িকছু ইহুদী যীশুর সমােলাচনা করেলন
(মিথ 12:1-8; লূক 6:1-5)

23 েকান এক িবশ্রামবাের যীশু শসয্ েক্ষেত্রর মধয্ িদেয় যািচ্ছেলন; আর তঁার িশেষয্রা েযেত েযেত
শেসয্র শীষ িঁছেড় িঁছেড় খািচ্ছেলন৷ 24 এেত ফরীশীরা তঁােক বলল, “েদখ, িবশ্রামবাের েতামার িশেষয্রা
এমন কাজ েকন করেছ, যা করা উিচত নয়?”

25 িতিন তােদর বলেলন, “দায়ূদ ও তঁার সঙ্গীরা খাবােরর অভােব কু্ষধাতর্ হেয় িক কেরিছেলন েতামরা
িক পড় িন? 26অিবয়াথর যখন প্রধান যাজক িছেলন েসই সময় দায়ূদ েকমন কের ঈশ্বেরর গৃেহ িগেয় েয
রুিট যাজক ছাড়া অনয্ আর কােরা খাওয়া িবিধ-সম্মত িছল না, তা িনেজ েখেয়িছেলন ও তঁার সঙ্গীেদর
খাইেয়িছেলন?”

27 যীশু তােদর আেরা বলেলন, “মানুেষর জনয্ই িবশ্রামবােরর সৃষ্টি হেয়েছ, িকন্তু িবশ্রামবােরর জনয্
মানুষ সৃষ্ট হয়িন৷ 28 তাই মানবপুত্র† িবশ্রামবােররও প্রভু৷”

3
এক পঙু্গ েলােকর আেরাগয্লাভ
(মিথ 12:9-14; লূক 6:6-11)

1আবার িতিন সমাজ-গৃেহ েগেলন৷ েসখােন একটা েলাক িছল, যার একটা হাত পঙু্গ হেয় িগেয়িছল৷
2 িতিন েলাকিটেক সুস্থ কেরন িক না, তা েদখার জনয্ িকছু েলাক তঁার িদেক নজর রাখল, যােত তঁার েদাষ
ধরেত পাের৷ 3 যীশু েসই েলাকিটেক, যার হাত পঙু্গ হেয় েগেছ তােক বলেলন, “সকেলর সামেন এেস
দঁাড়াও৷”

4পের িতিন তােদর বলেলন, “িবশ্রামবাের েলােকর উপকার, না ক্ষিত করা, েকানিট িবিধসম্মত? জীবন
রক্ষা করা না জীবন নষ্ট করা, েকানিট িবিধসম্মত?” িকন্তু তারা চুপ কের থাকল৷

* 2:18: েযাহন বািপ্তস্মদাতা েযাহন িযিন যীশুরআগমেণর িবষেয় ইহুদীেদর কােছ প্রচার কেরিছেলন৷ মাকর্ 1:4-8 † 2:28: মানবপুত্র
যীশু, দািনেয়ল 7:13-14 খ্রীেষ্টর এ আেরক নাম, যােক ঈশ্বর তঁার েলাকেদর উদ্ধার করার জনয্ মেনানীত কেরিছেলন৷
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5 তখন িতিন কু্রদ্ধ দৃষ্টিেত তােদর চািরিদেক তাকােলন এবং তােদর কেঠার মেনর জনয্ দুঃখ প্রকাশ
কের েসই েলাকিটেক বলেলন, “েতামার হাত বাড়াও৷” েস তার হাত বািড়েয় িদেল তার হাত ভাল হেয়
েগল৷ 6ফরীশীরা েবিরেয় িগেয় সেঙ্গ সেঙ্গ েহেরাদীয়েদর সােথ যীশুর িবরুেদ্ধ ষড়যন্ত্র করেত লাগল, েয
েকমন কের তঁােক হতয্া করেত পাের৷

বহু মানুষ যীশুর অনুগামী হেলন
7 যীশু তঁার িশষয্েদর িনেয় গালীল হ্রেদর িদেক েগেলন৷ গালীল, িযহূিদয়া, েজরুশােলম, ইেদাম এমন

িক যদর্ ন নদীর অপর পাের েসার ও সীেদান েথেক বহুেলাক তঁােদর িপছেন িপছেন এল৷ 8 িতিন েয সমস্ত
অেলৗিকক কাজ কেরিছেলন তা শুেন এই িবশাল জনতা তঁার কােছ এেসিছল৷

9যােত ভীেড়র চাপ তঁার ওপের না পেড়, তাই িতিন িশষয্েদর তঁার জনয্ একটা েছাট েনৗকা প্রস্তুত রাখেত
বলেলন৷ 10 িতিন বহু েলাকেক সুস্থ কেরিছেলন, তাই সমস্ত েরাগী তঁােক স্পশর্ করার জনয্ েঠলােঠিল
করিছল৷ 11অশুিচ আত্মায় পাওয়া েরাগীরা তঁােক েদখেত েপেলই তঁার পােয়র সামেন পেড় েচঁিচেয় বলত,
“আপিন ঈশ্বেরর পুত্র!” 12 িকন্তু িতিন তােদর কেঠারভােব িতরস্কার করেতন যােত তারা তঁার পিরচয় না
েদয়৷

যীশু বােরাজন েপ্রিরতেক মেনানীত করেলন
(মিথ 10:1-4; লূক 6:12-16)

13 তারপর িতিন পাহােড়র ওপের উেঠ িনেজর ইচ্ছামেতা িকছু েলাকেক কােছ ডাকেল তঁারা তঁার কােছ
এেলন৷ 14আর িতিন বােরাজনেক েপ্রিরত পেদ িনেয়াগ করেলন েযন তঁারা তঁার সােথ সােথ থােক এবং
বাকয্ প্রচােরর জনয্েযন িতিন তঁােদর পাঠােত পােরন৷ 15 তঁােদর িতিন ভূত ছাড়াবার ক্ষমতাও িদেলন৷
16 িতিন েয বােরাজনেক মেনানীত কেরন তঁােদর নাম

িশেমান যােক িতিন নাম িদেলন িপতর;
17 যােকাব িযিন িসবিদেয়র েছেল এবং যােকােবর ভাই েযাহন; (যােদর িতিন নাম িদেয়িছেলন,
েবােনরগশ যার অথর্ “েমঘধ্বিনর পুত্র৷”)

18আিন্দ্রয়,
িফিলপ,
বথর্লময়,
মিথ,
েথামা,
আলেফেয়র েছেল যােকাব,
থেদ্দয়,
েদশ-ভক্ত,* দেলর িশেমান
19 এবং িযহূদা ঈষ্কিরেয়াতীয় (েয যীশুেক শত্রুর হােত ধিরেয় িদেয়িছল৷)

েকউ েকউ বলল যীশুর মেধয্ িদয়াবল আেছ
(মিথ 12:22-32; লূক 11:14-23; 12:10)

20 িতিন ঘের িফের এেল েসখােন আবার এত েলােকর ভীড় হল, েয তঁারা েখেতও সময় েপেলন না৷
21 যীশুর বািড়র েলাকরা এইসব িবষয় জানেত েপের তঁােক বািড় িনেয় যাবার জনয্ এেলন, কারণ েলাকরা
বলিছল েয িতিন পাগল হেয় েগেছ৷

22 েজরুশােলম েথেক েয বয্বস্থার িশক্ষকরা এেসিছেলন তঁারা বলেলন, “যীশুেক েবলসবুেব েপেয়েছ,
ভুতেদর রাজার সাহােযয্ যীশু ভূত ছাড়ায়৷”

23 তখন িতিন তােদর কােছ েডেক দৃষ্টান্ত িদেয় বলেত শুরু করেলন, “েকমন কের শয়তান িনেজ
শয়তানেক ছাড়ােত পাের? 24 েকান রাজয্ যিদ িনেজর িবপেক্ষ িনেজ ভাগ হেয় যায়, তেব েসই রাজয্
িটকেত পাের না৷ 25আবার েকান পিরবাের যিদ পািরবািরক কলহ শুরু হয়, তেব েসই পিরবার এক থাকেত
* 3:18: েদশ-ভক্ত েদশ ভেক্তরা িছল ইহুদীেদর একিট রাজৈনিতক দল৷
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পাের না৷ 26 আবার শয়তান যিদ িনেজর িবরুেদ্ধই িনেজ দঁাড়ায় তেব েসও িটকেত পাের না, তার েশষ
হেবই৷

27 “েকউই একজন শিক্তশালী মানুেষর বািড়েত ঢুেক তার দ্রবয্ লুঠ করেত পাের না, যিদ না েস েসই
শিক্তশালী েলাকিটেক আেগ বঁােধ৷ আর বঁাধার পরই েস তার ঘর লুঠ করেত পাের৷

28 “আিম েতামােদর সিতয্ বলিছ, মানুষ েয সমস্ত পাপ এবং ঈশ্বেরর িনন্দা কের েসই সমস্ত পােপর
ক্ষমা হেত পাের; 29 িকন্তু যিদ েকউ পিবত্র আত্মার িনন্দা কের তেব তার ক্ষমা েনই, তার পাপ িচরস্থায়ী৷”

30 িতিন এইসব কথা বয্বস্থার িশক্ষকেদর বলেলন,কারণ তারা বেলিছল, তঁােকঅশুিচআত্মায় েপেয়েছ৷

যীশুর অনুগামীরাই তঁার যথাথর্ পিরবার
(মিথ 12:46-50; লূক 8:19-21)

31 েসই সময় তঁার মা ও ভাইরা তঁার কােছ এেলন এবং বাইের দঁািড়েয় তঁারা যীশুেক েলাক মারফত্
েডেক পাঠােলন৷ 32 তখন তঁার চারিদেক ভীড় কের েয েলাকরা বেসিছল, তারা তঁােক বলল, “েদখুন,
আপনার মা, ভাই ও েবােনরা আপনার জনয্ বাইের অেপক্ষা করেছন৷”

33 তার উত্তের িতিন তােদর বলেলন, “েক আমার মা? আমার ভাইরা বা কারা?” 34 যঁারা তঁােক িঘের
বেসিছল তােদর িদেক তািকেয় িতিন বলেলন, “এরাই আমার মা ও ভাই৷ 35 েয েকউ ঈশ্বেরর ইচ্ছা পালন
কের, েসই আমার মা, ভাই ও েবান৷”

4
একজন চাষীর বীজ েবানার কািহনী
(মিথ 13:1-9; লূক 8:4-8)

1 পের আবার িতিন হ্রেদর ধাের েলাকেদর কােছ িশক্ষা িদেত লাগেলন৷ তােত এত েলাক তঁার কােছ
জেড়া হল েয, িতিন একটা েনৗকায় উেঠ বসেলন আর হ্রেদর পােড় সমস্ত েলাকরা এেস ভীড় করল৷
2 তখন দৃষ্টােন্তর মাধয্েম িতিন তােদর উেদ্দেশয্ িশক্ষা িদেত লাগেলন, বলেলন,

3 “েশান! এক চাষী বীজ বুনেত েগল৷ 4 েবানার সময় কতকগুেলা বীজ পেথর পােশ পড়ল, তােত
পািখরা এেস তা েখেয় েফলল৷ 5 আবার কতকগুেলা বীজ পাথুের জিমেত পড়ল, েসখােন েবশী মািট
িছল না৷ েবশী মািট না থাকােত খুব তাড়াতািড় বীজ েথেক অঙু্কর েবর হল: 6 িকন্তু সূযর্ ওঠার সােথ সােথ
অঙু্করগুেলা শুিকেয় েগল, কারণ এর েশকড় গভীের িছল না৷ 7 কতকগুেলা বীজ কঁাটােঝােপর মেধয্
িগেয় পড়ল, কঁাটাবন েবেড় িগেয় চারাগাছগুেলােক বাড়েত িদল না, ফেল েস গােছ েকান ফল হল না৷
8কতকগুেলা বীজ ভাল জিমেত পড়ল এবং তার েথেক অঙু্কর েবর হল, আর তা েবেড় ফল িদল৷ যা েবানা
হেয়িছল তার িত্রশ গুণ, ষাট গুণ ও একেশা গুণ ফল িদল৷”

9 িতিন তােদর বলেলন, “যার েশানার মত কান আেছ েস শুনুক৷”

যীশু েকন দৃষ্টান্তমূলক কািহনীর বয্বহার করেলন
(মিথ 13:10-17; লূক 8:9-10)

10পের যখন িতিন একা িছেলন, তঁার িশেষয্রা েসই বােরাজন েপ্রিরেতর সােথ তঁােক তঁার দৃষ্টােন্তর অথর্
িজজ্ঞাসা করেলন৷

11তখন িতিন তঁােদর বলেলন, “ঈশ্বেরর রােজয্র িনগূঢ়তত্ত্ব েতামােদর বলা হেয়েছ; িকন্তু যঁারা ঈশ্বেরর
রােজয্র বাইেরর েলাক তােদর কােছ সব িকছুই দৃষ্টােন্তর মাধয্েম বলা হেচ্ছ৷ 12 যােত,

�তারা েদখেব িকন্তু উপলিদ্ধ করেত পারেব না৷
তারা শুনেব অথচ বুঝেব না,

পােছ তারা িফের আেস ও তােদর ক্ষমা করা যায়৷� ” িযশাইয় 6:9-10
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যীশু বীজ েবানার দৃষ্টান্ত বয্াখয্া করেলন
(মিথ 13:18-23; লূক 8:11-15)

13 িতিন তােদর বলেলন, “েতামরা িক এই দৃষ্টােন্তর অথর্ বুঝেত পার না? তেব েকমন কের অনয্ সব
দৃষ্টান্ত বুঝেব? 14 েসই চাষী হল েসই েলাক, েয ঈশ্বেরর িশক্ষা মানুেষব কােছ িনেয় যায়৷ 15 িকছু েলাক
েসই পেথর পােশ পড়া বীেজর মেতা, যােদর মেধয্ ঈশ্বেরর িশক্ষা েবানা যায়, আর তারা েশানার সেঙ্গ সেঙ্গ
শয়তান এেস তােদর মন েথেক েয িশক্ষা েবানা হেয়িছল তা িনেয় যায়৷

16 “িকছু েলাক েসই পাথুের জিমেত পড়া বীেজর মেতা, যঁারা িশক্ষা েশানার সােথ সােথ তা আনেন্দ
গ্রহণ কের৷ 17 িকন্তু তােদর হৃদেয়র গভীের মূল যায় না, তারা অল্প সময় িস্থর থােক৷ েসই িশক্ষা গ্রহেণর
জনয্ েযই তােদর ওপর কষ্ট অথবা তাড়না আেস, অমিন তারা েসই পথ েছেড় েদয়৷

18 “িকছু েলাক েসই কঁাটােঝােপ েবানা বীেজর মেতা যারা িশক্ষা েশােন, 19 িকন্তু সংসােরর িচন্তা,
অেথর্র মায়া ও অনয্ানয্ িবষেয়র অিভলাষ মেনর েভতর িগেয় ঐ বাকয্ েচেপ রােখ, আর তাই তােত েকান
ফল হয় না৷

20 “আর িকছু েলাক েসই উবর্র জিমেত পড়া বীেজর মত, যারা েসই বাকয্ সকল শুেন গ্রহণ কের এবং
িত্রশ গুণ, েকউ ষাট গুণ ও েকউ শত গুণ ফল উৎপন্ন কের৷”

েতামােদর যা আেছ তা অবশয্ই বয্বহার কেরা
(লূক 8:16-18)

21 িতিন তােদর আেরা বলেলন, “প্রদীপ েজ্বেল িক েকউ ধামা চাপা িদেয় বা খােটর নীেচ রােখ?
বািতদােনর ওপের রাখবার জনয্ িক তা জ্বােল না? 22 কারণ এমন েগাপন িকছুই েনই যা প্রকাশ করা
যােব না, এমন লুকােনা িকছু েনই যা প্রকাশ হেব না৷ 23 যিদ েতামােদর কান থােক তেব েশান! 24 তারপর
িতিন তােদর বলেলন, েতামরা যা শুনছ েসই িবষেয় মেনােযাগ দাও৷ েয দঁািড়পাল্লায় তুিম মাপেব েসই
দঁািড়পাল্লায় েতামােদর জনয্ও েমেপ েদওয়া হেব, এমনিক আেরা েবশী েদওয়া হেব৷ 25কারণ যার আেছ
তােক আেরা েদওয়া হেব; আর যার েনই তার যা আেছ তাও তার কাছ েথেক েকেড় েনওয়া হেব৷”

যীশু বীেজর দৃষ্টান্তমূলক কািহনী বয্বহার করেলন
26 িতিন আেরা বলেলন, “ঈশ্বেরর রাজয্ এইরকম, একজন েলাক জিমেত বীজ ছড়াল৷ 27পের েস িদন

রাত ঘুিমেয় েজেগ উঠল; ইিতমেধয্ ঐ বীজ েথেক অঙু্কর হল ও বাড়েত লাগল; েকমন কের বাড়েছ েস
তা জানল না৷ 28জিমেত িনেজ েথেক চারা গাছ বড় হেত লাগল৷ প্রথেম অঙু্কর, তারপর শীষ এবং শীেষর
মেধয্ সমূ্পণর্ শসয্ দানা হল৷ 29 েসই ফসল পাকেল পের েস সােথ সােথ কােস্ত লাগাল কারণ ফসল কাটার
সময় হেয়েছ৷”

ঈশ্বেরর রাজয্ সরেষ দানার মেতা
(মিথ 13:31-32, 34-35; লূক 13:18-19)

30 যীশু বলেলন, “আমরা িকেসর সােথ ঈশ্বেরর রােজয্র তুলনা করব? েকান্ দৃষ্টােন্তর সাহােযয্ই বা
তা েবাঝাব? 31 এটা হল সরেষ দানার মেতা, েসই বীজ মািটেত েবানার সময় মািটর সমস্ত বীেজর মেধয্
সবেচেয় েছাট; 32 িকন্তু েরাপণ করা হেল তা বাড়েত বাড়েত সমস্ত চারাগােছর েথেক বড় হেয় ওেঠ এবং
তােত লম্বা লম্বা ডালপালা গজায় যােত পািখরা তার ছাযার নীেচ বাসা বঁাধেত পাের৷”

33 এইরকম আরও অেনক দৃষ্টােন্তর সাহােযয্ িতিন তােদর কােছ িশক্ষা িদেতন; িতিন তােদর েবাঝবার
ক্ষমতা অনুসাের িশক্ষা িদেতন৷ 34 দৃষ্টান্ত ছাড়া তােদর িকছুই বলেতন না; িকন্তু িশষয্েদর সেঙ্গ একা থাকার
সময়, িতিন তােদর সমস্ত িকছু বুিঝেয় বলেতন৷

যীশু ঝড় থামােলন
(মিথ 8:23-27; লূক 8:22-25)

35 ঐিদন সেন্ধয্ হেল িতিন িশষয্েদর বলেলন, “চল, আমরা হ্রেদর ওপাের যাই৷” 36 তখন তঁারা
েলাকেদর িবদায় িদেয়, িতিন েনৗকায় েয অবস্থায় বেসিছেলন, েতমিনভােবই তঁােক সেঙ্গ িনেয় েগেলন,
েসখােন আরও েনৗকা তােদর সেঙ্গ িছল৷ 37 েদখেত েদখেত প্রচণ্ড ঝড় উঠল এবং েঢউগুেলা েনৗকায়
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এমন আছেড় পড়েত লাগল েয েনৗকা জেল ভের উঠেত লাগল৷ 38 েসইসময় যীশু েনৗকার িপছন িদেক
বািলেশ মাথা িদেয় ঘুেমািচ্ছেলন৷ তঁারা তঁােক জািগেয় বলেলন, “গুরু, আপনার িক িচন্তা হেচ্ছ না েয
আমরা সকেল ডুবেত বেসিছ?”

39 তখন িতিন েজেগ উেঠ ঝড়েক ধমক িদেলন ও সমুদ্রেক বলেলন, “থাম! শান্ত হও!” সেঙ্গ সেঙ্গ
ঝড় েথেম েগল, আর সবিকছু শান্ত হল৷

40 তখন িতিন তােদর বলেলন, “েতামরা এত ভীতু েকন? েতামােদর িক এখনও িবশ্বাস হয় িন?”
41 িকন্তু িশষয্রা আরও ভয় েপেয় পরস্পেরর মেধয্ বলাবিল করেত লাগেলন, “ইিন তেব েক? এমন

িক ঝড় এবং সমুদ্রও এঁর কথা েশােন৷”

5
যীশু একজন অশুিচ আত্মায় পাওয়া েলাকেক সুস্থ করেলন
(মিথ 8:28-34; লূক 8:26-39)

1 এরপর যীশু এবং তঁার িশষয্রা হ্রেদর ওপাের েগরােসনীেদর েদেশ এেলন৷ 2 িতিন েনৗকা েথেক
নামার সােথ সােথ একিট েলাক কবরস্থান েথেক তঁার সামেন এল, তােক অশুিচ আত্মায় েপেয়িছল৷ 3 েস
কবরস্থােন বাস করত, েকউ তােক েশকল িদেয়ও েবঁেধ রাখেত পারত না৷ 4 েলােক বারবার তােক েবড়ী ও
েশকল িদেয় বঁাধত; িকন্তু েস েশকল িঁছেড় েফলত এবং েবড়ী েভেঙ্গ টুকেরা করত, েকউ তােক বশ করেত
পারত না৷ 5 েস রাত িদন সব সময় কবরখানা ও পাহািড় জায়গায় থাকত এবং িচৎকার কের েলাকেদর
ভয় েদখাত এবং ধারােলা পাথর িদেয় িনেজেক ক্ষত-িবক্ষত করত৷

6 েস দূর েথেক যীশুেক েদেখ ছুেট এেস প্রণাম করল৷ 7-8আর খুব েজাের েচঁিচেয় বলল, “েহ ঈশ্বেরর
সবেচেয় মহান পুত্র যীশু, আপিন আমায় িনেয় িক করেত চান? আিম আপনােক ঈশ্বেরর িদিবয্ িদিচ্ছ,
আমােক যন্ত্রণা েদেবন না!” কারণ িতিন তােক বেলিছেলন, “ওেহ অশুিচ আত্মা, এই েলাকিট েথেক
েবিরেয় যাও৷”

9 িতিন তােক িজেজ্ঞস করেলন, “েতামার নাম িক?”
েস তঁােক বলল, “আমার নাম বািহনী, কারণ আমরা অেনেক আিছ৷” 10 তখন েস যীশুর কােছ িমনিত

করেত লাগল, েযন িতিন তােদর েসই অঞ্চল েথেক তািড়েয় না েদন৷
11 েসখােন পবর্েতর পােশ একদল শুেয়ার চরিছল, 12 আর তারা (অশুিচ আত্মারা) যীশুেক অনুনয়

কের বলল, “আমােদর এই শুেয়ােরর পােলর মেধয্ ঢুকেত হুকুম িদন৷” 13 িতিন তােদর অনুমিত িদেল
েসই অশুিচ আত্মারা বাইের এেস শুেয়ারেদর মেধয্ ঢুেক পড়ল৷ তােত েসই শুেয়ােরর পাল, কমেবশী
দুহাজার শুেয়ার েদৗেড় ঢালু পাড় িদেয় হ্রেদ িগেয় পড়ল এবং ডুেব মরল৷

14 তখন যারা শুেয়ারগুেলােক চরািচ্ছল তারা পািলেয় েগল এবং শহের ও খামার বািড়গুিলেত িগেয়
খবর িদল৷ তখন িক হেয়েছ তা েদখার জনয্ েলাকরা এল৷ 15তারা যীশুর কােছ এেস েদখল, েসই অশুিচ
আত্মায় পাওয়া েলাকিট, যােক ভূেত েপেয়িছল, েস কাপড় পের সমূ্পণর্ সুস্থ অবস্থায় বেস আেছ৷ তােত
তারা ভয় েপল, 16 আর যঁারা ঐ অশুিচ আত্মায় পাওয়া েলাকিটর ও শুেয়ােরর পােলর ঘটনা েদেখিছল
তারা সমস্ত ঘটনা যা ঘেটিছল তা বলল৷ 17 তখন তারা যীশুেক অনুনয় কের তােদর অঞ্চল েছেড় চেল
েযেত বলল৷

18 পের িতিন েনৗকায় উঠেছন, এমন সময় েয েলাকিটেক ভূেত েপেয়িছল, েস তঁােক অনুনয় কের
বলল, েযন েস তঁার সেঙ্গ থাকেত পাের৷ 19 িকন্তু যীশু তােক অনুমিত িদেলন না, বরং বলেলন, “তুিম
েতামার পিরবার ও বনু্ধবান্ধবেদর কােছ িফের যাও আর ঈশ্বর েতামার জনয্ যা যা কেরেছন ও েতামার প্রিত
েয দয়া েদিখেয়েছন তা তােদর বুিঝেয় বল৷”

20 তখন েস চেল েগল এবং প্রভু তার জনয্ যা যা কেরেছন, তা িদকাপিল অঞ্চেল প্রচার করেত লাগল,
তােত সকেল অবাক হেয় েগল৷

মৃত বািলকার জীবন লাভ ও অসুস্থ স্ত্রীেলােকর আেরাগয্ লাভ
(মিথ 9:18-26; লূক 8:40-56)
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21পের যীশু েনৗকায় আবার হ্রদ পার হেয় অনয্ পােড় এেল অেনক েলাক তঁার কােছ ভীড় করল৷ িতিন
হ্রেদর তীেরই িছেলন৷ 22 আর সমাজগৃেহর েনতােদর মেধয্ যায়ীর নােম এক বয্িক্ত এেস তঁােক েদেখ
তঁার পােয় পড়েলন 23 এবং অেনক অনুনয় কের তঁােক বলেলন, “আমার েমেয় মর মর, আপিন এেস
েমেয়িটর ওপর হাত রাখুন যােত েস সুস্থ হয় ও বঁােচ৷”

24 তখন িতিন তার সেঙ্গ েগেলন৷ বহুেলাক তঁার েপছন েপছন চলল, আর তঁার চারিদেক েঠলােঠিল
করেত লাগল৷

25 একিট স্ত্রীেলাক বােরা বছর ধের রক্তস্রাব েরােগ ভুগিছল৷ 26 অেনক িচিকৎসেকর সাহাযয্ িনেয়
এবং সবর্স্ব বয্য় কেরও এতটুকু ভাল না হেয় বরং আেরা অসুস্থ হেয় পেড়িছল৷

27 েস যীশুর িবষয় শুেন ভীেড়র মেধয্ তঁার িপছন িদেক এেস তঁার েপাশাক স্পশর্ করল৷ 28 েস মেন
মেন েভেবিছল, “যিদ েকবল তঁার েপাশাক ছঁুেত পাির, তেবই আিম সুস্থ হব৷” 29 আর সেঙ্গ সেঙ্গ তঁার
রক্তস্রাব বন্ধ হল এবং েস তার শরীের অনুভব করল েয েসই েরাগ েথেক সুস্থ হেয়েছ৷ 30 যীশু সেঙ্গ সেঙ্গ
বুঝেত পারেলন েয তঁার মধয্ েথেক শিক্ত েবর হেয়েছ৷ তাই ভীেড়র মেধয্ মুখ িফিরেয় বলেলন, “েক
আমার েপাশাক স্পশর্ কেরেছ?”

31 তঁার িশেষয্রা তঁােক বলেলন, “আপিন েদখেছন, েলাকরা আপনার ওপের েঠলােঠিল কের পড়েছ,
তবু বলেছন, �েক আমােক স্পশর্ করল?� ”

32 িকন্তু েয এই কাজ কেরেছ, তােক েদখবার জনয্ িতিন চারিদেক েদখেত লাগেলন৷ 33 তখন েসই
স্ত্রীেলাকিট ভেয় কঁাপেত কঁাপেত তার প্রিত িক করা হেয়েছ তা জানােত তঁার পােয় পড়ল এবং সমস্ত সিতয্
কথা তঁােক বলল৷ 34 তখন যীশু তােক বলেলন, “েতামার িবশ্বাস েতামােক ভাল কেরেছ, শািন্তেত চেল
যাও ও েতামার েরাগ েথেক সুস্থ থাক৷”

35 িতিন এই কথা বলেছন, েসই সময় সমাজগৃেহর েনতা যায়ীেরর বািড় েথেক েলাক এেস বলল,
“আপনার েমেয় মারা েগেছ, গুরুেক আর কষ্ট েদবার েকান কারণ েনই৷”

36 িকন্তু যীশু তােদর কথায় কান না িদেয় যায়ীরেক বলেলন, “ভয় কেরা না, েকবল িবশ্বাস রােখা৷”
37আর িতিন িপতর, যােকাব ও যােকােবর ভাই েযাহনেক ছাড়া আর কাউেক িনেজর সেঙ্গেযেত িদেলন

না৷ 38পের তারা সমাজগৃেহর েনতার বািড়েত এেস েদখেলন েসখােন েগালমাল হেচ্ছ, েকউ েকউ েশােক
িচৎকার কের কঁাদেছ ও িবলাপ করেছ৷ 39 িতিন িভতের িগেয় তােদর বলেলন, “েতামরা েগালমাল করছ
ও কঁাদছ েকন? েমেয়িট েতা মের িন, েস ঘুিমেয় আেছ৷” 40 এেত তারা তঁােক উপহাস করল৷
িকন্তু িতিন সকলেক বাইের বার কের িদেয়, েমেয়িটর বাবা, মা ও িনেজর িশষয্েদর িনেয় েযখােন

েমেয়িট িছল েসখােন েগেলন৷ 41আর েমেয়িটর হাত ধের বলেলন, “টািলথা কুমী!” যার অথর্ “খুকুমিন,
আিম েতামােক বলিছ ওঠ!” 42 েমেয়িট সেঙ্গ সেঙ্গ উেঠ েহঁেট েবড়ােত লাগল৷ তার বয়স তখন বােরা
বছর িছল৷ তাই েদেখ তারা সকেল খুব আশ্চযর্য্ হেয় েগল৷ 43 পের িতিন তােদর এই দৃঢ় আেদশ িদেলন
যােত েকউ এটা জানেত না পাের; আর েমেয়িটেক িকছু েখেত িদেত বলেলন৷

6
যীশু িনেজর শহের েগেলন
(মিথ 13:53-58; লূক 4:16-30)

1 পের যীশু তঁার িশষয্েদর িনেয় েসখান েথেক িনেজর শহের চেল এেলন৷ 2 এরপর িতিন িবশ্রামবাের
সমাজ-গৃেহ িশক্ষা িদেত লাগেলন; আর সমস্ত েলাক তঁার িশক্ষা শুেন আশ্চযর্য্ হল৷ তারা বলল, “এ েকাথা
েথেক এ সমস্ত িবজ্ঞতা অজর্ ন করল? এ িক কের এমন িবজ্ঞতার সেঙ্গ কথা বেল? িক কেরই বা এইসব
অেলৗিকক কাজ কের? 3 এ েতা েসই ছুেতার িমিস্ত্র এবং মিরয়েমর েছেল; যােকাব, েয়ািস, িযহূদা ও
িশেমােনর ভাই; তাই নয় িক? আর এর েবােনরা িক আমােদর মেধয্ েনই?” এইসব িচন্তা তােদর মাথায়
আসায় তারা তঁােক গ্রহণ করেত পারল না৷

4তখন যীশু তােদর বলেলন, “িনেজর শহর ও িনেজর আত্মীয় স্বজন এবং পিরজনেদর মেধয্ ভাববাদী
সম্মািনত হন না৷” 5 িতিন েসখােন েকান অেলৗিকক কাজ করেত পারেলন না৷ শুধু কেয়কজন েরাগীর
ওপর হাত েরেখ তােদর সুস্থ করেলন৷ 6 তারা েয তঁার ওপর িবশ্বাস করল না, এেত িতিন আশ্চযর্য্ হেয়
েগেলন৷ এর পের িতিন চারিদেক গ্রােম গ্রােম ঘুের িশক্ষা িদেলন৷
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যীশু তঁার িশষয্েদর প্রচাের পাঠােলন
(মিথ 10:1, 5-15; লূক 9:1-6)

7 পের িতিন েসই বােরাজনেক েডেক দুজন দুজন কের তঁােদর পাঠােত শুরু করেলন এবং তঁােদর
অশুিচ আত্মার ওপের ক্ষমতা দান করেলন৷ 8 িতিন তঁােদর আেদশ িদেলন েযন তঁারা পেথ চলবার জনয্
একটা লািঠ ছাড়া আর িকছু সেঙ্গ না েনয় এবং রুিট, থেল এমনিক েকামরবন্ধনীেত েকান টাকাপয়সা
িনেতও বারণ করেলন৷ 9 তেব বলেলন, পােয় জুেতা পরেব িকন্তু েকান বাড়িত জামা েনেব না৷ 10 িতিন
আরও বলেলন, েতামরা েয েকান শহের েয বািড়েত ঢুকেব, েসই শহর না ছাড়া পযর্ন্ত েসই বািড়েত েথেকা৷
11 যিদ েকান শহেরর েলাক েতামােদর গ্রহণ না কের বা েতামােদর কথা না েশােন তেব েসখান েথেক চেল
যাবার সময় তােদর উেদ্দেশয্ সােক্ষয্র জনয্ িনেজর িনেজর পােয়র ধূেলা েসখােন েঝেড় েফেলা৷

12 পের তঁারা িবিভন্ন জায়গায় ছিড়েয় পড়েলন, প্রচার করেত আরম্ভ করেলন এবং েলাকেদর মন-
েফরােত বলেলন৷ 13 তঁারা অেনক ভূত ছাড়ােলন ও অেনক েলাকেক েতল মািখেয় সুস্থ করেলন৷

েহেরাদ ভাবেলন যীশুই েযাহন
(মিথ 14:1-12; লূক 9:7-9)

14 যীশুর সুনাম চারিদেক এমন ছিড়েয় পেড়িছল, েয রাজা েহেরাদও* েস কথা শুনেত েপেলন৷
িকছু েলাক বলল, “বািপ্তস্মদাতা েযাহন েবঁেচ উেঠেছন, আর েসইজনয্ই িতিন এইসব অেলৗিকক কাজ
করেছন৷”

15 িকন্তু েকউ েকউ বলল, “িতিন এলীয়৷”†
আবার েকউ েকউ বলল, “িতিন প্রাচীনকােলর েকান ভাববাদীর মেতাই একােলর একজন ভাববাদী৷”
16 িকন্তু েহেরাদ তঁার কথা শুেন বলেলন, “উিন েসই েযাহন, যঁার মাথা েকেট েফলার িনেদর্ শ িদেয়িছলাম,

িতিনই আবার েবঁেচ উেঠেছন৷”

বািপ্তষ্মদাতা েযাহেনর মৃতুয্
17 েহেরাদ িনেজর ভাই িফিলেপর স্ত্রী েহেরািদয়ােক িবেয় কেরিছেলন, েসই জনয্ িনেজর েলাক পািঠেয়

েযাহনেক েগ্রপ্তার কের কারাগাের েরেখিছেলন৷ 18কারণ েযাহন েহেরাদেক বেলিছেলন, “ভাইেয়র স্ত্রীেক
িনেজর কােছ রাখা িঠক নয়৷” 19 েহেরািদয়া রােগ েযাহনেক েমের েফলেত েচেয়িছল, িকন্তু পাের িন৷
20 কারণ েহেরাদ েযাহনেক ধাির্মক এবং পিবত্র েলাক েজেন ভয় করেতন, েসইজেনয্ িতিন তঁােক রক্ষা
করেতন৷ তঁার কথা শুেন িতিন অতয্ন্ত িবচিলত হেতন তবুও তঁার কথা শুনেত ভালবাসেতন৷

21 েশষ পযর্ন্ত েহেরািদয়া যা েচেয়িছেলন েসই সুেযাগ এেস েগল৷ েহেরাদ তঁার জন্মিদেন প্রাসােদর
উচ্চপদস্থ কমর্চারী, েসনাবািহনীর অধয্ক্ষ ও গালীেলর গনয্মানয্ নাগিরকেদর জনয্ ৈনশেভােজরআেয়াজন
করেলন; 22আর েহেরািদয়ার েমেয় এেস রাজা ও িনমিন্ত্রত অিতিথেদর নাচ েদিখেয় মুগ্ধ করল৷
রাজা েসই েমেয়েক বলেলন, “আমােক বল তুিম িক চাও? তুিম যা চাইেব তা-ই েদব৷” 23 িতিন শপথ

কের আেরা বলেলন, “আমার কােছ যা চাইেব আিম তাই েদব, এমনিক অেধর্ক রাজয্ও েদব৷”
24 তােত েস েবিরেয় িগেয় তার মােক িজজ্ঞাসা করল, “আিম িক চাইব?”
েস বলল, “বািপ্তস্মদাতা েযাহেনর মাথা৷”
25 েমেয়িট তাড়াতািড় রাজার কােছ িফের েগল এবং বলল, “আমার ইচ্ছা েয, আপিন বািপ্তস্মদাতা

েযাহেনর মাথািট এেন এখনই থালায়় কের আমােক িদন৷”
26 তােত রাজা েহেরাদ দুঃখ েপেলন: িকন্তু িনেজর শপেথর জনয্ এবং েভাজসভার অিতিথেদর জনয্

িতিন েমেয়েক েফরােত চাইেলন না৷ 27তাই রাজা সেঙ্গ সেঙ্গ একজন েসনােক েযাহেনর মাথা েকেট িনেয়
আসেত পাঠােলন৷ েস কারাগাের িগেয় তঁার িশরেশ্ছদ করল, 28এবং থালায়় কের মাথািট িনেয় েমেয়িটেক
িদল, েমেয়িট তা তার মােক িদল৷ 29 এই সংবাদ শুেন েযাহেনর িশষয্রা এেস, তঁার েদহিটেক িনেয় িগেয়
কবর িদেলন৷

যীশু পঁাচ হাজােরর েবশী েলাকেক খাওয়ােলন
(মিথ 14:13-21; লূক 9:10-17; েযাহন 6:1-14)

* 6:14: েহেরাদ েহেরাদ আিন্তপস৷ মহান েহেরাদ পুত্র, গালীল এবং েপিরর শাসনকতর্ া৷ † 6:15: এলীয় যীশুর জেন্মর 850 বছর
পূেবর্র এক ভাববাদী প্রচারক৷ িযিন মানুেষর কােছ ঈশ্বেরর প্রিতিনিধ িহসােব কথা বেলিছেলন৷
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30 এরপর েয েপ্রিরতেদর যীশু প্রচার করেত পািঠেয়িছেলন, তঁারা যীশুর কােছ িফের এেস যা িকছু
কেরিছেলন ও যা িকছু িশক্ষা িদেয়িছেলন েস সব কথা তঁােক জানােলন৷ 31 তখন িতিন তঁােদর বলেলন,
“েতামরা েকান িনজর্ ন স্থােন িগেয় একটু িবশ্রাম কর৷” কারণ এত েলাক যাতায়াত করিছল েয তঁােদর
খাবার সময় হিচ্ছল না৷

32 তাই তঁারা েনৗকা কের েকান িনজর্ ন স্থােন চলেলন৷ 33 িকন্তু েলাকরা তঁােদর েযেত েদখল এবং
অেনেক তঁােদর িচনেত পারল, তাই সমস্ত শহর েথেক েলােকরা বার হেয় িকনারা ধের েদৗেড় তঁােদর
আেগ েসখােন েপৗছঁল৷ 34 যীশু েনৗকা েথেক বাইের েবিরেয় বহু েলাকেক েদখেত েপেলন, তঁার প্রােণ
তােদর জনয্ খুবই দয়া হল; কারণ তােদর পালকহীন েমষপােলর মেতা েদখািচ্ছল৷ তখন িতিন তােদর
অেনক িবষেয় িশক্ষা িদেত লাগেলন৷

35 েসই িদন েবলা প্রায় েশষ হেয় এেল যীশুর িশষয্রা এেস তঁােক বলেলন, “এটা িনজর্ ন স্থান এবং
সন্ধয্াও ঘিনেয় এল৷ 36 এেদর িবদায় করুন; যােত এরা আশপােশর গ্রােম িগেয় খাবার িকনেত পাের৷”

37 িকন্তু যীশু তঁােদর বলেলন, “েতামরাই ওেদর েখেত দাও৷”
তঁারা যীশুেক বলেলন, “এেতা েলাকেক রুিট িকেন খাওয়ােত েগেল েতা দুেশা দীনার লাগেব৷”
38 িতিন তঁােদর বলেলন, “েতামােদর কােছ কখানা রুিট আেছ খঁুেজ েদখ৷”
39 তঁারা েদেখ বলেলন, “আমােদর কােছ পঁাচখানা রুিট ও দুেটা মাছ আেছ৷” তখন িতিন প্রেতয্কেক

সবুজ ঘােসর উপর বিসেয় িদেত বলেলন৷ 40 তঁারা শ� শ� জন এবং পঞ্চাশ পঞ্চাশ জন কের সাির সাির
বেস পড়ল৷

41 তখন িতিন েসই পঁাচটা রুিট ও দুেটা মাছ িনেয় স্বেগর্র িদেক তািকেয় ঈশ্বরেক ধনয্বাদ জািনেয়
রুিটগুেলােক টুকেরা টুকেরা কের িশষয্েদর হােত িদেয় েলাকেদর িদেত বলেলন৷আর েসই দুেটা মাছেকও
টুকেরা টুকেরা কের সকলেক ভাগ কের িদেলন৷

42 তারা সকেল তৃিপ্তর সেঙ্গ েখল৷ 43 আর যা পেড় রইল েসই সমস্ত টুকেরা রুিট ও মােছ বােরািট
টুকির ভির্ত্ত হেয় েগল৷ 44 যত পুরুষ েসিদন েখেয়িছল, তারা সংখয্ায় পঁাচ হাজার িছল৷

যীশু জেলর উপর িদেয় হঁাটেলন
(মিথ 14:22-33; েযাহন 6:16-21)

45 পের িতিন তঁার িশষয্েদর েনৗকায় উেঠ তঁার আেগ ওপাের ৈবৎৈসদােত েপৗছঁােত বলেলন, েসই
সময় িতিন েলােকেদর িবদায় িদিচ্ছেলন৷ 46 েলােকেদর িবদায় কের িতিন প্রাথর্না করবার জনয্ পাহােড়
চেল েগেলন৷

47 সন্ধয্াকােল েনৗকািট হ্রেদর মাঝখােন িছল এবং িতিন একা ডাঙ্গায় িছেলন৷ 48 িতিন েদখেলন েয
িশষয্রা বাতােসর িবরুেদ্ধ খুব কেষ্টর সেঙ্গ দঁাড় েটেন চেলেছন৷ খুব েভার েবলা প্রায় িতনেট ও ছটার
মেধয্ িতিন হ্রেদর জেলর উপর িদেয় েহঁেট তােদর কােছ এেলন৷ িতিন তঁােদর পাশ কািটেয় এিগেয় েযেত
চাইেলন৷ 49 িকন্তু হ্রেদর উপর িদেয় তঁােক হঁাটেত েদেখ তঁারা ভাবেলন ভূত, আর এই েভেব তঁারা েচঁিচেয়
উঠেলন৷ 50 কারণ তঁারা সকেলই তঁােক েদেখ ভয় েপেয়িছেলন; িকন্তু যীশু সেঙ্গ সেঙ্গ তঁােদর বলেলন,
“সাহস কেরা! ভয় কেরা না, এেতা আিম!” 51 পের িতিন তােদর েনৗকায় উঠেল ঝড় েথেম েগল৷ তােত
তঁারা আশ্চযর্য্ হেয় েগেলন৷ 52কারণ এর আেগ তঁারা পঁাচটা রুিটর ঘটনার অথর্ বুঝেত পােরন িন, তঁােদর
মন কেঠার হেয় পেড়িছল৷

যীশু বহুেলাকেক সুস্থ করেলন
(মিথ 14:34-36)

53 পের তঁারা হ্রদ পার হেয় িগেনষরত্ প্রেদেশ এেস েনৗকা বঁাধেলন৷ 54 িতিন েনৗকা েথেক নামেল
েলাকরা তঁােক িচেন েফলল৷ 55 তারা ঐ এলাকার সমস্ত অঞ্চেল চারিদেক েদৗড়ােদৗিড় কের অসুস্থ
েলাকেদর খািটয়া কের তঁার কােছ িনেয় আসেত লাগল৷ 56গ্রােম, শহের বা পাড়ায় েযখােন িতিন েযেতন,
েসখােন েলােকরা অসুস্থ েরাগীেদর এেন বাজােরর মেধয্ জেড়া করত৷ তারা িমনিত করত েযন শুধু যীশুর
কাপেড়র ঝালর স্পশর্ করেত পাের৷ আর যারা তঁার কাপড় স্পশর্ করত তারা সকেলই সুস্থ হেয় েযত৷
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7
মানুষ িনয়ম ৈতরী কের বেল ঈশ্বেরর িনয়ম
(মিথ 15:1-20)

1কেয়কজন ফরীশী ও বয্বস্থার িশক্ষক েজরুশােলম েথেক যীশুর কােছ এেলন৷ 2 তঁারা েদখেলন েয,
তঁার কেয়কজন িশষয্ হাত না ধুেয় খাবার খােচ্ছন৷ 3 ফরীশী সম্প্রদােয়র েলােকরা এবং সমস্ত ইহুদীরা
প্রাচীন রীিত অনুসাের ভাল কের হাত না ধুেয় খাবার েখেতা না৷ 4আর বাজার েথেক েকান িকছু িকনেল তা
িবেশষভােব না ধুেয় েখেতা না৷ আরও বহু প্রাচীন রীিত নীিত তারা েমেন চলত, েযমন পানপাত্রিট, কলসী
ও িপতেলর নানা পাত্র েধাওয়া ইতয্ািদ৷

5 েসই ফরীশীরা ও বয্বস্থার িশক্ষকরা যীশুেক িজজ্ঞাসা করেলন, “আপনার িশষয্রা প্রাচীন রীিতনীিত
অনুসাের চেল না, তারা হাত না ধুেয় তােদর খাবার খায়, এর কারণ িক?”

6 যীশু তঁােদর বলেলন, “ভণ্ডরা, ভাববাদী িযশাইয় েতামােদর িবষেয় িঠকই বেলেছন, েযমন েলখা
আেছ,

�এই েলােকরা মুেখই শুধু আমােক সম্মান কের,
িকন্তু তােদর মন আমার েথেক অেনক দূের থােক৷

7 এরা অনথর্ক আমার উপাসনা কের৷
কারণ এরা মানুেষর ৈতরী রীিত-নীিত ঈশ্বেরর আেদশ বেল েলাকেদর িশক্ষা েদয়৷� িযশাইয় 29:13

8 েতামরা ঈশ্বেরর আেদশ অমানয্ কের মানুেষর প্রচিলত প্রথা পালন কের থােকা৷”
9 যীশু তােদর আেরা বলেলন, “েতামরা িনেজেদর ঐিতহয্ বজায় রাখার জনয্ খুব বুিদ্ধ খািটেয় ঈশ্বেরর

আেদশ অমানয্ করছ৷ 10 েমািশ বেলেছন, �তুিম িনেজর বাবা, মােক সম্মান কেরা,�✡ আর �েয েলাকিট
বাবা িকংবা মােয়র িনন্দা করেব তার মৃতুয্দণ্ড হেব৷�✡ 11 িকন্তু েতামরা বল েলাকিট যিদ তার বাবা-মােক
বেল, �আিম যা িকছু িদেয় েতামােদর উপকার করেত পারতাম, তা ঈশ্বরেক উৎসগর্ কেরিছ,� 12 তখন
এমন েলাকেক েতামরা বাবা বা মােয়র জনয্ িকছুই করেত দাও না৷ 13ঈশ্বেরর বাকয্ েতামােদর বংশানুক্রেম
পালন করা ঐিতহয্ দ্বারা েতামরা িনষ্ফল কর৷”

14 িতিন সমস্ত েলাকেক আবার তঁার কােছ েডেক বলেলন, “েতামরা সকেল আমার কথা েশান এবং
েবাঝ৷ 15 মানুেষর বাইের এমন িকছু েনই যা েভতের িগেয় তােক কলুিষত করেত পাের িকন্তু যা যা মানুেষর
েভতর েথেক েবেরায় েসটাই মানুষেক কলুিষত কের৷” 16 *

17পের িতিন েলাকেদর েছেড় বািড়েত ঢুকেল, তঁার িশষয্রা তঁােক েসই দৃষ্টান্তিটরঅথর্ িজজ্ঞাসা করেলন৷
18 িতিন তঁােদর বলেলন, “েতামরাও িক অেবাধ? েতামরা িক েবাঝ না, বাইের েথেক যা িকছু মানুেষর
েভতের যায় তা তােক কলুিষত করেত পাের না? 19কারণ এটা তার অন্তের েযেত পাের না, পাকস্থলীেত
যায় এবং তারপর েদেহর বাইের িগেয় পেড়৷” এই কথার মাধয্েম িতিন সমস্ত খাবারেকই শুদ্ধ বলেলন৷

20 িতিন আরও বলেলন, “মানুেষর অন্তর েথেক যা বার হয়, েসটাই মানুষেক কলুিষত কের৷ 21কারণ
মানুেষর েভতর অথর্াৎ মন েথেক বার হয় কুৎ িসত িচন্তা, লালসা, চুির, খুন, 22 েযৗন পাপ, েলাভ, দুষ্টািম,
প্রতারণা, অশ্লীলতা, ঈষর্া, িনন্দা, অিভমান ও অহঙ্কার৷ 23 এই সমস্ত খারাপ িবষয় মানুেষর েভতর েথেক
বার হয় ও মানুষেক কলুিষত কের৷”

যীশু একিট অইহুদী স্ত্রীেলাকেক সাহাযয্ করেলন
(মিথ 15:21-28)

24 পের িতিন েসই স্থান েছেড় েসার অঞ্চেল িগেয় েসখােন একটা বািড়েত ঢুকেলন, আর িতিন েয
েসখােন এেসেছন েসটা েগাপন রাখেত চাইেলন: িকন্তু পারেলন না৷ 25 যীশুর আসার কথা শুেন একিট
✡ 7:10: উদৃ্ধিত যাত্রা 20:12; িদ্ব. িব. 5:16 ✡ 7:10: উদৃ্ধিত যাত্রা 21:17 * 7:16: েকান েকান গ্রীক প্রিতিলিপেত পদ
16 যুক্ত করা হেয়েছ: “েতামােদর যােদর েশানার মেতা কান আেছ তারা েশান!”
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স্ত্রীেলাক, যার েমেয়র ওপর অশুিচ আত্মা ভর কেরিছল, েস সেঙ্গ সেঙ্গ এেস যীশুর পােয় লুিটেয় পড়ল৷
26 স্ত্রীেলাকিট িছল জািতেত গ্রীক, সুরৈফনীকী৷ েস িমনিত কের যীশুেক বলল েযন িতিন তার েমেয়র
েভতর েথেক ভূতেক তািড়েয় েদন৷

27 িতিন স্ত্রীেলাকিটেক বলেলন, “প্রথেম েছেলেমেয়রা তৃপ্ত েহাক্, কারণ েছেলেমেয়েদর খাবার িনেয়
কুকুরেক খাওয়ােনা িঠক নয়৷”

28 তখন েসই স্ত্রীেলাকিট বলল, “প্রভু এটা সতয্; িকন্তু কুকুররাও েতা খাবার েটিবেলর নীেচ
েছেলেমেয়েদর েফেল েদওয়া খাবােরর টুকেরাগুেলা েখেত পায়৷”

29তখন িতিন তােক বলেলন, “তুিম ভােলাই বেলছ, বািড় যাও, িগেয় েদখ ভূত েতামার েমেয়েক েছেড়
চেল েগেছ৷”

30 তখন েস বািড় িগেয় েদখেত েপল, েমেয়িট িবছানায় শুেয় আেছ এবং ভূত তার মধয্ েথেক েবিরেয়
েগেছ৷

এক বিধেরর আেরাগয্লাভ
31 পের িতিন েসার েথেক সীেদান হেয় িদকাপিল অঞ্চেলর েভতর িদেয় গালীল হ্রেদর কােছ িফের

এেলন৷ 32 তখন িকছু েলাক একটা েবাবা কালােক তঁার কােছ এেন তঁােক তার ওপর হাত রাখেত িমনিত
করল৷

33 িতিন তঁােক ভীেড়র মেধয্ েথেক এক পােশ এেন তার দুই কােন িনেজর আঙু্গল িদেলন৷ তারপর থুথু
েফেল তার িজভ ছঁুেলন৷ 34 আর স্বেগর্র িদেক তািকেয় দীঘর্ িনঃশ্বাস েফেল বলেলন, “ইপফাথা!” যার
অথর্ “খুেল যাক!” 35 সেঙ্গ সেঙ্গ েলাকিট কােন শুনেত েপল, তার িজেভর জড়তা েকেট েগল আর েস
ভালভােবই কথা বলেত লাগল৷

36পের িতিন তােদর একথা আর কাউেক বলেত িনেষধ করেলন; িকন্তু িতিন যতই বারণ করেলন ততই
তারা আেরা েবশী কের বলেত লাগল৷ 37 যীশুর এই কাজ েদেখ তারা অতয্ন্ত আশ্চযর্য্ হেয় িগেয় বলল,
“িতিন যা িকছু কেরন তা অপূবর্৷ িতিন কালােক েশানার শিক্ত, েবাবােক কথা বলার শিক্ত েদন৷”

8
যীশু চার হাজােরর েবশী েলাকেক খাওয়ােলন
(মিথ 15:32-39)

1 েসই িদনগুিলেত আবার একবার অেনক েলােকর ভীড় হল৷ তােদর কােছ খাবার িছল না, তাই িতিন
তঁার িশষয্েদর েডেক বলেলন, 2 “এই েলাকেদর জনয্ আমার মমতা হেচ্ছ, কারণ এরা আজ িতনিদন ধের
আমার কােছ রেয়েছ, এেদর কােছ িকছু খাবার েনই৷ 3 যিদ আিম এেদর কু্ষধাতর্ ও অভুক্ত অবস্থায় বািড়
পাঠাই, তেব এরা রাস্তায় অজ্ঞান হেয় পড়েব৷ এেদর মেধয্ েকউ েকউ আবার বহু দূর েথেক এেসেছ৷”

4 তঁার িশেষয্রা এর উত্তের বলেলন, “এইজনমানবহীন জায়গায়আমরা েকাথা েথেক এতগুেলা েলােকর
খাবার েজাগাড় করব?”

5 িতিন তঁােদর িজজ্ঞাসা করেলন, “েতামােদর কখানা রুিট আেছ?”
তারা বলল, “সাতখানা৷”
6 তখন িতিন েলােকেদর মািটেত বসেত আেদশ িদেলন৷ পের েসই সাতটা রুিট তুেল িনেয় ঈশ্বরেক

ধনয্বাদ িদেয় রুিট গুেলােক টুকেরা টুকেরা কের পিরেবশেনর জনয্ িশষয্েদর হােত তুেল িদেলন৷ তঁারাও
েলাকেদর মেধয্ পিরেবশন করেলন৷ 7 তঁােদর কােছ কতগুেলা েছাট মাছ িছল; িতিন েসগুেলার জনয্ও
ঈশ্বরেক ধনয্বাদ িদেয় িশষয্েদর বলেলন এগুেলা পিরেবশন কের দাও৷

8 েলাকরা েখেয় তৃিপ্ত েপল৷ অবিশষ্ট টুকেরা িদেয় তারা সাতিট ঝুিড় ভির্ত্ত করল৷ 9 েসিদন প্রায় চার
হাজার েলাক েখেয়িছল৷ এরপর িতিন তােদর বািড় পািঠেয় িদেলন; 10 আর সেঙ্গ সেঙ্গ িতিন িশষয্েদর
িনেয় েনৗকা কের দল্মনুথা অঞ্চেল চেল এেলন৷

ফরীশীেদর যীশুেক পরীক্ষার েচষ্টা
(মিথ 16:1-4; লূক 11:16, 29)
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11পের েসখােন ফরীশীরা এেস যীশুর সেঙ্গ তকর্ জুেড় িদল৷ তঁার কােছআকাশ েথেক েকান অেলৗিকক
িচহ্ন েদখেত চাইল৷ তােদর উেদ্দশয্ িছল তঁােক পরীক্ষা করা৷ 12 তখন িতিন দীঘর্ িনঃশ্বাস েছেড় বলেলন,
“এই যুেগর েলাকরা েকন অেলৗিকক িচহ্ন েদখেত চায়? আিম েতামােদর সিতয্ বলিছ েকান অেলৗিকক
িচহ্ন এই েলাকেদর েদখােনা হেব না৷” 13তখন িতিন তােদর েছেড় েনৗকা কের হ্রেদর অপর পাের েগেলন৷

ইহুদী েনতােদর সম্পেকর্ যীশুর সতকর্ বাণী
(মিথ 16:5-12)

14 িকন্তু িশেষয্রা রুিট আনেত ভুেল িগেয়িছেলন: েনৗকায় তােদর কােছ েকবল একখানা রুিট ছাড়া
আর েকান রুিট িছল না৷ 15তখন িতিন তােদর সতকর্ কের িদেয় বলেলন, “সাবধান! েতামরা েহেরাদ এবং
ফরীশীেদর খািমেরর িবষেয় সাবধান েথেকা!”

16 তখন তঁারা িনেজেদর মেধয্ আেলাচনা করেত লাগেলন, “আমােদর কােছ েকান রুিট েনই৷”
17 তঁারা যা বলেছন, তা বুঝেত েপের যীশু বলেলন, “েতামােদর রুিট েনই বেল েকন আেলাচনা করছ?

েতামরা এখনও িক েদখ না বা েবাঝ না, েতামােদর মন িক এতই কিঠন? 18 েচাখ থাকেত িক েতামরা
েদখেত পাও না? কান থাকেত িক শুনেত পাও না? আর েতামােদর িক মেনও পেড় না? 19 যখন আিম
পঁাচ হাজার েলােকর মেধয্ পঁাচিট রুিট টুকেরা কের িদেয়িছলাম: তখন েতামরা কত টুকির উদৃ্বত্ত রুিটর
টুকেরা কুিড়েয় িনেয়িছেল?”
তঁারা বলেলন, “বােরা টুকির৷”
20 যীশু আবার বলেলন, “আিম যখন সাতটা রুিট চার হাজার েলােকর মেধয্ টুকেরা কের িদেয়িছলাম

তখন কত টুকির উদৃ্বত্ত রুিটর টুকেরা েতামরা তুেল িনেয়িছেল?”
তঁারা বলেলন, “সাত টুকির৷”
21 তখন িতিন তঁােদর বলেলন, “েতামরা িক এখনও বুঝেত পারছ না?”

ৈবৎৈসদােত যীশু এক অন্ধেক দৃষ্টি িদেলন
22 তারপর তঁারা ৈবৎৈসদায় এেলন: আর েলাকরা তঁার কােছ একটা অন্ধ েলাকেক িনেয় এেস িমনিত

করল যােত িতিন তােক স্পশর্ কেরন৷ 23 তখন িতিন অন্ধ েলাকিটর হাত ধের তােক গ্রােমর বাইের িনেয়
েগেলন৷ িতিন েলাকিটর েচােখ খািনকটা থুথু লািগেয় তার ওপের হাত েরেখ িজেজ্ঞস করেলন, “তুিম িক
িকছু েদখেত পাচ্ছ?”

24 েস েচাখ তুেল েচেয় বলল, “আিম মানুষ েদখেত পািচ্ছ; গােছর মত েদখেত, তারা ঘুের েবড়ােচ্ছ৷”
25 তখন িতিন আবার তার েচােখর ওপর হাত রাখেলন৷ এইবার েলাকিট েচাখ বড় বড় কের তাকাল৷

তার দৃষ্টিশিক্ত সমূ্পণর্ভােব িফের েপল এবং সবিকছু স্পষ্টভােব েদখেত েপল৷ 26তারপর িতিন তােক বািড়
পািঠেয় িদেয় বলেলন, “এই গ্রােম েয়ও না৷”

িপতেরর স্বীকৃিত � যীশুই খ্রীষ্ট
(মিথ 16:13-20; লূক 9:18-21)

27 তারপর যীশু এবং তঁার িশষয্রা েসখান েথেক ৈকসিরযা িফিলপীয় অঞ্চেল চেল েগেলন৷ রাস্তার
মেধয্ িতিন তঁার িশষয্েদর িজজ্ঞাসা করেলন, “আিম েক, এ িবষেয় েলােকর িক বেল?”

28 তঁারা বলেলন, “অেনেক বেল আপিন বািপ্তস্মদাতা েযাহন৷ েকউ েকউ বেল, আপিন এলীয়৷ আবার
েকউ েকউ বেল, আপিন ভাববাদীেদর মেধয্ একজন৷”

29 তখন িতিন তঁােদর িজজ্ঞাসা করেলন, “িকন্তু েতামরা িক বল, আিম েক?”
িপতর তঁােক বলেলন, “আপিন েসই খ্রীষ্ট৷”
30 তখন িতিন তঁােদর সাবধান কের িদেয় বলেলন, “েতামরা এ কথা কাউেক বেলা না৷”

যীশু বলেলন তঁার মৃতুয্ অিনবাযর্
(মিথ 16:21-28; লূক 9:22-27)

31 এরপর িতিন তঁােদর এই িশক্ষা িদেত শুরু করেলন েয, মানবপুত্রেক অেনক দুঃখ েভাগ করেত হেব
এবং বয়স্ক ইহুদী েনতারা, প্রধান যাজক ও বয্বস্থার িশক্ষকরা তঁােক প্রতয্াখয্ান করেব, হতয্া করেব এবং
মৃতুয্র িতনিদন পর িতিন আবার েবঁেচ উঠেবন৷ 32 এই কথা িতিন তঁােদর স্পষ্টভােব বলেলন৷
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তােত িপতর তঁােক একপােশ িনেয় িগেয় অনুেযাগ করেত লাগেলন৷ 33 িকন্তু যীশু তঁার িশষয্েদর িদেক
মুখ িফিরেয় িপতরেক ধমক িদেয় বলেলন, “আমার সামেন েথেক দূর হও, শয়তান! কারণ তুিম ঈশ্বেরর
ইচ্ছার সমাদর করছ না; তুিম মানুেষর মেতাই েভেব এই কথা বলছ৷”

34 এরপর িতিন িশষয্েদব সেঙ্গ অনয্ানয্ েলাকেদরও িনেজর কােছ েডেক বলেলন, “েকউ যিদ আমার
সেঙ্গ আসেত চায়, েস িনেজেক অস্বীকার করুক এবং তার িনেজর কু্রশ তুেল িনেয় আমার অনুসারী
েহাক্৷ 35 কারণ েকউ যিদ িনেজর প্রাণ রক্ষা করেত চায় তেব েস তা হারােব; িকন্তু েকউ যিদ আমার
এবং সুসমাচােরর জনয্ িনেজর প্রাণ হারায় তেব তার জীবন িচরস্থায়ী হেব৷ 36 মানুষ যিদ িনেজর জীবন
হািরেয় সমস্ত জগৎ লাভ কের তেব তার িক লাভ? 37 িকংবা মানুষ তার প্রােণর িবিনমেয় িক িদেত পাের?
38 েয েকউ এই বয্িভচারী ও পাপীেদর যুেগ আমােক এবং আমার িশক্ষােক লজ্জার িবষয় মেন কের,
মানবপুত্র যখন তঁার িপতার মিহমায় মিহমািন্বত হেয় পিবত্র স্বগর্দূতেদর সেঙ্গ িফের আসেবন, তখন িতিনও
েসই েলােকর িবষেয় লজ্জােবাধ করেবন৷”

9
1 িতিন তঁার িশষয্েদর বলেলন, “আিম েতামােদর সিতয্ বলিছ যারা এখােন দঁািড়েয় আেছ, তেদর মেধয্

কেয়কজন আেছ, যারা েকানমেতই মৃতুয্ েদখেব না; যতক্ষণ পযর্ন্ত ঈশ্বেরর রাজয্ মহাপরাক্রেমর সেঙ্গ
আসেত না েদেখ৷”

েমািশ ও এলীয়র সেঙ্গ যীশু
(মিথ 17:1-13; লূক 9:28-36)

2 ছিদন বােদ যীশু িপতর, যােকাব এবং েযাহনেক সেঙ্গ কের এক উঁচু পাহােড় উেঠ েগেলন৷ তঁােদর
সামেন তঁার রূপ পিরবির্তত হেয় েগল৷ 3 তঁার েপাশাক এত উজ্জ্বল ও শুভ্র হল েয পৃিথবীর েকান রজক
েসই রকম সাদা করেত পাের না৷ 4 তখন েমািশ এবং এলীয় তঁােদর সামেন এেস যীশুর সােথ কথা বলেত
শুরু করেলন৷

5 তখন িপতর যীশুেক বলেলন, “গুরুেদব, এখােন আমােদর থাকা ভাল৷ আমরা িতনিট তঁাবু ৈতরী
কির৷ একটা আপনার জনয্, একটা েমািশর জনয্ এবং একটা এলীয়র জনয্৷” 6 কারণ িক বলেত হেব তা
িতিন জানেতন না, তঁারা অতয্ন্ত ভয় েপেয় িগেয়িছেলন৷

7পের একখানা েমঘ এেস তঁােদর ছায়া িদেয় েঢেক েফলল; আর েসই েমঘ েথেক এই রব েশানা েগল,
“ইিন আমার িপ্রয় পুত্র৷ েতামরা তঁার কথা েশান৷”

8 িশেষয্রা তখনই চারিদেক তাকােলন; িকন্তু যীশু ছাড়া আর কাউেক েসখােন েদখেত েপেলন না৷
9 পাহাড় েথেক নামার সময় িতিন তঁার িশষয্েদর বলেলন, “েতামরা যা যা েদখেল তা কাউেক বেলা না

যতক্ষণ না মৃতুয্ েথেক মানবপুত্র েবঁেচ উঠেছন৷”
10 তারা েসই ঘটনার কথা িনেজেদর মেধয্ই েচেপ রাখেলন; িকন্তু ভাবেত লাগেলন, মৃতুয্ েথেক েবঁেচ

ওঠা কথািটর অথর্ িক হেত পাের৷ 11 পের িশষয্রা তঁােক িজজ্ঞাসা করেলন, “েকন বয্বস্থার িশক্ষকরা
বেলন েয প্রথেম এলীয়েক আসেত হেব?”*

12 িতিন তােদর বলেলন, “হঁয্া, এলীয় প্রথেম এেস সব িকছু পুনঃস্থাপন করেবন বেট, িকন্তু মানবপুেত্রর
িবষেয় েকন এসব েলখা হেয়েছ েয তঁােক অেনক দুঃখ েপেত হেব আর েলােক তঁােক প্রতয্াখয্ান করেব?
13 িকন্তু আিম েতামােদর বলিছ, এলীেয়র িবষেয় েযমন েলখা আেছ, েসই অনুসাের িতিন এেস েগেছন
এবং েলাকরা তঁার প্রিত যা ইেচ্ছ তাই কেরেছ৷”

অসুস্থ েছেলেক যীশুর আেরাগয্দান
(মিথ 17:14-20; লূক 9:37-43)

14পের তঁারা অনয্ িশষয্েদর কােছ এেস েদখেলন তঁােদর চারিদেকঅেনক েলাকআর বয্বস্থার িশক্ষকরা
তােদর সােথ তকর্ করেছন৷ 15 তঁােক েদখামাত্র সমস্ত েলাক অবাক হল এবং তঁার কােছ েদৗেড় িগেয় তঁােক
প্রণাম জানােত লাগল৷

16 িতিন তঁােদর িজজ্ঞাসা করেলন, “েতামরা এেদর সেঙ্গ িক িনেয় তকর্ করছ?”
* 9:11: “েকন বয্বস্থার � হেব?” দ্রষ্টবয্ মালািখ 4:5-6
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17 তােত েলােকেদর মেধয্ েথেক একজন বেল উঠল, “েহ গুরু, আমার েছেলিটেক আপনার কােছ
এেনিছলাম৷ তােক এক েবাবা আত্মায় েপেয়েছ, েস কথা বলেত পাের না৷ 18 েসই আত্মা তােক েযখােন
ধের, েসইখােন আছাড় মাের; আর তার মুেখ েফনা ওেঠ, েস দঁাত িকড়িমড় কের আর শক্ত হেয় যায়৷
আিম আপনার িশষয্েদর এই আত্মাটােক ছাড়ােত বললাম, িকন্তু তঁারা পারেলন না৷”

19 তখন যীশু তঁােদর বলেলন, “েহ অিবশ্বাসী বংশ, আমােক আর কতকাল েতামােদর সেঙ্গ থাকেত
হেব? েতামােদর িনেয় আর আিম কত ৈধযর্য্ ধরব? তােক আমার কােছ িনেয় এস৷”

20 তারা তােক তঁার কােছ িনেয় এল৷ যীশুেক েদখামাত্র েসই আত্মা েছেলিটেক মুচেড় ধরল; আর েস
মািটেত পেড় গড়াগিড় িদেত লাগল, তার মুখ িদেয় েফনা বার হিচ্ছল৷

21 তখন যীশু তার বাবােক িজেজ্ঞস করেলন, “এর কতিদন এমন হেয়েছ?”
েছেলিটর বাবা বলল, “েছেলেবলা েথেক এরকম হেয়েছ৷ 22 এই আত্মা এেক েমের েফলার জনয্

অেনকবার আগুেন ও জেল েফেল িদেয়েছ৷ আপিন যিদ িকছু করেত পােরন, তেব দয়া কের আমােদর
উপকার করুন৷”

23 যীশু তােক বলেলন, “িক বলেল, �যিদ পােরন!� েয িবশ্বাস কের তার পেক্ষ সবই সম্ভব৷”
24 সেঙ্গ সেঙ্গ েছেলিটর বাবা িচৎকার কের েকঁেদ বলল, “আিম িবশ্বাস কির! আমার অিবশ্বােসর

প্রিতকার করুন!”
25অেনক েলাক েসিদেক আসেছ েদেখ যীশু েসই অশুিচ আত্মােক ধমেক বলেলন, “েহ েবাবা কালার

আত্মা, আিম েতামােক বলিছ, এর মেধয্ আর কখনও ঢুকেব না!”
26তখন েসই আত্মা েচঁিচেয় তােক ভয়ঙ্করভােব মুচেড় িদেয় বাইের েবিরেয় েগল৷ তােত েছেলিট মড়ার

মত হেয় পড়ল, এমন িক অিধকাংশ েলাক বলল, “েস মের েগেছ৷” 27 িকন্তু যীশু তার হাত ধের তুলেল
েস উেঠ দঁাড়াল৷

28 পের যীশু বািড় িফের এেল িশষয্রা তঁােক একােন্ত িজেজ্ঞস করেলন, “আমরা েকন ঐ অশুিচ
আত্মােক তাড়ােত পারলাম না?”

29 যীশু তঁােদর বলেলন, “প্রাথর্না ছাড়া আর েকান িকছুেতই এ আত্মােক তাড়ােনা যায় না৷”

যীশু িনেজর মৃতুয্র িবষেয় বলেলন
(মিথ 17:22-23; লূক 9:43-45)

30 পের েসই স্থান েছেড় তঁারা গালীেলর মধয্ িদেয় চলেলন; আর িতিন চাইেলন না েয তঁারা েকাথায়
আেছ েসকথা অনয্ েকউ জানুক৷ 31 কারণ তখন িতিন তঁার িশষয্েদর িশক্ষা িদিচ্ছেলন৷ িতিন তঁােদর
বলেলন, “মানবপুত্রেক েলাকেদর হােত তুেল েদওয়া হেব, এবং তারা তঁােক হতয্া করেব আর মৃতুয্র
িতনিদন পের িতিন েবঁেচ উঠেবন৷” 32 িকন্তু তঁারা েসই কথা বুঝেলন না এবং এই িবষেয় তঁােক িজেজ্ঞস
করেতও ভয় েপেলন৷

যীশু বলেলন সবেচেয় েশ্রষ্ঠ েক
(মিথ 18:1-5; লূক 9:46-48)

33 এরপর তঁারা কফরনাহূেম িফের এেলন আর বািড়র েভতের িগেয় িতিন িশষয্েদর িজেজ্ঞস করেলন,
“েতামরা রাস্তায় িক আেলাচনা করিছেল?” 34 িকন্তু তঁারা চুপচাপ থাকেলন কারণ তঁােদর মেধয্ েক
সবর্ােপক্ষা েশ্রষ্ঠ এই িনেয় তকর্ চলিছল৷

35 তখন যীশু বেস েসই বােরাজন েপ্রিরতেদর েডেক বলেলন, “েকউ যিদ প্রথম হেত চায়, তেব েস
সকেলর েশেষ থাকেব এবং সকেলর পিরচারক হেব৷”

36 পের যীশু একটা িশশুেক িনেয় তঁােদর মেধয্ দঁাড় কিরেয় িদেলন এবং তােক েকােল কের তঁােদর
বলেলন, 37 “েয েকউ আমার নােম এর মেতা েকান িশশুেক গ্রহণ কের, েস আমােকই গ্রহণ কের৷ আর
েকউ যিদ আমােক গ্রহণ কের, েস আমােক নয়, িকন্তু িযিন (ঈশ্বর) আমােক পািঠেয়েছন তঁােকই গ্রহণ
কের৷”

েয েকউ আমােদর িবপেক্ষ নয় েস-ই আমােদর পেক্ষ
(লূক 9:49-50)

38 েযাহন তঁােক বলেলন, “গুরু, আমরা একিট েলাকেক আপনার নােম ভুত তাড়ােত েদেখ তােক
বারণ কেরিছলাম, কারণ েস আমােদর েলাক নয়৷”
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39 িকন্তু যীশু বলেলন, “তােক বারণ কেরা না, কারণ এমন েকউ েনই েয আমার নােম অেলৗিকক
কাজ কের সহেজ আমার িনন্দা করেত পের৷ 40 েয েকউই আমােদর িবপেক্ষ নয় েস আমােদর সপেক্ষ৷
41 েকউ যিদ খ্রীেষ্টর েলাক বেল েতামােদরেক এক ঘিট জল েদয়, আিম েতামােদর সিতয্ বলিছ, েস েকান
মেতই িনেজর পুরস্কার েথেক বিঞ্চত হেব না৷

পােপর কারণ সম্পেকর্ যীশু সাবধান কের িদেলন
(মিথ 18:6-9; লূক 17:1-2)

42 “আর এই েয সাধারণ েলাক যঁারা আমায় িবশ্বাস কের, যিদ েকউ তােদর একজনেক পােপর পেথ
িনেয় যায়, তেব েসই েলােকর গলায় একটা বড় যাতঁার পাট েবঁেধ তােক সমুেদ্র েফেল েদওয়াই তার পেক্ষ
ভাল৷ 43 েতামার হাত যিদ েতামার পােপর কারণ হয়, তেব তােক েকেট েফল, কারণ দুই হাত িনেয় নরেকর
অনন্ত আগুেন েপাড়ার েথেক বরং নুেলা হেয় জীবেন প্রেবশ করা ভাল৷ 44 † 45 েতামার পা যিদ েতামার
পােপর কারণ হয় তেব তােক েকেট েফল, কারণ দুই পা িনেয় নরেক যাওয়ার েথেক বরং েখঁাড়া হেয়
জীবেন প্রেবশ করা ভাল৷ 46 ‡ 47 আর যিদ েতামার েচাখ েতামার পােপর কারণ হয়, তেব েস েচাখেক
উপেড় েফল৷ দুেচাখ িনেয় নরেক যাওয়ার েথেক এক েচাখ িনেয় ঈশ্বেরর রােজয্ প্রেবশ করা েতামার
পেক্ষ ভাল৷ 48 নরেক েয কীট মানুষেক খায় তারা কখনও মের না এবং আগুন কখনও েনেভ না৷

49 “লবণ েদওয়ার মত প্রেতয্েকর ওপর আগুন েদওয়া হেব৷
50 “লবণ ভাল, িকন্তু লবণ যিদ লবণত্ব হারায়, তেব েকমন কের তােক েতামরা আস্বাদযুক্ত করেব?

েতামরা িনেজর িনেজর মেন লবণ রাখ এবং পরস্পর শািন্তেত থাক৷”

10
িববাহ িবেচ্ছেদর িবষেয় যীশুর িশক্ষা
(মিথ 19:1-12)

1 এরপর যীশু েসই স্থান েছেড় যদর্ ন নদীর অনয্ পােড় িযহূিদয়ার অঞ্চেল এেলন৷ আবার েলাকরা তঁার
কােছ এল এবং িতিন তঁার রীিত অনুসাের তঁােদর িশক্ষা িদেলন৷

2তখন কেয়কজন ফরীশী তঁার কােছ এেস তঁােক িজজ্ঞাসা করেলন, “একিট েলােকর পেক্ষ তার স্ত্রীেক
তয্াগ করা িক আইনত িঠক?” তঁারা তঁােক পরীক্ষা করার জনয্ই এই কথা িজজ্ঞাসা করেলন৷

3 যীশু তঁােদর প্রেশ্নর উত্তের বলেলন “এই বয্াপাের েমািশ েতামােদর িক িনেদর্ শ িদেয়েছন?”
4তারা বলেলন, “িববাহ িবেচ্ছদ পত্র িলেখ িনেজর স্ত্রীেক পিরতয্াগ করবার অনুমিত েমািশ িদেয়েছন৷”
5 যীশু তঁােদর বলেলন, “েতামােদর কিঠন মেনর জনয্ িতিন আজ্ঞা িলেখিছেলন৷ 6 িকন্তু সৃষ্টির প্রথম

েথেকই �ঈশ্বর স্ত্রী পুরুষ িহসােব তােদর ৈতরী কেরেছন৷�✡ 7 �েসইজনয্ই মানুষ তার বাবা-মােক তয্াগ
কের স্ত্রীর প্রিত আসক্ত হয়, 8আর ঐ দুজন একেদেহ পিরণত হয়৷�✡ তখন তারা আর দুজন নয়, তারা
এক৷ 9অতএব ঈশ্বর যােদর েযাগ কের িদেয়েছন, মানুষ তােদর িবিচ্ছন্ন না করুক৷”

10 তারা বািড়েত এেল িশেষয্রা তঁােক েসই িবষয় িজজ্ঞাসা করেলন৷ 11 যীশু তােদর বলেলন, “েকউ
যিদ িনেজর স্ত্রীেক তয্াগ কের অনয্ কাউেক িবেয় কের তেব েস তার িবরুেদ্ধ বয্িভচার কের৷ 12 যিদ েসই
স্ত্রীেলাকিট িনেজর স্বামীেক তয্াগ কের আর একজনেক িবেয় কের েসও বয্িভচার কের৷”

যীশু েছাট েছাট েছেলেমেয়েদর আশীবর্াদ করেলন
(মিথ 19:13-15; লূক 18:15-17)

13 পের েলাকরা েছাট েছাট েছেলেমেয়েদর তঁার কােছ িনেয় এল, েযন িতিন তােদর স্পশর্ কেরন:
িকন্তু িশষয্রা তােদর ধমক িদেলন৷ 14 যীশু তা েদেখ কু্রদ্ধ হেলন এবং তােদর বলেলন, “েছাট েছাট
েছেলেমেয়েদর আমার কােছ আসেত দাও৷ তােদর বারণ কেরা না, কারণ এেদর মত েলাকেদর জনয্ই
েতা ঈশ্বেরর রাজয্৷ 15 আিম েতামােদর সিতয্ বলিছ, েকউ যিদ েছাট েছেলেমেয়েদর মন িনেয় ঈশ্বেরর
† 9:44: মাকর্ এর িকছু গ্রীক প্রিতিলিপেত 44ক্রমসংখয্ার পদ যুক্ত করা হেয়েছ৷ এিট 48ক্রমসংখয্ার পেদর সেঙ্গ অিভন্ন৷ ‡ 9:46:
মাকর্ এর িকছু গ্রীক প্রিতিলিপেত 46 ক্রমসংখয্ার পদ যুক্ত করা হেয়েছ৷ এিট 48 ক্রমসংখয্ার পেদর সেঙ্গ অিভন্ন৷ ✡ 10:6: উদৃ্ধিত
আিদ 1:27 ✡ 10:8: উদৃ্ধিত আিদ 2:24
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রাজয্ গ্রহণ না কের, তেব েস েকানমেতই েসখােন প্রেবশ করেত পারেব না৷” 16 এরপর িতিন তােদর
েকােল িনেলন এবং তােদর ওপর হাত েরেখ আশীবর্াদ করেলন৷

একজন ধনী েলােকর যীশুেক অনুসরণ করেত অস্বীকার
(মিথ 19:16-30; লূক 18:18-30)

17 পের িতিন েবিরেয় রাস্তা িদেয় যােচ্ছন, এমন সময় একজন েলাক েদৗেড় এেস, তঁার সামেন হঁাটু
েগেড় িজেজ্ঞস করেলন, “েহ সৎ গুরু, অনন্ত জীবন লােভর জনয্ আিম িক করব?”

18তখন যীশু তােক বলেলন, “তুিম েকন আমােক সৎ বলছ? ঈশ্বর ছাড়া আর েকউই সৎ নয়৷ 19 তুিম
েতা ঈশ্বেরর সব আেদশ জােনা, �নরহতয্া েকােরা না, বয্িভচার েকােরা না, চুির েকােরা না, বাবা-মােক
সম্মান েকােরা৷� ”✡

20 েলাকিট তঁােক বলল, “েহ গুরু, েছাটেবলা েথেক এগুেলা আিম পালন কের আসিছ৷”
21 যীশু েলাকিটর িদেক সেস্নেহ তাকােলন এবং বলেলন, “একটা িবষেয় েতামার ত্রুিট আেছ৷ যাও

েতামার যা িকছু আেছ িবিক্র কর; আর েসই অথর্ গরীবেদর মেধয্ িবিলেয় দাও, তােত তুিম স্বেগর্ ধন পােব৷
তারপর এেস আমােক অনুসরণ কর৷”

22 এই কথায় েস মমর্াহত ও দুঃিখত হল এবং ম্লান মুেখ চেল েগল, কারণ তার অেনক সম্পিত্ত িছল৷
23 তখন যীশু চারিদেক তািকেয় িশষয্েদর বলেলন, “যােদর ধন আেছ তােদর পেক্ষ ঈশ্বেরর রােজয্

প্রেবশ করা খুবই দুষ্কর!”
24 িশেষয্রা তঁার কথা শুেন অবাক হেলন৷ যীশু আবার তঁােদর বলেলন, “েশান, ঈশ্বেরর রােজয্ যাওয়া

সিতয্ই কষ্টকর৷ 25 একজন ধনী েলােকর ঈশ্বেরর রােজয্ প্রেবশ করার েচেয় বরং সূেচর িছদ্র িদেয় উেটর
যাওয়া সহজ৷”

26তখন তারা আরওআশ্চযর্য্ হেয় িনেজেদর মেধয্ বলাবিল করেলন, “তেব কারা উদ্ধার েপেত পাের?”
27 তখন যীশু তােদর িদেক তািকেয় বলেলন, “এটা মানুেষর পেক্ষ অসম্ভব; িকন্তু ঈশ্বেরর পেক্ষ নয়,

কারণ সমস্ত িকছুই ঈশ্বেরর পেক্ষ সম্ভব৷”
28তখন িপতর তঁােক বলেত লাগেলন, “েদখুন! আমরা সবিকছু তয্াগ কের আপনার অনুসারী হেয়িছ৷”
29 যীশু বলেলন, “আিম েতামােদর সিতয্ বলিছ েয েকউ আমার জনয্ বা আমার সুসমাচার প্রচােরর

জনয্ বািড়ঘর, ভাইেবান, মা-বাবা, েছেলেমেয় জিমজমা েছেড় এেসেছ, 30 তার বদেল েস এই জগেত
তার শতগুণ িফের পােব৷ তােক তাড়না েভাগ করেত হেলও এই জগেত শতগুণ বািড়ঘর, ভাইেবান, মা,
েছেলেমেয় এবং জিমজমা পােব, আর পরবতীর্ যুেগ পােব অনন্ত জীবন৷ 31 িকন্তু আজ যঁারা প্রথম, এমন
অেনক েলাক েশেষ পড়েব এবং যঁারা আজ েশেষর তােদর মেধয্ অেনেক প্রথম হেব৷”

যীশু পুনরায় িনেজর মৃতুয্র িবষেয় বলেলন
(মিথ 20:17-19; লূক 18:31-34)

32 একিদন তঁারা রাস্তা িদেয় েজরুশােলেমর িদেক যােচ্ছন এবং যীশু তঁােদর আেগ আেগ চেলেছন৷
িশেষয্রা আশ্চযর্য্ হিচ্ছেলন আর তঁার সেঙ্গ যঁারা চলিছল, েসই েলােকরা ভীত হল৷ তখন িতিন আবার
েসই বােরাজন েপ্রিরতেক িনেয় িনেজর প্রিত যা যা ঘটেব তা তােদর বলেত লাগেলন৷ 33 েশান, “আমরা
েজরুশােলেম যািচ্ছ আর প্রধান যাজক এবং বয্বস্থার িশক্ষেকর হােত মানবপুত্রেক সঁেপ েদওয়া হেব তারা
তােক মৃতুয্দণ্ড েদেব এবং অইহুদীেদর হােত তুেল েদেব৷ 34 তারা িবদ্রূপ করেব, তঁার মুেখ থুথু েদেব,
তঁােক চাবুক মারেব এবং হতয্া করেব, আর িতন িদন পের িতিন আবার েবঁেচ উঠেবন৷”

যােকাব এবং েযাহেনর অনুগ্রহ িভক্ষা
(মিথ 20:20-28)

35পের িসবিদেয়র েছেল যােকাব এবং েযাহন তঁার কােছ এেস বলেলন, “েহ গুরু, আমােদর ইচ্ছা এই,
আমরা আপনার কােছ যা চাইব, আপিন আমােদর জনয্ তা করেবন৷”

36 যীশু তখন তঁােদর বলেলন, “েতামােদর ইচ্ছা িক, েতামােদর জনয্ আিম িক করব?”
37 তঁারা তঁােক বলেলন, “আমােদর এই বর দান করুন যােত আপিন মিহমািন্বত হেল আমরা একজন

আপনার ডানিদেক আর একজন বঁা িদেক বসেত পাই৷”
✡ 10:19: উদৃ্ধিত যাত্রা 20:12-16; িদ্ব. িব. 5:16-20
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38 যীশু তঁােদর বলেলন, “েতামরা জান না েতামরা িক চাইছ? আিম েয েপয়ালায় পান কির, তােত
েতামরা িক চুমুক িদেত পারেব বা আিম েয বািপ্তেস্ম বাপ্তাইজ হই তােত িক েতামরা বাপ্তাইজ হেত পারেব?”

39 তঁারা তঁােক বলেলন, “আমরা পারব!”
তখন যীশু তােদর বলেলন, “আিম েয েপয়ালায় পান কির তােত েতামরা অবশয্ই চুমুক েদেব এবং

আিম েয বািপ্তেস্ম বাপ্তাইজ হই তােত েতামরাও বাপ্তাইজ হেব৷ 40 িকন্তু আমার ডান িদেক বা বঁািদেক
বসেত েদবার অিধকার আমার েনই৷ কারা েসখােন বসেব তা আেগই িস্থর হেয় েগেছ৷”

41 এই কথা শুেন অনয্ দশ জন েযাহন ও যােকােবর প্রিত অতয্ন্ত কু্রদ্ধ হেলন৷ 42 িকন্তু যীশু তঁােদর
েডেক বলেলন, “েতামরা জান জগেতর মেধয্ যঁারা শাসনকতর্ া বেল গনয্, তারা তােদর উপর প্রভুত্ব কের
এবং তােদর মেধয্ যঁারা প্রধান, তারা তােদর উপর কতৃ্তর্ ত্ব কের৷ 43 েতামােদর েক্ষেত্র েসই রকম হেব না৷
েতামােদর মেধয্ েকউ যিদ প্রধান হেত চায়, তেব েস েতামােদর ক্রীতদাস হেব, 44 এবং েতামােদর মেধয্
েকউ যিদ প্রধান হেত চায়, েস সকেলর দাস হেব৷ 45 কারণ বাস্তেব মানবপুত্রও েসবা েপেত আেসন
িন, িতিন অেনয্র েসবা করেতই এেসেছন এবং অেনক মানুেষর মুিক্তপণ িহসােব িনেজর জীবন িদেত
এেসেছন৷”

অেন্ধর দৃষ্টিলাভ
(মিথ 20:29-34; লূক 18:35-43)

46তারপর তঁারা িযরীেহােত এেলন৷ িতিন যখন িনেজর িশষয্েদর এবং বহুেলােকর সােথ িযরীেহা েছেড়
যািচ্ছেলন, েসই সময় পেথর ধাের তীমেয়র েছেল বরতীময় নােম এক অন্ধ িভখারী বেসিছল৷ 47 েস যখন
শুনেত েপল েয উিন নাসরতীয় যীশু, তখন েচঁিচেয় বলেত লাগল, “েহ যীশু, দায়ূেদর পুত্র, আমার প্রিত
দয়া করুন৷”

48 তখন বহুেলাক চুপ চুপ বেল তােক ধমক িদল৷ িকন্তু েস আরও েজাের েচঁিচেয় বলেত লাগল, “েহ
দায়ূেদর পুত্র, আমার প্রিত দয়া করুন!”

49 তখন যীশু েসখােন দঁািড়েয় পেড় বলেলন, “তােক ডােকা৷”
তারা েসই অন্ধ েলাকিটেক ডাকল এবং বলল, “ওেহ সাহস কর, ওঠ, উিন েতামােক ডাকেছন৷”

50 তখন েস িনেজর পােয়র চাদর েফেল িদেয় লাফ িদেয় উেঠ যীশুর কােছ এল৷
51 যীশু তােক বলেলন, “তুিম িক চাও, আিম েতামার জনয্ িক করব?”
অন্ধ েলাকিট তােক বলল, “েহ গুরু, আিম েযন েদখেত পাই৷”
52 তখন যীশু তােক বলেলন, “যাও, েতামার িবশ্বাসই েতামায় সুস্থ করল৷” সেঙ্গ সেঙ্গ েস দৃষ্টিশিক্ত

িফের েপল এবং রাস্তা িদেয় যীশুর েপছন েপছন চলেত লাগল৷

11
রাজার মেতা যীশুর েজরুশােলেম প্রেবশ
(মিথ 21:1-11; লূক 19:28-40; েযাহন 12:12-19)

1এরপর তঁারা েজরুশােলেমর কাছাকািছ েপৗেঁছ ৈজতুন পবর্তমালায় ৈবৎফগী ও ৈবথিনযা গ্রােম এেলন৷
েসখােন েপৗেঁছ িতিন তঁার িশষয্েদর মেধয্ দুজনেকআেগ পািঠেয় িদেলন৷ 2 িতিন তঁােদর বলেলন, “েতামরা
েতামােদর সামেনর ঐ গ্রােম যাও, গ্রােম ঢুেকই েদখেব একটা বাচ্চা গাধা বঁাধা আেছ, যােত েকউ কখনও
বেস িন৷ েসই গাধাটােক খুেল আন৷ 3 যিদ েকউ েতামােদর িজজ্ঞাসা কের, �েকন তুিম গাধািট খুলছ?�
তখন তােক বলেব, �এটা প্রভুর কােজ লাগেব আর েস তখনই েসটা পািঠেয় েদেব৷� ”

4 তঁারা েসখােন েগেলন এবং েদখেলন দরজার কােছ রাস্তার ওপর একটা গাধা বঁাধা আেছ৷ তখন তঁারা
দিড়টােক খুলেত লাগেলন, 5 আর িকছু েলাক েসখােন দঁািড়েয়িছল, তারা তঁােদর বলল, “েতামরা িক
করছ, গাধার বাচ্চাটােক খুলছ েকন?” 6 তােত যীশু েযমন বেলিছেলন, তঁারা েসইমেতা উত্তর িদেলন,
তখন েলােকরা আর িকছু বলল না, গাধার বাচ্চাটােক িনেয় েযেত িদল৷

7 তঁারা গাধার বাচ্চাটােক যীশুর কােছ িনেয় এেস গাধািটর উপের তােদর জামাকাপড় েপেত িদেলন
এবং যীশু তার উপের বসেলন৷ 8 তখন অেনেক তােদর জামাকাপড় রাস্তায় েপেত িদল আর অেনয্রা মাঠ
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েথেক পাতা ঝরা গােছর ডালপালা েকেট এেন রাস্তার উপের ছিড়েয় িদল৷ 9আর েয সমস্ত েলাক আেগ
এবং েপছেন যািচ্ছল তারা েচঁিচেয় বলেত লাগল,

“ �েহাশান্না!*
�ধনয্ িতিন, িযিন প্রভুর নােম আসেছন!� গীতসংিহতা 118:25-26

10 “আমােদর িপতৃপুরুষ দায়ূেদর েয রাজয্ আসেছ,
তা ধনয্! েহাশান্না!

স্বেগর্ ঈশ্বেরর মিহমা েহাক্◌্৷”

11 িতিন েজরুশােলেম ঢুেক মিন্দের েগেলন৷ েসখােন চারিদেকর সমস্ত িকছু লক্ষয্ করেলন; িকন্তু
সেন্ধয্ হেয় যাওয়ায় বােরাজন েপ্রিরতেক সেঙ্গ িনেয় িতিন ৈবথিনয়ােত িফের েগেলন৷

িবশ্বাসযুক্ত প্রাথর্নার িবষেয় িশক্ষা
(মিথ 21:18-19)

12 পেরর িদন ৈবথিনয়া েছেড় আসার সময় তঁার িখেদ েপল৷ 13 দূর েথেক িতিন একিট পাতায় ভরা
ডুমুর গাছ েদেখ তােত িকছু ফল পােবন েভেব তার কােছ েগেলন, িকন্তু গাছিটর কােছ েগেল পাতা ছাড়া
আর িকছুই েদখেত েপেলন না; কারণ তখন ডুমুর ফেলর মরশুম নয়৷ 14 তখন িতিন গাছিটেক বলেলন,
“এখন েথেক েতামার ফল আর েকউ েকান িদন খােব না!” এই কথা তঁার িশেষয্রা শুনেত েপেলন৷

যীশু মিন্দের েগেলন
(মিথ 21:12-17; লূক 19:45-48; েযাহন 2:13-22)

15 পের তঁারা েজরুশােলেম েগেলন; আর মিন্দেরর মেধয্ ঢুেক যঁারা েকনা েবচা করিছল েসইসব
বয্বসায়ীেদর বাইের বার কের িদেলন৷ িতিন েপাদ্দারেদর েটিবল এবং যঁারা পায়রা িবিক্র করিছল তােদর
আসন উেল্ট িদেলন৷ 16 িতিন মিন্দেরর মেধয্ িদেয় কাউেক েকান িজিনস িনেয় েযেত িদেলন না৷ 17 িতিন
িশক্ষা িদেয় তােদর বলেলন, “এটা িক েলখা েনই �আমার মিন্দরেক সমগ্র জািতর উপাসনা গৃহ বলা
হেব?�✡ িকন্তু েতামরা এটােক �দসুয্েদর আস্তানায় পিরণত কেরছ৷�✡”

18প্রধান যাজকরা এবং বয্বস্থার িশক্ষকরা এই কথা শুেন তঁােক হতয্া করার রাস্তা খঁুজেত থাকল, কারণ
তারা তঁােক ভয় করত, েযেহতু তঁার িশক্ষায় সমগ্র েলাক আশ্চযর্য্ হেয় িগেয়িছল 19 েসই িদন সেন্ধয্ হেলই
যীশু ও তঁার িশষয্রা মহানগরীর বাইের েগেলন৷

িবশ্বােসর শিক্ত
(মিথ 21:20-22)

20পেরর িদন সকােল েযেত েযেত তঁারা েদখেলন, েসই ডুমুর গাছিট মূল েথেকশুিকেয় েগেছ৷ 21 িপতর
আেগর িদেনর কথা মেন কের তঁােক বলেলন, “েহ গুরু, েদখুন, আপিন েয ডুমুর গাছিটেক অিভশাপ
িদেয়িছেলন েসিট শুিকেয় েগেছ৷”

22 তখন যীশু বলেলন, “ঈশ্বের িবশ্বাস রাখ! 23আিম েতামােদর সিতয্ বলিছ, েকউ যিদ ঐ পাহাড়েক
বেল, �উপের যাও এবং সমুেদ্র িগেয় পড়,� আর তার মেন েকান সেন্দহ না থােক এবং েস যিদ িবশ্বাস
কের েয েস যা বলেছ তা হেব, তাহেল ঈশ্বর তার জনয্ তাই করেবন৷ 24 এইজনয্ আিম েতামােদর বিল,
েতামরা যা িকছুর জনয্ প্রাথর্না কর, যিদ িবশ্বাস কর েয, েতামরা তা েপেয়ছ, তাহেল েতামােদর জনয্ তা

* 11:9: েহাশান্না এিট একিট িহব্রু শব্দ৷ ঈশ্বেরর কােছ সাহােযয্র জনয্ প্রাথর্নায় বয্বহৃত হয়৷ এখােন ঈশ্বর অথবা তঁার মশীেহর প্রশংসা
করার জনয্ বয্বহৃত হেয়েছ৷ ✡ 11:17: উদৃ্ধিত িযশ. 56:7 ✡ 11:17: উদৃ্ধিত িযর. 7:11
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হেবই৷ 25আর েতামরা যখনই প্রাথর্না করেত দঁাড়াও, যিদ কােরার িবরুেদ্ধ েতামােদর েকান কথা থােক,
তােক ক্ষমা কর, যােত েতামােদর স্বেগর্র িপতাও েতামােদর সমস্ত পাপ ক্ষমা কেরন৷” 26 †

যীশুর কতৃ্তর্ েত্বর িবষেয় ইহুদী েনতােদর সেন্দহ
(মিথ 21:23-27; লূক 20:1-8)

27 পের তঁারা েজরুশােলেম িফের এেলন৷ আর যখন িতিন মিন্দেরর মেধয্ িদেয় হঁাটেছন, েসই সময়
প্রধান যাজকরা, বয্বস্থার িশক্ষকরা ও বয়স্ক ইহুদী েনতারা তঁার কােছ এেলন৷ 28 তঁারা তােক বলেলন,
“েকান ক্ষমতায় তুিম এসব করছ? এসব করেত েতামােক েকই বা এই ক্ষমতা িদেয়েছ?”

29 যীশু তঁােদর বলেলন, “আিম েতামােদর একটা প্রশ্ন করিছ, যিদ েতামরা উত্তর িদেত পােরা, তাহেল
আিম েতামােদর বলব েকান ক্ষমতায় এসব করিছ৷ 30 েযাহন েয বাপ্তাইজ কেরিছেলন তা করার অিধকার
িতিন স্বগর্ েথেক েপেয়িছেলন না মানুেষর কাছ েথেক েপেয়িছেলন? আমােক বেলা৷”

31তখন তারা িনেজেদর মেধয্ আেলাচনা কের বলেলন, “যিদআমরা বিল, �স্বগর্ েথেক,� তাহেল বলেব
�তেব েতামরা তােক িবশ্বাস কর িন েকন?� 32 িকন্তু যিদ আমরা বিল, �মানুেষর কাছ েথেক,� তাহেল
জনসাধারণ আমােদর ওপর েরেগ যােব৷” (তঁারা জনসাধারণেক ভয় করেতন কারণ জনসাধারেণর দৃঢ়
িবশ্বাস িছল েয েযাহন একজন ভাববাদী৷)

33 তাই তঁারা যীশুেক বলেলন, “আমরা জািন না৷”
তখন যীশু তঁােদর বলেলন, “তেব আিমও েকান্ ক্ষমতায় এসব করিছ, তা েতামােদর বলব না৷”

12
ঈশ্বর তঁার পুত্রেক পাঠােলন
(মিথ 21:33-46; লূক 20:9-19)

1 তখন যীশু দৃষ্টান্ত িদেয় তােদর কােছ বলেত লাগেলন, “একিট েলাক দ্রাক্ষা েক্ষেতর চারিদেক েবড়া
িদেলন৷ িতিন দ্রাক্ষা মাড়াই করেত একিট গতর্ খঁুড়েলন, একিট উঁচু ঘর ৈতরী করেলন এবং েসই েক্ষত
চাষীেদর কােছ জমা িদেয় অনয্ েদেশ চেল েগেলন৷

2 “এরপর চাষীেদর কােছ ফেলর পাওনা অংশ পাবার জনয্ তােদর কােছ িঠক সমেয় তঁার চাকরেক
পািঠেয় িদেলন৷ 3 িকন্তু চাষীরা তােক মারধর কের খািল হােত িফিরেয় িদল৷ 4 িতিন আর একজন চাকরেক
তােদর কােছ পাঠােলন, তারা তার মাথায় আঘাত করল, 5 এবং তােক অপমান করল৷ তখন িতিন আর
একজন চাকরেক পাঠােলন, তারা তােক েমের েফলল৷ এইভােব িতিন আেরা অেনকেক পাঠােলন৷ তারা
তােদর মেধয্ কেয়কজনেক মারেধার করল এবং কেয়কজনেক েমেরই েফলল৷

6 “তঁার একমাত্র িপ্রয় পুত্র িছল৷ িতিন েশষ পযর্ন্ত তঁােকই পাঠােলন, ভাবেলন তারা িনশ্চয়ই তঁার পুত্রেক
সম্মান করেব৷

7 “চাষীরা তখন িনেজেদর মেধয্ বলাবিল করল, �এই েতা মািলেকর েছেল, ওর বাবা মরেল েক্ষেতর
মািলক েতা ওই হেব, এস! এেক েমের েফল, তাহেল আমরা েক্ষেতর মািলক হব৷� 8 তখন তারা তােক
েমেরই েফলল ও তার মৃতেদহিট দ্রাক্ষা েক্ষেতর বাইের েফেল িদল৷

9 “তখন েসই দ্রাক্ষা েক্ষেতর মািলক িক করেবন? িতিন এেস চাষীেদর েমের েফলেবন এবং েসই দ্রাক্ষা
েক্ষতিট অনয্েদর িদেয় েদেবন৷ 10 শােস্ত্রর এই কথা িক েতামরা পড় িন,

�েয পাথর রাজিমিস্ত্ররা বািতল কেরিছল েসিটই হেয় উঠল েকােণর প্রধান পাথর?
11 এটা প্রভুই কেরেছন, আর আমােদর েচােখ এটা খুব চমকপ্রদ৷� ” গীতসংিহতা 118:22-23

12 তখন তারা তঁােক েগ্রপ্তার করার েচষ্টা করেত লাগল, িকন্তু েলাকেদর ভয় েপল, কারণ তারা জানত
েয দৃষ্টান্তিট িতিন তােদর উেদ্দেশয্ই বেলেছন, তাই তারা তঁােক েছেড় চেল েগল৷
† 11:26: েকান েকান গ্রীক প্রিতিলিপেত পদ 26 যুক্ত করা হেয়েছ: “িকন্তু েতামরা যিদ অনয্েদর ক্ষমা না কর তেব েতামােদর স্বগর্স্থ িপতা
েতামােদর পাপ ক্ষমা করেবন না৷”
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ইহুদী েনতারা যীশুেক ফঁােদ েফলেত চাইল
(মিথ 22:15-22; লূক 20:20-26)

13পের ইহুদী েনতারা কেয়কজন ফরীশী এবং েহেরাদীয়েক তঁার কােছ পািঠেয় িদল, যােত তারা যীশুেক
কথার ফঁােদ েফলেত পাের৷ 14তারা এেস তঁােক বলল, “েহ গুরু, আমরা জািন আপিনই সৎ , এবং আপিন
েকান েলাকেক ভয় কেরন না৷ আপিন ঈশ্বেরর পেথর িবষেয় সতয্ িশক্ষা েদন৷ আচ্ছা, ৈকসর সরকারেক
কর েদওয়া িক উিচত? আমরা েদব, িক েদব না?”

15 িতিন তােদর ভণ্ডািম বুঝেত েপের বলেলন, “েতামরা আমায় েকন পরীক্ষা করছ? আমােক একিট
দীনার এেন েদখাও৷” 16 তারা তঁােক দীনার এেন িদেল িতিন তােদর বলেলন, “এই মুখ এবং এই নাম
কার?” তারা তঁােক বলল, “ৈকসেরর প্রিতমূির্ত, ৈকসেরর নাম৷”

17 তখন যীশু তােদর বলেলন, “ৈকসেরর যা তা ৈকসরেক দাও৷ আর ঈশ্বেরর যা তা ঈশ্বরেক দাও৷”
তখন তারা তঁার কথা শুেন িবস্মেয় হতবাক্ হেয় েগল৷

কেয়কজন সদূ্দকী যীশুেক ফঁােদ েফলেত চাইল
(মিথ 22:23-33; লূক 20:27-40)

18 পের কেয়কজন সদূ্দকী তঁার কােছ এল যারা বলত পুনরুত্থান বেল িকছু েনই৷ তারা তঁােক িজেজ্ঞস
করল, 19 “গুরু, েমািশ আমােদর জনয্ িলেখেছন, কারও ভাই যিদ স্ত্রী েরেখ মারা যায়, আর েস যিদ েকান
েছেলেমেয় না েরেখ যায় তেব তার ভাই েযন ঐ িবধবােক িবেয় কের িনেজর ভাইেয়র বংশ রক্ষা কের৷
20 সাত ভাই িছল, প্রথম জন একজন স্ত্রীেলাকেক িবেয় করল আর েস েছেলেমেয় না েরেখ মারা েগল৷
21 পের িদ্বতীয় জন তােক িবেয় করল; িকন্তু েসও েছেলেমেয় না েরেখ মারা েগল৷ তৃতীয় ভাই আেগর
ভাইেয়র মত িবেয় কের েছেলেমেয় না েরেখ মার েগল৷ 22 এই সাত ভাইেয়র েকউই েকান েছেলেমেয়
েরেখ যায় িন৷ সবেশেষ েসই স্ত্রীেলাকিটও মারা েগল৷ 23 মৃতুয্র পের যখন তারা েবঁেচ উঠেব, েস তােদর
মেধয্ কার স্ত্রী হেব? কারণ তারা সাতজনই েতা তােক িবেয় কেরিছল৷”

24 যীশু তােদর বলেলন, “েতামরা েকন এই ভুেলর মেধয্ রেয়ছ? েতামরা না জান শাস্ত্র, না জান
ঈশ্বেরর শিক্তর কথা৷ 25কারণ মৃতেদর মেধয্ েথেক পুনরুিত্থত হেল তারা িবেয় কের না, বা তােদর িবেয়
েদওয়া হয় না, বরং তারা স্বেগর্ স্বগর্দূতেদর মেতাই থােক৷ 26 িকন্তু পুনরুত্থান হেব িকনা এ বয্াপাের েমািশর
পুস্তেক েলখা জ্বলন্ত েঝােপর* অংশিটেত ঈশ্বর তােক িক বেলিছেলন তা িক েতামরা পড় িন? িতিন
বেলিছেলন, �আিম অব্রাহােমর ঈশ্বর, ইসহােকর ঈশ্বর এবং যােকােবর ঈশ্বর৷�✡ 27 িতিন মৃতেদর ঈশ্বর
নন, জীিবতেদরই ঈশ্বর৷ েতামরা বড়ই ভুল কেরছ৷”

েকান্ আজ্ঞা েশ্রষ্ঠ
(মিথ 22:34-40; লূক 10:25-28)

28 বয্বস্থার িশক্ষকেদর মেধয্ একজন কােছ এেস তােদর আেলাচনা শুনেলন৷ যীশু তােদর িঠক উত্তর
িদেয়েছন েজেন তঁােক িজজ্ঞাসা করেলন, “শােস্ত্র সমস্ত আেদেশর মেধয্ েকানিট প্রধান?”

29 যীশু উত্তর িদেলন, “এটাই প্রধান! �েশান, েহ ইস্রােয়ল, আমােদর ঈশ্বর প্রভু একমাত্র প্রভু৷ 30 তুিম
েতামার সমস্ত হৃদয়, মন, প্রাণ ও সমস্ত শিক্ত িদেয় েতামার ঈশ্বর প্রভুেক ভালবাসেব৷�✡ 31আর িদ্বতীয়
আেদশ হল, এই, �েতামার প্রিতেবশীেক িনেজর মেতা ভালবাসেব৷�✡ এই আেদশ দুিট েথেক আর েকান
বড় আেদশ েনই৷”

32 তখন বয্বস্থার িশক্ষকরা তঁােক বলেলন, “েবশ, গুরু, আপিন িঠক বেলেছন েয ঈশ্বরই প্রভু, িতিন
ছাড়া অনয্ েকউ েনই৷ 33আর সমস্ত হৃদয়, সমস্ত শিক্ত িদেয় তঁােক ভালবােসা এবং প্রিতেবশীেক িনেজর
মেতা ভালবাসা হেচ্ছ সমস্ত রকম বিলদান ও উৎসেগর্র েথেক অেনক ভাল৷”

34 তখন িতিন বুিদ্ধর সেঙ্গ উত্তর িদেয়েছন েদেখ যীশু তঁােক বলেলন, “ঈশ্বেরর রাজয্ েথেক তুিম খুব
েবশী দূের নও৷” এরপের তঁােক েকান কথা িজেজ্ঞস করেত আর কােরা সাহস হল না৷
* 12:26: জ্বলন্ত েঝাপ দ্রষ্টবয্ যাত্রা 3:1-12 ✡ 12:26: উদৃ্ধিত যাত্রা 3:6 ✡ 12:30: উদৃ্ধিত িদ্ব. িব. 6:4-5 ✡ 12:31:
উদৃ্ধিত েলবীয় 19:18
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খ্রীষ্ট িক দায়ূেদর পুত্র অথবা দায়ূেদর প্রভু?
(মিথ 22:41-46; লূক 20:41-44)

35 যীশু মিন্দের িশক্ষা েদবার সময় বলেলন, “বয্বস্থার িশক্ষকরা েকমন কের বেল েয খ্রীষ্ট দায়ূেদর
পুত্র? 36 দায়ূদ েতা িনেজই পিবত্র আত্মার েপ্ররণােতই এই কথা বেলেছন:

�প্রভু আমার প্রভুেক বলেলন,
তুিম আমার ডানিদেক বস

যতক্ষণ না েতামার শত্রুেদর েতামার পােয়র তলায় রািখ৷� গীতসংিহতা 110:1

37 দায়ূদ িনেজই খ্রীষ্টেক �প্রভু� বেলন৷ তেব েকমন কের খ্রীষ্ট দায়ূেদর পুত্র হেলন?” অেনক েলাক
আনেন্দর সােথ তঁার কথা শুনল৷

যীশু বয্বস্থার িশক্ষকেদর সমােলাচনা করেলন
(মিথ 23:1-36; লূক 20:45-47)

38আর তঁার িশক্ষায় িতিন তােদর বলেলন, “বয্বস্থার িশক্ষকেদর েথেক সাবধান, তারা লম্বা লম্বা েপাশাক
পরেত চায়, হােট বাজাের েলাকেদর সম্মান, 39 সমাজগৃেহ গুরুত্বপূণর্ আসন এবং ৈনশ েভােজ গুরুত্বপূণর্
আসন েপেত ভালবােস৷ 40 এই েলােকরাই িবধবােদর বািড়গুিল আত্মসাত্ কের, আর েসই েদাষ ঢাকেত
লম্বা লম্বা প্রাথর্না কের৷ ঐ সমস্ত েলােকরা িবচাের আেরা কড়া শািস্ত পােব৷”

িবধবার েদওয়া দােনর দৃষ্টান্ত
(লূক 21:1-4)

41 যীশু দােনর বােক্সর সামেন বেস, েলােকরা েকমন কের তােত টাকা পয়সা েফলেছ তা েদখিছেলন৷
বহু ধনী েলাক প্রচুর টাকা পয়সা তার মেধয্ রাখল৷ 42 পের একজন গরীব িবধবা এেস তােত দুিট তামার
মুদ্রা েফলল, যার মূলয্ এক িসিকরও কম৷

43 তখন যীশু িনেজর িশষয্েদর কােছ েডেক বলেলন, “আিম েতামােদর সিতয্ বলিছ, দানবােক্স যঁারা
টাকা পয়সা েরেখেছ, তােদর সবার েথেক এই গরীব িবধবা েবশী রাখল৷ 44 কারণ তারা সকেল িনেজর
িনেজর অিতিরক্ত অথর্ েথেক িকছু িকছু েরেখেছ িকন্তু এই গরীব িবধবা তার যা িকছু সম্বল িছল, তার
সবটুকুই িদেয় েগল৷”

13
ভিবষয্েত মিন্দেরর িবনাশ
(মিথ 24:1-44; লূক 21:5-33)

1 যীশু যখন মিন্দর েছেড় যােচ্ছন, েসই সময় িশষয্েদর মেধয্ একজন তঁােক বলেলন, “েহ গুরু, েদখুন
কত চমৎ  কার িবশাল িবশাল পাথর ও কত সুন্দর দালান৷”

2 তখন যীশু তঁােক বলেলন, “তুিম এইসব বড় বড় দালান েদখছ? এর একটাও পাথর আর একটা
পাথেরর ওপের থাকেব না; সবই ধ্বংসসূ্তেপ পিরণত হেব৷”

3 পের িতিন মিন্দেরর সামেন ৈজতুন পবর্তমালায় বসেল, িপতর, যােকাব, েযাহন এবং আিন্দ্রয় তঁােক
একা েপেয় িজজ্ঞাসা করেলন, 4 “আমােদর বলুন েদিখ, এই সমস্ত ঘটনা কখন ঘটেব? আর িক িচহ্ন
েদেখই বা বুঝেত পারব েয এই সমস্ত ঘটনা ঘটেত চেলেছ?”

5 তখন যীশু তঁােদর বলেত লাগেলন, “সতকর্ েথেকা, েকউ েযন েতামােদর না েভালায়৷ 6 েসিদন
অেনেক আমার নাম িনেয় আসেব এবং বলেব, �আিমই িতিন� এবং তারা আরও অেনেকর মন েভালােব৷
7 িকন্তু েতামরা যখন যুেদ্ধর কথা ও যুেদ্ধর জনরব শুনেব, তখন অিস্থর হেয়া না; এটা ঘটেবই, িকন্তু
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তখনও েশষ নয়৷ 8কারণ জািতর িবরুেদ্ধ জািত এবং রােজয্র িবরুেদ্ধ রাজয্ েজেগ উঠেব৷ স্থােন স্থােন
ভূিমকম্প, দুির্ভক্ষ হেব৷ এসব েকবল জন্ম যন্ত্রণার আরম্ভ মাত্র৷

9 “েতামরা িনেজেদর বয্াপাের সাবধান! েলােক েতামােদর আদালেত হািজর করেব এবং সমাজগৃেহর
মেধয্ েতামােদর ধের মারেব৷ আমার জনয্ েতামরা েদেশর শাসনকতর্ া ও রাজােদর কােছ সাক্ষী েদবার জনয্
তােদর সামেন দঁাড়ােব৷ 10আর সব িকছু েশষ হবার আেগ সমস্ত জািতর কােছ সুসমাচার প্রচার করা হেব৷
11 িকন্তু েলােক যখন েতামােদর েগ্রপ্তার কের িবচার সভায় িনেয় যােব তখন তােদর সামেন িক বলেব তা
আেগ েথেক েভেবা না, বরং েসই সমেয় পিবত্র আত্মা যা বলেত বলেবন তাই বলেব৷ কারণ েতামরাই েয
কথা বলেব তা নয়, পিবত্র আত্মাই েতামােদর মেধয্ িদেয় কথা বলেবন৷

12 “তখন ভাই ভাইেক ও বাবা সন্তানেক মৃতুয্র হােত তুেল েদেব এবং সন্তানরা বাবা-মার িবরুেদ্ধ রুেখ
দঁািড়েয় তােদর হতয্ার জনয্ ধিরেয় েদেব৷ 13 আর আমার নােমর জনয্ সকেল েতামােদর ঘৃণা করেব৷
িকন্তু েয েশষ পযর্ন্ত িস্থর থাকেব েসই রক্ষা পােব৷

14 “যখন েতামরা েদখেব, �ধ্বংেসর েসই ঘৃণার বস্তু েযখােন দঁাড়াবার নয় েসখােন দঁািড়েয় আেছ৷�*
পাঠেকর েবাঝা উিচত্ এর অথর্ িক, তখন যারা িযহূিদয়ােত থােক তারা পাহােড় পািলেয় যাক৷ 15এবং েকউ
যিদ ছােদ থােক, েস েযন বািড় েথেক েকান িকছু েনবার জনয্ নীেচ না নােম বা ঘের না েঢােক৷ 16 েকউ
যিদ মােঠ থােক, েস েযন জামাকাপড় েনবার জনয্ িফের না যায়৷

17 “হায়, েসই সমেয় গভর্ বতী বা যােদর েকােল িশশু থাকেব তােদর কত কষ্ট! 18আর প্রাথর্না কর েযন
এটা শীতকােল না ঘেট, 19কারণ েসই সময় হেব বড়ই কেষ্টর সময়৷ েতমনিট প্রথম যখন ঈশ্বর পৃিথবী সৃষ্টি
করেলন, তখন েথেক এখন পযর্ন্ত কখনই হয় িন আর কখনও হেবও না৷ 20 আর প্রভু যিদ েসই িদেনর
সংখয্া কিমেয় না িদেতন, তেব েকান প্রাণই রক্ষা েপত না৷ িকন্তু িতিন যােদর মেনানীত কেরেছন, েসই
মেনানীতেদর জনয্ েসই িদেনর সংখয্া কিমেয় িদেয়েছন৷

21 “েকউ যিদ তখন েতামােদর বেল, �েদখ, খ্রীষ্ট এখােন বা ওখােন আেছন, েতামরা িবশ্বাস েকােরা
না৷ 22কারণ ভণ্ড খ্রীেষ্টরা এবং ভাববাদীরা উঠেব এবং নানা িচহ্ন ও অেলৗিকক কাজ কের েদখােব, এমন
িক সম্ভব হেল মেনানীত েলাকেদরও েভালােব৷ 23 িকন্তু েতামরা সাবধান েথেকা৷ আিম েতামােদর আেগই
সমস্ত িকছু বেল িদলাম৷

24 “িকন্তু েসই সময়, েসই কেষ্টর েশেষ,

�সূযর্ অন্ধকার হেয় যােব
এবং চঁাদ আর আেলা েদেব না৷

25আকাশ েথেক তারা খেস পড়েব,
আকােশর সমস্ত শিক্ত িবচিলত হেব৷� িযশাইয় 13:10, 34:4

26 “তখন েলােকরা েদখেব, মানবপুত্র মহামিহমায় ও পরাক্রেমর সেঙ্গ েমঘরেথ আসেছন৷ 27 তখন
মানবপুত্র তঁার স্বগর্দূতেদর পািঠেয় পৃিথবীর এক প্রান্ত েথেক আকােশর অনয্ প্রান্ত পযর্ন্ত চাির বায়ু েথেক
তঁার মেনানীত েলাকেদর সংগ্রহ করেবন৷

28 “ডুমুর গাছ েথেক এই দৃষ্টান্ত েশেখা; যখন তার শাখা-প্রশাখা েকামল হেয় পাতা েদখা েদয়, তখন
েতামরা জানেত পার গরম কাল এেস েগল৷ 29 িঠক েতমিন ঐ সমস্ত ঘটনা ঘটেত েদখেলই েতামরা বুঝেত
পারেব েয সময়† খুব কােছ, এমনিক দরজার সামেন৷ 30আিম েতামােদর সিতয্ বলিছ, সমস্ত ঘটনা না ঘটা
পযর্ন্ত এই প্রজেন্মর েশষ হেব না৷ 31আকাশ এবং পৃিথবীর েলাপ হেব, িকন্তু আমার কথা েলাপ কখনও
হেব না৷

32 “েসই িদেনর বা েসই সমেয়র কথা েকউ জােন না; স্বগর্দূতরাও নয়, মানবপুত্রও নয়, েকবলমাত্র
িপতাই জােনন৷ 33 সাবধান! েতামরা সতকর্ েথেকা৷ কারণ কখন েয েসই সময় হেব েতামরা তা জােনা না৷
* 13:14: ‘ধ্বংেসর � আেছ� দ্রষ্টবয্ দািন. 9:27, 12:11 † 13:29: সময় এখােন যীশু েসই সমেয়র কথা বেলেছন যখন েকান
িবেশষ গুরুত্বপুণর্ ঘটনা ঘটেব; দ্রষ্টবয্ লূক 21:31, এখােন যীশু বেলেছন ঈশ্বেরর রাজত্ব আসার এই েসই সময়৷
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34 “েসই িদনটা এমনভােবই আসেব েযমন েকান েলাক িনেজর বািড় েছেড় িবেদেশ েবড়ােত যায় এবং
তার চাকরেদর দািয়ত্ব িদেয় প্রেতয্েকর কাজ িঠক কের েদয় আর দ্বাররক্ষকেক সজাগ থাকেত বেল৷
35 তাই েতামরা সতকর্ থাকেব, কারণ েতামরা জান না কখন বািড়র মািলক আসেবন, সন্ধয্ােবলায়, িক
মাঝরােত, কুকড়া ডােকর সময় িক েভারেবলায়৷ 36 হঠাৎ িতিন এেস েযন না েদেখন েয েতামরা ঘুিমেয়
রেয়ছ৷ 37আিম েতামােদর যা বলিছ, তা সবাইেক বিল, �সজাগ েথেকা৷� ”

14
ইহুদী েনতারা যীশুেক হতয্ার চক্রান্ত করেলন
(মিথ 26:1-5; লূক 22:1-2; েযাহন 11:45-53)

1 দুিদন পের িনস্তারপবর্ এবং খািমরিবহীন রুিটর উৎসব পবর্৷* প্রধান যাজকরা এবং বয্বস্থার িশক্ষকরা
েসই সমেয় তঁােক েকমন কের ছেল বেল েগ্রপ্তার কের েমের েফলেত পাের তারই েচষ্টা করিছেলন৷
2 তঁারা বলেলন, “উৎসেবর সময় আমরা এটা করব না, কারণ তােত েলােকেদর মেধয্ গণ্ডেগাল েবেধ
যােত পাের৷”

একিট স্ত্রীেলাক িবেশষ এক কাজ করল
(মিথ 26:6-13; েযাহন 12:1-8)

3 যখন িতিন ৈবথিনয়ােত কুষ্ঠী িশেমােনর বািড়েত িছেলন, তখন িতিন েখেত বসেল একিট স্ত্রীেলাক
েশ্বত পাথেরর িশিশেত দামী সুগিন্ধ জটামাংসীর েতল† িনেয় এল৷ েস িশিশিট েভেঙ্গ তঁার মাথায় েসই েতল
েঢেল িদল৷

4 িকছু েলাক এেত খুব েরেগ িগেয় িনেজেদর মেধয্ বলাবিল করল, “সুগিন্ধ েতেলর অপচয় করা হল
েকন? 5 এই েতল েতা িতনেশা দীনােরর েবশী দােম িবিক্র করা েযত এবং েসই টাকা গরীবেদর েদওয়া
েযত৷” আর তারা স্ত্রীেলাকিটর কেঠার সমােলাচনা করল৷

6 িকন্তু যীশু বলেলন, “ওেক েযেত দাও৷ েতামরা েকন ওেক দুঃখ িদচ্ছ? েস েতা আমার জনয্ ভাল
কাজই কেরেছ৷ 7 কারণ গরীবরা েতামােদর কােছ সবসময় আেস, েতামরা যখন ইচ্ছা তােদর উপকার
করেত পার; িকন্তু আমােক েতামরা সবসময় পােব না৷ 8 েস যা করেত পারত তাই কেরেছ৷ েস আেগ
েথেক সমািধর উেদ্দেশয্ আমার গােয় সুগিন্ধ েতল েঢেল িদেয়েছ৷ 9আিম েতামােদর সিতয্ বলিছ, জগেত
েযখােনই আমার সুসমাচার প্রচার করা হেব, েসখােনই এই স্ত্রীেলাকিটর স্মরণােথর্ তার কােজর কথা বলা
হেব৷”

িযহূদার যীশুর শত্রুেদর সাহােযয্র প্রিতশ্রুিত
(মিথ 26:14-16; লূক 22:3-6)

10 তখন েসই বােরাজেনর মেধয্ একজন িযহূদা ঈষ্কিরেয়াতীয় প্রধান যাজকেদর কােছ যীশুেক ধিরেয়
েদবার মতলেব েগল৷ 11 তারা এই কথা শুেন খুব খুশী হেলা এবং তােক টাকা েদেব বেল প্রিতশ্রুিত িদল৷
তখন েস যীশুেক ধিরেয় েদবার জনয্ সুেযাগ খঁুজেত লাগল৷

িনস্তারপেবর্র েভাজ
(মিথ 26:17-25; লূক 22:7-14, 21-23, েযাহন 13:21-30)

12 খািমরিবহীন রুিটর পেবর্র প্রথম িদন, েয িদন ইহুদীরা েমষ উৎসগর্ করত, েসই িদন তঁার িশেষয্রা
তঁােক বলেলন, “আমরা েকাথায় িগেয় আপনার জনয্ েভাজ প্রস্তুত করব, আপনার ইচ্ছা িক?”

13 তখন িতিন িশষয্েদর মেধয্ দুজনেক পািঠেয় িদেয় বলেলন, “েতামরা শহের যাও, একটা েলাক
েতামােদর সামেন পড়েব, েয এক কলসী জল িনেয় আসেব, তােক অনুসরণ কর৷ 14 েস েয বািড়েত
ঢুকেব েসই বািড়র মািলকেক বলেব, �গুরু বেলেছন, েসই অিতিথর ঘর েকাথায় েযখােন আিম আমার

* 14:1: খািমরিবহীন � পবর্ পুরােনা িনয়েম িনস্তারপেবর্র পেরর িদন শুরু হয়, িকন্তু এই সমেয় দুেটা পবর্ একই িদেন পেড়েছ৷ † 14:3:
জটামাংসীর েতল দুষ্পর্ াপয্ চারাগােছর িশকড় হেত প্রস্তুত মূলয্বান েতল৷
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িশষয্েদর সােথ িনস্তারপেবর্র েভাজ েখেত পাির৷� 15 তখন েস ওপেরর একিট বড় সাজােনা েগাছান ঘর
েদিখেয় েদেব৷ েসখােনই আমােদর জনয্ েভাজ প্রস্তুত কেরা৷”

16 পের িশষয্রা েসখান েথেক শহের চেল এেলন৷ িতিন েয রকম বেলিছেলন তঁারা িঠক েসই রকম
েদখেত েপেলন; আর িনস্তারপেবর্র েভােজর আেয়াজন েসখােনই করেলন৷

17 সেন্ধয্ হেল েসই বােরা জন েপ্রিরতেদর সােথ িতিন েসখােন এেলন৷ 18 যখন তঁারা একসেঙ্গ েখেত
বেসেছন, যীশু বলেলন, “আিম েতামােদর সিতয্ বলিছ, েতামরা যঁারা আমার সেঙ্গ েখেত বেসছ, েতামােদর
মেধয্ একজন আমােক শত্রুর হােত তুেল েদেব৷”

19 এেত তঁারা অতয্ন্ত দুঃখ েপেলন এবং প্রেতয্েক এক এক কের িজেজ্ঞস করেলন, “েস িক আিম?”
20 িতিন তােদর বলেলন, “এই বােরাজেনর মেধয্ েয জন আমার সেঙ্গ বািটেত রুিট ডুিবেয় খােচ্ছ েসই

েস জন৷ 21 মানবপুেত্রর বয্াপাের শােস্ত্র েযমন েলখা আেছ, িঠক েসইভােব িতিন চেল যােবন৷ িকন্তু িধক্
েসই েলাকিটেক েয মানবপুত্রেক শত্রুর হােত ধিরেয় েদেব৷ েসই েলাকিটর জন্ম না হওয়াই ভাল িছল৷”

প্রভুর েভাজ
(মিথ 26:26-30; লূক 22:15-20; 1 কিরন্থীয় 11:23-25)

22 তঁারা যখন খািচ্ছেলন, েসই সময় িতিন রুিট িনেয় ঈশ্বরেক ধনয্বাদ িদেলন৷ রুিট খািন িঁছেড় টুকেরা
টুকেরা কের তা িশষয্েদর িদেয় বলেলন, “এটা নাও: এটা আমার শরীর৷”

23 তারপর িতিন েপয়ালা তুেল ঈশ্বরেক ধনয্বাদ িদেয় িশষয্েদর হােত িদেলন৷ আর তঁারা সকেল তা
েথেক পান করেলন৷ 24 িতিন তঁােদর বলেলন, “এটা আমার নতুন িনয়েমর রক্ত যা অেনেকর জনয্ই
পািতত হেব৷ 25আিম েতামােদর সিতয্ বলিছ, আিম আর দ্রাক্ষারস পান করব না, যতিদন পযর্ন্ত না আিম
ঈশ্বেরর রােজয্ েসই িদেন নতুন দ্রাক্ষারস পান না কির৷”

26 এরপর তঁারা স্তবগান কের ৈজতুন পবর্েতর িদেক েগেলন৷

যীশুর িশষয্রা সকেল তঁােক তয্াগ করেব
(মিথ 26:31-35; লূক 22:31-34; েযাহন 13:36-38)

27 যীশু তােদর বলেলন, “েতামরা সকেল িবশ্বাস হারােব, কারণ শােস্ত্র েলখা আেছ,

�আিম েমষপালকেক আঘাত করব
এবং েমেষরা চারিদেক ছিড়েয় পড়েব৷� সখিরয় 13:7

28আিম েবঁেচ উঠেল, েতামােদর আেগ গালীেল যাব৷”
29 িপতর তঁােক বলেলন, “সকেল িবশ্বাস হারােলও আিম িকন্তু েমােটই িবশ্বাস হারাব না৷”
30 তখন যীশু তঁােক বলেলন, “আিম সিতয্ বলিছ, আজ এই রােতই দুবার েমারগ ডাকার আেগ তুিম

আমােক িতনবার অস্বীকার করেব৷”
31 িকন্তু িপতর আরও েজার িদেয় বলেলন, “যিদ আপনার সেঙ্গ মরেতও হয়, তবুও আিম আপনােক

অস্বীকার করব না৷” বািক সকেল েসই একই শপথ করেলন৷

যীশুর একােন্ত প্রাথর্না
(মিথ 26:36-46; লূক 22:39-46)

32 তখন তঁারা েগত্ িশমানী নােম একস্থােন এেলন৷ আর যীশু তঁার িশষয্েদর বলেলন, “যতক্ষণ আিম
প্রাথর্না কির, েতামরা এখােন বেস থাক৷” 33পের িতিন িপতর, যােকাব এবং েযাহনেক সেঙ্গ িনেয় েগেলন,
েস সময় বয্থায় তঁার আত্মা বয্াকুল হেয় উঠল৷ 34 িতিন তঁােদর বলেলন, “আমার প্রাণ মৃতুয্ পযর্ন্ত উেদ্বেগ
আচ্ছন্ন৷ েতামরা এখােন থাক আর েজেগ থাক৷”
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35পের িকছুটা এিগেয় মািটেত উপুড় হেয় পেড় িতিন প্রাথর্না করেলন েয যিদ সম্ভব হয় তেব এই দুঃেখর
সময়টা তঁার কাছ েথেক সের যাক৷ 36 িতিন বলেলন, “আব্বা, িপতা েতামার পেক্ষ েতা সবই সম্ভব৷ এই
পানপাত্র‡আমার কাছ েথেক দূের সিরেয় নাও৷ িকন্তু তবুওআিম যা চাই তা নয়; েতামার ইচ্ছাই পূণর্ েহাক্৷”

37 পের িতিন এেস েদখেলন তঁারা ঘুিমেয় পেড়েছন, আর িতিন িপতরেক বলেলন, “িশেমান তুিম িক
ঘুিমেয় পেড়ছ? তুিম একঘন্টাও েজেগ থাকেত পারেল না? 38 েতামরা েজেগ থাক এবং প্রাথর্না কর,
যােত প্রলুধ্ধ না হও৷ আত্মা ইচু্ছক িকন্তু শরীর দুবর্ল৷”

39 িতিন আবার েগেলন এবং একই কথা বেল প্রাথর্না করেলন৷ 40 তারপর িফের এেস েদখেলন তঁারা
ঘুমােচ্ছন, কারণ ঘুেম তােদর েচাখ বন্ধ হেয় আসিছল৷ তঁারা যীশুর িদেক তািকেয় তঁােক িক বলেবন বুেঝ
উঠেত পারিছেলন না৷

41 পের িতিন তৃতীয়বার এেস তঁােদর বলেলন, “েতামরা িক এখনও ঘুেমাচ্ছ, িবশ্রাম করছ? যেথষ্ট
হেয়েছ৷ সময় হেয় েগেছ৷ েদখ, মানবপুত্রেক িবশ্বাসঘাতকতা কের পাপীেদর হােত তুেল েদওয়া হেচ্ছ৷
42 ওঠ! আমরা যাই! ঐ েদখ, েয আমার সেঙ্গ িবশ্বাসঘাতকতা কেরেছ েস আসেছ৷”

যীশুেক েগ্রপ্তার
(মিথ 26:47-56; লূক 22:47-53; েযাহন 18:3-12)

43আর িতিন যখন কথা বলিছেলন, েসই সময় িযহূদা অথর্াৎ েসই বােরাজন েপ্রিরেতর মেধয্ একজন
এল৷ আর তার সােথ অেনক েলাক তেরায়াল লািঠ িনেয় এল৷ প্রধান যাজক, বয্বস্থার িশক্ষক এবং বয়স্ক
ইহুদী েনতারা এই েলাকেদর পািঠেয়িছেলন৷

44 েসই িবশ্বাসঘাতক িযহূদা তােদর এই সেঙ্কত িদেয়িছল; “যােক আিম চুমু েদব, েসই ঐ েলাকিট৷
েতামরা তােক ধের পাহারা িদেয় িনেয় যােব৷” 45 েস উপিস্থত হেয়ই যীশুর কােছ িগেয় বলল, “গুরু!”
বেলই তঁােক চুমু িদল৷ 46 তখন তারা তঁােক ধের েগ্রপ্তার করল৷ 47 যারা তঁার কােছ দঁািড়েয়িছল তােদর
মেধয্ একজন িনেজর তেরায়াল বার কের মহাযাজেকর চাকরেক আঘাত কের তার কান েকেট িদল৷

48তখন যীশু তােদর বলেলন, “েতামরা লািঠ, তেরাযাল িনেয় আমােক ধরেত এেসছ৷ মেন হেচ্ছআিম
একজন দসুয্৷ 49 আিম প্রিতিদন মিন্দের েতামােদর মেধয্ েথেকিছ ও িশক্ষা িদেয়িছ, তখন েতা আমায়
ধরেল না৷ িকন্তু শােস্ত্রর বাণী সফল হেবই৷” 50 তখন তঁার সব িশেষয্রা তঁােক েফেল পািলেয় েগেলন৷

51আর একজন যুবক উলঙ্গ শরীের একিট চাদর জিড়েয় তঁােক অনুসরণ করল৷ তারা তােক েগ্রপ্তার
করার েচষ্টা করল৷ 52 িকন্তু েস চাদরিট েফেল উলঙ্গ অবস্থায় পািলেয় েগল৷

ইহুদী েনতােদর সামেন যীশু
(মিথ 26:57-68; লূক 22:54-55, 63-71; েযাহন 18:13-14, 19-24)

53তখন তারা যীশুেক মহাযাজেকর কােছ িনেয় এল৷ প্রধান যাজকরা, বয়স্ক ইহুদী েনতারা এবং বয্বস্থার
িশক্ষকরা সকেল এক জায়গায় জেড়া হেলন৷ 54আর িপতর দূের দূের েথেক যীশুর েপছেন েযেত েযেত
মহাযাজেকর উেঠান পযর্ন্ত েগেলন এবং রক্ষীেদর সেঙ্গ বেস আগুন েপাহােত লাগেলন৷

55 তখন প্রধান যাজকরা এবং মহাসভার সকেলই এমন একজন সাক্ষী খঁুজিছেলন যার কথার েজাের
যীশুেক মৃতুয্দেণ্ড দিণ্ডত করা যায়; িকন্তু েতমন সাক্ষয্ তারা েপেলন না৷ 56 কারণ অেনেক তঁার িবরুেদ্ধ
িমথয্া সাক্ষী িদল বেট িকন্তু তােদর সাক্ষয্ িমলল না৷

57 তখন িকছু েলাক তঁার িবরুেদ্ধ িমথয্া সাক্ষী িদেয় বলল, 58 “আমরা তঁােক বলেত শুেনিছ, �মানুেষর
হােত ৈতরী এই মিন্দরিট েভেঙ্গ েফলব এবং িতন িদেনর মেধয্ মানুেষর হাত িদেয় ৈতরী নয় এমনই একিট
মিন্দর আিম গেড় তুলব৷� ” 59 িকন্তু এেতও তােদর সােক্ষয্র প্রমাণ িমলল না৷

60 তখন মহাযাজক সকেলর সামেন দঁািড়েয় যীশুেক িজেজ্ঞস করেলন, “তুিম িক িকছুই উত্তর েদেব
না? এই সমস্ত েলাকরা েতামার িবরুেদ্ধ িক সাক্ষয্ িদেচ্ছ?” 61 িকন্তু িতিন চুপচাপ থাকেলন, েকান উত্তর
িদেলন না৷
আবার মহাযাজক তঁােক িজেজ্ঞস করেলন, “তুিম িক েসই পরম খ্রীষ্ট পরম ধনয্, ঈশ্বেরর পুত্র?”

‡ 14:36: পানপাত্র এখােন যীশু তঁার জীবেন েয সমস্ত দুঃখ কষ্ট আসেব তার িবষেয় বেলেছন: েকান িকছুেত পূণর্ এক পানপাত্র যার স্বাদ
অতয্ন্ত খারাপ তা পান করা েযমন কিঠন েতমিন এইসব দুঃখ কষ্ট সহয্ করা বড় কিঠন হেব৷
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62 যীশু বলেলন, “হঁয্া, আিমই ঈশ্বেরর পুত্র৷ েতামরা একিদন মানবপুত্রেক ঈশ্বেরর ডানপােশ বেস
থাকেত আকােশর েমেঘ আবৃত হেয় আসেত েদখেব৷”

63 তখন মহাযাজক তঁার েপাশাক িঁছেড় বলেলন, “আমােদর সাক্ষীর আর িক প্রেয়াজন? 64 েতামরা
েতা ঈশ্বর িনন্দা শুনেল৷ েতামােদর িক মেন হয়?” তারা সকেল তঁােক েদাষী িস্থর কের বলল, “এঁর
মৃতুয্দণ্ড হওয়া উিচত৷” 65 তখন েকউ েকউ তঁার মুেখ থুথু িছিটেয় িদল, তঁার মুখ েঢেক ঘুিষ মারল এবং
বলেত লাগল, “ভাববাণী কের বল েতা, েক েতামােক ঘুিষ মারল?” পের রক্ষীরা তঁােক মারেত মারেত
িনেয় েগল৷

যীশুেক স্বীকার করেত িপতর ভয় েপেলন
(মিথ 26:69-75; লূক 22:56-62; েযাহন 18:15-18, 25-27)

66 িপতর যখন নীেচ উেঠােন িছেলন, তখন মহাযাজেকর একজন চাকরানী এল৷ 67 েস িপতরেক
আগুন েপাহােত েদেখ তঁার িদেক তািকেয় বলল, “তুিমও েতা নাসরতীয় যীশুর সেঙ্গ িছেল?”

68 িকন্তু িপতর অস্বীকার কের বলেলন, “আিম জািন না, আর বুঝেতও পারিছ না তুিম িক বলছ?” এই
বেল িতিন বারান্দার িদেক েযেতই একটা েমারগ েডেক উঠল৷§

69 িকন্তু চাকরানীটা তঁােক েদেখ, যারা তার কােছ দঁািড়েয়িছল তােদর বলেত লাগল, “এই েলাকিট
ওেদরই একজন!” 70 িতিন আবার অস্বীকার করেলন৷
িকছুক্ষণ বােদ যারা েসখােন দঁািড়েয়িছল তারা িপতরেক বলল, “সিতয্ তুিম তােদর একজন, কারণ তুিম

গালীেলর েলাক৷”
71 িতিন অিভশাপ িদেয় শপথ কের বলেত লাগেলন, “েতামরা েয েলাকিটর কথা বলছ, তােক আিম

িচিন না৷”
72 আর সেঙ্গ সেঙ্গ িদ্বতীয় বার েমারগিট েডেক উঠল, তােত যীশু েয কথা বেলিছেলন, “েমারগিট

দুবার ডাকার আেগ তুিম িতনবার আমােক অস্বীকার করেব” েস কথা িপতেরর মেন পড়ল আর িতিন
কান্নায় েভেঙ্গ পড়েলন৷

15
রাজয্পাল পীলাত প্রশ্ন করেলন
(মিথ 27:1-2, 11-14; লূক 23:1-5; েযাহন 18:28-38)

1 সকাল হেতই প্রধান যাজকরা, বয়স্ক ইহুদী েনতারা, বয্বস্থার িশক্ষকরা ও সমস্ত মহাসভার েলােকরা
শলাপরামশর্ করেলন৷ তঁারা যীশুেক েবঁেধ পীলােতর কােছ পাঠােলন এবং তঁার হােত তুেল িদেলন৷

2 তখন পীলাত তঁােক িজেজ্ঞস করেলন, “তুিম িক ইহুদীেদর রাজা?”
যীশু তঁােক বলেলন, “হঁয্া, আপিন েযমন বলেলন েতমনই৷”
3 তখন প্রধান যাজকরা যীশুর িবরুেদ্ধ নানান েদােষর কথা বলেত লাগেলন৷ 4 পীলাত তঁােক আবার

িজেজ্ঞস করেলন, “তুিম িক িকছুই উত্তর েদেব না? েদখ, এরা েতামার িবরুেদ্ধ কত অিভেযাগ করেছ!”
5 িকন্তু তবু যীশু েকান উত্তর িদেলন না েদেখ পীলাত আশ্চযর্য্ হেয় েগেলন৷

যীশুেক মুক্ত করেত পীলােতর বয্থর্ েচষ্টা
(মিথ 27:15-31; লূক 23:13-25; েযাহন 18:39-19:16)

6 িনস্তারপেবর্র সমেয় পীলাত েলাকেদর ইেচ্ছ মেতা একজন বন্দীেক মুক্ত কের িদেতন৷ 7 েসই সময়
বারাব্বা নােম একিট েলাক িবেদ্রাহীেদর সােথ কারাগাের িছল, যঁারা িবেদ্রােহর সময় অেনক খুন জখম
কেরিছল৷

8 আর িতিন পীলাত েলাকেদর জনয্ সচরাচর যা করেতন, েসই েলােকরা তােক তাই করেত বলল৷
9 পীলাত তােদর িজজ্ঞাসা করেলন, “ইহুদীেদর রাজােক আিম েতামােদর জনয্ মুক্ত কের িদই, এটাই
িক েতামােদর ইচ্ছা?” 10 কারণ িতিন বুঝেত েপেরিছেলন প্রধান যাজকরা িহংসার বশবতীর্ হেয় যীশুেক

§ 14:68: েকান েকান গ্রীক প্রিতিলিপেত এই কথাগুিল পাওয়া যায়: “এবং েমারগ েডেক উঠল৷”
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তার হােত তুেল িদেয়িছল৷ 11 িকন্তু প্রধান যাজকরা জনতােক েক্ষিপেয় তুলল যােত তারা যীশুর পিরবেতর্
বারাব্বার মুিক্ত দািব কের৷

12 িকন্তু পীলাত আবার তােদর বলেলন, “তেব েতামরা যােক ইহুদীেদর রাজা বল তােক িক করব?”
13 তারা েচঁিচেয় বলল, “ওেক কু্রেশ দাও!”
14 িকন্তু িতিন তােদর বলেলন, “েকন? এ িক মন্দ কাজ কেরেছ?”
তারা আরও েচঁিচেয় বলল, “ওেক কু্রেশ দাও!”
15তখন পীলাত েলাকেদর খুশী করেত বারাব্বােক তােদর জনয্ েছেড় িদেলন এবং যীশুেক চাবুক েমের

কু্রেশ িবদ্ধ করবার জনয্ তােদর হােত তুেল িদেলন৷
16 পের েসনারা প্রাসােদর মেধয্ অথর্াৎ প্রধান শাসনকতর্ ার সদর দপ্তেরর উেঠােন যীশুেক িনেয় িগেয়

সমস্ত েসনােদর ডাকল৷ 17 তারা যীশুেক েবগুনী রেঙর কাপড় পিরেয় িদল এবং কঁাটার মুকুট ৈতরী কের
তঁার মাথায় চািপেয় িদল৷ 18 তারা তঁােক অিভবাদন জািনেয় বলেত লাগল, “ইহুদীেদর রাজা নমস্কার!”
19 তারা তঁার মাথায় একটা লািঠ িদেয় বার বার মারেত লাগল ও তঁার গােয় থুথু িছিটেয় িদল৷ তঁার সামেন
হঁাটু েগেড় তঁােক প্রণাম করেত থাকল৷ 20 তঁােক িনেয় এইভােব মজা করবার পর তারা ঐ েবগুনী রেঙর
কাপড় খুেল িনেয় তঁার িনেজর কাপড় পিরেয় িদল৷ আর কু্রেশ েদবার জনয্ তঁােক বাইের িনেয় েগল৷

যীশু কু্রেশ মৃতুয্বরণ করেলন
(মিথ 27:32-44; লূক 23:26-39; েযাহন 19:17-19)

21 েসই সময় িশেমান নােম একটা েলাক কুরীশীর গ্রামাঞ্চল েথেক েসই পথ ধের আসিছল৷ েস
আেলকসান্দর ও রূেফর বাবা৷ েসনারা তােক যীশুর কু্রশ বেয় িনেয় যাবার জনয্ েবগার ধরল৷ 22 পের
তারা যীশুেক গলগথা নােম এক জায়গায় িনেয় এল৷ গলগথার অথর্ “মাথার খুিলর স্থান৷” 23 তারা তঁােক
গন্ধরস েমশােনা দ্রাক্ষারস পান করেত িদল; িকন্তু িতিন তা পান করেলন না৷ 24 পের তারা তঁােক কু্রেশ
িবদ্ধ করল৷ তঁার কাপড়গুেলােক আলাদা আলাদা কের ঘঁুিট েচেল িঠক করল েক তঁার েপাশােকর েকান
অংশ পােব৷

25সকাল ন�টার সমেয় তারা তঁােক কু্রেশ িদল৷ 26তারা তঁার কু্রেশর ওপর তঁার িবরুেদ্ধ েদাষপত্র েলখা
একটা ফলক লািগেয় িদেয়িছল৷ তােত েলখা িছল, “ইহুদীেদর রাজা৷” 27 তারা তঁার সােথ আর দুজন
দসুয্েক কু্রেশ িদল৷ একজনেক তঁার ডানিদেক এবং অপরজনেক তার বঁািদেক৷ 28 *

29 েলােকরা েসই পথ িদেয় েযেত েযেত যীশুর িনন্দা করেত লাগল৷ তারা মাথা েনেড় বলল, “ওেহ,
তুিম না মিন্দর েভেঙ্গ েফেল িতন িদেনর মেধয্ তা আবার েগঁেথ েতাল? 30 কু্রশ েথেক েনেম িনেজেক
রক্ষা কর৷”

31 িঠক একইভােব প্রধান যাজকরা এবং বয্বস্থার িশক্ষকরা তঁােক ঠাট্টা কের িনেজেদর মেধয্ বলাবিল
করেলন, “ঐ েলাকিট অনয্েদর রক্ষা করত, িকন্তু িনেজেক রক্ষা করেত পাের না৷ 32খ্রীষ্ট, ঐ ইস্রােয়েলর
রাজা এখন কু্রশ েথেক েনেম আসুক, তাহেল আমরা িবশ্বাস করব৷” তঁার সেঙ্গ যঁারা কু্রেশ িবদ্ধ হেয়িছল,
তারাও তঁােক ঠাট্টা করেত লাগল৷

যীশু মারা েগেলন
(মিথ 27:45-56; লূক 23:44-49; েযাহন 19:28-30)

33 পের েবলা বােরাটা েথেক িতনেট পযর্ন্ত সমস্ত েদশ অন্ধকাের েছেয় েগল৷ 34 আর িতনেটর সময়
যীশু িচৎকার কের উঠেলন, “এেলাই, এেলাই, লামা শবক্তানী?” যার অথর্ “ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার,
তুিম েকন আমায় তয্াগ কেরছ?”

35 যঁারা তঁার কােছ দঁািড়েয়িছল, তােদর মেধয্ েকউ েকউ এই কথা শুেন বলল, “েদখ, ও এলীয়েক
ডাকেছ৷” 36 একজন েলাক েদৗেড় িগেয় একটা স্পঞ্জ এেন িসরকায় িভিজেয় নেল কের তঁার মুেখ তুেল
ধের বলল, “েদখা যাক, এলীয় ওেক নামােত আেস িক না৷”

37 পের যীশু েজাের িচৎকার কের উেঠ েশষ িনঃশ্বাস তয্াগ করেলন৷
* 15:28: েকান েকান গ্রীক প্রিতিলিপেত পদ 28 যুক্ত করা হেয়েছ: “তখন এই শােস্ত্রর বাণী পূণর্ হল, �তারা তঁােক অপরাধীেদর সেঙ্গ
েরেখিছল৷� ”
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38 আর মিন্দেরর পদর্ া উপর েথেক নীেচ পযর্ন্ত িচের দুভাগ হেয় েগল৷ 39 আর েয েসনাপিত তঁার
সামেন দঁািড়েয়িছেলন, িতিন যীশুেক এইভােব মৃতুয্বরণ করেত েদেখ বলেলন, “সিতয্ই ইিন ঈশ্বেরর পুত্র
িছেলন৷”

40 কেয়কজন স্ত্রীেলাক দূর েথেক েদখিছেলন, তােদর মেধয্ মগ্দলীনী মিরয়ম, শােলামী আর েছাট
যােকাব এবং েযািশর মা মিরয়ম েসখােন িছেলন৷ 41 যখন যীশু গালীেল িছেলন, তখন এই মিহলারা তঁার
সেঙ্গ েযেতন এবং তঁার েদখােশানা করেতন৷ আরও বহু স্ত্রীেলাক তখন েসখােন িছেলন যঁারা যীশুর সােথ
েজরুশােলেম এেসিছেলন৷

যীশুর সমািধ
(মিথ 27:57-61; লূক 23:50-56; েযাহন 19:38-42)

42 েসই িদনটা িছল আেয়াজেনর িদন (অথর্াৎ িবশ্রােমর আেগর িদন৷) 43 সন্ধয্ােবলায় আিরমািথয়ার
েযােষফ এেলন, িতিন িছেলন ইহুদী মহাসভার একজন মাননীয় সভয্, িযিন ঈশ্বেরর রােজয্র জনয্ অেপক্ষা
করিছেলন৷ িতিন সাহস কের পীলােতর কােছ িগেয় সমািধ েদওয়ার জনয্ যীশুর েদহিট চাইেলন৷

44 যীশু এর মেধয্ মারা েগেছন শুেন পীলাত আশ্চযর্য্ হেলন, িতিন তাই েসনাপিতেক েডেক িজজ্ঞাসা
করেলন তঁার মৃতুয্ হেয়েছ িকনা৷ 45 েসনাপিতর কােছ মৃতুয্র খবরিট জানেত েপের িতিন েযােষফেক যীশুর
েদহিট িনেয়েযেত িদেলন৷

46 েযােষফ িকছুটা মসীনা কাপড় িকেন কু্রশ েথেক যীশুর েদহ নািমেয় ঐ মসীনা কাপেড় জড়ােলন
এবং পাথর েকেট ৈতরী এমন একটা সমািধগুহার মেধয্ তঁার েদহটােক রাখেলন৷ তারপর একটা পাথর
গুহার মুেখ গিড়েয় সমািধর মুখিট বন্ধ কের িদেলন৷ 47 যীশুেক েযখােন সমািধ েদওয়া হল েসই স্থানিট
মিরয়ম মগ্দলীনী ও েযািশর মা মিরয়ম েদখেলন৷

16
যীশুর পুনরুত্থােনর খবর
(মিথ 28:1-8; লূক 24:1-12; েযাহন 20:1-10)

1 িবশ্রাম েশষ হেল মিরয়ম মগ্দলীনী, যােকােবর মা মিরয়ম সুগিন্ধ মশলা িকনেলন েযন িগেয় যীশুর
েদেহ মাখােত পােরন৷ 2সপ্তােহর প্রথম িদন েভাের, িঠক সূযর্ ওঠার পরই তঁারা সমািধগুহার কােছ েগেলন৷
3 তঁারা িনেজেদর মেধয্ বলাবিল করিছেলন, “েক আমােদর জনয্ সমািধগুহার মুখ েথেক পাথরিট সিরেয়
েদেব?”

4 তখন তঁারা েদখেত েপেলন েয পাথরটা সরােনা রেয়েছ৷ েসই পাথরটা মস্ত বড় িছল৷ 5 পের তঁারা
সমািধগুহার িভতের িগেয় েদখেলন, একজন যুবক ডানিদেক সাদা েপাশাক পের বেসআেছন; তােত তারা
ভেয় চমেক উঠেলন৷

6 তখন িতিন তঁােদর বলেলন, “ভয় েপও না৷ েতামরা েতা নাসরতীয় যীশুর েখঁাজ করছ যােক কু্রেশ
িবদ্ধ করা হেয়িছল? িতিন েবঁেচ উেঠেছন! িতিন এখােন েনই৷ েদখ, এখােন তঁােক রাখা হেয়িছল৷ 7 যাও,
িপতর ও তঁার অনয্ানয্ িশষয্েদর বল িগেয়, েদখ িতিন েতামােদর আেগই গালীেল যােচ্ছন৷ িতিন েযমন
েতামােদর বেলিছেলন, িঠক েসখােন তঁােক েদখেত পােব৷”

8তখন তারা সমািধগুহা েথেক েবিরেয় েদৗড়ােলন, কারণ তঁার ভীষণ ভয় েপেয়িছেলন এবং িকছুই বুেঝ
উঠেত পারেলন না৷ তঁারা কাউেক িকছু বলেলন না, কারণ তঁারা ভয় েপেয়িছেলন৷ (িকছু িকছু পুরােনা গ্রীক
প্রিতিলিপেত মাকর্ পুস্তক এখােন েশষ হেয়েছ৷)

িশষয্েদর মেধয্ েকউ েকউ যীশুর েদখা েপেলন
(মিথ 28:9-10; েযাহন 20:11-18; লূক 24:13-35)

9 তঁার পুনরুত্থােনর পর সপ্তােহর প্রথম িদেন অথর্াৎ রিববার েভাের, িতিন প্রথেম মগ্দলীনী মিরয়মেক
েদখা িদেলন, যার েথেক িতিন সাতটা ভূতেক তািড়েয়িছেলন৷ 10 মিরয়ম িগেয় যঁারা যীশুর সেঙ্গ থাকেতন
তঁােদর এই কথা বলেলন৷ তঁারা তখনও েশােক কঁাদিছেলন; 11 িকন্তু যখন শুনেলন েয যীশু েবঁেচ আেছন
এবং তঁােক েদখা িদেয়েছন, তঁারা ঐ কথা িবশ্বাস করেলন না৷
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12 পের তােদর মেধয্ দুজন যখন গ্রােমর িদেক েহঁেট যািচ্ছেলন এমন সময় িতিন তঁােদর েদখা িদেলন,
আর তঁােক অনয্রকম েদখাল৷ 13 তঁারা িগেয় অনয্ বাকী সব িশষয্েদর এটা জানােলন, িকন্তু তঁােদর
কথােতও তঁারা িবশ্বাস করেলন না৷

েপ্রিরতেদর সেঙ্গ যীশুর কেথাপকথন
(মিথ 28:16-20; লূক 24:36-49; েযাহন 20:19-23; েপ্রিরত 1:6-8)

14 পের েসই এগােরাজন িশষয্ যখন েখেত বেসেছন, িতিন তঁােদর কােছ েদখা িদেলন৷ িতিন তঁােদর
অিবশ্বাস ও কেঠার মেনাভােবর জনয্ িতরস্কার করেলন, কারণ িতিন েবঁেচ ওঠার পর যঁারা তঁােক
েদেখিছেলন, তঁােদর কথায়ও তঁারা িবশ্বাস কেরন িন৷

15আর িতিন তঁােদর বলেলন, “েতামরা সমস্ত পৃিথবীেত যাও, এবং সব েলােকর কােছ সুসমাচার প্রচার
কর৷ 16 যঁারা িবশ্বাস কের বাপ্তাইজ হেব, তারা রক্ষা পােব, িকন্তু যঁারা িবশ্বাস করেব না, তােদর েদাষী সাবয্স্ত
করা হেব৷ 17 যঁারা িবশ্বাস করেব এই িচহ্নগুিল তােদর অনুবতীর্ হেব৷ আমার নােম তারা ভূত তাড়ােব; নতুন
নতুন ভাষায় কথা বলেব; 18 হােত কের সাপ তুলেব এবং মারাত্মক িকছু েখেলও তােদর েকান ক্ষিত হেব
না; আর তারা অসুস্থ েলােকর ওপর হাত রাখেল তারা সুস্থ হেব৷”

যীশুর পুনরায় স্বগর্ােরাহণ
(লূক 24:50-53; েপ্রিরত 1:9-11)

19 তঁােদর সেঙ্গ কথা বলার পর প্রভু যীশুেক স্বেগর্ তুেল েনওয়া হল এবং িতিন ঈশ্বেরর ডানিদেক
বসেলন৷ 20আর তঁারা িগেয় সব জায়গায় সুসমাচার প্রচার করেত লাগেলন, এবং প্রভু তঁােদর সেঙ্গ কাজ
করেলন, আর অেলৗিকক কােজর মধয্ িদেয় তঁার সুসমাচােরর সতয্তা প্রমাণ করেলন৷
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লূকিলিখত
সুসমাচার

যীশুর জীবন সম্পেকর্ লূেকর েলখা
1 মাননীয় িথয়িফল,
আমােদর মেধয্ েয সব ঘটনা ঘেটেছ েসগুিলর িববরণ িলিপবদ্ধ করার জনয্ বহু বয্িক্ত েচষ্টা কেরেছন৷

2 তঁারা েসই একই িবষয় িলেখেছন, যা আমরা েজেনিছ তঁােদর কাছ েথেক, যঁারা প্রথম েথেক িনেজেদর
েচােখ েদেখেছন এবং এই বাতর্ া েঘাষণা কেরেছন৷ 3 তাই আমার মেন হল েয যখন আিম েসই সব িবষয়
প্রথম েথেক ভালভােব েখঁাজ খবর িনেয়িছ তখন তা সুন্দরভােব গুিছেয় িলিখ৷ 4যার ফেলআপিন জানেবন,
েয িবষয়গুিল আপনােক জানােনা হেয়েছ েসগুিল সতয্৷

সখিরয় ও ইলীশােবৎ
5 িযহূিদয়ার রাজা েহেরােদর সমেয় সখিরয় নােম একজন যাজক িছেলন৷ ইিন িছেলন অিবেয়র দেলর*

যাজকেদর একজন৷ সখিরয়র স্ত্রী ইলীশােবৎ িছেলন হােরােণর বংশধর৷ 6 তঁারা উভেয়ই ঈশ্বেরর দৃষ্টিেত
ধাির্মক িছেলন৷ প্রভুর সমস্ত আেদশ ও িবিধ-বয্বস্থা তঁারা িনখঁুতভােব পালন করেতন৷ 7 ইলীশােবৎ বন্ধয্া
হওয়ার দরুন তঁােদর েকান সন্তান হয় িন৷ তঁােদর উভেয়রই অেনক বয়স হেয় িগেয়িছল৷

8 একবার তঁার দেলর যাজকেদর ওপর দািয়ত্বভার পেড়িছল, তখন সখিরয় যাজক িহেসেব মিন্দের
ঈশ্বেরর েসবা করিছেলন৷ 9 যাজকেদর কাযর্ প্রণালী অনুযায়ী তঁােক েবেছ েনওয়া হেয়িছল েযন িতিন
মিন্দেরর মেধয্ িগেয় প্রভুর সামেন ধূপ জ্বালােত পােরন৷ 10 ধূপ জ্বালাবার সময় বাইের অেনক েলাক জড়
হেয় প্রাথর্না করিছল৷

11 এমন সময় প্রভুর এক স্বগর্দূত সখিরয়র সামেন এেস উপিস্থত হেয় ধূপেবদীর ডানিদেক দঁাড়ােলন৷
12 সখিরয় েসই স্বগর্দূতেক েদেখ চমেক উঠেলন এবং খুব ভয় েপেলন৷ 13 িকন্তু স্বগর্দূত তঁােক বলেলন,
“সখিরয় ভয় েপও না, কারণ তুিম েয প্রাথর্না কেরছ, ঈশ্বর তা শুেনেছন৷ েতামার স্ত্রী ইলীশােবেতর একিট
পুত্র সন্তান হেব, তুিম তার নাম রাখেব েযাহন৷ 14 েস েতামার জীবেন আনন্দ ও সুেখর কারণ হেব, তার
জেন্মর দরুণ আেরা অেনেক আনিন্দত হেব৷ 15 কারণ প্রভুর দৃষ্টিেত েযাহন হেব এক মহান বয্িক্ত৷ েস
অবশয্ই দ্রাক্ষারস বা েনশার পানীয় গ্রহণ করেব না৷ জেন্মর সময় েথেকই েযাহন পিবত্র আত্মায় পূণর্ হেব৷

16 “ইস্রােয়লীয়েদর অেনক েলাকেকই েস তােদর প্রভু ঈশ্বেরর পেথ েফরােব৷ 17 েযাহন এলীেয়র†
আত্মায় ও শিক্তেত প্রভুর আেগ চলেব৷ েস িপতােদর মন তােদর সন্তানেদর িদেক েফরােব, আর
অধাির্মকেদর মেনর ভাব বদেল ধাির্মক েলাকেদর মেনর ভােবর মেতা করেব৷ প্রভুর জনয্ েস এইভােব
েলাকেদর প্রস্তুত করেব৷”

18 তখন সখিরয় েসই স্বগর্দূতেক বলেলন, “আিম িকভােব জানব েয সিতয্ই এসব হেব? কারণ আিম
েতা বৃদ্ধ হেয় েগিছ, আর আমার স্ত্রীরও অেনক বয়স হেয় েগেছ৷”

19 এর উত্তের স্বগর্দূত তঁােক বলেলন, “আিম গািব্রেয়ল, ঈশ্বেরর সামেন দঁািড়েয় থািক; আর েতামার
সেঙ্গ কথা বলার জনয্ ও েতামােক এই সুখবর েদবার জনয্ই আমােক পাঠােনা হেয়েছ৷ 20 িকন্তু েজেন
েরেখা! এইসব ঘটনা ঘটা পযর্ন্ত তুিম েবাবা হেয় থাকেব, কথা বলেত পারেব না, কারণ তুিম আমার কথা
িবশ্বাস করেল না, িকন্তু আমার এইসব কথা িনরুিপত সমেয়ই পূণর্ হেব৷”

21 এিদেক বাইের েলােকরা সখিরয়র জনয্ অেপক্ষা করিছল, িতিন এতক্ষণ পযর্ন্ত মিন্দেরর মেধয্ িক
করেছন একথা েভেব তারা অবাক হিচ্ছল৷ 22 পের িতিন যখন েবিরেয় এেলন, তখন েলাকেদর সেঙ্গ কথা
বলেত পারেলন না, এেত েলােকরা বুঝেত পারল মিন্দেরর মেধয্ িতিন িনশ্চয়ই েকান দশর্ন েপেয়েছন৷ িতিন
* 1:5: অিবেয়র দল ইহুদী যাজকরা 24 িট দেল িবভক্ত িছল৷ 1 বংশাবলী 24 † 1:17: এলীয় ইিন খ্রীষ্ট পূবর্ 850 সােলর একজন
ভাববাদী৷
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েলাকেদর ইশারায় তঁার বক্তবয্ েবাঝােত লাগেলন, িকন্তু েকানরকম কথা বলেত পারেলন না৷ 23 এরপর
ৈদিনক েসবাকােযর্য্র েশেষ িতিন তঁার বািড় িফের েগেলন৷

24 এর িকছুক্ষণ পের তার স্ত্রী ইলীশােবৎ গভর্ বতী হেলন; আর পঁাচ মাস পযর্ন্ত েলাক সাক্ষােত েবর
হেলন না৷ িতিন বলেতন, 25 “এখন প্রভুই এইভােব আমায় সাহাযয্ কেরেছন! সমােজ আমার েয লজ্জা
িছল, কৃপা কের এখন এইভােব িতিন তা দূর কের িদেলন৷”

কুমারী মিরয়ম
26-27 ইলীশােবৎ যখন ছমােসর গভর্ বতী, তখন ঈশ্বর গািব্রেয়ল, স্বগর্দূতেক গালীেল নাসরৎ নগের এক

কুমারীর কােছ পাঠােলন৷ এই কুমারী িছেলন েযােষফ নােম এক বয্িক্তর বাগদত্তা৷ েযােষফ িছেলন রাজা
দায়ূেদর বংশধর, আর েয কুমারীর কােছ তঁােক পাঠােনা হেয়িছল তঁার নাম মিরয়ম৷ 28গািব্রেয়ল মিরয়েমর
কােছ এেস বলেলন, “েতামার মঙ্গল েহাক্◌্! প্রভু েতামার প্রিত মুখ তুেল েচেয়েছন, িতিন েতামার সেঙ্গ
আেছন৷”

29 এই কথা শুেন মিরয়ম খুবই িবচিলত ও অবাক হেয় ভাবেত লাগেলন, “এ েকমন শুেভচ্ছা?”
30 স্বগর্দূত তঁােক বলেলন, “মিরয়ম তুিম ভয় েপও না, কারণ ঈশ্বর েতামার ওপর সন্তুষ্ট হেয়েছন৷

31 েশান! তুিম গভর্ বতী হেব আর েতামার এক পুত্র সন্তান হেব৷ তুিম তঁার নাম রাখেব যীশু৷ 32 িতিন হেবন
মহান, তঁােক পরেমশ্বেরর পুত্র বলা হেব, আর প্রভু ঈশ্বর তঁার িপতৃপুরুষ রাজা দায়ূেদর িসংহাসন তঁােক
েদেবন৷ 33 িতিন যােকােবর বংেশর েলাকেদর ওপের িচরকাল রাজত্ব করেবন, তঁার রাজেত্বর কখনও েশষ
হেব না৷”

34 তখন মিরয়ম স্বগর্দূতেক বলেলন, “েকমন কের সম্ভব? কারণ আিম েতা কুমারী!”
35এর উত্তের স্বগর্দূত বলেলন, “পিবত্র আত্মা‡ েতামার ওপর অিধষ্ঠান করেবন আর পরেমশ্বেরর শিক্ত

েতামােক আবৃত করেব; তাইেয পিবত্র িশশুিট জন্মগ্রহণ করেব তঁােক ঈশ্বেরর পুত্র বলা হেব৷ 36 আর
েশান, েতামার আত্মীয়া ইলীশােবৎ যিদও এখন অেনক বৃদ্ধা তবু েস গেভর্ পুত্রসন্তান ধারণ করেছ৷ এই
স্ত্রীেলােকর িবষেয় েলােক বলত েয তার েকান সন্তান হেব না, িকন্তু েস এখন ছমােসর গভর্ বতী৷ 37কারণ
ঈশ্বেরর পেক্ষ েকান িকছুই অসাধয্ নয়!”

38 মিরয়ম বলেলন, “আিম প্রভুর দাসী৷ আপিন যা বেলেছন আমার জীবেন তাই েহাক্◌্!” এরপর
স্বগর্দূত মিরয়েমর কাছ েথেক চেল েগেলন৷

সখিরয় ও ইলীশােবেতর সেঙ্গ মিরয়েমর সাক্ষাৎ
39 তখন মিরয়ম উেঠ তাড়াতািড় কের িযহূদার পাবর্তয্ অঞ্চেলর একিট নগের েগেলন৷ 40 েসখােন

সখিরয়র বািড়েত িগেয় ইলীশােবতেক অিভবাদন জানােলন৷ 41 ইলীশােবৎ যখন মিরয়েমর েসই অিভবাদন
শুনেলন, তখনই তঁার গেভর্ র সন্তানিট আনেন্দ েনেচ উঠল; আর ইলীশােবৎ পিবত্র আত্মােত পূণর্ হেলন৷

42 এরপর িতিন খুব েজাের েজাের বলেত লাগেলন, “সমস্ত স্ত্রীেলােকর মেধয্ তুিম ধনয্া, আর েতামার
গেভর্ েয সন্তান আেছন িতিন ধনয্৷ 43 িকন্তু আমার প্রভুর মা েয আমার কােছ এেসেছন, এমন েসৗভাগয্
আমার িক কের হল? 44 কারণেয মুহূেতর্ েতামার কন্ঠস্বর আিম শুনলাম, আমার গেভর্ র িশশুিট তখনই
নেড় উঠল৷ 45আর তুিম ধনয্া, কারণ তুিম িবশ্বাস কেরছ েয প্রভু েতামায় যা বেলেছন তা পূণর্ হেব৷”

মিরয়ম ঈশ্বেরর প্রশংসা করেলন
46 তখন মিরয়ম বলেলন,

47 “আমার আত্মা প্রভুর প্রশংসা করেছ,
আর আমার আত্মা আমার ত্রাণকতর্ া ঈশ্বরেক েপেয় আনিন্দত৷

48কারণ তঁার এই তুচ্ছ দাসীর িদেক
িতিন মুখ তুেল েচেয়েছন৷

‡ 1:35: পিবত্র আত্মা যােক ঈশ্বেরর আত্মা, খ্রীেষ্টর আত্মা ও সহায়ক বলা হেয় থােক৷
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হঁয্া, এখন েথেক সকেলই
আমােক ধনয্া বলেব৷

49কারণ েসই একমাত্র সবর্শিক্তমান ঈশ্বর আমার জীবেন কত না মহত্ কাজ কেরেছন৷
পিবত্র তঁার নাম৷

50আর যঁারা বংশানুক্রেম তঁার উপাসনা কের িতিন তােদরদয়া কেরন৷
51 তঁার বাহুরেয পরাক্রম, তা িতিন েদিখেয়েছন৷

যােদর মন অহঙ্কার ও দম্ভপূণর্ িচন্তায় ভরা, তােদর িতিন িছন্নিভন্ন কের েদন৷
52 িতিনই শাসকেদর িসংহাসনচুয্ত কেরন,

যারা নতনম্র তােদর উন্নত কেরন৷
53 কু্ষধাতর্ েক িতিন উত্তম দ্রবয্ িদেয় তৃপ্ত কেরন;

আর িবত্তবানেক িনঃস্ব কের িবদায় কেরন৷
54 িতিন তঁার দাস ইস্রােয়লেক সাহাযয্ করেত এেসেছন৷
55 েযমন িতিন আমােদর পূবর্পুরুষেদর প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলন, িতিন েতমনই করেবন৷ অব্রাহাম ও তঁার

বংেশর েলাকেদর িচরকাল দয়া করার কথা িতিন মেন েরেখেছন৷”

56 ইলীশােবেতর ঘের মিরয়ম প্রায় িতন মাস থাকেলন৷ পের িতিন তঁার িনেজর বািড়েত িফের েগেলন৷

েযাহেনর জন্ম
57 ইলীশােবেতর প্রসেবর সময় হেল িতিন একিট পুত্র সন্তান প্রসব করেলন৷ 58 তঁার প্রিতেবশী ও

আত্মীয়স্বজেনরা যখন শুনল েয প্রভু তঁার প্রিত িক মহা দয়া কেরেছন, তখন তারা তঁার আনেন্দ আনিন্দত
হল৷

59 িশশুিট যখন আট িদেনর, েসই সময় তঁারা িশশুিটেক িনেয় সুন্নত করােত এেলন৷ সবাই িশশুিটর
বাবার নাম অনুসাের িশশুর নাম সখিরয় রাখার কথা িচন্তা করিছেলন৷ 60 িকন্তু তার মা বেল উঠেলন, “না!
ওর নাম হেব েযাহন৷”

61 তখন তঁারা ইলীশােবতেক বলেলন, “আপনার আত্মীয়স্বজনেদর মেধয্ েতা কারও ঐ নাম েনই!”
62 এরপর তারা ইশারা কের েছেলিটর বাবার কােছ জানেত চাইেলন িতিন িক নাম িদেত চান৷

63 সখিরয় ইশারা কের েলখার ফলক েচেয় িনেলন ও তােত িলখেলন, “ওর নাম েযাহন৷” এেত
তঁারা সকেল আশ্চযর্য্ হেয় েগেলন, 64 তখনই সখিরয়র িজেভর জড়তা চেল েগল ও মুখ খুেল েগল,
আর িতিন ঈশ্বেরর প্রশংসা করেত লাগেলন৷ 65আশপােশর সকেল এেত খুব ভয় েপেয় েগল, িযহূিদয়ার
পাবর্তয্ অঞ্চেলর েলাকরা সকেল এিবষেয় বলাবিল করেত লাগল৷ 66 যঁারা এসব কথা শুনল তারা সকেলই
আশ্চযর্য্ হেয় বলেত লাগল, “ভিবষয্েত এই েছেলিট িক হেব?” কারণ প্রভুর শিক্ত এর সেঙ্গ আেছ৷

সখিরয় ঈশ্বেরর প্রশংসা করেলন
67 পের েছেলিটর বাবা সখিরয় পিবত্র আত্মায় পূণর্ হেয় ভাববাণী বলেত লাগেলন:

68 “ইস্রােয়েলর প্রভু ঈশ্বেরর প্রশংসা েহাক্◌্,
কারণ িতিন তঁার িনেজর েলাকেদর সাহাযয্ করেত ও তােদর মুক্ত করেত এেসেছন৷

69আমােদর জনয্ িতিন তঁার দাস দায়ূেদর বংেশ
একজন মহাশিক্তসম্পন্ন ত্রাণকতর্ ােক িদেয়েছন৷

70 এ িবষেয় তঁার পিবত্র ভাববাদীেদর§ মাধয্েম
িতিন বহুপূেবর্ই প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলন৷

71 শত্রুেদর হাত েথেক ও যঁারা আমােদর ঘৃণা কের
তােদর কবল েথেক উদ্ধার করার প্রিতশ্রুিত৷

72 িতিন বেলিছেলন, আমােদর িপতৃপুরুষেদর প্রিত দয়া করেবন
§ 1:70: ভাববাদী ভাববাদীরা ঈশ্বেরর পেক্ষ কথা বলেতন এবং প্রায়ই ভিবষয্েত িক ঘটেব তার পূবর্াভাস িদেতন৷
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এবং িতিন েসই প্রিতশ্রুিত স্মরেণ েরেখেছন৷
73 এ েসই প্রিতশ্রুিত যা িতিন আমােদর িপতৃপুরুষ অব্রাহােমর কােছ কেরিছেলন৷

74 শত্রুেদর হাত েথেক আমােদর উদ্ধার করার প্রিতশ্রুিত
েযন আমরা িনভর্ েয় তঁার েসবা করেত পাির:
75 আর আমােদর জীবেনর েশষ িদন পযর্ন্ত তঁার দৃষ্টিেত পিবত্র ও ধাির্মক েথেক তঁার েসবা কের
েযেত পাির৷

76 “এখন েহ বালক, েতামােক বলা হেব পরেমশ্বেরর ভাববাদী;
কারণ তুিম প্রভুর পথ প্রস্তুত করবার জনয্ তঁার আেগ আেগ চলেব৷

77 তুিম তঁার েলাকেদর বলেব, ঈশ্বেরর দয়ায় েতামরা পােপর ক্ষমা দ্বারা উদ্ধার পােব৷

78 “কারণ আমােদর ঈশ্বেরর দয়া ও করুণার উদ্ধর্ েথেক
এক নতুন িদেনর েভােরর আেলা আমােদর ওপর ঝের পড়েব৷

79 যঁারা অন্ধকার ও মৃতুয্র ছায়ায় বেস আেছ তােদর ওপর েসই আেলা এেস পড়েব;
আর তা আমােদর শািন্তর পেথ পিরচািলত করেব৷”

80 েসই িশশু েযাহন বড় হেয় উঠেত লাগেলন, আর িদন িদন আত্মায় শিক্তশালী হেয় উঠেত
থাকেলন৷ ইস্রােয়লীয়েদর কােছ প্রকােশয্ েবিরেয়আসারআেগ পযর্ন্ত িতিন িনজর্ ন স্থানগুিলেতজীবনযাপন
করিছেলন৷

2
যীশুর জন্ম
(মিথ 1:18-25)

1 েসই সময় আগস্ত ৈকসর হুকুম জাির করেলন েয, েরাম সাম্রােজয্র সব জায়গায় েলাক গণনা করা
হেব৷ 2এটাই হল সুিরযার রাজয্পাল কুরীিণেয়র সমেয় প্রথমআদমশুমাির৷ 3আরপ্রেতয্েক িনেজর িনেজর
শহের নাম েলখাবার জনয্ েগল৷

4 েযােষফ িছেলন রাজা দায়ূেদর বংশধর, তাই িতিন গালীল প্রেদেশর নাসরৎ েথেক রাজা দায়ূেদর
বাসভূিম ৈবৎেলহেম েগেলন৷ 5 েযােষফ তঁার বাগ্দত্তা স্ত্রী মিরয়মেক সেঙ্গ িনেয় নাম েলখােত চলেলন৷ এই
সময় মিরয়ম িছেলন অন্তঃসত্ত্বা৷ 6 তঁারা যখন েসখােন িছেলন, তখন মিরয়েমর প্রসব েবদনা উঠল৷ 7আর
মিরয়ম তঁার প্রথম সন্তান প্রসব করেলন৷ িতিন সেদয্াজাত েসই িশশুেক কাপেড়র টুকেরা িদেয় জিড়েয়
একিট জাবনা খাবার পােত্র শুইেয় রাখেলন, কারণ ঐ নগেরর অিতিথশালায় তঁােদর জনয্ জায়গা িছল না৷

েমষপালকরা যীশুর সম্পেকর্ শুনেলন
8 েসখােন গ্রােমর বাইের েমষপালেকরা রােত মােঠ তােদর েমষপাল পাহারা িদিচ্ছল৷ 9 এমন সময়

প্রভুর এক স্বগর্দূত তােদর সামেন উপিস্থত হেল প্রভুর মিহমা চারিদেক উজ্জ্বল হেয় েদখা িদল৷ এই েদেখ
েমষপালকরা খুব ভয় েপেয় েগল৷ 10 েসই স্বগর্দূত তােদর বলেলন, “ভয় েনই, েদখ আিম েতামােদর
কােছ এক আনেন্দর সংবাদ িনেয় এেসিছ৷ এই সংবাদ সকেলর জনয্ মহা আনেন্দর হেব৷ 11কারণ রাজা
দায়ূেদর নগের আজ েতামােদর জনয্ একজন ত্রাণকতর্ ার জন্ম হেয়েছ৷ িতিন খ্রীষ্ট প্রভু৷ 12আর েতামােদর
জনয্ এই িচহ্ন রইল, েতামরা েদখেব একিট িশশুেক কাপেড় জিড়েয় একটা জাবনা খাবার পােত্র শুইেয়
রাখা হেয়েছ৷”

13 েসই সময় হঠাৎ স্বগীর্য় বািহনীর এক িবরাট দল ঐ স্বগর্দূতেদর সেঙ্গ েযাগ িদেয় ঈশ্বেরর প্রশংসা
করেত করেত বলেলন,
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14 “স্বেগর্ ঈশ্বেরর মিহমা,
পৃিথবীেত তঁার প্রীিতর পাত্র মনুষয্েদর মেধয্ শািন্ত৷”

15স্বগর্দূতরা তােদর কাছ েথেক স্বেগর্ িফের েগেল েমষপালকরা পরস্পর বলাবিল করেত লাগল, “চল,
আমরা ৈবৎেলহেম যাই, প্রভু আমােদর েয ঘটনার কথা জানােলন েসখােন িগেয় তা েদিখ৷”

16তারা েসখােন ছুেট েগেল মিরয়ম, েযােষফ এবং েসই িশশুিটেক একিট জাবনা খাবার পােত্র েশাওয়া
অবস্থায় েদখল৷ 17 েমষপালেকরা িশশুিটেক েদখেত েপেয়, েসই িশশুিটর িবষেয় তােদর যা বলা হেয়িছল
েসকথা সকলেক জানাল৷ 18 েমষপালকেদর মুেখ ঐ কথা যারা শুনল তারা সকেল আশ্চযর্য্ হেয় েগল৷
19 িকন্তু মিরয়ম এই কথা মেনর মেধয্ েগঁেথ িনেয় সব সময় এিবষেয় িচন্তা করেত লাগেলন৷ 20 এরপর
েমষপালকরা তােদর কােছ যা বলা হেয়িছল েসই অনুসাের সব িকছু েদেখ ও শুেন ঈশ্বেরর প্রশংসা করেত
করেত ঘের িফের েগল৷

21এর আট িদন পের সুন্নত করার সমেয় িশশুিটর নাম রাখা হল যীশু৷ মাতৃগেভর্ আসার আেগই স্বগর্দূত
তঁার এই নাম েরেখিছেলন৷

যীশুেক মিন্দের আনা হল
22 েমািশর িবিধ-বয্বস্থা অনুসাের শুিচকরণ অনুষ্ঠােনর সময় হেল তঁারা যীশুেক েজরুশােলেম িনেয়

েগেলন, েযন েসখােন প্রভুর সামেন তঁােক উৎসগর্ করেত পােরন৷ 23 কারণ প্রভুর িবিধ-বয্বস্থায় েলখা
আেছ, “স্ত্রীেলােকর প্রথম সন্তানিট যিদ পুত্র হয়, তেব তােক �প্রভুর উেদ্দেশয্ উৎসগর্ করেত হেব,� ”*
24 আর প্রভুর িবিধ-বয্বস্থা অনুসাের, “এক েজাড়া ঘুঘু অথবা দুিট পায়রার বাচ্চা উৎসগর্ করেত হেব৷”
সুতরাং েযােষফ এবং মিরয়ম েসইমত কাজ করবার জনয্ েজরুশােলেম েগেলন৷

িশিমেয়ান যীশুেক েদখেলন
25 েজরুশােলেম েসই সময় িশিমেয়ান নােম একজন ধাির্মক ও ঈশ্বরভক্ত েলাক বাস করেতন৷ িতিন

ইস্রােয়েলর মুিক্তর অেপক্ষায় িছেলন৷ পিবত্র আত্মা তঁার ওপর অিধষ্ঠান করিছেলন৷ 26 পিবত্র আত্মার
মাধয্েম তঁার কােছ একথা প্রকাশ করা হেয়িছল েয প্রভু খ্রীষ্টেক না েদখা পযর্ন্ত তঁার মৃতুয্ হেব না৷ 27পিবত্র
আত্মার েপ্ররণায় িতিন েসিদন মিন্দের এেসিছেলন৷ যীশুর বাবা-মা েমািশর িবিধ-বয্বস্থা পালন করেত
যীশুেক িনেয় েসখােন এেলন৷ 28 তখন িশিমেয়ান যীশুেক েকােল তুেল িনেয় ঈশ্বরেক ধনয্বাদ িদেয়
বলেলন,

29 “েহ প্রভু, েতামার প্রিতশ্রুিত অনুসাের তুিম েতামার দাসেক শািন্তেত িবদায় দাও৷
30কারণ আিম িনেজর েচােখ েতামার পিরত্রাণ েদেখিছ৷

31 েয পিরত্রাণ তুিম সকল েলােকর সাক্ষােত প্রস্তুত কেরছ৷
32 িতিন অইহুদীেদর অন্তর আেলািকত করার জনয্ আেলা;
আর িতিনই েতামার প্রজা ইস্রােয়েলর জনয্ সম্মান আনেবন৷”

33 তঁার িবষেয় যা বলা হল তা শুেন েযােষফ ও মিরয়ম আশ্চযর্য্ হেয় েগেলন৷ 34 এরপর িশিমেয়ান
তঁােদর আশীবর্াদ কের যীশুর মা মিরয়মেক বলেলন, “ইিন হেবন ইস্রােয়েলর মেধয্ বহু েলােকর পতন ও
উত্থােনর কারণ৷ ঈশ্বর হেত আগত এমন িচহ্ন যা বহু েলাকই অগ্রাহয্ করেব৷ 35এেত বহু েলােকর হৃদেয়র
েগাপন িচন্তা প্রকাশ হেয় পড়েব৷ যা যা ঘটেব তােত েতামার হৃদয় িবদীণর্ হেব৷”

হান্না যীশুেক েদখেলন
36 েসখােন হান্না নােম একজন ভাববািদনী িছেলন৷ িতিন আেশর েগাষ্ঠীর পনুেয়েলর কনয্া৷ তঁার অেনক

বয়স হেয়িছল৷ িববােহর পর সাত বছর িতিন স্বামীর ঘর কেরন, 37 তারপর চুরািশ বছর বয়স পযর্ন্ত িতিন
* 2:23: “স্ত্রীেলােকর � হেব” দ্রষ্টবয্ যাত্রা 13:2
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ৈবধবয্ জীবনযাপন কেরিছেলন৷ মিন্দর েছেড় িতিন েকাথাও েযেতন না; উপবাস ও প্রাথর্নাসহ েসখােন
িদন-রাত ঈশ্বেরর উপাসনা করেতন৷

38 িঠক েসই মুহূেতর্ িতিন তঁােদর িদেক এিগেয় এেস ঈশ্বরেক ধনয্বাদ িদেত আরম্ভ করেলন; আর যঁারা
েজরুশােলেমর মুিক্তর অেপক্ষায় িছল তােদর সকেলর কােছ েসই িশশুিটর িবষয় বলেত লাগেলন৷

েযােষফ ও মিরয়েমর গৃেহ প্রতয্াবতর্ ন
39 প্রভুর িবিধ-বয্বস্থা অনুসাের যা যা করণীয় তা সমূ্পণর্ কের েযােষফ ও মিরয়ম তঁােদর িনেজেদর

নগর নাসরেত িফের েগেলন৷ 40 িশশুিট ক্রেম ক্রেম েবেড় উঠেত লাগেলন ও বিলষ্ঠ হেয় উঠেলন৷ িতিন
জ্ঞােন পূণর্ হেত থাকেলন, তঁার ওপের ঈশ্বেরর আশীবর্াদ িছল৷

বালক যীশু
41 িনস্তারপবর্† পালেনর জনয্ তঁার মা-বাবা প্রিত বছর েজরুশােলেম েযেতন৷ 42 যীশুর বয়স যখন বােরা

বছর, তখন তঁারা যথারীিত েসই পেবর্ েযাগ িদেত েগেলন৷ 43 পেবর্র েশেষ তঁারা যখন বািড় িফরিছেলন,
তখন বালক যীশু েজরুশােলেমই রেয় েগেলন, এিবষেয় তঁার মা-বাবা িকছুই জানেত পারেলন না৷ 44 তঁারা
মেন করেলন েয িতিন দেলর সেঙ্গই আেছন৷ তঁারা এক িদেনর পথ চলার পর আত্মীয়-স্বজন ও বনু্ধ-
বান্ধবেদর মেধয্ তঁার েখঁাজ করেত লাগেলন৷ 45 িকন্তু তঁােক না েপেয় তঁারা যীশুর েখঁাজ করেত করেত
আবার েজরুশােলেম িফের েগেলন৷

46 েশষ পযর্ন্ত িতন িদন পের মিন্দর চত্বের তঁার েদখা েপেলন৷ েসখােন িতিন ধমর্ িশক্ষকেদর সােথ বেস
তঁােদর কথা শুনিছেলন ও তঁােদর নানা প্রশ্ন িজজ্ঞাসা করিছেলন৷ 47 যঁারা তঁার কথা শুনিছেলন তঁারা সকেল
যীশুর বুিদ্ধ আর প্রেশ্নর সিঠক উত্তর েদওয়া েদেখ অবাক হেয় েগেলন৷ 48 যীশুর মা-বাবা তঁােক েসখােন
েদেখ আশ্চযর্য্ হেয় েগেলন৷ তঁার মা তঁােক বলেলন, “বাছা, তুিম আমােদর সেঙ্গ েকন এমন করেল?
েতামার বাবা ও আিম ভীষণ বয্াকুল হেয় েতামার েখঁাজ কের েবড়ািচ্ছ৷”

49 যীশু তখন তঁােদর বলেলন, “েতামরা েকন আমার েখঁাজ করিছেল? েতামরা িক জানেত না েয
েযখােন আমার িপতার কাজ, েসখােনই আমােক থাকেত হেব?” 50 িকন্তু িতিন তঁােদর যা বলেলন তার
অথর্ তঁারা বুঝেত পারেলন না৷

51এরপর িতিন তঁােদর সেঙ্গ নাসরেত িফের েগেলন, আর তঁােদর বাধয্ হেয় রইেলন৷ তঁার মা এসব কথা
মেনর মােঝ েগঁেথ রাখেলন৷ 52 এইভােব যীশু বয়েস ও জ্ঞােন বড় হেয় উঠেলন, আর ঈশ্বর ও মানুেষর
ভালবাসা লাভ করেলন৷

3
েযাহেনর প্রচার
(মিথ 3:1-12; মাকর্ 1:1-8; েযাহন 1:19-28)

1 িতিবিরয় ৈকসেরর রাজেত্বর পেনর বছেরর মাথায়

িযহূিদয়ার রাজয্পাল িছেলন পন্তীয় পীলাত৷
েসই সময় েহেরাদ িছেলন গালীেলর শাসনকতর্ া
এবং তঁার ভাই িফিলপ িছেলন িযতুিরয়া ও ত্রােখানীিতয়ার শাসনকতর্ া,
লুষািণয় িছেলন অিবলীনীর শাসনকতর্ া৷

2 হানন ও কায়াফা িছেলন ইহুদীেদর মহাযাজক৷ েসই সময় প্রান্তেরর মেধয্ সখিরয়র পুত্র েযাহেনর কােছ
ঈশ্বেরর আেদশ এল৷ 3 আর িতিন যদর্ েনর চারপােশ সমস্ত জায়গায় িগেয় প্রচার করেত লাগেলন েযন
† 2:41: িনস্তারপবর্ ইহুদীেদর কােছ এিট একিট গুরুত্বপূণর্ পিবত্র িদন৷ এই িদন তঁারা িবেশষভােব প্রস্তুত খাবার েখেতন এবং তার মাধয্েম
ঈশ্বর েমািশর সমেয় েযভােব তােদর িমশেরর বন্দীদশা েথেক িফিরেয় এেনিছেলন তা স্মরণ করেতন৷
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েলােক পােপর ক্ষমা লােভর জনয্ মন েফরায় ও বািপ্তস্ম েনয়৷ 4 ভাববাদী িযশাইয়র পুস্তেক েযমন েলখা
আেছ:

“প্রান্তেরর মেধয্ একজেনর কন্ঠস্বর েডেক েডেক বলেছ,
�প্রভুর জনয্ পথ প্রস্তুত কর৷

তার জনয্ চলার পথ েসাজা কর৷
5 সমস্ত উপতয্কা ভরাট কর,

প্রিতিট পবর্ত ও উপপবর্ত সমান করেত হেব৷
আঁকা-বঁাকা পথ েসাজা করেত হেব

এবং এবেড়া-েখবেড়া পথ সমান করেত হেব৷
6 তােত সকল েলােক ঈশ্বেরর পিরত্রাণ েদখেত পােব৷� ” িযশাইয় 40:3-5

7 তখন বািপ্তস্ম েনবার জনয্ অেনক েলাক েযাহেনর কােছ আসেত লাগল৷ িতিন তােদর বলেলন, “েহ
সােপর বংশধেররা! ঈশ্বেরর কাছ েথেক েয েক্রাধ েনেম আসেছ তা েথেক বঁাচার জনয্ েক েতামােদর
সতকর্ কের িদল? 8 েতামরা েয মন িফিরেয়ছ তার ফল েদখাও৷ একথা বলেত শুরু কেরা না, েয �আের
অব্রাহাম েতা আমােদর িপতৃপুরুষ� কারণ আিম েতামােদর বলিছ এই পাথরগুেলা েথেক ঈশ্বর অব্রাহােমর
জনয্ সন্তান উত্পন্ন করেত পােরন৷ 9 গােছর েগাড়ােত কুড়ুল লাগােনাই আেছ, েয গাছ ভাল ফল িদেচ্ছ
না তা েকেট আগুেন েফেল েদওয়া হেব৷”

10 তখন েলাকরা তঁােক িজেজ্ঞস করল, “তাহেল আমােদর িক করেত হেব?”
11 এর উত্তের িতিন তােদর বলেলন, “যিদ কােরা দুেটা জামা থােক, তেব যার েনই তােক েযন তার

েথেক একিট জামা েদয়; আর যার খাবার আেছ, েসও অেনয্র সেঙ্গ েসইরকম েযন ভাগ কের েনয়৷”
12 কেয়কজন কর আদায়কারীও বাপ্তাইজ* হবার জনয্ এল৷ তারা তঁােক বলল, “গুরু, আমরা িক

করব?”
13 তখন িতিন তােদর বলেলন, “যতটা কর আদায় করার কথা তার েচেয় েবশী আদায় েকােরা না৷”
14কেয়কজন ৈসিনকও তঁােক িজেজ্ঞস করল, “আমােদর িক হেব? আমরা িক করব?”
িতিন তােদর বলেলন, “কােরা কাছ েথেক েজার কের েকান অথর্ িনও না৷ কােরা প্রিত িমথয্া েদাষােরাপ

কেরা না৷ েতামােদর যা েবতন তােতই সন্তুষ্ট েথেকা৷”
15 েলাকরা মেন মেন আশা কেরিছল, “েয েযাহনই হয়েতা তােদর েসই প্রতয্ািশত খ্রীষ্ট৷”
16তােদর এই রকম িচন্তার জবােব েযাহন বলেলন, “আিম েতামােদর জেল বাপ্তাইজ কির, িকন্তুআমার

েথেকআেরা শিক্তশালী একজনআসেছন, আিম তঁার জুেতার িফেত েখালবার েযাগয্ নই৷ িতিনই েতামােদর
পিবত্র আত্মায় ও আগুেন বাপ্তাইজ করেবন৷ 17 কুেলার বাতাস িদেয় খামার পিরষ্কার করার জনয্ কুেলা
তঁার হােতই আেছ, তা িদেয় িতিন সব শসয্ জেড়া কের তঁার েগালায় তুলেবন আর অিনবর্াণ আগুেন তূষ
পুিড়েয় েদেবন৷” 18 আেরা িবিভন্ন উপেদেশর মাধয্েম েলাকেদর উৎসািহত কের েযাহন তােদর কােছ
সুসমাচার প্রচার করেতন৷

েযাহেনর কেমর্র সমািপ্ত
19 শাসনকতর্ া েহেরাদ তঁার ভাইেয়র স্ত্রী েহেরািদযােক িবেয় কেরিছেলন, এরজনয্ এবং এছাড়াও তঁার

আেরা অেনক অনয্ায় কােজর জনয্ েযাহন েহেরাদেক িতরস্কার করেলন৷ 20তােত েহেরাদ েযাহনেক বন্দী
কের কারাগাের পাঠােলন আর এইভােব িতিন তঁার অনয্ সব দুষ্কেমর্র সেঙ্গ এইিটও েযাগ করেলন৷

যীশু েযাহেনর কােছ বািপ্তস্ম িনেলন
(মিথ 3:13-17; মাকর্ 1:9-11)

21 েলােকরা যখন বািপ্তস্ম িনিচ্ছল েসই সময় একিদন যীশুও বািপ্তস্ম িনেলন৷ বািপ্তেস্মর পর যীশু যখন
প্রাথর্না করিছেলন, তখন স্বগর্ খুেল েগল, 22 আর স্বগর্ েথেক পিবত্র আত্মা কেপােতর মেতা তঁার ওপর
েনেম এেলন৷ তখন স্বগর্ েথেক এই রব েশানা েগল, “তুিম আমার িপ্রয় পুত্র, েতামার ওপর আিম খুবই
সন্তুষ্ট৷”
* 3:12: বাপ্তাইজ এিট একিট গ্রীক শব্দ, যার অথর্ হল েকান বয্িক্তেক অল্প সমেয়র জনয্ জেল েডাবােনা৷
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েযােষেফর বংশ পিরচয়
(মিথ 1:1-17)

23 প্রায় িত্রশ বছর বয়েস যীশু তঁার কাজ শুরু কেরন৷ েলােকরা মেন করত িতিন েযােষেফরই েছেল৷

েযােষফ হেলন এিলর েছেল৷
24 এিল মৎতেতর েছেল৷
মৎতত্ েলিবর েছেল৷
েলিব মিল্কর েছেল৷
মিল্ক যান্নােয়র েছেল৷
যান্না েযােষেফর েছেল৷
25 েযােষফ মৎতিথেয়র েছেল৷
মৎতিথয় আেমােসর েছেল৷
আেমাস নহূেমর েছেল৷
নহূম ইষিলর েছেল৷
ইষিল নিগর েছেল৷
26 নিগ মােটর েছেল৷
মাট মৎতিথেয়র েছেল৷
মৎতিথয় িশিমিয়র েছেল৷
িশিমিয় েযােষেখর েছেল৷
েযােষখ যূদার েছেল৷
27 যূদা েয়াহানার েছেল৷
েযাহানা রীষার েছেল৷
রীষা সরুব্বািবেলর েছেল৷
সরুব্বািবল শল্টীেয়েলর েছেল৷
শল্টীেয়ল েনিরর েছেল৷
28 েনির মিল্কর েছেল৷
মিল্ক অদ্দীর েছেল৷
অদ্দী েকাষেমর েছেল৷
েকাষম ইল্মাদেমর েছেল৷
ইল্মাদম এেরর েছেল৷
29 এর িযেহাশূর েছেল৷
িযেহাশূ ইলীেয়ষেরর েছেল৷
ইলীেয়ষর েযারীেমর েছেল৷
েযারীম মৎতেতর েছেল৷
মৎতত েলিবর েছেল৷
30 েলিব িশিমেয়ােনর েছেল৷
িশিমেয়ান যূদার েছেল৷
যূদা েযােষেফর েছেল৷
েযােষফ েযানেমর েছেল৷
েযানম ইিলয়াকীেমর েছেল৷
31 ইিলয়াকীম িমেলয়ার েছেল৷
িমেলয়া িমন্নার েছেল৷
িমন্না মৎতেথর েছেল৷
মৎতথ নাথেনর েছেল৷
নাথন দায়ূেদর েছেল৷
32 দায়ূদ িযশেয়র েছেল৷
িযশয় ওেবেদর েছেল৷
ওেবদ েবায়েসর েছেল৷
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েবায়স সলেমােনর েছেল৷
সলেমান নহেশােনর েছেল৷
33 নহেশান অম্মীনাদেবর েছেল৷
অম্মীনাদব অদমােনর েছেল৷
অদমান অির্ণর েছেল৷
অির্ণ িহেষ্রােণর েছেল৷
িহেষ্রাণ েপরেসর েছেল৷
েপরস িযহূদার েছেল৷
34 িযহূদা যােকােবর েছেল৷
যােকাব ইসহােকর েছেল৷
ইসহাক অব্রাহােমর েছেল৷
অব্রাহাম েতরূেহর েছেল৷
েতরূহ নােহােরর েছেল৷
35 নােহার সরূেগর েছেল৷
সরূগ িরয়ুর েছেল৷
িরয়ু েপলেগর েছেল৷
েপলগ এবেরর েছেল৷
এবর েশলেহর েছেল৷
36 েশলহ ৈকনেনর েছেল৷
ৈকনন অফর্ক্ষেদর েছেল৷
অফর্ ক্ষদ েশেমর েছেল৷
েশম েনােহর েছেল৷
েনাহ েলমেকর েছেল৷
37 েলমক মথূেশলেহর েছেল৷
মথূেশলহ হেনােকর েছেল৷
হেনাক েযরেদর েছেল৷
েযরদ মহলেলেলর েছেল৷
মহলেলল ৈকনেনর েছেল৷
38 ৈকনন ইেনােশর েছেল৷
ইেনাশ েশেথর েছেল৷
েশথ আদেমর েছেল৷
আদম ঈশ্বেরর েছেল৷

4
যীশু িদয়াবল দ্বারা পরীিক্ষত হন
(মিথ 4:1-11; মাকর্ 1:12-13)

1এরপর যীশু পিবত্রআত্মায় পূণর্ হেয় যদর্ ন নদী েথেক িফের এেলন: আরআত্মার পিরচালনায় প্রান্তেরর
মেধয্ েগেলন৷ 2 েসখােন চিল্লশ িদন ধের িদয়াবল তঁােক প্রেলাভেন েফলেত চাইল৷ েসই সময় িতিন িকছুই
খাদয্ গ্রহণ কেরন িন৷ ঐ সময় পার হেয় েগেল যীশুর িখেদ েপল৷

3 তখন িদয়াবল তঁােক বলল, “তুিম যিদ ঈশ্বেরর পুত্র হও, তেব এই পাথরিটেক রুিট হেয় েযেত বল৷”
4 এর উত্তের যীশু তােক বলেলন, “শােস্ত্র েলখা আেছ:

�মানুষ েকবল রুিটেতই বঁােচ না৷� ” িদ্বতীয় িববরণ 8:3

5 এরপর িদয়াবল তঁােক একটা উঁচু জায়গায় িনেয় েগল আর মুহূেতর্ র মেধয্ জগেতর সমস্ত রাজয্
েদখাল৷ 6 িদয়াবল যীশুেক বলল, “এই সব রােজয্র পরাক্রম ও মিহমা আিম েতামায় েদব, কারণ এই
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সমস্তই আমােক েদওয়া হেয়েছ, আর আিম যােক চাই তােকই এসব িদেত পাির৷ 7 এখন তুিম যিদ আমার
উপাসনা কর তেব এসবই েতামার হেব৷”

8 এর উত্তের যীশু তােক বলেলন, “শােস্ত্র েলখা আেছ:

�তুিম েকবল েতামার প্রভু ঈশ্বরেকই উপাসনা করেব,
েকবল তঁারই েসবা করেব!� ” িদ্বতীয় িববরণ 6:13

9এরপর িদয়াবল তঁােক েজরুশােলেম িনেয় িগেয় মিন্দেরর চূড়ার ওপের দঁাড় কিরেয় বলল, “তুিম যিদ
ঈশ্বেরর পুত্র হও, তেব এখান েথেক লাফ িদেয় নীেচ পড়৷ 10কারণ শােস্ত্র েলখা আেছ:

�ঈশ্বর তঁার স্বগর্দূতেদর েতামার িবষেয় আেদশ েদেবন েযন তারা েতামােক রক্ষা কের৷� গীতসংিহতা
91:11

11আেরা েলখা আেছ:

�তারা েতামােক তােদর হােত কের তুেল ধরেব
েযন েতামার পােয় পাথেরর আঘাত না লােগ৷� ” গীতসংিহতা 91:12

12 এর উত্তের যীশু তােক বলেলন, “শােস্ত্র একথাও বলা হেয়েছ:

�তুিম েতামার প্রভু ঈশ্বেরর পরীক্ষা কেরা না৷� ” িদ্বতীয় িববরণ 6:16

13 এইভােব িদয়াবল তঁােক সমস্ত রকেমর প্রেলাভেন েফলার েচষ্টা কের, আেরা ভাল সুেযােগর অেপক্ষায়
যীশুেক েছেড় চেল েগল৷

যীশু েলাকজনেক িশক্ষা িদেলন
(মিথ 4:12-17; মাকর্ 1:14-15)

14 যীশু পিবত্র আত্মার পিরচালনায় গালীেল িফের েগেল ঐ সংবাদ েসই অঞ্চেলর সব জায়গায় ছিড়েয়
পড়ল৷ 15 িতিন তােদর সমাজ-গৃেহ িশক্ষা িদেত লাগেলন, আর সবাই তঁার প্রশংসা করেত লাগল৷

যীশু তঁার িনেজর নগের েগেলন
(মিথ 13:53-58; মাকর্ 6:1-6)

16 এরপর যীশু নাসরেত েগেলন, এখােনই িতিন প্রিতপািলত হেয়িছেলন৷ তঁার রীিত অনুসাের
িবশ্রামবাের িতিন সমাজ-গৃেহ* িগেয় েসখােন শাস্ত্র পাঠ করার জনয্ উেঠ দঁাড়ােলন৷

17 তঁার হােত ভাববাদী িযশাইয়র েলখা পুস্তকিট েদওয়া হল৷ িতিন পুস্তকিট খুেল েসই অংশিট েপেলন,
েযখােন েলখা আেছ:

18 “প্রভুর আত্মা আমার ওপর আেছন
* 4:16: সমাজ-গৃহ এই স্থােন ইহুদীরা প্রাথর্না, শাস্ত্র পাঠ ও সাধারণ সভার জনয্ জেড়া হত৷
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কারণ দীন দিরেদ্রর কােছ সুসমাচার প্রচােরর জনয্ িতিনই আমায় িনযুক্ত কেরেছন৷
িতিন আমােক বন্দীেদর কােছ স্বাধীনতার কথা

ও অন্ধেদর কােছ দৃষ্টি িফের পাবার কথা েঘাষণা করেত পািঠেয়েছন;
আর িনযর্ািততেদর মুক্ত করেত বেলেছন৷

19 এছাড়া প্রভুর অনুগ্রহ দােনর বৎসেরর কথা েঘাষণা করেতও পািঠেয়েছন৷” িযশাইয় 61:1-2

20 এরপর িতিন পুস্তকিট গুিটেয় েসখানকার সহায়কেদর হােত িদেয় বসেলন৷ েস সময় যারা সমাজ-
গৃেহ িছল, তােদর সকেলর দৃষ্টি তঁার ওপর িগেয় পড়ল৷ 21 তখন িতিন তােদর বলেলন, “শােস্ত্রর এই কথা
যা েতামরা শুনেল তা আজ পূণর্ হল৷”

22 সকেলই তঁার খুব প্রশংসা করল, তঁার মুেখ অপূবর্ সব কথা শুেন তারা আশ্চযর্য্ হেয় েগল৷ তারা
বলল, “এ িক েযােষেফর েছেল নয়?”

23 তখন িতিন তােদর বলেলন, “েতামরা িনশ্চয়ই আমার িবষেয় প্রচিলত প্রবাদিট বলেব, �িচিকৎসক,
আেগ িনেজেক সুস্থ কর৷ কফরনাহূেম েয সমস্ত কাজ কেরছ বেল আমরা শুেনিছ েস সব এখন এখােন
িনেজর গ্রােমও কর েদিখ!� ” 24 তারপর যীশু বলেলন, “আিম েতামােদর সিতয্ বলিছ, েকান ভাববাদী
তঁার িনেজর গ্রােম গ্রাহয্ হন না৷

25-26 “সিতয্ বলেত িক এলীয়র সমেয় যখন সােড় িতন বছর ধের আকাশ রুদ্ধ িছল এবং সারা েদেশ
ভয়ঙ্কর দুির্ভক্ষ চলিছল, েসই সময ইস্রােয়ল েদেশ অেনক িবধবা িছল৷ িকন্তু তােদর কােরা কােছ এলীয়েক
পাঠােনা হয় িন, েকবল সীেদান প্রেদেশ সািরফেত েসই িবধবার কােছই তঁােক পাঠােনা হেয়িছল৷

27 “আবার ভাববাদী ইলীশােয়র সমেয় ইস্রােয়ল েদেশ অেনক কুষ্ঠেরাগী িছল, িকন্তু তােদর েকউ সুস্থ
হয় িন, েকবল সুরীয় নামান সুস্থ হেয়িছল৷”

28 এই কথা শুেন সমাজ-গৃেহর সমস্ত েলাক েরেগ আগুন হেয় েগল৷ 29 তারা উেঠ যীশুেক নগেরর
বাইের বার কের িদল আর নগরিট েয পাহােড়র ওপর িছল তার েশষ প্রােন্ত তঁােক েঠেল িনেয় েগল, েযন
পাহােড়র চূড়া েথেক তঁােক নীেচ েফেল িদেত পাের৷ 30 িকন্তু িতিন তােদর মাঝখান িদেয় চেল েগেলন৷

অশুিচ আত্মায় আক্রান্ত বয্িক্তেক যীশু সুস্থ করেলন
(মাকর্ 1:21-28)

31এরপর যীশু গালীেলর কফরনাহূম শহের েগেলন৷ েসখােন িতিন িবশ্রামবাের তােদর িশক্ষা িদিচ্ছেলন৷
32 তঁারেদওয়া িশক্ষায় তারা আশ্চযর্য্ হেয় েগল, কারণ তঁার িশক্ষা িছল ক্ষমতাযুক্ত৷

33 েসই সমাজগৃেহ অশুিচ আত্মায় পাওয়া একজন েলাক িছল, েস িচৎকার কের বেল উঠল, 34 “ওেহ
নাসরতীয় যীশু! আমােদর কােছ আপনার িক দরকার? আপিন িক আমােদর ধ্বংস করেত এেসেছন?
আিম জািন আপিন েক, আপিন ঈশ্বেরর পিবত্র বয্িক্ত!” 35 যীশু তােক ধমক িদেয় বলেলন, “চুপ কেরা!
আর ওর মধয্ েথেক েবর হেয় যাও!” তখন েসই অশুিচ আত্মা েলাকিটেক সকেলর মাঝখােন আছেড়
েফেল িদেয় তার েকান ক্ষিত না কের তার মেধয্ েথেক েবর হেয় েগল৷

36 এই েদেখ েলােকরা অবাক হেয় িনেজেদর মেধয্ বলাবিল করেত লাগল, “এর মােন িক? সমূ্পণর্
ক্ষমতা ও কতৃ্তর্ েত্বর সেঙ্গ িতিন অশুিচ আত্মােদর হুকুম কেরন আর তারা েবর হেয় যায়৷” 37 তঁার িবষেয়
এই কথা েসই অঞ্চেলর সবর্ত্র ছিড়েয় পড়ল৷

যীশু এক স্ত্রীেলাকেক আেরাগয্দান করেলন
(মিথ 8:14-17; মাকর্ 1:29-34)

38 যীশু সমাজ-গৃহ েথেক েবিরেয় িশেমােনর বািড়েত েগেলন৷ েসখােন িশেমােনর শাশুড়ী খুব জ্বের
ভুগিছেলন, তাই তারা এেস তঁােক অনুেরাধ করল েযন িতিন তঁােক সুস্থ কেরন৷ 39 তখন যীশু তঁার কােছ
দঁািড়েয় জ্বরেক ধমক িদেলন, এর ফেল জ্বর েছেড় েগল, আর িতিন তখনই উেঠ তােদর খাওয়া দাওয়ার
বয্বস্থা করেত লাগেলন৷

আেরা বহু েলাকেক যীশু সুস্থ করেলন
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40 সূযর্ অস্ত যাবার সময় েলাকরা তােদর বনু্ধ-বান্ধব ও পিরবােরর েলাকজন, যঁারা নানা েরােগ অসুস্থ
িছল তােদর যীশুর কােছ িনেয় এল৷ যীশু তােদর প্রেতয্েকর ওপের হাত েরেখ তােদর সুস্থ করেলন৷
41 তােদর অেনেকর মেধয্ েথেক ভূত েবর হেয় এল৷ তারা িচৎকার কের বলেত লাগল, “আপিন ঈশ্বেরর
পুত্র৷” িকন্তু িতিন তােদর ধমক িদেলন, তােদর কথা বলেত িদেলন না, কারণ তারা জানতেয িতিনই েসই
খ্রীষ্ট৷

যীশু অনয্ানয্ শহের েগেলন
(মাকর্ 1:35-39)

42 েভার হেল যীশু েসই জায়গা েছেড় এক িনজর্ ন জায়গায় চেল েগেলন৷ িকন্তু িবরাট জনতা তঁার েখঁাজ
করেত লাগল; আর িতিনেযখােন িছেলন েসখােন এেস হািজর হল এবং িতিন েযন তােদর কাছ েথেক
চেল না যান েসজনয্ তঁােক আটকােত েচষ্টা করল৷ 43 িকন্তু িতিন তােদর বলেলন, “ঈশ্বেরর রােজয্র এই
সুসমাচার আমােক অনয্ানয্ শহেরও বলেত হেব, কারণ এরই জনয্ আমােক পাঠােনা হেয়েছ৷”

44 এরপর িতিন িযহূিদযার িবিভন্ন সমাজ-গৃেহ প্রচার করেত লাগেলন৷

5
িপতর, যােকাব এবং েযাহন যীশুেক অনুসরণ করেলন
(মিথ 4:18-22; মাকর্ 1:16-20)

1 একিদন যীশু িগেনষরত হ্রেদর ধাের দঁািড়েয়িছেলন৷ বহুেলাক তঁার চারপােশ ভীড় কের দঁািড়েয়
ঈশ্বেরর িশক্ষা শুনিছল৷ 2 িতিন েদখেলন, হ্রেদর ধাের দুিট েনৗকা দঁািড়েয় আেছ আর েজেলরা েনৗকা
েথেক েনেম জাল ধুেচ্ছ৷ 3 িতিন একিট েনৗকায় উঠেলন, েসই েনৗকািট িছল িশেমােনর৷ যীশু তঁােক তীর
েথেক েনৗকািটেক একটু দূের িনেয় েযেত বলেলন৷ তারপর িতিন েনৗকায় বেস েসখান েথেক েলাকেদর
িশক্ষা িদেত লাগেলন৷

4 তঁার কথা েশষ হেল িতিন িশেমানেক বলেলন, “এখন গভীর জেল েনৗকা িনেয় চল, আর েসখােন
মাছ ধরার জনয্ েতামােদর জাল েফল৷”

5 িশেমান উত্তর িদেলন, “প্রভু, আমরা সারা রাত ধের কেঠার পিরশ্রম কের িকছুই ধরেত পাির িন;
িকন্তু আপিন যখন বলেছন তখন আিম জাল েফলব৷” 6 তঁারা জাল েফলেল প্রচুর মাছ জােল ধরা পড়ল৷
মােছর ভাের তােদর জাল িঁছেড় যাবার উপক্রম হল৷ 7তখন তঁারা সাহােযয্র জনয্ ইশারা কের অনয্ েনৗকার
সঙ্গীেদর ডাকেলন৷ সঙ্গীরা এেস দুেটা েনৗকায় এত মাছ েবাঝাই করেলনেয় েসগুেলা ডুেব যাবার উপক্রম
হল৷

8-9এই েদেখ িপতর যীশুর পােয় পেড় বলেলন, “প্রভু আিম একজন পাপী৷ আপিন আমার কাছ েথেক
চেল যান৷” কারণ জােল এত মাছ ধরা পেড়েছ েদেখ িতিন ও তঁার সঙ্গীরা সকেল অবাক হেয় িগেয়িছেলন৷
10 িসবিদেয়র েছেল যােকাব ও েযাহন যঁারা তঁার ভাগীদার িছেলন তঁারাও অবাক হেয় িগেয়িছেলন৷
তখন যীশু িশেমানেক বলেলন, “ভয় েপও না, এখন েথেক তুিম মাছ নয় বরং মানুষ ধরেব৷”
11 এরপর তঁারা েনৗকাগুেলা তীের এেন সব িকছু েফেল েরেখ যীশুর সেঙ্গ চলেলন৷

একজন কুষ্ঠ েরাগীেক যীশু আেরাগয্দান করেলন
(মিথ 8:1-4; মাকর্ 1:40-45)

12একবার যীশু েকান এক নগের িছেলন, েসখােন একজন েলাক যার সবর্াঙ্গ কুষ্ঠেরােগ ভের িগেয়িছল,
েস যীশুেক েদেখ তঁার সামেন উপুড় হেয় পেড় িমনিত কের বলল, “প্রভু, আপিন যিদ ইচ্ছা কেরন তাহেলই
আমােক ভােলা করেত পােরন৷”

13তখন যীশু হাত বািড়েয় তােক ছঁুেয় বলেলন, “আিম তা-ই চাই৷ তুিম আেরাগয্ লাভ কর!” আর সেঙ্গ
সেঙ্গ তার কুষ্ঠ ভােলা হেয় েগল৷ 14 তখন যীশু তােক আেদশ করেলন, “েদখ, একথা কাউেক েবােলা
না; িকন্তু যাও, যাজকেদর কােছ িগেয় িনেজেক েদখাও, আর শুিচ হবার জনয্ েমািশর িনেদর্ শ মেতা বিল
উৎসগর্ কর৷ তুিম েয আেরাগয্ লাভ কেরছ, সবার সামেন এইভােব তা প্রকাশ কর৷”
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15 যীশুর িবষেয় নানা খবর চতুির্দেক আেরা ছিড়েয় পড়েত লাগল, আর বহুেলাক ভীড় কের তঁার কথা
শুনেত ও েরাগ েথেক সুস্থ হবার জনয্ তঁার কােছ আসেত লাগল৷ 16 িকন্তু যীশু প্রায়ই িনজর্ ন জায়গায়
প্রান্তেরর মেধয্ িগেয় প্রাথর্না করেতন৷

যীশু একজন পঙু্গেক সুস্থ কেরন
(মিথ 9:1-8; মাকর্ 2:1-12)

17 একিদন িতিন যখন িশক্ষা িদেচ্ছন তখন েসখােন কেয়কজন ফরীশী ও বয্বস্থার িশক্ষক বেসিছল৷
এরা গালীল ও িযহূিদযার প্রিতিট নগর ও েজরুশােলম েথেক এেসিছল৷ েরাগীেদর সুস্থ করার জনয্ প্রভুর
শিক্ত যীশুর মেধয্ িছল৷ 18 েসই সময় কেয়কজন েলাক খােট কের একজন পঙু্গেক বেয় িনেয় এল৷ তারা
তােক েভতের যীশুর কােছ িনেয় যাবার েচষ্টা করিছল; 19 িকন্তু ভীেড়র জনয্ েভতের যাবার পথ েপল না৷
তখন তারা ছােদ উেঠ ছােদর টািল সিরেয় তােক তার খািটযা সেমত েলাকেদর মােঝ েযখােন যীশু িছেলন
েসখােন নািমেয় িদল৷ 20 তােদর এই িবশ্বাস েদেখ যীশু বলেলন, “েতামার পাপ ক্ষমা করা হল৷”

21 এই শুেন ইহুদী বয্বস্থার িশক্ষকরা ও ফরীশীরা িনেজেদর মেধয্ মেন মেন ভাবেত লাগল, “এই
েলাকটা েক েয ঈশ্বর িনন্দা করেছ! একমাত্র ঈশ্বর ছাড়া আর েক পাপ ক্ষমা করেত পাের?”

22 িকন্তু যীশু তােদর মেনর িচন্তা বুঝেত েপের বলেলন, “েতামরা মেন মেন েকন ঐ কথা ভাবছ?
23 েকানটা বলা সহজ, �েতামার পাপ ক্ষমা করা হল,� না �তুিম উেঠ েহঁেট েবড়াও?� 24 িকন্তু েতামরা
েযন জানেত পােরা েয পৃিথবীেত পাপ ক্ষমা করার ক্ষমতা মানবপুেত্রর*আেছ৷” তাই িতিন পঙু্গ েলাকিটেক
বলেলন, “আিম েতামায় বলিছ, ওেঠা! েতামার খািটয়া তুেল িনেয় বািড় যাও৷”

25আর েলাকিট সেঙ্গ সেঙ্গ তােদর সামেন উেঠ দঁাড়াল আরেয খািটয়ার ওপর েস শুেয়িছল তা তুেল
িনেয় ঈশ্বেরর প্রশংসা করেত করেত বািড় চেল েগল৷ 26 এই েদেখ সবাই খুব আশ্চযর্য্ হেয় েগল, আর
ঈশ্বেরর প্রশংসা করেত লাগল৷ তারা ভয় ও ভিক্তেত পূণর্ হেয় বলেত লাগল, “আজআমরা এক িবস্ময়কর
ঘটনা েদখলাম৷”

েলিবর যীশুেক অনুসরণ
(মিথ 9:9-13; মাকর্ 2:13-17)

27 এই ঘটনার পর যীশু েসখান েথেক বাইের েগেল কর আদায় করার জায়গায় েলিব নােম একজন
কর আদায়কারীেক বেস থাকেত েদখেলন৷ যীশু তােক বলেলন, “আমার সেঙ্গ এস!” 28আর েলিব সব
িকছু েফেল েরেখ উেঠ পড়েলন ও যীশুর সেঙ্গ চলেলন৷

29 যীশুর জনয্ েলিব তঁার বািড়েত একটা বড় েভােজর আেয়াজন করেলন৷ তােদর সেঙ্গ অেনক কর
আদায়কারী ও অনয্ানয্ আেরা অেনেক েখেত বসল৷ 30 তখন ফরীশী ও তােদর বয্বস্থার িশক্ষকরা যীশুর
অনুগামীেদর কােছ অিভেযাগ কের বলল, “েতামরা েকন কর আদায়কারী ও মন্দ েলাকেদর সেঙ্গ েভাজন
পান কর?”

31 এর জবােব যীশু তােদর বলেলন, “সুস্থ েলােকেদর জনয্ িচিকৎসেকর প্রেয়াজন েনই; িকন্তু যারা
অসুস্থ তােদর জনয্ িচিকৎসেকর দরকার আেছ৷ 32 আিম ধাির্মকেদর নয় িকন্তু মন্দ েলাকেদর ডাকেত
এেসিছ; েযন তারা পােপর পথ েথেক েফের৷”

যীশু উপবাস সম্পেকর্ প্রেশ্নর উত্তর িদেলন
(মিথ 9:14-17; মাকর্ 2:18-22)

33 তারা যীশুেক বলল, “েযাহেনর অনুগামীরা প্রায়ই প্রাথর্না ও উপবাস কের, ফরীশীেদর অনুগামীরাও
তা কের; িকন্তু আপনার অনুগামীরা েতা সব সময়ই েভাজন পান করেছ৷”

34 যীশু তােদর বলেলন, “বর সেঙ্গ থাকেত িক েতামরা বর যাত্রীেদর উেপাস কের থাকেত বলেত
পার? 35 িকন্তু এমন সময় আসেছ যখন বরেক তােদর কাছ েথেক সিরেয় েনওয়া হেব আর েসই সময়
তারা উেপাস করেব৷”
* 5:24: মানবপুত্র যীশু, দািন. 7:13-14 খ্রীেষ্টর জনয্ এই নাম বয্বহার করা হেয়েছ, ইিন েসই বয্িক্ত যােক ঈশ্বর জগেতর মানুেষর
পিরত্রাতা িহসােব পািঠেয়িছেলন৷



লূক 5:36 1492 লূক 6:15

36 িতিন তােদর কােছ একিট দৃষ্টান্ত িদেয় বলেলন, “নতুন জামা েথেক একিট টুকেরা িঁছেড় িনেয় েকউ
িক পুরােনা জামায় তািল েদয়? যিদ েকউ তা কের তেব েস তার নতুন জামািট িঁছড়ল, আবার েসই েছঁড়া
কাপেড়র টুকেরা পুরােনার সেঙ্গ মানােব না৷ 37 পুরােনা চামড়ার থিলেত েকউ টাটকা দ্রাক্ষারস রােখ না,
রাখেল টাটকা দ্রাক্ষারস চামড়ার থিলিট ফািটেয় েদেব তােত রস ও পেড় যােব আর থিল ও নষ্ট হেব৷
38 টাটকা দ্রাক্ষারস নতুন চামড়ার থিলেত রাখাই উিচত; 39 আর পুরােনা দ্রাক্ষারস পান করার পর েকউ
টাটকা দ্রাক্ষারস পান করেত চায় না, কারণ েস বেল �পুরাতনটাই ভাল৷� ”

6
যীশুই িবশ্রামবােরর প্রভু
(মিথ 12:1-8; মাকর্ 2:23-28)

1 েকান এক িবশ্রামবাের যীশু একিট শসয্ েক্ষেতর মধয্ িদেয় যািচ্ছেলন৷ তঁার িশষয্রা শীষ িঁছেড় হােত
েমেড় েমেড় খািচ্ছেলন৷ 2 এই েদেখ কেয়কজন ফরীশী বলল, “েয কাজ করা িবশ্রামবাের িবিধ-সম্মত
নয় তা েতামরা করছ েকন?”

3 এর উত্তের যীশু তােদর বলেলন, “দায়ূদ ও তঁার সঙ্গীেদর যখন িখেদ েপেয়িছল তখন তঁারা িক
কেরিছেলন তা িক েতামরা পড় িন? 4 িতিন েতা ঈশ্বেরর গৃেহ ঢুেক ঈশ্বেরর উেদ্দেশয্ িনেবিদত রুিট িনেয়
েখেয়িছেলন, আর তঁার সঙ্গীেদর তা িদেয়িছেলন, যা যাজক ছাড়া অনয্ কােরা খাওয়া িবিধ-সম্মত িছল
না৷” 5 যীশু তােদর আরও বলেলন, “মানবপুত্রই িবশ্রামবােরর প্রভু৷”

িবশ্রামবাের যীশু এক বয্িক্তেক সুস্থ করেলন
(মিথ 12:9-14; মাকর্ 3:1-6)

6 আর এক িবশ্রামবাের িতিন সমাজ-গৃেহ িগেয় িশক্ষা িদেত লাগেলন৷ েসখােন একজন েলাক িছল
যার ডান হাতিট শুিকেয় িগেয়িছল৷ 7 িতিন তােক িবশ্রামবাের সুস্থ কেরন িক না েদখার জনয্ বয্বস্থার
িশক্ষকরা ও ফরীশীরা তঁার ওপর নজর রাখিছল, েযন তারা যীশুর িবরুেদ্ধ েদাষ েদবার েকান সূত্র খঁুেজ
পায়৷ 8 যীশু তােদর মেনর িচন্তা জানেতন, তাইেয েলাকিটর হাত শুিকেয় িগেয়িছল তােক বলেলন, “তুিম
সকেলর সামেন উেঠ দঁাড়াও!” তখন েসই েলাকিট সকেলর সামেন উেঠ দঁাড়াল৷ 9 যীশু তােদর বলেলন,
“আিম েতামােদর একটা প্রশ্ন কির, িবশ্রামবাের িক করা িবিধসম্মত, ভাল করা না ক্ষিত করা? কাউেক
প্রােণ বঁাচােনা না ধ্বংস করা?”

10 চারপােশ তােদর সকেলর িদেক তািকেয় িতিন েলাকিটেক বলেলন, “েতামার হাতখানা বাড়াও৷”
েস তাই করেল তার হাত সমূ্পণর্ স্বাভািবক হেয় েগল৷ 11 িকন্তু ফরীশী ও বয্বস্থার িশক্ষকরা রােগ জ্বলেত
লাগল৷ তারা িনেজেদর মেধয্ আেলাচনা করেত লাগল, “যীশুর প্রিত িক করা হেব?”

যীশু বােরাজন েপ্রিরতেক মেনানীত করেলন
(মিথ 10:1-4; মাকর্ 3:13-19)

12 যীশু েসই সময় একবার প্রাথর্না করার জনয্ একিট পবর্েত েগেলন৷ সারা রাত ধের ঈশ্বেরর কােছ
প্রাথর্নায় কাটােলন৷ 13 সকাল হেল িতিন তঁার অনুগামীেদব িনেজর কােছ ডাকেলন ও তঁােদর মধয্ েথেক
বােরাজনেক মেনানীত কের তঁােদর “েপ্রিরত” পেদ িনেয়াগ করেলন৷ তঁারা হেলন,

14 িশেমান যার নাম রাখেলন িতিন িপতর
আর তঁার ভাই আিন্দ্রয়,
যােকাব
ও েযাহন
আর িফিলপ
ও বথর্লময়,
15 মিথ,
েথামা,
আলেফেয়র েছেল যােকাব,
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িশেমান েয িছল েদশ ভক্ত দেলর েলাক৷
16 যােকােবর েছেল িযহূদা
আর িযহূদা ঈষ্কিরেয়াতীয়, েয পের িবশ্বাসঘাতেক পিরণত হেয়িছল৷

যীশু িশক্ষা িদেলন ও আেরাগয্দান করেলন
(মিথ 4:23-25; 5:1-12)

17 যীশু তঁার েপ্রিরতেদর* সেঙ্গ িনেয় পবর্ত েথেক েনেম একটা সমতল জায়গায় িগেয় দঁাড়ােলন৷
েসখােন তঁার আেরা অনুগামী এেস জেড়া হেয়িছল৷ সমস্ত িযহূদা েজরুশােলম এবং েসার সীেদােনর সমুদ্র
উপকূলবতীর্ অঞ্চল েথেক িবস্তর েলাক তঁার কােছ এেস জড় হল৷ 18 তঁারা তার কথা শুনেত ও তােদর
েরাগ-বয্ািধ েথেক সুস্থ হেত তঁার কােছ এেসিছল৷ যঁারা মন্দ আত্মার প্রেকােপ কষ্ট পািচ্ছল তারাও সুস্থ
হল৷ 19 সকেলই তঁােক স্পশর্ করার েচষ্টা করেত লাগল, কারণ তঁার মধয্ েথেক শিক্ত বার হেয় তােদর
আেরাগয্ দান করিছল৷

20 যীশু তঁার অনুগামীেদর িদেক তািকেয় বলেত লাগেলন,

“দিরেদ্ররা েতামরা ধনয্,
কারণ ঈশ্বেরর রাজয্ েতামােদরই৷

21 েতামরা এখন যারা কু্ষিধত, তারা ধনয্
কারণ েতামরা পিরতৃপ্ত হেব৷

েতামরা এখন যারা েচােখর জল েফলছ, তারা ধনয্,
কারণ েতামরা আনন্দ করেব৷

22 “ধনয্ েতামরা যখন মানবপুেত্রর েলাক বেল অেনয্রা েতামােদর ঘৃণা কের, সমাজচুয্ত কের, অপমান
কের, েতামােদর নাম মুেখ আনেত চায় না এবং েতামােদর িকছুেতই েমেন িনেত পাের না৷ 23 েসই িদন
েতামরা আনন্দ করেব, আনেন্দ নৃতয্ করেব কারণ েদখ স্বেগর্ েতামােদর জনয্ পুরস্কার সিঞ্চত আেছ৷
ওেদর পূবর্পুরুষরা ভাববাদীেদর সেঙ্গ এই রকমই বয্বহার কেরেছ৷

24 “িকন্তু ধনী বয্িক্তরা, িধক্ েতামােদর,
কারণ েতামরা েতা এখনই সুখ পাচ্ছ৷

25 েতামরা যারা আজ পিরতৃপ্ত, িধক্ েতামােদর,
কারণ েতামরা কু্ষধাতর্ হেব৷

েতামরা যারা আজ হাসছ, িধক্ েতামােদর,
কারণ েতামরা কঁাদেব, েশাক করেব৷

26 “িধক্ েতামােদর যখন সব েলাক েতামােদর প্রশংসা কের, কারণ এই সব েলাকেদর পূবর্পুরুষরা
ভণ্ড ভাববাদীেদরও প্রশংসা করত৷

শত্রুেদর ভালবােসা
(মিথ 5:38-48; 7:12)

27 “েতামরা যারা শুনছ, আিম িকন্তু েতামােদর বলিছ, েতামরা েতামােদর শত্রুেদর ভালেবেসা৷ যারা
েতামােদর ঘৃণা কের, তােদর মঙ্গল কেরা৷ 28 যারা েতামােদর অিভশাপ েদয়, তােদর আশীবর্াদ কেরা৷ যারা
েতামােদর সেঙ্গ দুবর্য্বহার কের, তােদর জনয্ প্রাথর্না কেরা৷ 29 েকউ যিদ েতামার একগােল চড় মাের,
তার কােছ অপর গালিট বািড়েয় দাও৷ েকউ যিদ েতামার চাদর েকেড় েনয়, তােক েতামার জামািটও িনেত
* 6:17: েপ্রিরত েপ্রিরত তােদরই বলা হত, যােদর যীশু তঁার কােজর িবেশষ সহায়ক িহসােব মেনানীত কেরিছেলন৷
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দাও৷ 30 েতামার কােছ েয চায় তােক দাও৷ আর েতামার েকান িজিনস যিদ েকউ েনয়, তেব তা েফরত
েচও না৷ 31অেনয্র কাছ েথেক তুিম েযমন বয্বহার েপেত চাও, তােদর সেঙ্গও তুিম েতমিন বয্বহার কেরা৷

32 “যারা েতামােদর ভালবােস, েতামরা যিদ েকবল তােদরই ভালবাস, তেব তােত প্রশংসার িক আেছ?
কারণ পাপীরাও েতা একই রকম কের৷ 33 যারা েতামােদর উপকার কের, েতামরা যিদ েকবল তােদরই
উপকার কর, তােত প্রশংসার িক আেছ? পাপীরাও েতা তাই কের৷ 34 যারা ধার েশাধ করেত পাের এমন
েলাকেদরই যিদ েকবল েতামরা ধার দাও, তেব তােত প্রশংসার িক আেছ? এমন িক পাপীরাও তা িফের
পাবার আশায় তােদর মেতা পাপীেদর ধার েদয়৷

35 “িকন্তু েতামরা েতামােদর শত্রুেদর ভালেবেসা, তােদর মঙ্গল কেরা, আর িকছুই িফের পাবার আশা
না েরেখ ধার িদও৷ তাহেল েতামােদর মহাপুরস্কার লাভ হেব, আর েতামরা হেব পরেমশ্বেরর সন্তান, কারণ
িতিন অকৃতজ্ঞ ও দুষ্টেদর প্রিতও দয়া কেরন৷ 36 েতামােদর িপতা েযমন দয়ালু েতামরাও েতমন দয়ালু হও৷

িনেজেদর িদেক তাকাও
(মিথ 7:1-5)

37 “অপেরর িবচার কেরা না, তাহেল েতামােদরও িবচােরর সমু্মখীন হেত হেব না৷ অপেরর েদাষ ধেরা
না, তাহেল েতামােদরও েদাষ ধরা হেব না৷ অনয্েক ক্ষমা কেরা, তাহেল েতামােদরও ক্ষমা করা হেব৷ 38 দান
কর, প্রিতদান তুিমও পােব৷ তারা েতামােদর অেনক েবশী কের, েচেপ েচেপ, ঝঁািকেয় ঝঁািকেয় উপেচ
েদেব৷ কারণ অনয্েদর জনয্ েয মােপ েমেপ িদচ্ছ, েসই মােপই েতামােদর েমেপ েদওয়া হেব৷”

39 যীশু তােদর কােছ আর একিট দৃষ্টান্ত িদেলন, “একজন অন্ধ িক অনয্ একজন অন্ধেক পথ েদখােত
পাের? তাহেল িক তারা উভেয়ই গেতর্ পড়েব না? 40 েকান ছাত্র তার িশক্ষেকর উেদ্ধর্ নয়; িকন্তু িশক্ষা
সমূ্পণর্ হেল প্রেতয্ক ছাত্র তার িশক্ষেকর মেতা হেত পাের৷

41 “েতামার ভাইেয়র েচােখ েয কুেটা আেছ তুিম েসটা েদখছ, িকন্তু েতামার িনেজর েচােখ েয তক্তা
আেছ েসটা েদখছ না, েকন? 42 েতামার িনেজর েচােখ েয তক্তা আেছ তা যখন লক্ষয্ করছ না, তখন
েকমন কের েতামার ভাইেক বলেত পার, �ভাই েতামার েচােখ েয কুেটাটা আেছ, এস তা বার কের িদই৷�
েকন তুিম একথা বল? ভণ্ড প্রথেম েতামার িনেজর েচাখ েথেক তক্তা বার কের েফল, আর তেবই েতামার
ভাইেয়র েচােখ েয কুেটা আেছ, তা বার করার জনয্ স্পষ্ট কের েদখেত পােব৷

দু�প্রকার ফল
(মিথ 7:17-20; 12:34-35)

43 “এমন েকান ভাল গাছ েনই যােত খারাপ ফল ধের, আবার এমন েকান খারাপ গাছ েনই যােত ভাল
ফল ধের৷ 44প্রেতয্ক গাছেক তার ফল িদেয়ই েচনা যায়৷ েলােক কঁাটা-েঝাপ েথেক ডুমুর ফল েতােল না,
বা বুেনা েঝাপ েথেক দ্রাক্ষা সংগ্রহ কের না৷ 45 সৎ েলােকর অন্তেরর ভাল ভাণ্ডার েথেক ভাল িজিনসই
বার হয়৷ আর দুষ্ট েলােকর মন্দ অন্তর েথেক মন্দ িবষয়ই বার হয়৷ মানুেষর অন্তের যা থােক তার মুখ েস
কথাই বেল৷

দু�প্রকার েলাক
(মিথ 7:24-27)

46 “েতামরা েকন আমােক �প্রভু, প্রভু� বেল ডাক, অথচ আিম যা বিল তা কর না? 47 েয েকউ আমার
কােছ আেস ও আমার কথা শুেন েসসব পালন কের, েস কার মেতা? 48 েস এমন একজন েলােকর
মেতা, েয বািড় ৈতরী করেত গভীর ভােব খঁুেড় পাথেরর ওপর িভত গঁাথল৷ তাই যখন বনয্া এল, তখন
নদীর জেলর েঢউ এেস েসই বািড়িটেত আঘাত করল, িকন্তু তা নড়ােত পারল না, কারণ তার িভত িছল
মজবুত৷

49 “েয আমার কথা েশােন অথচ েসই মেতা কাজ না কের, েস এমন একজন েলােকর মেতা, েয মািটর
উপর িভত ছাড়াই বািড় ৈতরী কেরিছল৷ পের নদীর েস্রাত এেস তােত আঘাত করেল তখনই বািড়টা েভেঙ্গ
পড়ল এবং এেকবাের ধ্বংস হেয় েগল৷”



লূক 7:1 1495 লূক 7:22

7
একজন দাসেক যীশু সুস্থ করেলন
(মিথ 8:5-13; েযাহন 4:43-54)

1 যীশু েলাকেদর যা বলেত েচেয়িছেলন তা বলা েশষ কের কফরনাহূম শহের েগেলন৷ 2 েসখােন
একজন েরামীয় শতপিতর এক ক্রীতদাস গুরুতর অসুেখ মরনাপন্ন হেয়িছল৷ এই ক্রীতদাসিট শতপিতর
অিত িপ্রয় িছল৷ 3 শতপিত যখন যীশুর কথা শুনেত েপেলন তখন ইহুদীেদর কেয়কজন েনতােক িদেয়
যীশুর কােছ বেল পাঠােলন, েযন যীশু এেস তার দােসর জীবন রক্ষা কেরন৷ 4 তঁারা যীশুর কােছ এেস
তােক িবেশষভােব অনুেরাধ কের বলেলন, “যঁার জনয্ আপনােক এই কাজ করেত বলিছ, িতিন একজন
েযাগয্ েলাক৷ 5কারণ িতিন আমােদর েলাকেদর ভালবােসন, আর িতিন আমােদর জনয্ একটা সমাজ-গৃহ
িনমর্াণ কের িদেয়েছন৷”

6 তখন যীশু তােদর সেঙ্গ েগেলন৷ িতিন যখন েসই বািড়র কাছাকািছ এেসেছন তখন েসই শতপিত
তঁার বনু্ধেদর িদেয় বেল পাঠােলন, “প্রভু আপিন আর কষ্ট করেবন না, কারণ আপিন েয আমার বািড়েত
আেসন তার েযাগয্ আিম নই৷ 7 এই কারেণই আিম িনেজেক আপনার কােছ যাবার উপযুক্ত মেন কির
না৷ আপিন েকবল মুেখ বলুন তােতই আমার ঐ দাস ভাল হেয় যােব৷ 8কারণ আিমও একজেনর অধীেন
কাজ কির, আর আমার অধীেনও ৈসিনকরা কাজ কের৷ আিম যিদ কাউেক বিল �যাও� তখন েস যায়,
আবার কাউেক যিদ বিল �এস� তেব েস আেস৷ আর আিম যখন একজনেক বিল, �এটা কর,� তখন েস
তা কের৷”

9 এই কথা শুেন যীশু আশ্চযর্য্ হেলন৷ েয সব েলাক ভীড় কের তঁার িপছেন িপছেন আসিছল, তােদর
িদেক িফের িতিন বলেলন, “আিম েতামােদর বলিছ, এমন িক ইস্রােয়লীয়েদর মেধয্ও এত বড় িবশ্বাস আিম
কখনও েদিখিন৷”

10 েসনাপিত যােদর পািঠেয়িছেলন, তারা বািড় িফের িগেয় েদখল েয েসই চাকর ভাল হেয় েগেছ৷

যীশু একজেনর জীবন দান করেলন
11 এর অল্প িদন পেরই যীশু নািয়ন্ নােম একিট নগেরর িদেক যািচ্ছেলন৷ তঁার িশষয্রা এবং আরও

অেনক েলাক তঁার সেঙ্গ সেঙ্গ যািচ্ছল৷ 12 িতিন যখন েসই নগেরর ফটেকর কাছাকািছ এেসেছন, তখন
একজন মৃত েলাকেক বেয় িনেয় যাওযা হিচ্ছল৷ েসই মৃত েলাকিট িছল তার িবধবা মােয়র একমাত্র পুত্র৷
েসই নগেরর অেনক েলাক েসই িবধবার সেঙ্গ সেঙ্গ যািচ্ছল৷ 13 েসই িবধবােক েদেখ তার জনয্ প্রভুর
খুবইদয়া হল৷ িতিন তােক বলেলন, “তুিম েকঁেদা না৷” 14 তারপর িতিন কােছ এেস শেবর খাট ছঁুেলন,
তখন যারা মৃতেদহ বেয় িনেয় যািচ্ছল তারা দঁািড়েয় পড়ল৷ এমন সময় যীশু বলেলন, “যুবক, আিম েতামায়
বলিছ তুিম ওেঠা৷” 15 তখন েসই েলাকিট উেঠ বসল, আর কথা বলেত শুরু করল৷ যীশু তখন তােক
তার মােয়র কােছ িফিরেয় িদেলন৷

16এই েদেখ সকেলর মন ভয় ও ভিক্তেত পূণর্ হল৷ তারা ঈশ্বেরর প্রশংসা কের বলেত লাগল, “আমােদর
মেধয্ একজন মহান ভাববাদীর আিবভর্ াব হেয়েছ৷” তারা আরও বলেত লাগল, “ঈশ্বর তঁার েলাকেদর
সাহাযয্ করেত এেসেছন৷”

17 যীশুর িবষেয় এই সব কথা িযহূিদয়া ও তার আশপােশর সব জায়গায় ছিড়েয় পড়ল৷

েযাহেনর িজজ্ঞাসা
(মিথ 11:2-19)

18 বািপ্তস্মদাতা েযাহেনর অনুগামীরা এই সব ঘটনার কথা েযাহনেক জানাল৷ তখন েযাহন তার দুজন
অনুগামীেক েডেক 19 প্রভুর কােছ িজেজ্ঞস কের পাঠােলন েয, “যঁার আগমেণর কথা আেছ আপিনই িক
েসই, না আমরা অনয্ কােরার জনয্ অেপক্ষা করব?”

20 েসই েলােকরা যীশুর কােছ এেস বলল, “বািপ্তস্মদাতা েযাহন আপনার কােছ আমােদর িজেজ্ঞস
করেত পািঠেয়েছন৷ �যঁার আসবার কথা আপিনই িক েসই বয্িক্ত, না আমরা অনয্ কােরা অেপক্ষায়
থাকব?� ”

21 েসই সময় যীশু অেনক েলাকেক িবিভন্ন েরাগ ও বয্ািধ েথেক সুস্থ করিছেলন, অশুিচ আত্মায় পাওয়া
েলাকেদর ভাল করিছেলন, আর অেনক অন্ধ েলাকেক দৃষ্টি শিক্ত দান করিছেলন৷ 22 তখন িতিন তােদর
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প্রেশ্নর জবােব বলেলন, “েতামরা যা েদখেল ও শুনেল তা িগেয় েযাহনেক বল৷ অন্ধরা েদখেত পােচ্ছ,
েখঁাড়ারা হঁাটেছ, কুষ্ঠ েরাগীরা সুস্থ হেচ্ছ, বিধররা শুনেছ, মরা মানুষ েবঁেচ উঠেছ; আর দিরদ্ররা সুসমাচার
শুনেত পােচ্ছ৷ 23 ধনয্ েসই েলাক, েয আমােক গ্রহণ করার জনয্ মেন েকান িদ্বধা েবাধ কের না৷”

24 েযাহেনর কাছ েথেক যারা এেসিছল তারা চেল েগেল পর যীশু সমেবত েসই েলাকেদর কােছ
েযাহেনর িবষেয় বলেলন, “েতামরা প্রান্তেরর মেধয্ িক েদখেত িগেয়িছেল? বাতােস একিট েবত গাছ
দুলেছ তাই? 25 তা না হেল িক েদখেত িগেয়িছেল? একজন েলাক েবশ জমকােলা েপাশাক পরা? না৷
যারা দামী জামা কাপড় পের এবং িবলােস জীবন কাটায় তারা েতা প্রাসােদ থােক৷ 26 তেব েতামরা িক
েদখেত িগেয়িছেল? একজন ভাববাদীেক? হঁয্া, আিম েতামােদর বলিছ, েতামরা যােক েদেখছ িতিন
একজন ভাববাদীর েথেকও মহান৷ 27 ইিন েসই েলাক যার িবষেয় েলখা হেয়েছ:

�েদখ, আিম েতামার আেগ আেগ আমার এক সহায়কেক পাঠািচ্ছ৷
েস েতামার আেগ িগেয় েতামার পথ প্রস্তুত করেব৷� মালািখ 3:1

28আিম েতামােদর বলিছ, স্ত্রীেলােকর গভর্ জাত সকল মানুেষর মেধয্ েযাহেনর েচেয় েশ্রষ্ঠ েকউ েনই, তবু
ঈশ্বেরর রােজয্ কু্ষদ্রতম বয্িক্তও েযাহেনর েচেয় মহান৷”

29 (যারা যীশুর প্রচার শুেনিছল, তােদর মেধয্ পাপীষ্ঠরা ও কর আদায়কারীরাও েযাহেনর বািপ্তস্ম িনেয়
স্বীকার করল েয ঈশ্বর নয্ায়পরায়ণ৷ 30 িকন্তু ফরীশী ও বয্বস্থার িশক্ষকরা েযাহেনর কােছ বািপ্তস্ম িনেত
অস্বীকার কের তােদর জীবেন ঈশ্বেরর ইচ্ছােক অগ্রাহয্ করল৷)

31 “তাহেল আিম িকেসর সেঙ্গ এই যুেগর েলাকেদর তুলনা করব? এরা েকমন ধরেণর েলাক? 32এরা
েছাট েছেলেদর মেতা, যারা হােট বেস এেক অপরেক বেল,

�আমরা েতামােদর জনয্ বঁািশ বাজালাম,
িকন্তু েতামরা নাচেল না৷

আমরা েতামােদর জনয্ েশাকগাথা গাইলাম,
িকন্তু েতামরা কঁাদেল না৷�

33 কারণ বািপ্তস্মদাতা েযাহন এেসেছন, িতিন রুিট খান না আর দ্রাক্ষারস ও পান কেরন না, আর েতামরা
বল, �ওেক ভূেত েপেয়েছ৷� 34 মানবপুত্র এেস পানাহার কেরন; আর েতামরা বল, �েদখ! ও েপটুক,
মদয্পায়ী, আবার পাপী ও কর আদায়কারীেদর বনু্ধ৷� 35 প্রজা তার কােজর দ্বারাই প্রমাণ কের েয তা
িনেদর্ াষ৷”

িশেমান ফরীশী
36 একিদন একজন ফরীশী তার বািড়েত যীশুেক িনমন্ত্রণ করল৷ তাই িতিন তার বািড়েত িগেয় েসখােন

খাবার আসন িনেলন৷
37 েসই নগের একজন দুশ্চিরত্রা স্ত্রীেলাক িছল৷ ফরীশীর বািড়েত যীশু েখেত এেসেছন জানেত েপের

েস একটা েশ্বত পাথেরর িশিশেত কের বহুমূলয্ আতর িনেয় এল৷ 38 েস যীশুর িপছেন তঁার পােয়র কােছ
নতজানু হেয় েকঁেদ েকঁেদ েচােখর জেল তঁার পা িভজােত লাগল৷ তারপর েস তার মাথার চুল িদেয় তঁার
পা মুিছেয় িদল, আর তঁার পােয় চুমু িদেয় েসই আতর তঁার পােয় েঢেল িদল৷

39 েয ফরীশী যীশুেক িনমন্ত্রণ কেরিছল, এই েদেখ েস মেন মেন বলল, “এই েলাকটা যিদ ভাববাদী
হয় তেব িনশ্চয়ই বুঝেত পারত, েয তার পা ছঁুেচ্ছ েস েক এবং িক ধরেণর স্ত্রীেলাক, এবং এও জানেত
পারত েয স্ত্রীেলাকিট পাপী৷”

40 এর জবােব যীশু তােক বলেলন, “িশেমান, েতামােক আমার িকছু বলার আেছ৷”
িশেমান বলল, “েবশ েতা গুরু, বলুন৷”
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41 যীশু বলেলন, “েকান এক মহাজেনর কােছ দুজন েলাক টাকা ধারত৷ একজন পঁাচেশা রূেপার মুদ্রা
আর একজন পঞ্চাশ রূেপার মুদ্রা৷ 42 িকন্তু তারা েকউই ঋণ েশাধ করেত না পারােত িতিন দয়া কের
উভেয়র ঋণই মকুব কের িদেলন৷ এখন এেদর মেধয্ েক তঁােক েবশী ভালবাসেব?”

43 িশেমান বলল, “আিম মেন কির যার েবশী ঋণ মকুব করা হল েস-ই৷”
যীশু তােক বলেলন, “তুিম িঠক বেলছ৷” 44 এরপর যীশু েসই স্ত্রীেলাকিটর িদেক িফের িশেমানেক

বলেলন, “তুিম এই স্ত্রীেলাকিটেক েদখছ? আিম েতামার বািড়েত এলাম আর তুিম আমায় পা েধাবার
জল পযর্ন্ত িদেল না৷ িকন্তু ও েচােখর জেল আমার পা ধুইেয় িদল আর িনেজর চুল িদেয় তা মুিছেয় িদল৷
45 স্বাগত জানাবার প্রথা অনুসাের তুিম আমায় চুমু িদেল না; িকন্তু আিম আসার পর েথেকই েস আমার
পােয় চুমু িদেয় চেলেছ৷ 46 তুিম আমার মাথায় েতল িদেয় অিভেষক করেল না; িকন্তু েস আমার পােয়
সুগিন্ধ আতর েঢেল তা অিভিষক্ত করল৷ 47এেতই েবাঝা যায় েয েস েবশী ভালবাসা েদখােচ্ছ, েসইজনয্ই
আিম বলিছ, এর পাপ অেনক হেলও তা ক্ষমা করা হেয়েছ; িকন্তু যােক অল্প ক্ষমা করা হয়, েস অল্প
ভালবােস৷”

48 এরপর যীশু েসই স্ত্রী েলাকিটেক বলেলন, “েতামার পােপর ক্ষমা হল৷”
49 যারা তঁার সেঙ্গ েখেত বেসিছল, তারা পরস্পর বলাবিল করেত লাগল, “ইিন েক েয পাপ ক্ষমা

কেরন?”
50 িকন্তু যীশু েসই স্ত্রী েলাকিটেক বলেলন, “েতামার িবশ্বাসই েতামায় মুক্ত কেরেছ, েতামার শািন্ত

েহাক্৷”

8
অনুগামীেদর সেঙ্গ যীশু

1 এরপর যীশু গ্রােম ও নগের নগের ঘুের ঈশ্বেরর রােজয্র সুসমাচার প্রচার করেত লাগেলন; তঁার
সেঙ্গ িছেলন েসই বােরাজন েপ্রিরত৷ 2 এমন কেয়কজন স্ত্রীেলাকও তঁার সেঙ্গ িছেলন, যারা নানারকম
েরাগ বয্ািধ েথেক সুস্থ হেয়িছেলন ও অশুিচ আত্মার কবল েথেক মুক্ত হেয়িছেলন৷ এঁেদর মেধয্ িছেলন
মিরয়ম মগ্দলীনী, এর মেধয্ েথেক যীশু সাতিট মন্দআত্মা দূর কের িদেয়িছেলন৷ 3 রাজা েহেরােদর বািড়র
অধয্ক্ষ কূেষর স্ত্রী েশাশন্না ও আেরা অেনক স্ত্রীেলাক িছেলন৷ যীশু ও তঁার িশষয্েদর েসবা যেত্নর জনয্
এঁরা িনেজেদর টাকা খরচ করেতন৷

যীশু বীজ েবানার দৃষ্টান্তমূলক গল্প বলেলন
(মিথ 13:1-17; মাকর্ 4:1-12)

4 েসই সময় িবিভন্ন শহর েথেক দেল দেল েলাক এেস যীশুর কােছ জেড়া হিচ্ছল, তখন যীশু তােদর
উপেদশ িদেত িগেয় এই দৃষ্টান্তিট বলেলন:

5 “একজন চাষী বীজ বুনেত েগল৷ েস যখন বীজ বুনিছল তখন িকছু পেথর পােশ পড়ল, আর েলােক
তা মািড়েয় েগল, পািখেত তা েখেয় েগল৷ 6 িকছু বীজ পাথুের জিমর ওপর পড়ল, েসই বীজগুেলা েথেক
অঙু্কর বার হল বেট, িকন্তু মািটেত রস না থাকায় তা শুিকেয় েগল৷ 7 িকছু বীজ েঝােপর মেধয্ পড়ল৷
কঁাটাগাছ েবেড় উেঠ চারাগুিলেক েচেপ িদল৷ 8 আবার িকছু বীজ ভাল জিমেত পড়ল, েসগুিল েবেড়
উঠেল যা েবানা হেয়িছল তার একেশা গুণ েবশী ফসল হল৷”
এই কথা বলার পর িতিন িচৎকার কের বলেলন, “যার েশানবার মত কান আেছ, েস শুনুক৷”
9 তঁার িশেষয্রা তঁােক এই দৃষ্টান্তিটর অথর্ িক তা িজেজ্ঞস করেলন৷
10 তখন যীশু তঁােদর বলেলন, “ঈশ্বেরর রােজয্র িনগূঢ় তত্ত্ব েতামােদর জানেত েদওয়া হেয়েছ; িকন্তু

বািক সকেলর কােছ দৃষ্টােন্তর মাধয্েম বলা হেয়েছ:

�েযন তারা েদেখও না েদেখ,
শুেনও না েবােঝ৷� িযশাইয় 6:9
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যীশুর বীেজর দৃষ্টােন্তর বয্াখয্া
(মিথ 13:18-23; মাকর্ 4:13-20)

11 “দৃষ্টান্তিটর অথর্ এই, বীজ হল ঈশ্বেরর িশক্ষা৷ 12 েয বীজ পেথর ধাের পেড়িছল তা এমন েলাকেদর
েবাঝায়, যারা েশােন, তারপর িদয়াবল এেস তােদর অন্তর েথেক ঈশ্বেরর িশক্ষা হরণ কের িনেয় যায়, েযন
তারা িবশ্বাস কের মুিক্ত না পায়৷ 13 েয বীজ পাথুের জিমেত পেড়িছল তা এমন েলাকেদর েবাঝায়, যারা
েশানার সেঙ্গ সেঙ্গ আনেন্দর সেঙ্গ তা গ্রহণ কের; িকন্তু মািট না থাকােত তােদর েকান িশকড় গজায়িন৷
িকছু িদেনর জনয্ তারা িবশ্বাস কের বেট; িকন্তু কিঠন পরীক্ষার সময় তারা িপিছেয় যায়৷

14 “কঁাটা েঝােপর মেধয্ েয বীজ পড়ল তা েসই সব েলাকেক েবাঝায়, যারা েশােন; িকন্তু পের জগত
সংসােরর িচন্তা ভাবনা, ধন-সম্পিত্ত ও সুখেভােগর মেধয্ তা চাপা পেড় যায়, আর তারা কখনও ভাল ফল
উত্পন্ন কের না৷ 15 েয বীজ ভাল জিমেত পড়ল তা হেচ্ছ েসই সব েলােকর প্রতীক যােদর অন্তর সতয্তা
ও সরলতায় ভরা, তারা যখন ঈশ্বেরর িশক্ষা েশােন তখন তা ধের রােখ, আর িস্থর েথেক জীবেন ফল
উত্পন্ন কের৷

েতামােদর েবাধশিক্ত বয্বহার কর
(মাকর্ 4:21-25)

16 “েকউ বািত েজ্বেল তা েকান পাত্র িদেয় েঢেক রােখ না, অথবা খােটর নীেচ রােখ না৷ তার পিরবেতর্
েস তা বািতদােনর ওপরই রােখ, েযন েভতের যারা আেস তারা আেলা েদখেত পায়৷ 17এমন িকছু লুকােনা
েনই যা প্রকাশ পােব না, এমন িকছু েগাপন েনই যা জানা যােব না িকংবা আেলায় ফুেট উঠেব না৷ 18 তাই
িকভােব শুনছ তােত মন দাও, কারণ যার আেছ তােক আেরা েদওয়া হেব৷ আর যার েনই তার যা আেছ
বেল েস মেন কের, তাও তার কাছ েথেক েকেড় েনওয়া হেব৷”

যীশুর অনুগামীরাই তঁার পিরবার
(মিথ 12:46-50; মাকর্ 3:31-35)

19 এই সময় যীশুর মা ও ভাইরা তঁােক েদখেত এেসিছেলন; িকন্তু ভীেড়র জনয্ তঁারা যীশুর কােছ
েপৗছঁােত পারেলন না৷ 20তখন একজন েলাক তঁােক বলল, “আপনার মা ও ভাইরা বাইের দঁািড়েয় আেছন,
তঁারা আপনার সেঙ্গ েদখা করেত চান৷”

21 িকন্তু িতিন তােদর বলেলন, “তারাই আমার মা, আমার ভাই, যঁারা ঈশ্বেরর িশক্ষা শুেন েসই অনুসাের
কাজ কের৷”

যীশুর িশষয্রা তঁার ক্ষমতা প্রতয্ক্ষ করেলন
(মিথ 8:23-27; মাকর্ 4:35-41)

22 েসই সময় একিদন যীশু তঁার িশষয্েদর সেঙ্গ িনেয় একিট েনৗকায় উঠেলন৷ িতিন তঁােদর বলেলন,
“চল, আমরা হ্রেদর ওপাের যাই৷” তঁারা রওনা িদেলন৷ 23 েনৗকা চলেত থাকেল যীশু েনৗকার মেধয্ ঘুিমেয়
পড়েলন৷ হ্রেদর মেধয্ হঠাৎ ঝড় উঠল আর তঁােদর েনৗকািট জেল ভির্ত্ত হেয় েযেত লাগল, এেত তঁারা
খুবই িবপেদ পড়েলন৷ 24 তখন িশষয্রা যীশুর কােছ এেস তঁােক জািগেয় তুেল বলেলন, “গুরু! গুরু!
আমরা েয সিতয্ই ডুবেত বেসিছ৷”
তখন যীশু উেঠ েঝােড়া বাতাস ও তুফানেক ধমক িদেলন৷ সেঙ্গ সেঙ্গ ঝড় ও তুফান েথেম েগল, আর

সব িকছু শান্ত হল৷ 25 তখন যীশু তঁার অনুগামীেদর বলেলন, “েতামােদর িবশ্বাস েকাথায়?”
িকন্তু তঁারা ভয় ও িবস্মেয় িবহ্বল হেয় িগেয়িছেলন৷ তঁারা পরস্পর বলাবিল করেত লাগেলন, “ইিন েক

েয ঝড় এবং সমুদ্রেক হুকুম কেরন আর তারা তঁার কথা েশােন!”

ভূেত পাওয়া এক বয্িক্ত
(মিথ 8:28-34; মাকর্ 5:1-20)

26 এরপর তঁারা গালীল হ্রেদর ওপাের েগরােসনীেদর অঞ্চেল িগেয় েপৗছঁােলন৷ 27 যীশু যখন তীের
নামেছন, েসই সময় েসই নগর েথেক একজন েলাক তঁার সামেন এল৷ এই েলাকিটর মেধয্ অেনকগুেলা
মন্দ আত্মা িছল৷ বহুিদন ধের েস জামা কাপড় পরত না ও বািড়েত থাকত না িকন্তু কবরখানায় থাকত৷
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28-29 েস যীশুেক েদখেত েপেয় িচৎকার কের উঠল ও তঁার সামেন এেস উপুড় হেয় পেড় িচৎকার
কের বলেত লাগল, “পরেমশ্বেরর পুত্র যীশু, আমােক িনেয় আপনার িক কাজ, আিম আপনােক িমনিত
করিছ, আমায় যন্ত্রণা েদেবন না৷” েস এই কথা বলল, কারণ যীশু েসই ভূতেক তার মধয্ েথেক বার হেয়
যাবার জনয্ হুকুম করেলন৷ েসই ভূত প্রায়ই েলাকটােক েচেপ ধরত, তােক েবিড় ও েশকল িদেয় েবঁেধ
রাখেলও তা িঁছেড় েফেল ভূত তােক প্রান্তের তািড়েয় িনেয় েযত৷

30 তখন যীশু তােক িজেজ্ঞস করেলন, “েতামার নাম িক?”
েস বলল, “বািহনী!” (কারণ অেনকগুেলা ভূত একসেঙ্গ তার মেধয্ ঢুেকিছল৷) 31তারা যীশুেক িমনিতর

সুের বলল, েযন িতিন তােদর রসাতেল যাওযার হুকুম না কেরন৷ 32 েসই সময় পাহােড়র ঢােল একপাল
শুেয়ার চরিছল৷ েসই ভূতরা যীশুেক িমনিত কের বলল েযন িতিন তােদরেক ঐ শুেয়ােরর পােল েঢাকার
অনুমিত েদন৷ যীশু তখন তােদর েসই অনুমিত িদেলন৷ 33 তােত ভূতরা েসই েলাকিটর েভতর েথেক
েবিরেয় ঐ শুেয়ারগুেলার মেধয্ ঢুকল, আর েসই শুেয়ােরর পাল হ্রেদর ঢাল িদেয় েজাের েদৗেড় িগেয়
জেল ডুেব মরল৷

34 যারা শুেয়ােরর পাল চরািচ্ছল, এই ঘটনা েদেখ তারা েদৗেড় িগেয় েসই নগের ও সারা েদেশ এই
খবর িদল; 35 আর িক হেয়েছ তা েদখবার জনয্ েলাকরা বাইের এল৷ তারা যীশুর কােছ এেস েদখল,
যার মেধয্ েথেক ভূতগুেলা বার হেয়েছ েস কাপড় পের শান্তভােব যীশুর পােয়র কােছ বেস আেছ৷ এই
েদেখ তারা ভয় েপেয় েগল৷ 36 যারা এই ঘটনা েদেখিছল তারা ঐ েলাকেদর কােছ বলল, েকমন কের
ঐ ভূেত পাওয়া েলাকিট সুস্থ হল৷ 37 তখন েগরােসনী অঞ্চেলর সমস্ত েলাক যীশুেক তােদর কাছ েথেক
চেল েযেত অনুেরাধ করল, কারণ তারা ভীষণ ভয় েপেয় িগেয়িছল৷
তখন যীশু িফের যাবার জনয্ েনৗকায় উঠেলন৷ 38 তখন েয েলাকিটর মধয্ েথেক ভূত বার হেয়

িগেয়িছল, েস যীশুর সেঙ্গ যাবার জনয্ িমনিত করেত লাগল৷ িকন্তু যীশু তােক অনুমিত িদেলন না৷ 39 িতিন
বলেলন, “তুিম বািড় িফের যাও; আর ঈশ্বর েতামার জনয্ যা কেরেছন তা সকলেক বল৷”
তখন েস েসখান েথেক চেল েগল, আর যীশু তার জনয্ যা কেরেছন তা সারা শহর বেল েবড়ােত লাগল৷

মৃত বািলকােক জীবন দান ও স্ত্রীেলাকেক আেরাগয্দান
(মিথ 9:18-26; মাকর্ 5:21-43)

40 যীশু যখন িফের এেলন তখন এক িবরাট জনতা তঁােক স্বাগত জানাল, কারণ তারা সকেল যীশুর
িফের আসার অেপক্ষায় িছল৷ 41-42 িঠক েসই সময় যায়ীর নােম একজন েলাক েসখােন এেলন, ইিন
েসখানকার সমাজগৃেহর েনতা৷ িতিন যীশুর পােয়র কােছ উপুড় হেয় পেড় তঁােক অনুেরাধ করেলন, েযন
যীশু তঁার সেঙ্গ তঁার বািড়েত যান৷ কারণ তখন তঁার একমাত্র সন্তান, বােরা বছেরর েমেয়িট মৃতুয্শযয্ায়
িছল৷
যীশু যখন যািচ্ছেলন, েলােকরা তঁার চারিদেক ভীড় কের ধাক্কা-ধািক্ক করেত লাগল৷ 43 েসই ভীেড়র

মেধয্ একজন স্ত্রীেলাক িছল েয বােরা বছর ধের রক্তস্রাব েরােগ ভুগিছল৷ িচিকৎসকেদর িপছেন েস তার
যথাসবর্স্ব বয্য় কেরিছল, িকন্তু েকউ তােক ভাল করেত পাের িন৷ 44 েস যীশুর েপছন িদেক এেস তঁার
েপাশােকর ঝালর স্পশর্ করল, সেঙ্গ সেঙ্গ তার রক্তস্রাব বন্ধ হেয় েগল৷ 45 তখন যীশু বলেলন, “েক
আমােক স্পশর্ করল?”
সবাই অস্বীকার করল, তখন িপতর বলেলন, “গুরু, েলােকরা আপনার চারপােশ ধাক্কা-ধািক্ক কের

আপনার ওপর পড়েছ৷”
46 িকন্তু যীশু বলেলন, “েকউ আমায় স্পশর্ কেরেছ! কারণ আিম জািন আমার মেধয্ েথেক শিক্ত েবর

হেয়েছ৷” 47 েসই স্ত্রীেলাকিট যখন েদখল েয েস েকানমেতই এিড়েয় েযেত পারেব না, তখন কঁাপেত
কঁাপেত যীশুর কােছ এেস তার সামেন উপুড় হেয় পড়ল এবং সকেলর সামেন বলল েকন েস যীশুেক
স্পশর্ কেরেছ, আর িকভােব সেঙ্গ সেঙ্গ ভাল হেয় েগেছ৷ 48 তখন যীশু েসই স্ত্রীেলাকিটেক বলেলন,
“েতামার িবশ্বাসই েতামােক সুস্থ কেরেছ, েতামার শািন্ত েহাক্◌্৷”

49 িতিন তখনও কথা বলেছন, এমন সময় সমাজ-গৃেহর েনতার বািড় েথেক একজন এেস বলল,
“আপনার েমেয় মারা েগেছ! গুরুেক আর কষ্ট েদেবন না৷”

50 যীশু এই কথা শুনেত েপেয় সমাজ-গৃেহর েনতােক বলেলন, “ভয় েপও না! েকবল িবশ্বাস কর, েস
িনশ্চয়ই সুস্থ হেয় উঠেব৷”
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51 যীশু েসই বািড়েত েপৗেঁছ িপতর, যােকাব, েযাহন ও েমেয়িটর মা-বাবা ছাড়া আর কাউেক েসই
ঘের ঢুকেত িদেলন না৷ 52 েসখােন অেনক েলাক েমেয়িটর জনয্ েশাক করিছল ও কঁাদিছল৷ যীশু তােদর
বলেলন, “কান্না বন্ধ কর, কারণ ও েতা মের িন, ও ঘুেমােচ্ছ৷”

53 তঁার কথা শুেন েলােকরা হাসাহািস করেত লাগল, কারণ তারা জানত েমেয়িট মারা েগেছ৷ 54 যীশু
েমেয়িটর হাত ধের ডাক িদেলন, “খুকুমিন ওঠ!” 55 েসই মুহূেতর্ তার আত্মা িফের এল, আর েস উেঠ
দঁাড়াল৷ যীশু তােদর আেদশ করেলন, “েযন তােক িকছু েখেত েদওয়া হয়৷” 56 েমেয়িটর মা বাবা খুবই
অবাক হেয় িগেয়িছেলন৷ যীশু তােদর বারণ করেলন েযন তারা এই ঘটনার কথা কাউেক না বেল৷

9
যীশু েসই বােরাজন েপ্রিরতেক পাঠােলন
(মিথ 10:5-15; মাকর্ 6:7-13)

1 যীশু েসই বােরাজন েপ্রিরতেক েডেক তঁােদর সব রকেমর ভূত তাড়াবার ক্ষমতা ও নানান েরাগ ভাল
করার ক্ষমতা িদেলন৷ 2 এরপর িতিন তঁােদর ঈশ্বেরর রােজয্র িবষয় প্রচার করেত ও েরাগীেদর সুস্থ করার
জনয্ পাঠােলন৷ 3 িতিন তঁােদর বলেলন, “েতামরা যাত্রা পেথর জনয্ িকছুই িনও না, পেথ যাবার জনয্ লািঠ,
ঝুিল, খাবার বা টাকা পয়সা িকছুই িনও না, এমন িক দুেটা জামাও না৷ 4 েয বািড়েত েতামরা প্রেবশ করেব,
েসই গ্রাম েছেড় না যাওয়া পযর্ন্ত েসই বািড়েতই েথেকা৷ 5 েযখােন েলােকরা েতামােদর স্বাগত জানােব
না েসখােন শহর েছেড় অনয্ত্র যাবার সময় তােদর িবরুেদ্ধ প্রামািণক সাক্ষয্স্বরূপ েতামােদর পােয়র ধূেলা
েঝেড় েফেলা৷”

6 তখন তঁারা গ্রাম েথেক গ্রামান্তের েযেত েযেত ঈশ্বেরর রােজয্র সুসমাচার প্রচার ও েরাগীেদর সুস্থ
করেত লাগেলন৷

েহেরাদ যীশু সম্পেকর্ সিন্দহান
(মিথ 14:1-12; মাকর্ 6:14-29)

7 েসই সময় েয সব ঘটনা ঘটিছল রাজয্পাল েহেরাদ তা শুেন খুবই িবচিলত হেয় পড়েলন৷ কারণ েকউ
েকউ বলিছল, “েযাহন আবার েবঁেচ উেঠেছন৷” 8 আবার অেনেক বলিছল, “এলীয় পুনরায় আিবভূর্ ত
হেয়েছন৷” েকউ েকউ বলিছল, “প্রাচীনকােলর, ভাববাদীেদর মেধয্ েকান একজন পুনরায় মৃতেদর মধয্
েথেক উত্থািপত হেয়েছন৷” 9 িকন্তু েহেরাদ বলেলন, “আিম েযাহেনর মাথা েকেট েফেলিছ; িকন্তু যার
িবষেয় আিম এসব কথা শুনিছ, এ তেব েক?” আর িতিন যীশুেক েদখবার েচষ্টা করেত লাগেলন৷

যীশু পঁাচ হাজােরর েবশী েলাকেক খাওয়ােলন
(মিথ 14:13-21; মাকর্ 6:30-44; েযাহন 6:1-14)

10 েপ্রিরতরা িফের এেস তঁারা িক িক কেরেছন তা যীশুেক জানােলন৷ তখন যীশু তঁােদর িনেয় িনভৃেত
ৈবৎৈসদা নগের চেল েগেলন৷ 11 িকন্তু েলােকরা জানেত েপের েগল েয িতিন েকাথায় যােচ্ছন, আর তারা
যীশুর িপছু িপছু চলল৷ যীশুও তােদর সাদের গ্রহণ কের তােদর কােছ ঈশ্বেরর রােজয্র িবষেয় বলেলন,
আর েয সব েলােকর েরাগ-বয্ািধ ভাল হবার প্রেয়াজন িছল, তােদর সুস্থ করেলন৷

12 িদন প্রায় েশষ হেয় আসেছ, এমন সময় েসই বােরাজন েপ্রিরত যীশুর কােছ িফের এেস বলেলন,
“আমরা েযখােন আিছ এটা একটা িনজর্ ন স্থান, তাই এই েলাকেদর িবদায় িদন েযন এরা আশপােশর গ্রােম
িগেয় িনেজেদর জনয্ থাকবার স্থান ও খাবার েজাগাড় কের িনেত পাের৷”

13 িকন্তু যীশু তঁােদর বলেলন, “েতামরাই এেদর েখেত দাও৷”
িকন্তু তারা বলেলন, “আমােদর কােছ েতা পঁাচখানা রুিট আর দুেটা মাছ ছাড়া আর িকছুই েনই৷ আমরা

িগেয় িক এই সব েলাকেদর জনয্ খাবার িকেন আনব?” 14 (েসখােন পুরুষ মানুষই িছল প্রায় পঁাচ হাজার৷)
িকন্তু যীশু তঁার িশষয্েদর বলেলন, “ওেদরেক এক এক দেল পঞ্চাশ জন কের বিসেয় দাও৷”
15 তারা েসই রকমই করেলন; তােদর সকলেকই বিসেয় িদেলন৷ 16 এরপর যীশু েসই পঁাচখানা রুিট

ও দুেটা মাছ িনেয় েসগুেলার জনয্ স্বেগর্র িদেক তািকেয় ঈশ্বরেক ধনয্বাদ িদেলন৷ পের িতিন েসগুেলােক
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টুকেরা টুকেরা কের তা পিরেবশন করার জনয্ িশষয্েদর হােত িদেলন৷ 17 সকেল েবশ তৃিপ্ত কের েখল,
বািক যা পেড় রইল তা একসেঙ্গ জড় করেল বােরািট টুকির ভের েগল৷

যীশুই খ্রীষ্ট
(মিথ 16:13-19; মাকর্ 8:27-29)

18একিদন যীশু েকান এক জায়গায় িনভৃেত প্রাথর্না করিছেলন৷ তঁার িশষয্রা েসখােন এেল িতিন তঁােদর
িজেজ্ঞস করেলন, “েলােকরা িক বেল, আিম েক?”

19 তঁারা বলেলন, “েকউ েকউ বেল আপিন বািপ্তস্মদাতা েযাহন, েকউ বা বেল এলীয়, আবার েকউ
েকউ বেল প্রাচীনকােলর ভাববাদীেদর মেধয্ একজন েবঁেচ উেঠেছন৷”

20 িতিন তঁােদর বলেলন, “িকন্তু েতামরা িক বল, আিম েক?”
িপতর বলেলন, “ঈশ্বেরর েসই খ্রীষ্ট৷”
21 তখন িতিন তঁােদর সতকর্ কের িদেলন েযন একথা তঁারা কােরা কােছ প্রকাশ না কেরন৷

যীশু বলেলন েয তঁােক মৃতুয্বরণ করেতই হেব
(মিথ 16:21-28; মাকর্ 8:30-9:1)

22 িতিন আেরা বলেলন, “মানবপুেত্রর অেনক দুঃখ ও যাতনা েভাগ করার প্রেয়াজন আেছ; ইহুদী
েনতারা, প্রধান যাজেকরা ও বয্বস্থার িশক্ষকরা তঁােক প্রতয্াখয্ান করেব, তারা তঁােক হতয্া করেব; আর
িতন িদেনর মাথায় িতিন মৃতুয্েলাক েথেক পুনরুিত্থত হেবন৷”

23 পের িতিন তঁােদর সকেলর উেদ্দেশয্ বলেলন, “যিদ েকউ আমার সেঙ্গ আসেত চায়, তেব েস
িনেজেক অস্বীকার করুক; আর প্রিতিদন িনেজর কু্রশ তুেল িনক এবং আমায় অনুসরণ করুক৷ 24 েয
েকউ িনেজর জীবন রক্ষা করেত চায় েস তা হারােব, িকন্তু েয েকউ আমার জনয্ িনেজর জীবন হারায় েস
তা রক্ষা করেব৷ 25 সমগ্র জগৎ লাভ কের েকউ যিদ িনেজেক ধ্বংস কের তেব তার িক লাভ হল? 26 যিদ
েকউ আমার জনয্ ও আমার িশক্ষার জনয্ লজ্জা েবাধ কের, তেব যখন মানবপুত্র িনজ মিহমায় এবং িপতা
ও পিবত্র স্বগর্দূতেদর মিহমায় আসেবন তখন িতিনও তার জনয্ লিজ্জত হেবন৷ 27 িকন্তু আিম েতামােদর
সিতয্ বলিছ, এখােন এমন কেয়কজন আেছ যঁারা ঈশ্বেরর রাজয্ না েদখা পযর্ন্ত মৃতুয্র মুখ েদখেব না৷”

েমািশ, এিলয়় ও যীশু
(মিথ 17:1-8; মাকর্ 9:2-8)

28 এইসব কথা বলার প্রায় আট িদন পর, িতিন িপতর, যােকাব ও েযাহনেক িনেয় প্রাথর্না করার জনয্
একটা পবর্েত েগেলন৷ 29 যীশু যখন প্রাথর্না করিছেলন, তখন তঁার মুেখর েচহারা অনয্রকম হেয় েগল,
তঁার েপাশাক আেলাক শুভ্র হেয় উঠল৷ 30 দুই বয্িক্ত, েমািশ ও এলীয় মিহমািন্বত হেয় েসখােন এেস যীশুর
সেঙ্গ কথা বলেত লাগেলন৷ 31 তঁারা ঈশ্বেরর পিরকল্পনাঅনুযায়ী েজরুশােলেম িকভােব যীশুর মৃতুয্ হেব
তাই িনেয় কথা বলিছেলন৷ 32 িকন্তু িপতর ও তঁার অনয্ সঙ্গীরা েসই সময় ঢুলেত ঢুলেত ঘুিমেয় পেড়িছেলন৷
তঁারা েজেগ উেঠ যীশুেক মিহমািন্বত রূেপ েদখেত েপেলন, আর ঐ দুই বয্িক্তেক যীশুর সেঙ্গ দঁািড়েয়
থাকেত েদখেলন৷ 33 েসই বয্িক্তরা যখন যীশুর কাছ েথেক চেল যািচ্ছেলন, তখন িপতর যীশুেক বলেলন,
“গুরু, ভােলাই হেয়েছেয আমরা এখােন আিছ৷ আমরা এখােন িতনেট কুটীর ৈতরী কির, একটা আপনার
জনয্, একটা েমািশর জনয্ আর একটা এিলয়়র জনয্৷” িতিন জানেতন নােয িতিন িক বলিছেলন৷

34 িকন্তু িতিন যখন এইসব কথা বলিছেলন, েসই সময় এক খণ্ড েমঘ এেস তঁােদর েঢেক েফলল,
েমেঘর মেধয্ প্রেবশ কের তঁারা ভীত হেলন৷ 35 েসই েমেঘর মধয্ েথেক এক রব েশানা েগল৷ েসই রব
বলল, “এই আমার পুত্র, আমার মেনানীত পাত্র, তঁার কথা েশান৷”

36 েসই রব িমিলেয় যাবার পরই েদখা েগল েকবল যীশু একা েসখােন রেয়েছনআর িশষয্রা যা েদখেলন
েস িবষেয় কাউেক িকছু না বেল চুপ কের রইেলন৷

অশুিচ আত্মায় পাওয়া একিট বালকেক যীশু সুস্থ করেলন
(মিথ 17:14-18; মাকর্ 9:14-27)

37পরিদন তঁারা পবর্ত েথেক েনেম এেল বহু েলাক যীশুর সেঙ্গ েদখা করেত এল, 38আর েসই সময় ঐ
ভীেড়র মধয্ েথেক একিট েলাক িচৎকার কের বলল, “গুরু, আিম আপনােক িমনিত করিছ আপিন আমার
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এই একমাত্র সন্তােনর িদেক একটু েদখুন৷ 39 হঠাৎ , একটা অশুিচ আত্মা তােক ধের, আর েস িচৎকার
করেত থােক৷ েসই আত্মা যখন তােক মুচেড় ধের তখন তার মুখ েথেক েফনা কাটেত থােক৷ এটা সহেজ
তােক েছেড় েযেত চায় না, তােক একবাের ঝঁাঝরা কের েদয়৷ 40আিম আপনার িশষয্েদর কােছ িমনিত
কেরিছলাম েযন তঁারা ঐ অশুিচ আত্মােক তািড়েয় েদন, িকন্তু তঁারা পারেলন না৷”

41 যীশু বলেলন, “েহ অিবশ্বাসী ও পথভ্রষ্ট েলােকরা, আিম আর কতকাল েতামােদর িনেয় ৈধযর্য্ ধরব,
কতকালই বা েতামােদর সেঙ্গ থাকব?” যীশু েলাকিটেক বলেলন, “েতামার েছেলেক এখােন আন৷”

42 েছেলটা যখন আসিছল, তখন েসই ভূত তােক আছাড় মারল আর তােত েস প্রবলভােব হাত-পা
েছঁাড়াছঁুিড় করেত লাগল৷ যীশু েসই অশুিচ আত্মােক ধমক িদেলন৷ তারপর েছেলিটেক সমূ্পণর্ সুস্থ কের
তার বাবার কােছ েফরত্ িদেলন৷ 43 ঈশ্বর েয কত মহান তা েদেখ েলােকরা অবাক হেয় েগল৷

যীশু তঁার মৃতুয্ সম্পেকর্ বলেলন
(মিথ 17:22-23; মাকর্ 9:30-32)

যীশু যা করেলন তা েদেখ েলােকরা আশ্চযর্য্ হিচ্ছল, তখন যীশু তঁার িশষয্েদর বলেলন, 44 “আিম
েতামােদর যা বলিছ তা মন িদেয় েশান, শীঘ্রই মানবপুত্রেক মানুেষর হােত সঁেপ েদওয়া হেব৷” 45 িকন্তু
এ কথার অথর্ িক িশষয্রা তা বুঝেত পারেলন না৷ এটা তঁােদর কােছ গুপ্ত রেয় েগল, তাই তঁারা এর িকছুই
উপলিদ্ধ করেত পারেলন না৷

েশ্রষ্ঠ বয্িক্ত
(মিথ 18:1-5; মাকর্ 9:33-37)

46 েসই সময়ই তঁােদর মেধয্ এই িবতেকর্ র সূত্রপাত হলেয েক তােদর মেধয্ েশ্রষ্ঠ৷ 47 িকন্তু যীশু তঁােদর
মেনাভাব বুঝেত েপের একিট িশশুেক এেন িনেজর পােশ দঁাড় করােলন৷ 48 িতিন তঁােদর বলেলন, “েয
েকউ আমার নােম এই িশশুেক সাদের গ্রহণ কের, েস আমােকই গ্রহণ কের; আরেয আমােক সাদের
গ্রহণ কের, েস আমােক িযিন পািঠেয়েছন তঁােকই গ্রহণ কের৷ েতামােদর মেধয্েয সবেচেয় েছাট, েসই
েশ্রষ্ঠ৷”

েয েকউ েতামার িবপেক্ষ নয় েস েতামার পেক্ষ
(মাকর্ 9:38-40)

49 েযাহন বলেলন, “প্রভু আমরা আপনার নােম একজনেক ভূত তাড়ােত েদেখিছ৷ েস আমােদর সঙ্গী
নয় বেল আমরা তােক বারণ কেরিছ৷”

50 িকন্তু যীশু তঁােক বলেলন, “তােক বারণ কেরা না, কারণ েয েতামােদর িবপক্ষ নয়, েস েতামােদর
সপক্ষ৷”

শমরীয় শহর
51 যীশুর স্বেগর্ যাবার সময় হেয় এেল িতিন িস্থর িচেত্ত েজরুশােলেমর িদেক এিগেয় চলেলন৷ 52 িতিন

তঁার েপৗছঁাবার আেগই েসখােন িকছু বাতর্ বাহক পাঠােলন৷ তঁারা িগেয় শমরীয়েদর এক গ্রােম উঠেলন,
েযন যীশুর জনয্ সব িকছু বয্বস্থা করেত পােরন৷ 53 িকন্তু যীশু েজরুশােলেম যােবন বেল িস্থর করায়
শমরীয়রা তঁােক গ্রহণ করল না৷ 54 যীশুর অনুগামী যােকাব ওেযাহন এই েদেখ বলেলন, “প্রভু, আপিন
িক চান েয এেদর ধ্বংস করার জনয্ আমরা আকাশ েথেক আগুন নািমেয় আিন?”*

55 িকন্তু যীশু িফের দঁািড়েয় তােদর ধমক িদেলন৷† 56 তখন তঁারা অনয্ গ্রােম েগেলন৷

যীশুেক অনুসরণ
(মিথ 8:19-22)

57 তঁারা যখন রাস্তা িদেয় যােচ্ছন, েসই সময় একজন েলাক যীশুেক বলল, “আপিন েযখােনই যান না
েকন আিমও আপনার সেঙ্গ যাব৷”
* 9:54: েকান েকান গ্রীক প্রিতিলিপেত পদ 54 যুক্ত করা হেয়েছ: “েযমন এিলয়় কেরিছল?” † 9:55: েকান েকান গ্রীক
প্রিতিলিপেত পদ 55 যুক্ত করা হেয়েছ: এবং “যীশু বলেলন, “েতামরা েকান্ আত্মার তা জান না৷ 56 মানবপুত্র আত্মােক ধ্বংস করেত
আেসন িন, িকন্ত এেসেছন রক্ষা করেত৷”
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58 যীশু তােক বলেলন, “েশয়ােলর গতর্ আেছ, আকােশর পািখেদরও বাসা আেছ, িকন্তু মানবপুেত্রর
েকাথাও মাথা রাখার ঠঁাই েনই৷”

59আর একজনেক িতিন বলেলন, “আমায় অনুসরণ কর৷” িকন্তু
েসই েলাকিট বলল, “আেগ িগেয় আমার বাবােক কবর িদেয় আসেত িদন৷”
60 িকন্তু যীশু তােক বলেলন, “মৃতরাই তােদর মৃতেদর কবর েদেব৷ তুিম িগেয় বরং ঈশ্বেরর রােজয্র

িবষয় েঘাষণা কর৷”
61আর একজন েলাক বলল, “প্রভু, আিম আপনার অনুসারী হব: িকন্তু প্রথেম আমার বািড়র সকলেক

িবদায় জািনেয় আসেত িদন৷”
62 িকন্তু যীশু তােক বলেলন, “লাঙ্গেল হাত েরেখ েয েপছন িফের তাকায়, েস ঈশ্বেরর রােজয্র েযাগয্

নয়৷”

10
যীশু বাহাত্তর জন েলাকেক পাঠােলন

1 এরপর প্রভু আরও বাহাত্তর* জন েলাকেক মেনানীত করেলন৷ িতিন িনেজ েয সমস্ত নগের ও েয
সমস্ত জায়গায় যােবন বেল িঠক কেরিছেলন, েসই সব জায়গায় তঁােদর দুজন দুজন কের পািঠেয় িদেলন৷
2 িতিন তঁােদর বলেলন, “শসয্ প্রচুর হেয়েছ, িকন্তু তা কাটার জনয্ মজুেরর সংখয্া অল্প, তাই শেসয্র িযিন
মািলক তঁার কােছ প্রাথর্না কর, েযন িতিন তঁার ফসল কাটার জনয্ মজুর পাঠান৷

3 “যাও! আর মেন েরেখা, েনকেড় বােঘর মেধয্ েভড়ার মেতাই আিম েতামােদর পাঠািচ্ছ৷ 4 েতামরা
টাকার বটুযা, থিল বা জুেতা সেঙ্গ িনও না এবং পেথর মেধয্ কাউেক শুেভচ্ছা জািনও না৷ 5 েয বািড়েত
েতামরা প্রেবশ করেব েসখােন প্রথেম বলেব, �এই গৃেহ শািন্ত েহাক্!� 6 েসখােন যিদ শািন্তর পাত্র েকউ
থােক, তেব েতামােদর শািন্ত তার সহবতীর্ হেব৷ িকন্তু যিদ েসরকম েকউ না থােক, তাহেল েতামােদর শািন্ত
েতামােদর কােছ িফের আসেব৷ 7 েয বািড়েত যােব েসখােনই েথেকা, আর তারা যা েখেত েদয় তাই েখও,
কারণ েয কাজ কের েস েবতন পাবার েযাগয্৷ এ বািড় েস বািড় কের ঘুের েবিড়ও না৷

8 “েতামরা যখন েকান নগের প্রেবশ করেব তখন েসই নগেরর েলােকরা যিদ েতামােদর স্বাগত জানায়,
তেব েসখানকার েলােকরা েতামােদর সামেন যা িকছু ধের, তা েখও৷ 9 েসই নগেরর েরাগীেদর সুস্থ কেরা
ও েসখানকার েলাকেদর বেলা, �ঈশ্বেরর রাজয্ েতামােদর কােছ এেস পেড়েছ৷�

10 “েতামরা েকান নগের প্রেবশ করেল যিদ েসই নগেরর েলােকরা েতামােদর স্বাগত না জানায়, তেব
েসখানকার রাস্তায় েবিরেয় এেস েতামরা েবাল, 11 �এমনিক েতামােদর নগেরর েয ধূেলা আমােদর পােয়
েলেগেছ তা আমরা েতামােদর িবরুেদ্ধ েঝেড় েফললাম; তেব একথা েজেন েরেখা েয ঈশ্বেরর রাজয্
েতামােদর কােছ এেস েগেছ৷� 12আিম েতামােদর বলিছ, েসই িদন এই নগেরর েথেক সেদােমর েলাকেদর
অবস্থা অেনক েবশী সহনীয় হেব৷

অিবশ্বাসীেদর উেদ্দেশয্ যীশুর সতকর্ বাণী
(মিথ 11:20-24)

13 “েকারাসীন িধক্ েতামােক! ৈবৎৈসদা িধক্ েতামােক! েতামােদর মেধয্ েয সব অেলৗিকক কাজ
করা হেয়েছ তা যিদ েসার ও সীেদােন করা হত, তেব েসখানকার েলােকরা অেনক আেগই চেটর বস্ত্র
পের মাথায় ভস্ম িছিটেয় অনুতাপ করেত বসত৷ 14 যাইেহাক্, িবচােরর িদেন েসার সীেদােনর অবস্থা বরং
েতামােদর েচেয় অেনক সহনীয় হেব৷ 15 তুিম কফরনাহূম! তুিম িক স্বগর্ পযর্ন্ত উন্নীত হেব? না! েতামােক
নরক পযর্ন্ত নামােনা যােব!

16 “যঁারা েতামােদর কথা েশােন, তারা আমারই কথা েশােন; আর যঁারা েতামােদর অগ্রাহয্ কের, তারা
আমােকই অগ্রাহয্ কের৷ যঁারা আমােক অগ্রাহয্ কের, তারা িযিন আমােক পািঠেয়েছন তঁােকই অগ্রাহয্
কের৷”

শয়তােনর পতন
* 10:1: বাহাত্তর েকান েকান গ্রীক প্রিতিলিপেত সত্তর েলখা আেছ: আবার েকান েকান গ্রীক প্রিতিলিপেত বাহাত্তর সংখয্ািট পাওয়া যায়৷



লূক 10:17 1504 লূক 10:37

17এরপর েসই বাহাত্তরজনআনেন্দর সেঙ্গ িফের এেস বলেলন, “প্রভু, আপনার নােম এমন িক ভূতরাও
আমােদর বশয্তা স্বীকার কের!”

18তখন যীশু তঁােদর বলেলন, “আিম শয়তানেক িবদুয্ত্ ঝলেকর মেতাআকাশ েথেক পড়েত েদখলাম৷
19 েশান! সাপ ও িবেছেক পােয় দলবার ক্ষমতা আিম েতামােদর িদেয়িছ; আর েতামােদর শত্রুর সমস্ত
শিক্তর ওপের ক্ষমতাও আিম েতামােদর িদেয়িছ; েকান িকছুই েতামােদর ক্ষিত করেত পারেব না৷ 20 তবু
আত্মারা েয েতামােদর বশীভূত হয়, এ েজেন আনন্দ কেরা না; িকন্তু স্বেগর্ েতামােদর নাম েলখা হেয়েছ
বেল আনন্দ কর৷”

িপতার িনকট যীশুর প্রাথর্না
(মিথ 11:25-27; 13:16-17)

21 িঠক েসই মুহূেতর্ পিবত্র আত্মার আনেন্দ পূণর্ হেয় যীশু বলেলন, “িপতা, আিম েতামার প্রশংসা কির,
কারণ স্বগর্ ও পৃিথবীর প্রভু, তুিম এসব িবষয় জ্ঞানীগুণী ও বুিদ্ধমান েলাকেদর কােছ েগাপন েরেখ িশশুেদর
কােছ প্রকাশ কেরছ৷ হঁয্া, িপতা, এেতই েতামার আনন্দ৷

22 “আমার িপতা আমায় সবই িদেয়েছন৷ িপতা ছাড়া আর েকউ জােন না পুত্র েক, আমার পুত্র ছাড়া
আর েকউ জােন না িপতা েক৷ এছাড়া পুত্র যার কােছ িপতােক প্রকাশ করেত ইচ্ছা কেরন, েকবল েস-ই
জােন৷”

23এরপর িশষয্েদর িদেক িফের িতিন একােন্ত তঁােদর বলেলন, “েতামরা যা েদখছ, েয েচাখ তা েদখেত
পায় তা ধনয্! 24 কারণ আিম েতামােদর বলিছ, েতামরা যা েদখছ, অেনক ভাববাদী ও রাজা তা েদখার
ইচ্ছা করেলও তা েদখেত পান িন; েতামরা যা শুনছ, তা েশানার ইচ্ছা করেলও তঁারা তা শুনেত পান িন৷”

দয়ালু শমরীেয়র দৃষ্টান্তমূলক কািহনী
25 এরপর একজন বয্বস্থার িশক্ষক যীশুেক পরীক্ষার ছেল িজজ্ঞাসা করল, “গুরু, অনন্ত জীবন লাভ

করার জনয্ আমায় িক করেত হেব?”
26 যীশু তােক বলেলন, “িবিধ-বয্বস্থায় এ িবষেয় িক েলখা আেছ? েসখােন তুিম িক পেড়ছ?”
27 েস জবাব িদল, “ �েতামার সমস্ত অন্তর, মন, প্রাণ ও শিক্ত িদেয় অবশয্ই েতামার প্রভু ঈশ্বরেক

ভালবােসা৷�✡ আর �েতামার প্রিতেবশীেক িনেজর মেতা ভালবােসা৷�✡”
28 তখন যীশু তােক বলেলন, “তুিম িঠক উত্তরই িদেয়ছ; ঐ সবই কর, তাহেল অনন্ত জীবন লাভ

করেব৷”
29 িকন্তু েস িনেজেক ধাির্মক েদখােত েচেয় যীশুেক িজেজ্ঞস করল, “আমার প্রিতেবশী েক?”
30 এর উত্তের যীশু বলেলন, “একজন েলাক েজরুশােলম েথেক িযরীেহার িদেক েনেম যািচ্ছল, পেথ

েস ডাকােতর হােত ধরা পড়ল৷ তারা েলাকিটর জামা কাপড় খুেল িনেয় তােক মারেধার কের আধমরা
অবস্থায় েসখােন েফেল েরেখ চেল েগল৷

31 “ঘটনাক্রেম েসই পথ িদেয় একজন ইহুদী যাজক যািচ্ছল, যাজক তােক েদখেত েপেয় পেথর অনয্
ধার িদেয় চেল েগল৷ 32 েসই পেথ এরপর একজন েলবীয়† এল৷ তােক েদেখ েসও পেথর অনয্ ধার িদেয়
চেল েগল৷

33 “িকন্তু একজন শমরীয় ঐ পেথ েযেত েযেত েসই েলাকিটর কাছাকািছ এল৷ েলাকিটেক েদেখ তার
মমতা হল৷ 34 েস ঐ েলাকিটর কােছ িগেয় তার ক্ষতস্থান দ্রাক্ষারস িদেয় ধুেয় তােত েতল েঢেল েবঁেধ
িদল৷ এরপর েসই শমরীয় েলাকিটেক তার িনেজর গাধার ওপর চািপেয় একিট সরাইখানায় িনেয় এেস
তার েসবা যত্ন করল৷ 35 পেরর িদন েসই শমরীয় দুিট েরৗপয্মুদ্রা বার কের সরাইখানার মািলকেক িদেয়
বলল, �এই েলাকিটর যত্ন করেবন আর আপিন যিদ এর েচেয় েবশী খরচ কেরন, তেব আিম িফের এেস
আপনােক তা েশাধ কের েদব৷� ”

36 এখন বল, “এই িতন জেনর মেধয্ েসই ডাকাত দেলর হােত পড়া েলাকিটর প্রকৃত প্রিতেবশী েক?”
37 েস বলল, “েয েলাকিট তার প্রিত দয়া করল৷”
তখন যীশু তােক বলেলন, “েস েযমন করল, যাও তুিম িগেয় েতমন কর৷”

মিরয়ম ও মাথর্া
✡ 10:27: দ্রষ্টবয্ িদ্ব. িব. 6:5 ✡ 10:27: দ্রষ্টবয্ েলবীয় 19:18 † 10:32: েলবীয় েলবীয় সম্প্রদায়ভুক্ত এক বয্িক্ত৷ িযিন
মিন্দের ইহুদী যাজকেদর সাহাযয্ করেতন৷
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38 এরপর যীশু ও তঁার িশষয্রা েজরুশােলেমর পেথ েযেত েযেত েকান এক গ্রােম প্রেবশ করেলন৷
েসখােন মাথর্া নােম একজন স্ত্রীেলাক তঁােদর সাদর অভয্থর্না করেলন৷ 39 মিরয়ম নােম তঁার একিট েবান
িছল, িতিন যীশুর পােয়র কােছ বেস তঁার িশক্ষা শুনিছেলন৷ 40 িকন্তু খাওয়া-দাওয়ার নানা রকমআেয়াজন
করেত মাথর্া খুবই বয্স্ত হেয় পেড়িছেলন৷ িতিন যীশুর কােছ এেস বলেলন, “প্রভু, আপিন িক েদখেছন না,
আমার েবান সমস্ত কাজ একা আমার ঘােড় েফেল িদেয়েছ? ওেক বলুন ও েযন আমায় সাহাযয্ কের৷”

41প্রভু তখন মাথর্ােক বলেলন, “মাথর্া, মাথর্া তুিম অেনক িবষয় িনেয় বড়ই উিদ্বগ্ন ও িচিন্তত হেয় পেড়ছ৷
42 িকন্তু েকবলমাত্র একটা িবষেয়র প্রেয়াজন আেছ৷ আর মিরয়ম েসই উত্তম িবষয়িট মেনানীত কেরেছ,
যা তার কাছ েথেক কখনও েকেড় েনওয়া হেব না৷”

11
প্রাথর্নার িবষেয় যীশুর িশক্ষা
(মিথ 6:9-15)

1 যীশু এক জায়গায় প্রাথর্না করিছেলন৷ প্রাথর্না েশষ হেল পর তঁার একজন িশষয্ এেস তঁােক বলেলন,
“প্রভু, েযাহন েযমন তঁার িশষয্েদর প্রাথর্না করেত িশিখেয়িছেলন, আপিনও েতমিনআমােদর প্রাথর্না করেত
েশখান৷”

2 তখন যীশু তঁােদর বলেলন, “েতামরা যখন প্রাথর্না কর তখন বেলা,

�িপতা, েতামার পিবত্র নােমর সমাদর েহাক্◌্,
েতামার রাজয্ আসুক৷
3 িদেনর আহার তুিম প্রিতিদন আমােদর দাও৷
4আমােদর পাপ ক্ষমা কর,

কারণ আমােদর িবরুেদ্ধ যঁারা অনয্ায় কেরেছ, আমরাও তােদর ক্ষমা কেরিছ,
আর আমােদর পরীক্ষায় পড়েত িদও না৷� ”

অনবরত যাঞ্চা কর
(মিথ 7:7-11)

5-6 এরপর যীশু তঁােদর বলেলন, “ধর, েতামােদর কােরা একজন বনু্ধ আেছ৷ আর েস মাঝরােত তার
কােছ িগেয় বলল, �বনু্ধ আমায় খান িতেনক রুিট ধার দাও, কারণ আমার এক বনু্ধ যাত্রাপেথ এই মাত্র
আমার ঘের এেসেছ, তােক েখেত েদবার মেতা ঘের িকছু েনই৷� 7 েসই েলাক যিদ ঘেরর েভতর েথেক
উত্তর েদয়, �েদখ, আমায় িবরক্ত কেরা না! এখন দরজা বন্ধ আেছ আর েছেলেমেয়েদর িনেয় আিম শুেয়
পেড়িছ৷ আিম এখন েতামােক িকছু েদবার জনয্ উঠেত পারব না৷� 8আিম েতামােদর বলিছ, েস যিদ বনু্ধ
িহসােব উেঠ তােক িকছু না েদয়, তবু েলাকিট বার বার কের অনুেরাধ করেছ বেল েস উঠেব ও তার
যা দরকার তা তােক েদেব৷ 9 তাই আিম েতামােদর বলিছ, েতামরা চাও, েতামােদর েদওয়া হেব, েখঁাজ
েতামরা পােব৷ দরজায় ধাক্কা দাও, েতামােদর জনয্ দরজা েখালা হেব৷ 10কারণ যারা চায়, তারা পায়৷ যারা
েখঁাজ কের, তারা সন্ধান পায় আর যারা দরজায় ধাক্কা েদয়, তােদর জনয্ দরজা েখালা হয়৷ 11 েতামােদর
মেধয্ এমন বাবা িক েকউ আেছ যার েছেল মাছ চাইেল েস তােক মােছর বদেল সাপ েদেব? 12 অথবা
েছেল যিদ িডম চায় তেব তােক কঁাকড়ািবছা েদেব? 13 তাই েতামরা যিদ মন্দ প্রকৃিতর হেয়ও েতামােদর
েছেলেমেয়েদর ভাল ভাল িজিনস িদেত জান, তেব স্বেগর্র িপতার কােছ যঁারা চায়, িতিনেয তােদর পিবত্র
আত্মা েদেবন, এটা কত না িনশ্চয়৷”

ঈশ্বরই যীশুর ক্ষমতার উৎস
(মিথ 12:22-30; মাকর্ 3:20-27)

14 একসময় যীশু একজেনর মধয্ েথেক একটা েবাবা ভূতেক বার কের িদেলন৷ েসই ভূত বার হেয়
যাবার সেঙ্গ সেঙ্গ ঐ েলাকিট কথা বলেত শুরু করল৷ এই েদেখ েলােকরা অবাক হেয় েগল৷ 15 িকন্তু
তােদর মেধয্ েকউ েকউ বলল, “ভূতেদর রাজা েবলসূ্বেলর সাহােযয্ই ও ভূত তাড়ায়!”
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16আবার েকউ েকউ যীশুেক পরীক্ষা করবার জনয্ আকাশ েথেক েকান িচহ্ন েদখােত বলল.৷ 17 িকন্তু
িতিন তােদর মেনর কথা জানেত েপের বলেলন, “েয রাজয্ আত্মকলেহ িনেজেদর মেধয্ ভাগ হেয় যায়,
েসই রাজয্ ধ্বংস হয়৷ আবার েকান পিরবার যিদ িনেজেদর মেধয্ ঝগড়া কের, তেব েসই পিরবারও েভেঙ্গ
যায়৷ 18 তাই শয়তানও যিদ িনেজর িবরুেদ্ধ িনেজ দঁাড়ায় তেব েকমন কের তার রাজয্ িটকেব? আিম
েতামােদর একথা িজেজ্ঞস করিছ কারণ েতামরা বলছ আিম েবল্সবূেলর সাহােযয্ ভূত ছাড়াই৷ 19 িকন্তু
আিম যিদ েবলসূ্বেলর সাহােযয্ ভূত ছাড়াই, তেব েতামােদর অনুগামীরা কার সাহােযয্ তা ছাড়ায়? তাই
তারাই েতামােদর িবচার করুক৷ 20 িকন্তু আিম যিদ ঈশ্বেরর শিক্তেত ভূতেদর ছাড়াই, তাহেল স্পষ্টই েবাঝা
যােচ্ছ েয ঈশ্বেরর রাজয্ েতামােদর কােছ ইিতমেধয্ই এেস পেড়েছ৷

21 “যখন েকান শিক্তশালী েলাক অস্ত্রশেস্ত্র সিজ্জত হেয় তার ঘর পাহারা েদয়, তখন তার ধনসম্পদ
িনরাপেদ থােক৷ 22 িকন্তু তার েথেক পরাক্রান্ত েকান েলাক যখন তােক আক্রমণ কের পরাস্ত কের, তখন
িনরাপেদ থাকার জনয্ েয অস্ত্রশেস্ত্রর ওপর েস িনভর্ র কেরিছল, অনয্ শিক্তশালী েলাকিট েসগুেলা েকেড়
েনয় আর ঐ েলাকিটর ঘেরর সব িজিনসপত্র লুেট েনয়৷

23 “েয আমার পেক্ষ নয়, েস আমার িবপক্ষ৷ েয আমার সেঙ্গ কুড়ায়়না, েস ছড়ায়়৷

শূনয্ ঘর
(মিথ 12:43-45)

24 “েকান অশুিচ আত্মা যখন েকান েলােকর মধয্ েথেক বাইের আেস, তখন েস িবশ্রােমর েখঁােজ
িনজর্ ন স্থােন েঘারােফরা কের আর িবশ্রাম না েপেয় বেল, �েয ঘর েথেক আিম বাইের এেসিছ, েসখােনই
িফের যাব৷� 25 িকন্তু েসখােন িফের িগেয় েস যখন েদেখ েসই ঘরিট পিরষ্কার করা হেয়েছ আর সাজােনা-
েগাছােনা আেছ, 26 তখন েস িগেয় তার েথেক আেরা দুষ্ট সাতটা আত্মােক িনেয় এেস ঐ ঘের বসবাস
করেত থােক৷ তাই ঐ েলােকর প্রথম দশা েথেক েশষ দশা আেরা ভয়ঙ্কর হয়৷”

প্রকৃত সুখী েলাক
27যীশু যখন এইসব কথা বলিছেলন, তখন েসই ভীেড়র মধয্ েথেক একজনস্ত্রীেলাক িচৎকার কের বেল

উঠল, “ধনয্ েসই মা, িযিন আপনােক গেভর্ ধারণ কেরিছেলন, আর যঁার স্তন আপিন পান কেরিছেলন৷”
28 িকন্তু যীশু বলেলন, “এর েথেকও ধনয্ তারা যারা ঈশ্বেরর িশক্ষা েশােন ও তা পালন কের৷”

িচেহ্নর অেন্বষণ
(মিথ 12:38-42; মাকর্ 8:12)

29 এরপর যখন ভীড় বাড়েত লাগল, তখন যীশু বলেলন, “এ যুেগর েলােকরা খুবই দুষ্ট, তারা েকবল
অেলৗিকক িচেহ্নর েখঁাজ কের৷ িকন্তু েযানার িচহ্ন ছাড়া তােদর আর েকান িচহ্ন েদখােনা হেব না৷ 30 েযানা
েযমন নীনবীয় েলাকেদর কােছ িচহ্নস্বরূপ হেয়িছেলন, েতমিন এই যুেগর েলাকেদর কােছ মানবপুত্র হেবন৷

31 “দিক্ষণ েদেশর রাণী* িবচার িদেন উেঠ এই যুেগর েলাকেদর িবরুেদ্ধ অিভেযাগ করেবন ও তােদর
েদাষী সাবয্স্ত করেবন৷ কারণ শেলামেনরজ্ঞােনর কথা েশানার জনয্ িতিন পৃিথবীর প্রান্ত েথেক এেসিছেলন,
আর শেলামন এর েথেক মহান একজন এখন এখােন আেছন৷

32 “িবচার িদেন নীনবীয় েলােকরা এই যুেগর েলাকেদর িবরুেদ্ধ উেঠ দঁাড়ােব, তারা এেদর ওপর
েদাষােরাপ করেব, কারণ তারা েযানার প্রচার শুেন অনুেশাচনা কেরিছল, আর এখন েযানার েথেক মহান
একজন এখােন আেছন৷

জগেতর আেলাস্বরূপ হও
(মিথ 5:15; 6:22-23)

33 “প্রদীপ েজ্বেল েকউ আড়ােল রােখ না বা ধামা চাপা িদেয় রােখ না বরং তা বািতদােনর ওপেরই
রােখ, েযন যারা ঘের আেস, তারা আেলা েদখেত পায়৷ 34 েতামার েচাখ যিদ সুস্থ থােক, তেব েতামার
সমস্ত েদহিট দীিপ্তময় হেব; িকন্তু তা যিদ মন্দ হয় তেব েতামার েদহ অন্ধকারময় হেব৷ 35 তাই সাবধান,
েতামার মেধয্েয আেলা আেছ তা েযন অন্ধকার না হয়৷ 36 েতামার সারা েদহ যিদ আেলাকময় হয়, তার
* 11:31: দিক্ষণ � রাণী অথর্াৎ িশবার রাণী৷ িতিন ঈশ্বেরর জ্ঞান অজর্ েনর জনয্ এক হাজার মাইল ভ্রমণ কেরিছেলন৷ দ্রষ্টবয্ 1 রাজাবিল
10:1-3
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মেধয্ যিদ এতটুকু অন্ধকার না থােক, তেব তা সমূ্পণর্ আেলািকত হেব, িঠক েযমন বািতর আেলা েতামার
ওপর পেড় েতামায় আেলািকত কের েতােল৷”

যীশু ফরীশীেদর সমােলাচনা করেলন
(মিথ 23:1-36; মাকর্ 12:38-40; লূক 20:45-47)

37 যীশু এই কথা েশষ করেল একজন ফরীশী তার বািড়েত যীশুেক খাওয়ার জনয্ িনমন্ত্রণ করল৷ তাই
িতিন তার বািড়েত িগেয় খাবার আসেন বসেলন৷ 38 িকন্তু েসই ফরীশী েদখল েয খাওয়ার আেগ প্রথা মেতা
যীশু হাত ধুেলন না৷ 39 প্রভু তােক বলেলন, “েতামরা ফরীশীরা থালা বািটর বাইেরটা পিরষ্কার কর, িকন্তু
েভতের েতামরা দুষ্টতা ও েলােভ ভরা৷ 40 েতামরা মূেখর্র দল! েতামরা িক জান না িযিন বাইেরটা কেরেছন
িতিন েভতরটাও কেরেছন? 41 তাই েতামােদর থালা বািটর েভতের যা িকছু আেছ তা দিরদ্রেদর িবিলেয়
দাও, তাহেল সবিকছুই েতামােদর কােছ সমূ্পণর্ শুিচ হেয় যােব৷

42 “িকন্তু হায়, ফরীশীরা িধক্ েতামােদর কারণ েতামরা পুিদনা, ধেন ও বাগােনর অনয্ানয্ শােকর
দশমাংশ ঈশ্বেরর উেদ্দেশয্ উৎসগর্ কের থাক, িকন্তু নয্ায়িবচার ও ঈশ্বেরর প্রিত েপ্রেমর িবষয়িট অবেহলা
কর৷ িকন্তু প্রথম িবষয়গুিলর সেঙ্গ সেঙ্গ েশেষরগুিলও েতামােদর জীবেন পালন করা কতর্ বয্৷

43 “িধক্ ফরীশীরা! েতামরা সমাজ-গৃেহ সম্মািনত আসন আর হােট বাজাের সকেলর সশ্রদ্ধ অিভবাদন
েপেত কত না ভালবাস৷ 44 িধক্ েতামােদর! েতামরা মােঠর মােঝ িমেশ থাকা কবেরর মেতা, েলােকরা না
েজেন যার ওপর িদেয় েহঁেট যায়৷”

45 একজন বয্বস্থার িশক্ষক এর উত্তের যীশুেক বলেলন, “গুরু, আপিন এসব যা বলেলন, তার দ্বারা
আমােদরও অপমান করেলন৷”

46 তখন যীশু তােক বলেলন, “েহ বয্বস্থার িশক্ষকরা, িধক্ েতামােদর, েতামরা েলাকেদর ওপর এমন
ভারী েবাঝা চািপেয় দাও যা তােদর পেক্ষ গ্রহণ করা অসম্ভব; আর েতামরা িনেজরা েসই ভার বইবার জনয্
সাহাযয্ করেত তােত একটা আঙু্গল পযর্ন্ত েছায়াও না৷ 47 িধক্ েতামােদর, কারণ েতামরা ভাববাদীেদর
সমািধগুহা েগঁেথ থােকা; আর এই সব ভাববাদীেদর েতামােদর পূবর্পুরুেষরাই হতয্া কেরিছল৷ 48 তাই
এই কাজ কের েতামরা এই সাক্ষয্ই িদচ্ছ েয েতামােদর পূবর্পুরুষরা েয কাজ কেরিছল তা েতামরা িঠক
বেল েমেন িনচ্ছ৷ কারণ তারা ওেদর হতয্া কেরিছল আর েতামরা ওেদর সমািধ গুহা রচনা করছ৷ 49 এই
কারেণই ঈশ্বেরর প্রজ্ঞা বলেছ, �আিম তােদর কােছেয ভাববাদী ও েপ্রিরতেদর পাঠােবা, তােদর মেধয্
কাউেক কাউেক তারা হতয্া করেব, কাউেক বািনযর্াতন করেব৷�

50 “েসই জনয্ই জগৎ সৃষ্টির শুরু েথেক আজ পযর্ন্ত যত ভাববাদী হতয্া করা হেয়েছ, তােদর সকেলর
হতয্ার জনয্ এই কােলর েলাকেদর শািস্ত েপেত হেব৷ 51 হঁয্া, আিম েতামােদর বলিছ, েহবেলর রক্তপাত
েথেক আরম্ভ কের েয সখিরয়েক যজ্ঞেবদী ও মিন্দেরর মধয্বতীর্ স্থােন হতয্া করা হেয়িছল, েসই সখিরেয়র
হতয্া পযর্ন্ত সমস্ত রক্তপােতর দােয় দায়ী হেব একােলর েলােকরা৷

52 “িধক্ বয্বস্থার িশক্ষকরা কারণ েতামরা জ্ঞােনর চািবিট ধের আছ৷ েতামরা িনেজরাও প্রেবশ করিন
আর যঁারা প্রেবশ করার েচষ্টা করেছ তােদরও বাধা িদচ্ছ৷”

53 িতিন যখন েসই জায়গা েছেড় চেল েগেলন, তখন বয্বস্থার িশক্ষকরা ও ফরীশীরা তঁার িবরুেদ্ধ
ভীষণভােব শত্রুতা করেত আরম্ভ করল এবং পের তঁােক নানাভােব প্রশ্ন করেত থাকল৷ 54 তারা সুেযােগর
অেপক্ষা করেত লাগল েযন যীশু ভুল িকছু করেল তাই িদেয় তঁােক ধরেত পাের৷

12
ফরীশীেদর মেতা হেয়া না

1 এর মেধয্ হাজার হাজার েলাক এেস জেড়া হল৷ প্রচণ্ড ভীেড়র চােপ ধাক্কা-ধািক্ক কের এেক অপেরর
উপর পড়েত লাগল৷ তখন িতিন প্রথেম তঁার িশষয্েদর বলেলন, “ফরীশীেদর খািমর েথেক সাবধান েথেকা৷
2এমন িকছুই লুকােনা েনই যা প্রকাশ পােব না, আর এমন িকছুই গুপ্ত েনই যা জানা যােব না৷ 3তাই েতামরা
অন্ধকাের যা বলছ তা আেলােত েশানা যােব৷ েতামরা েগাপন কেক্ষ িফস্-িফস্ কের কােন কােন যা বলেব
তা বািড়র ছােদর ওপর েথেক েঘাষণা করা হেব৷”
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েকবল ঈশ্বরেক ভয় কর
(মিথ 10:28-31)

4 িকন্তু েহ আমার বনু্ধরা, “আিম েতামােদর বলিছ, যারা েতামােদর েদহটােক ধ্বংস কের িদেত পাের,
িকন্তু এর েবশী িকছু করেত পাের না তােদর েতামরা ভয় কেরা না৷ 5 তেব কােক ভয় করেব তা আিম
েতামােদর বেল িদিচ্ছ৷ েতামােদর েমের েফলার পর নরেক পাঠাবার ক্ষমতা যঁার আেছ, তঁােকই ভয় কর৷
হঁয্া, আিম েতামােদর বলিছ, তঁােকই ভয় কেরা৷

6 “পঁাচটা চড়াই পািখ িক মাত্র কেয়ক পয়সায় িবিক্র হয় না? তবু ঈশ্বর তার একটােকও ভুেল যান না৷
7 এমন িক েতামােদর মাথার প্রিতিট চুল েগানা আেছ৷ ভয় েনই, বহু চড়াই পািখর েচেয় েতামােদর মূলয্
অেনক েবশী৷

যীশুর জেনয্ লজ্জা েপও না
(মিথ 10:32-33, 12:32; 10:19-20)

8 “িকন্তু আিম েতামােদর বলিছ, েয েকউ অনয্ েলাকেদর সামেন আমােক স্বীকার কের, মানবপুত্রও
ঈশ্বেরর স্বগর্দূতেদর সামেন তােক স্বীকার করেবন৷ 9 িকন্তু েয েকউ সবর্সাধারেণর সামেন আমায় অস্বীকার
করেব, ঈশ্বেরর স্বগর্দূতেদর সামেন তােদর অস্বীকার করা হেব৷

10 “মানবপুেত্রর িবরুেদ্ধ েকউ েকান কথা বলেল তােক ক্ষমা করা হেব; িকন্তু েকউ পিবত্র আত্মার নােম
িনন্দা করেল তােক ক্ষমা করা হেব না৷

11 “তারা তখন েতামােদর সমাজ-গৃেহর সমােবেশ শাসনকতর্ ােদর বা কতৃ্তর্ ত্ব সম্পন্ন বয্িক্তেদর সামেন
হািজর করেব, তখন িকভােব আত্মপক্ষ সমথর্ন করেব বা িক বলেব তা িনেয় িচন্তা কেরা না৷ 12কারণ েসই
সময় িক বলেত হেব তা পিবত্র আত্মা েতামােদর েসইক্ষেণই িশিখেয় েদেবন৷”

স্বাথর্পরতার িবরুেদ্ধ যীশুর সতকর্ বাণী
13 এরপর েসই ভীেড়র মধয্ েথেক একজন েলাক যীশুেক বলল, “গুরু, উত্তরািধকার সূেত্র আমােদর

েয সম্পিত্ত রেয়েছ তা আমার ভাইেক আমার সেঙ্গ ভাগ কের িনেত বলুন৷”
14 িকন্তু যীশু তােক বলেলন, “িবচারকতর্ া িহসােব েক েতামােদর ওপর আমায় িনেয়াগ কেরেছ?”

15 এরপর যীশু েলাকেদর বলেলন, “সাবধান! সমস্ত রকম েলাক েথেক িনেজেদর দূের রাখ, কারণ
মানুেষর প্রেয়াজেনর অিতিরক্ত সম্পিত্ত থাকেলও তার জীবন তার সম্পিত্তর ওপর িনভর্ র কের না৷”

16 তখন িতিন তােদর একিট দৃষ্টান্ত িদেলন: “একজন ধনবান েলােকর জিমেত প্রচুর ফসল হেয়িছল৷
17 এই েদেখ েস মেন মেন বলল, �আিম িক করব? এেতা ফসল রাখার জায়গা েতা আমার েনই৷�

18 “এরপর েস বলল, �আিম এই রকম করব; আমার েয েগালাঘরগুেলা আেছ তা েভেঙ্গ েফেল তার
েথেক বড় েগালাঘর বানােবা; আর েসখােনই আমার সমস্ত ফসল ও িজিনস মজুত করব৷ 19আর আমার
প্রাণেক বলব, েহ প্রাণ, অেনক বছেরর জনয্ অেনক ভাল ভাল িজিনস েতামার জনয্ সঞ্চয় করা হেয়েছ৷
এখন আরাম কের খাও-দাও, সূ্ফির্ত কর!�

20 “িকন্তু ঈশ্বর তােক বলেলন, �ওের মূখর্! আজ রােতই েতামার প্রাণ েকেড় েনওয়া হেব; আর তুিম
যা িকছু আেয়াজন কেরছ তা েক েভাগ করেব?�

21 “েয েলাক িনেজর জনয্ ধন সঞ্চয় কের িকন্তু ঈশ্বেরর দৃষ্টিেত ধনবান নয়, তার এইরকম হয়৷”

ঈশ্বেরর রােজয্র প্রথম স্থান
(মিথ 6:25-34; 19-21)

22 এরপর যীশু তঁার অনুগামীেদর বলেলন, “তাই আিম েতামােদর বলিছ, িক খাব বেল প্রােণর িবষেয়
বা িক পরব বেল শরীেরর িবষেয় িচন্তা কেরা না৷ 23 কারণ খাদয্বস্তু েথেক প্রাণ অেনক মূলয্বান এবং
েপাশাক-আশােকর েথেক েদেহর গুরুত্ব অেনক েবশী৷ 24কাকেদর িবষয় িচন্তা কর, তারা বীজও েবােন
না বা ফসলও কােট না৷ তােদর েকান গুদাম বা েগালাঘর েনই, তবু ঈশ্বরই তােদর আহার েযাগান৷ এই
সব পািখেদর েথেক েতামরা কত অিধক মূলয্বান! 25 েতামােদর মেধয্ েক দুিশ্চন্তা কের িনেজর আয়ু এক
ঘন্টা বাড়ােত পাের? 26 এই সামানয্ কাজটাই যিদ করেত না পার তেব বাকী সব িবষেয়র জনয্ এত িচন্তা
কর েকন?
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27 “েছাট্ট েছাট্ট িলিল ফুেলর কথা িচন্তা কর েদিখ, তারা িকভােব েবেড় ওেঠ৷ তারা পিরশ্রমও কের না,
সুতাও কােটনা৷ তবু আিম েতামােদর বলিছ, এমন িক রাজা শেলামন তঁার সমস্ত প্রতাপ ও েগৗরেব মিণ্ডত
হেয়ও এেদর একটার মেতাও িনেজেক সাজােত পােরন িন৷ 28 মােঠ েয ঘাস আজআেছআর কাল উনুেন
েফেল েদওয়া হেব, ঈশ্বর তা যিদ এত সুন্দর কের সাজান, তেব েহ অল্প িবশ্বাসীর দল, িতিন েতামােদর
আেরা কত না েবশী সাজােবন!

29 “আর িক খােব বা িক পান করেব এ িনেয় েতামরা িচন্তা কেরা না, এর জনয্ উিদ্বগ্ন হওয়ার েকান
দরকার েনই৷ 30 এই পৃিথবীর আর সব জািতর েলােকরা যঁারা ঈশ্বরেক জােন না, তারাই এই সেবর িপছেন
েছােট৷ িকন্তু েতামােদর িপতা ঈশ্বর জােনন েয এসব িজিনস েতামােদর প্রেয়াজন আেছ৷ 31 তার েচেয়
বরং েতামরা ঈশ্বেরর রােজয্র িবষেয় সেচষ্ট হও তাহেল এসবই ঈশ্বর েতামােদর েজাগােবন৷

অথর্েক িবশ্বাস কেরা না
32 “কু্ষদ্র েমষপাল! েতামরা ভয় েপও না, কারণ েতামােদর িপতা আনেন্দর সােথই েসই রাজয্ েতামােদর

েদেবন, এটাই তঁার ইচ্ছা৷ 33 েতামােদর সম্পদ িবিক্র কের অভাবীেদর দাও৷ িনেজেদর জনয্ এমন টাকার
থিল ৈতরী কর যা পুরােনা হয় না, স্বেগর্ এমন ধনসঞ্চয় কর যা েশষ হয় না, েসখােন েচার ঢুকেত পাের না
বা মথ কােট না৷ 34কারণ েযখােন েতামােদর সম্পদ েসখােনই েতামােদর মনও পেড় থাকেব৷

সবর্দাই প্রস্তত থাক
(মিথ 24:42-44)

35 “েতামরা েকামর েবঁেধ বািত জ্জ্বািলেয় িনেয় প্রস্তুত থাক৷ 36 েতামরা এমন েলাকেদর মেতা হও যারা
তােদর মিনব িবেয় বািড় েথেক কখন িফের আসেব তারই অেপক্ষায় থােক; েযন িতিন িফের এেস দরজায়
কড়া নাড়েলই তখনই তঁার জনয্ দরজা খুেল িদেত পাের৷ 37 ধনয্ েসই সব দাস, মিনব এেস যােদর েজেগ
প্রস্তুত থাকেত েদখেবন৷ আিম েতামােদর সিতয্ বলিছ, িতিন িনেজ েপাশাক বদেল প্রস্তুত হেয় তােদর
েখেত বসােবন, এবং িনেজই পিরেবশন করেবন৷ 38 িতিন রােতর িদ্বতীয় প্রহের ও তৃতীয় প্রহের এেস যিদ
তােদর প্রস্তুত থাকেত েদেখন তাহেল ধনয্ তারা৷

39 “িকন্তু একথা েজেন েরেখা, েচার েকান সময় আসেব তা যিদ বািড়র কতর্ া জানেত পাের তাহেল েস
তার বািড়েত িঁসদ কাটেত েদেব না৷ 40 তাই েতামরাও প্রস্তুত েথেকা, কারণ েতামরা েয সময় আশা করেব
না, মানবপুত্র েসই সময় আসেবন৷”

িবশ্বস্ত দাস েক?
(মিথ 24:45-51)

41 তখন িপতর বলেলন, “প্রভু এই দৃষ্টান্তিট িক আপিন শুধু আমােদর জনয্ বলেলন, না এটা সকেলর
জনয্?”

42 তখন প্রভু বলেলন, “েসই িবশ্বস্ত ও িবচক্ষণ কমর্চারী েক, যােক তার মিনব তঁার অনয্ কমর্চারীেদর
সময়মেতা খাবার ভাগ কের েদবার ভার েদেবন? 43 ধনয্ েসই দাস, যােক তার মিনব এেস িবশ্বস্তভােব
কাজ করেত েদখেবন৷ 44 আিম েতামােদর সিতয্ বলিছ, মিনব েসই কমর্চারীর ওপর তঁার সমস্ত সম্পিত্ত
েদখােশানার ভার েদেবন৷

45 “িকন্তু েসই কমর্চারী যিদ মেন মেন বেল, “আমার মিনেবর আসেত এখন অেনক েদরী আেছ? এই
মেন কের েস যিদ তার অনয্ দাস-দাসীেদর মারধর কের আর পানাহাের মৎত হয়, 46তাহেল েয িদন ও েয
সমেয়র কথা েস একটুকু িচন্তাও করেব না, েসই িদন ও েসই সমেয়ই তার মিনব এেস হািজর হেবন৷ তার
মিনব তােক েকেট টুকেরা টুকেরা কের েফলেবন; আর অিবশ্বাসীেদর জনয্ েয জায়গা িঠক করা হেয়েছ,
তার স্থান েসখােনই হেব৷

47 “েয দাস তার মিনেবর ইচ্ছা েজেনও প্রস্তুত থােক িন, অথবা েয তার মিনেবর ইচ্ছানুসাের কাজ কের
িন, েসই দাস কেঠার শািস্ত পােব৷ 48 িকন্তু েয তার মিনব িক চায় তা জােন না, এই না জানার দরুন এমন
কাজ কের েফেলেছ যার জনয্ তার শািস্ত হওয়া উিচত্, েসই দােসর কম শািস্ত হেব৷ যােক েবশী েদওয়া
হেয়েছ, তার কাছ েথেক েবশী পাবার আশা করা হেব৷ যার ওপর েবশী দািয়ত্ব েদওয়া হেয়েছ, েলােকরা
তার কাছ েথেক অিধক চাইেব৷”
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যীশুর িবষেয় েলােকরা একমত হেব না
(মিথ 10:34-36)

49 “আিম পৃিথবীেত আগুন িনেক্ষপ করেত এেসিছ, আহা, যিদ তা আেগই জ্বেল উঠত৷ 50এক বািপ্তেস্ম
আমায় বাপ্তাইিজত হেত হেব, আর যতক্ষণ না তা হেচ্ছ, আিম বয্াকুল হেয় উেঠিছ৷ 51 েতামরা িক মেন
কর এই পৃিথবীেত আিম শািন্ত স্থাপন করেত এেসিছ? না, আিম েতামােদর বলিছ, বরং িবেভদ ঘটােত
এেসিছ৷ 52 কারণ এখন েথেক একই পিরবাের পঁাচজন থাকেল তারা পরস্পেরর মেধয্ ভাগ হেয় যােব৷
িতনজন দুজেনর িবরুেদ্ধ যােব, আর দুজন িতনজেনর িবরুেদ্ধ যােব৷

53 বাবা েছেলর িবরুেদ্ধ
ও েছেল বাবার িবরুেদ্ধ যােব৷

মা েমেয়র িবরুেদ্ধ
ও েমেয় মােয়র িবরুেদ্ধ যােব৷

শাশুড়ী েবৗমার িবরুেদ্ধ
ও েবৗমা শাশুড়ীর িবরুেদ্ধ যােব৷”

সময়েক বুঝেত হেব
(মিথ 16:2-3)

54 এরপর যীশু সমেবত জনতার িদেক িফের বলেলন, “পিশ্চমিদেক েমঘ জমেত েদেখ েতামরা বেল
থােকা, �বৃষ্টি আসেলা বেল, আর তা-ই হয়৷� 55 যখন দিক্ষণা বাতাস বয়, েতামরা বেল থাক, �গরম
পড়েব,� আর তা-ই হয়৷ 56 ভেণ্ডর দল! েতামরা পৃিথবী ও আকােশর েচহারা েদেখ তার অথর্ বুঝেত পার;
িকন্তু এ েকমন েয েতামরা বতর্ মান সমেয়র অথর্ বুঝেত পার না?

সমসয্ার সমাধান কর
(মিথ 5:25-26)

57 “যা িকছু নয্াযয্, িনেজরাই েকন তার িবচার কর না? 58 েতামােদর প্রিতপেক্ষর সেঙ্গ েতামরা যখন
িবচারেকর কােছ যাও, তখন পেথই তা িমিটেয় েনওয়ার েচষ্টা কর৷ নতুবা েস হয়েতা েতামােক িবচারেকর
কােছ েটেন িনেয় যােব, িবচারক েতামােক েসপাইেয়র হােত েদেব আর েসপাই েতামায় কারাগাের েদেব৷
59 আিম েতামােক বলিছ, েশষ পয়সািট না েদওয়া পযর্ন্ত তুিম েকান মেতই কারাগার েথেক ছাড়া পােব
না৷”

13
মন-িফরাও

1 েসই সময় কেয়কজন েলাক যীশুেক েসই সব গালীলীয়েদর িবষয় বলল, যােদর রক্ত রাজয্পাল
পীলাত তােদর উৎসগর্ করা বিলর রেক্তর সেঙ্গ িমিশেয় িদেয়িছেলন৷ 2 যীশু এর উত্তের বলেলন, “েতামরা
িক মেন কর এই গালীলীয়রা কষ্টেভাগ কেরিছল বেল অনয্ানয্ সব গালীলীয়েদর েথেক েবশী পাপী িছল?
3 না, আিম েতামােদর বলিছ, েতামরা যিদ পাপ েথেক মন না িফরাও, তাহেল েতামরাও তােদর মত মরেব৷
4 শীেলাহ চূেড়া েভেঙ্গ পেড় েয আঠােরা জেনর মৃতুয্ হেয়িছল, তােদর িবষেয় েতামােদর িক মেন হয়?
েতামরা িক মেন কর েজরুশােলেমর বাকী সব েলাকেদর েথেক তারা েবশী েদােষ েদাষী িছল? 5 না, আিম
েতামােদর বলিছ, েতামরা যিদ পাপ েথেক মন না িফরাও, তাহেল েতামরাও তােদর মেতা মরেব৷”

অপ্রেয়াজনীয় গাছ
6 এরপর যীশু তােদর এই দৃষ্টান্তিট বলেলন, “একজন েলাক তার বাগােন একিট ডুমুর গাছ পঁুেতিছল৷

পের েস এেস েসই গােছ ফল হেয়েছ িক না েখঁাজ করল, িকন্তু েকান ফল েদখেত েপল না৷ 7 তখন েস
বাগােনর মালীেক বলল, �েদখ, আজ িতন বছর ধের এই ডুমুর গােছ ফেলর েখঁােজ আিম আসিছ, িকন্তু
আিম এেত েকান ফলই েদখেত পািচ্ছ না, তাই তুিম এই গাছটা েকেট েফল, এটা অযথা জিম নষ্ট করেব
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েকন?� 8 মালী তখন বলল, �প্রভু, এ বছরটা েদখেত িদন৷ আিম এর চারপােশ খঁুেড় সার িদই৷ 9 সামেনর
বছর যিদ এেত ফল আেস েতা ভােলাই! তা না হেল আপিন ওটােক েকেট েফলেবন৷� ”

িবশ্রামবাের এক স্ত্রীেলােকর আেরাগয্লাভ
10 েকান এক িবশ্রামবাের যীশু এক সমাজগৃেহ িশক্ষা িদিচ্ছেলন৷ 11 েসখােন একজন স্ত্রীেলাক িছল

যােক এক দুষ্ট আত্মা আঠােরা বছর ধের পঙু্গ কের েরেখিছল৷ েস কঁুেজা হেয় িগেয়িছল, েকানরকেমই
েসাজা হেত পারত না৷ 12 যীশু তােক েদেখ কােছ ডাকেলন, এবং স্ত্রীেলাকিটেক বলেলন, “েহ নারী,
েতামার েরাগ েথেক তুিম মুক্ত হেল!” 13 এরপর িতিন তার ওপর হাত রাখেলন, সেঙ্গ সেঙ্গ েস েসাজা
হেয় দঁাড়াল, আর ঈশ্বেরর প্রশংসা করেত লাগল৷

14 যীশু তােক িবশ্রামবাের সুস্থ করেলন বেল েসই সমাজগৃেহর েনতা খুবই েরেগ িগেয় েলাকেদর
উেদ্দেশয্ বলেলন, “সপ্তােহ দুিদন েতা কাজ করার জনয্আেছ, তাই ঐ সব িদেন এেস সুস্থ হও, িবশ্রামবাের
এেসা না৷”

15 প্রভু এর উত্তের তঁােক বলেলন, “ভেণ্ডর দল! েতামরা িক িবশ্রামবাের গরু বা গাধা েখঁাযাড় েথেক
বার কের জল খাওয়ােত িনেয় যাও না? 16এই স্ত্রীেলাকিট, েয অব্রাহােমর বংেশ জেন্মেছ, যােক শয়তান
আঠােরা বছর ধের েবঁেধ েরেখিছল, িবশ্রামবার বেল িক েস েসই বঁাধন েথেক মুক্ত হেব না?” 17 িতিন এই
কথা বলােত যঁারা তঁার িবরুেদ্ধ িছল তারা সকেলই খুব লজ্জা েপল; আর িতিন েয অপূবর্ কাজ কেরেছন
তার জনয্ সমেবত জনতা আনন্দ করেত লাগল৷

ঈশ্বেরর রাজয্
(মিথ 13:31-33; মাকর্ 4:30-32)

18 এরপর যীশু বলেলন, “ঈশ্বেরর রাজয্ েকমন, আিম িকেসর সেঙ্গ এর তুলনা করব? 19 এ হল
একটা েছাট্ট সরেষ বীেজর মেতা, যা একজন েলাক িনেয় তার বাগােন পঁুতল, আর তা েথেক অঙু্কর
েবিরেয় েসটা বাড়েত লাগল, পের েসটা একটা গােছ পিরণত হেল তার ডালপালােত আকােশর পািখরা
এেস বাসা বঁাধল৷”

20 িতিন আরও বলেলন, “ঈশ্বেরর রাজয্েকআিম িকেসর সেঙ্গ তুলনা করব? 21এ হল খািমেরর মেতা,
যা েকান একজন স্ত্রীেলাক একতাল ময়দার সেঙ্গ েমশাল, পের েসই খািমের সমস্ত তালটা ফুেল উঠল৷”

অপ্রশস্ত দরজা
(মিথ 7:13-14, 21-23)

22 যীশু িবিভন্ন নগর ও গ্রােমর মধয্ িদেয় েযেত েযেত িশক্ষা িদিচ্ছেলন, এইভােব িতিন েজরুশােলেমর
িদেক এিগেয় চলেলন৷ 23 েকান একজন েলাক তঁােক িজেজ্ঞস করল, “প্রভু উদ্ধার িক েকবল অল্প
কেয়কজন েলাকই পােব?”
িতিন তােদর বলেলন, 24 “সরু দরজা িদেয় েঢাকার জনয্ আপ্রাণ েচষ্টা কর, কারণ আিম েতামােদর

বলিছ, অেনেকই েঢাকার েচষ্টা করেব; িকন্তু ঢুকেত পারেব না৷ 25 ঘেরর কতর্ া উেঠ যখন দরজা বন্ধ
করেবন, তখন েতামরা বাইের দঁািড়েয় দরজায় ঘা িদেত িদেত বলেব, �প্রভু আমােদর জনয্ দরজা খুেল
িদন৷� িকন্তু িতিন েতামােদর বলেবন, �েতামরা েকাথা েথেক এেসছ; আিম জািন না৷� 26 তারপর েতামরা
বলেত থাকেব, �আমরা আপনার সেঙ্গ খাওয়া দাওয়া কেরিছ; আর আপিন েতা আমােদর পেথ পেথ
উপেদশ িদেয়েছন৷� 27 তখন িতিন েতামােদর বলেবন, �েতামরা েকাথা েথেক এেসছ, আিম জািন না৷
েতামরা সব দুেষ্টর দল, আমার কাছ েথেক দূর হও৷�

28 “েতামরা যখন েদখেব েয অব্রাহাম, ইসহাক, যােকাব ও সব ভাববাদীরা ঈশ্বেরর রােজয্ আেছন;
িকন্তু েতামােদর বাইের েফেল েদওয়া হেয়েছ, তখন কান্নাকািট করেব ও দঁােত দঁাত ঘসেত থাকেব; 29আর
েলােকরা উত্তর, দিক্ষণ, পূবর্ ও পিশ্চম েথেক এেস ঈশ্বেরর রােজয্ িনেজর িনেজর আসন গ্রহণ করেব৷
30 মেন েরেখা, যারা আজ েশেষ রেয়েছ, তারা প্রথেম স্থান েনেব, আর যারা আজ প্রথেম রেয়েছ, তারা
েশেষর হেব৷”

েজরুশােলেম যীশুর মৃতুয্র ভিবষয্দ্বাণী
(মিথ 23:37-39)
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31 েসই সময় কেয়কজন ফরীশী যীশুর কােছ এেস বলেলন, “তুিম এখান েথেক অনয্ েকাথাও যাও!
কারণ েহেরাদ েতামায় হতয্া করেত চাইেছ৷”

32 যীশু তােদর বলেলন, “েতামরা িগেয় েসই িশয়ালটােক* বল, �আিম আজ ও কাল ভূত ছাড়ােবা ও
েরাগীেদর সুস্থ করব, আর তৃতীয় িদেন আিম আমার কাজ েশষ করব৷� 33 আিম আমার পেথ চলেতই
থাকব, কারণ েজরুশােলেমর বাইের েকান ভাববাদী প্রাণ হারােব েতমনিট হেত পাের না৷

34 “েজরুশােলম, হায় েজরুশােলম! তুিম ভাববাদীেদর হতয্া কেরছ; আর ঈশ্বর েতামার কােছ যােদর
পািঠেয়েছন তুিম তােদর পাথর েমেরছ! মুরগী েযমন তার বাচ্চােদর িনেজর ডানার নীেচ জেড়া কের,
েতমিন আিম কতবার েতামার েলাকেদর আমার কােছ জেড়া করেত েচেয়িছ৷ িকন্তু তুিম রাজী হও িন৷
35এইজনয্ েদখ েতামােদর গৃহ পিরতয্ক্তঅবস্থায় পেড় থাকেব৷আিম েতামােদর বলিছ, যতিদন না েতামরা
বলেব, �ধনয্ িতিন, িযিন প্রভুর নােম আসেছন, ততিদন েতামরা আমায় আর েদখেত পােব না৷� ”✡

14
িবশ্রামবাের আেরাগয্দান করা িক উিচত?

1 এক িবশ্রামবাের যীশু ফরীশীেদর একজন েনতৃস্থানীয় েলােকর বািড়েত িনমন্ত্রণ েখেত েগেলন৷
েসখােন সমেবত েলােকরা যীশুর প্রিত লক্ষয্ রাখিছল৷ 2 যীশুর সামেন একিট েলাক িছল েয উদরী েরােগ
ভুগিছল৷ 3 যীশু তখন বয্বস্থার িশক্ষক ও ফরীশীেদর লক্ষয্ কের িজেজ্ঞস করেলন, “িবশ্রামবাের কাউেক
সুস্থ করা িক িবিধসম্মত?” 4 িকন্তু তারা সকেল চুপ কের রইল৷ তখন যীশু েসই অসুস্থ েলাকিটেক ধের
তােক সুস্থ করেলন, পের িবদায় িনেলন৷ 5 এরপর িতিন তােদর িদেক লক্ষয্ কের বলেলন, “েতামােদর
মেধয্ কােরার সন্তান বা গরু যিদ িবশ্রামবাের কুয়ায় পেড় যায় তাহেল েতামরা িক সেঙ্গ সেঙ্গ তােক েসখান
েথেক েটেন তুলেব না?” 6 তারা েকউ এই কথার জবাব িদেত পারল না৷

িনেজেক বড় কের তুেলা না
7 যীশু েদখেলন িনমিন্ত্রত অিতিথরা িকভােব িনেজরাই েভােজর েশ্রষ্ঠ আসন দখল করার েচষ্টা করেছ৷

তাই িতিন তােদর কােছ এই দৃষ্টান্তিট িনেয় বলেলন, 8 “িবেয়র েভােজ যখন েকউ েতামােদর িনমন্ত্রণ কের
তখন েসখােন িগেয় সম্মােনর আসনটা দখল কের বসেব না৷ কারণ েতামার েচেয় হয়েতা আেরা সম্মািনত
কাউেক িনমন্ত্রণ করা হেয়েছ৷ 9তা করেল িযিন েতামােদর উভয়েকই িনমন্ত্রণ কেরেছন, িতিন এেস েতামায়
বলেবন, �এঁেক েতামার জায়গাটা েছেড় দাও!� তখন তুিম লজ্জায় পড়েব, কারণ েতামােক সবেচেয় নীচু
জায়গায় বসেত হেব৷

10 “িকন্তু তুিম যখন িনমিন্ত্রত হেয় যাও, েসখােন িগেয় সবেচেয় নীচু জায়গায় বসেব৷ িযিন েতামায়
িনমন্ত্রণ কেরেছন িতিন এেস এরকম েদেখ েতামায় বলেবন, �বনু্ধ এস, এই ভাল আসেন বস৷� তখন
িনমিন্ত্রত অনয্ সব অিতিথেদর সামেন েতামার সম্মান হেব৷ 11 েয েকউ িনেজেক সম্মান িদেত চায় তােক
নত করা হেব, আরেয িনেজেক নত কের তােক সম্মািনত করা হেব৷”

িক করেল তুিম পুরসৃ্কত হেব
12 তখন েয তঁােক িনমন্ত্রণ কেরিছল, তােক যীশু বলেলন, “তুিম যখন েভােজর আেয়াজন করেব

তখন েতামার বনু্ধ, ভাই, আত্মীয়স্বজন বা ধনী প্রিতেবশীেদর িনমন্ত্রণ কেরা না, কারণ তারা েতামােক পাল্টা
িনমন্ত্রণ কের প্রিতদান েদেব৷ 13 িকন্তু তুিম যখন েভােজর আেয়াজন করেব তখন দিরদ্র, েখঁাড়া, িবকলাঙ্গ
ও অন্ধেদর িনমন্ত্রণ কেরা৷ 14 তােত যােদর প্রিতদান েদবার ক্ষমতা েনই, েসই রকম েলাকেদর িনমন্ত্রণ
করার জনয্ ধাির্মকেদর পুনরুত্থােনর সময় ঈশ্বর েতামায় পুরস্কার েদেবন৷”

এক িবরাট েভােজর কািহনী
(মিথ 22:1-10)

* 13:32: িশয়াল িশয়াল একিট ধূতর্ প্রাণী৷ এখােন যীশু েহেরাদেক িশয়ােলর সেঙ্গ তুলনা কের তােক িশয়ােলর মেতা ধূতর্ বলেত চাইেছন৷
✡ 13:35: দ্রষ্টবয্ গীত 118:26
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15 যারা েখেত বেসিছল তােদর মেধয্ একজন এই কথা শুেন যীশুেক বলল, “ঈশ্বেরর রােজয্ যারা
েখেত বসেব তারা সকেল ধনয্৷”

16তখন যীশু তােক বলেলন, “একজন েলাক এক িবরাট েভােজরআেয়াজন কেরিছলআর েস অেনক
েলাকেক িনমন্ত্রণ কেরিছল৷ 17 েভাজ খাওয়ার সময় হেল েস তার দাসেক িদেয় িনমিন্ত্রত েলাকেদর বেল
পাঠাল, �েতামরা এস! কারণ এখন সবিকছু প্রস্তুত হেয়েছ!� 18 তারা সকেলই নানা অজুহাত েদখােত
শুরু করল৷ প্রথম জন তােক বলল, �আমায় মাপ কর, কারণ আিম একটা েক্ষত িকেনিছ, তা এখন আমায়
েদখেত েযেত হেব৷� 19আর একজন বলল, �আিম পঁাচ েজাড়া বলদ িকেনিছ, এখন েসগুিল একটু পরখ
কের িনেত চাই, তাই আিম েযেত পারব না; আমায় মাপ কর৷� 20এরপর আর একজন বলল, �আিম সেব
মাত্র িবেয় কেরিছ, েসই কারেণ আিম আসেত পারব না৷�

21 “েসই দাস িফের িগেয় তার মিনবেক একথা জানােল, তার মিনব েরেগ িগেয় তার দাসেক বলল,
�যাও, শহেরর পেথ পেথ, অিলেত গিলেত িগেয় গরীব, েখঁাড়া, পঙু্গ ও অন্ধেদর েডেক িনেয় এস৷�

22 “এরপর েসই দাস মিনবেক বলল, �প্রভু, আপিন যা যা বেলেছন তা কেরিছ, তা সেত্ত্বও এখনও
অেনক জায়গা আেছ৷� 23 তখন মিনব েসই দাসেক বলল, �এবার তুিম গ্রােমর পেথ পেথ, েবড়ার ধাের
ধাের যাও, যােক পাও তােকই এখােন আসবার জনয্ েজার কর, েযন আমার বািড় ভের যায়৷ 24 আিম
েতামােদর বলিছ, যােদর প্রথেম িনমন্ত্রণ করা হেয়িছল, তােদর েকউই আমার এই েভােজর স্বাদ পােব
না!� ”

প্রথেম পিরকল্পনা কর
(মিথ 10:37-38)

25 যীশুর সেঙ্গ সেঙ্গ এক িবরাট জনতা চেলিছল, তােদর িদেক িফের যীশু বলেলন, 26 “যিদ েকউ
আমার কােছ আেস অথচ তার বাবা, মা, স্ত্রী, সন্তান, ভাই-েবান, এমন িক িনেজর প্রাণেকও আমার েচেয়
েবশী ভালবােস েস আমার িশষয্ হেত পারেব না৷ 27 েয েকউ িনেজর কু্রশ কঁােধ তুেল িনেয় আমায়
অনুসরণ না কের, েস আমার িশষয্ হেত পাের না৷

28 “েতামােদর মেধয্ েকউ যিদ উঁচু একিট ঘর তুলেত চায়, তেব েস িক প্রথেম তা িনমর্াণ করেত কত
খরচ পড়েব তার িহসাব কের েদখেব না, েয তা েশষ করার মেতা যেথষ্ট অথর্ তার আেছ িক না? 29 তা না
হেল েস িভত গঁাথবার পর যিদ তা েশষ করেত না পাের, তেব যারা েসটা েদখেব তারা সবাই তােক িনেয়
ঠাট্টা করেব, আর বলেব, 30 এই েলাকটা গঁাথেত শুরু কেরিছল িঠকই িকন্তু েশষ করেত পারল না৷

31 “যিদ একজন রাজা আর একজন রাজার িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেত যায়, তেব েস প্রথেম বেস িচন্তা করেব
না েয তার মাত্র দশ হাজার ৈসনয্ িবপেক্ষর িবশ হাজার ৈসেনয্র েমাকািবলা করেত পারেব িকনা? 32 যিদ
তা না পাের তেব তার শত্রু পক্ষ দূের থাকেতই েস তার প্রিতিনিধ পািঠেয় সিন্ধর প্রস্তাব েদেব৷

33 “িঠক েসই রকম ভােব েতামােদর মেধয্ েয েকউ তার সবর্স্ব তয্াগ না কের, েস আমার িশষয্ হেত
পাের না৷”

েতামার প্রভাব েযন নষ্ট না হয়
(মিথ 5:13; মাকর্ 9:50)

34 “লবণ ভাল, তেব লবেণর েনানতা স্বাদ যিদ নষ্ট হেয় যায় তাহেল তা িক আবার েনানতা করা যায়?
35 তখন তা না জিমর জনয্, না সােরর গাদার জনয্ উপযুক্ত থােক, েলােক তা বাইেরই েফেল েদয়৷

“যার েশানার মেতা কান আেছ েস শুনুক৷”

15
স্বেগর্ আনন্দ
(মিথ 18:12-14)

1অেনক করআদায়কারী ও পাপী েলােকরা প্রায়ই যীশুর কথা েশানার জনয্ আসত৷ 2 এেত ফরীশী ও
বয্বস্থার িশক্ষকরা এই বেল তােদর অসেন্তাষ প্রকাশ করেত লাগল, “এই েলাকটা জঘনয্ পাপী েলাকেদর
সেঙ্গ েমলােমশা ও খাওয়া দাওয়া কের৷”

3 তখন যীশু তােদর কােছ এই দৃষ্টান্ত িদেলন, 4 “যিদ েতামােদর মেধয্ কােরার একেশািট েভড়া থােক,
তার মেধয্ েথেক একটা হািরেয় যায়, তেব েস িক মােঠর মেধয্ বািক িনরানব্বইটা েরেখ েযটা হািরেয় েগেছ



লূক 15:5 1514 লূক 15:29

তােক না পাওয়া পযর্ন্ত তার েখঁাজ করেব না? 5 আর যখন েস ঐ েভড়াটােক খঁুেজ পায়, তখন তােক
আনেন্দর সেঙ্গ কঁােধ তুেল েনয়৷ 6 তারপর বািড় এেস তার বনু্ধবান্ধব ও প্রিতেবশীেদর েডেক বেল, �এস,
আমার সেঙ্গ েতামরাওআনন্দকর, কারণআমারেয েভড়াটা হািরেয় িগেয়িছল তােকআিম খঁুেজ েপেয়িছ৷�
7 আিম েতামােদর বলিছ, িঠক েসইভােব িনরানব্বই জন ধাির্মক, যােদর মন পিরবতর্ েনর প্রেয়াজন েনই
তােদর েথেক একজন পাপী যিদ ঈশ্বেরর কােছ মন িফরায়, তােক িনেয় স্বেগর্ মহানন্দ হয়৷

8 “ধর, েকান একজন স্ত্রীেলােকর দশটা রূেপার িসিকর একটা হার িছল৷ তার মধয্ েথেক েস যিদ একটা
হািরেয় েফেল, তাহেল েস িক প্রদীপ েজ্বেল েসই িসিকিট না পাওয়া পযর্ন্ত ঘেরর প্রিতিট জায়গা ভাল কের
ঝঁাট িদেয় খঁুেজ েদখেব না? 9আর েস তা খঁুেজ েপেল তার বনু্ধ-বান্ধব ও প্রিতেবশীেদর েডেক বলেব,
�এস, আমার সেঙ্গ আনন্দ কর, কারণ আমার েয িসিকিট হািরেয় িগেয়িছল তা আিম খঁুেজ েপেয়িছ৷�
10 আিম েতামােদর বলিছ, িঠক এইভােব একজন পাপী যখন মন-িফরায়, তখন ঈশ্বেরর স্বগর্দূতেদর
সামেন আনন্দ হয়৷”

গৃহতয্াগী েছেল
11 এরপর যীশু বলেলন, “একজন েলােকর দুিট েছেল িছল৷ 12 েছাট েছেলিট তার বাবােক বলল,

�বাবা, সম্পিত্তর েয অংশ আমার ভােগ পড়েব তা আমায় িদেয় দাও৷� তখন বাবা দুই েছেলর মেধয্
সম্পিত্ত ভাগ কের িদেলন৷

13 “িকছু িদন পর েছাট েছেল তার সমস্ত িকছু িনেয় দূর েদেশ চেল েগল৷ েসখােন েস উচৃ্ছঙ্খল জীবন-
যাপন কের সমস্ত টাকা পয়সা উিড়েয় িদল৷ 14 তার সব টাকা পয়সা খরচ হেয় েগেল েসই েদেশ ভীষণ
দুির্ভক্ষ েদখা িদল আর েসও অভােব পড়ল৷ 15তাই েস েসই েদেশর এক বয্িক্তর কােছ িদন মজুরীর একটা
কাজ চাইল৷ েসই বয্িক্ত তােক তার শুেয়ার চরাবার জনয্ মােঠ পািঠেয় িদল৷ 16শুেয়ার েয শঁুিট খায় তা
েখেয় েস তার েপট ভরােত চাইত, িকন্তু েকউ তােক তাও িদত না৷

17 “েশষ পযর্ন্ত একিদন তার েচতনা হল, আর েস বলল, �আমার বাবার কােছ কত মজুর েপট ভের
েখেত পায় আর এখােন আিম িখেদর জ্বালায় মরিছ৷ 18আিম উেঠ আমার বাবার কােছ যাব, তােক বলব,
বাবা, আিম ঈশ্বেরর িবরুেদ্ধ ও েতামার িবরুেদ্ধ অনয্ায় পাপ কেরিছ৷ 19 েতামার েছেল বেল পিরচয় েদবার
েকান েযাগয্তা আর আমার েনই৷ েতামার চাকরেদর একজেনর মেতা কের তুিম আমায় রাখ!� 20 এরপর
েস উেঠ তার বাবার কােছ েগল৷

েছেলর প্রতয্াবতর্ ন
“েস যখন বািড় েথেক েবশ িকছুটা দূের আেছ, এমন সময় তার বাবা তােক েদখেত েপেলন, বাবার

অন্তর দুঃেখ ভের েগল৷ বাবা েদৗেড় িগেয় েছেলর গলা জিড়েয় ধের তােক চুমু েখেলন৷ 21 েছেল তখন
তার বাবােক বলল, �বাবা, আিম ঈশ্বেরর দৃষ্টিেত ও েতামার কােছ অনয্ায় পাপ কেরিছ৷ েতামার েছেল
বেল পিরচয় েদবার েযাগয্তা আমার েনই৷�

22 “িকন্তু তার বাবা চাকরেদর েডেক বলেলন, �তাড়াতািড় কর, সব েথেক ভাল জামাটা িনেয় এেস
এেক পিরেয় দাও৷ এর হােত আংিট ও পােয় জুেতা পিরেয় দাও৷ 23 হৃষ্টপুষ্ট একটা বাছুর িনেয় এেস েসটা
কাট, আর এস, আমর সবাই িমেল খাওয়া দাওয়া কির, আনন্দ কির! 24 কারণ আমার এই েছেলটা মারা
িগেয়িছল আর এখন েস জীবন িফের েপেয়েছ! েস হািরেয় িগেয়িছল, এখন তােক খঁুেজ পাওয়া েগেছ৷�
এই বেল তারা সকেল আনন্দ করেত লাগল৷

বড় েছেলর প্রিতিক্রযা
25 “েসই সময় তঁার বড় েছেল মােঠ িছল৷ বািড়র কাছাকািছ এেস েস বাজনা আর নােচর শব্দ শুনেত

েপল৷ 26 তখন েস একজন চাকরেক েডেক িজজ্ঞাসা করল, �িক বয্াপার, এসব িক হেচ্ছ?� 27 চাকরিট
বলল, �আপনার ভাই এেসেছ, আর েস সুস্থ শরীের িনরাপেদ িফের এেসেছ বেল আপনার বাবা হৃষ্টপুষ্ট
বাছুর েকেট েভােজর আেয়াজন কেরেছন৷�

28 “এই শুেন বড় েছেল খুব েরেগ েগল, েস বািড়র েভতের েযেত চাইল না৷ তখন তার বাবা েবিরেয়
এেস তােক সান্ত্বনা িদেলন৷ 29 িকন্তু েস তার বাবােক বলল, �েদখ, এত বছর ধের আিম েতামােদর েসবা
কেরিছ, কখনও েতামার কথার অবাধয্ হই িন৷ তবু আমার বনু্ধেদর সেঙ্গ একটু আেমাদ করার জনয্ তুিম
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আমায় কখনও একটা ছাগলও দাও িন৷ 30 িকন্তু েতামার এই েছেল েয েবশয্ােদর েপছেন েতামার টাকা
উিড়েয় িদেয়েছ, েস যখন এল তখন তুিম তার জনয্ হৃষ্টপুষ্ট বাছুর কাটেল৷�

31 “তার বাবা তােক বলেলন, �বাছা, তুিম েতা সব সময় আমার সেঙ্গ সেঙ্গ আছ; আর আমার যা িকছু
আেছ সবই েতা েতামার৷ 32 িকন্তু আমােদর আনিন্দত হেয় উৎসব করা উিচত, কারণ েতামার এই ভাই
মের িগেয়িছল আর এখন েস জীবন িফের েপেয়েছ৷ েস হািরেয় িগেয়িছল, এখন তঁােক খঁুেজ পাওয়া
েগেছ৷� ”

16
প্রকৃত সম্পদ

1 এরপর যীশু তঁার অনুগামীেদর বলেলন, “েকান একজন ধনী বয্িক্তর একজন েদওয়ান িছল; আর
এই েদওয়ান তার মিনেবর সম্পদ নষ্ট করেছ বেল তার িবরুেদ্ধ অিভেযাগ উঠল৷ 2 তখন েসই ধনী বয্িক্ত
ঐ েদওয়ানেক েডেক বলেলন, �েতামার িবষেয় আিম এ িক শুনিছ? েতামার কােজর িহসাব আমায় দাও,
কারণ তুিম আর আমার েদওয়ান থাকেত পারেব না৷�

3 “তখন েসই েদওয়ান মেন মেন বলল, �এখন আিম িক করব? আমার মিনব েতা আমােক চাকির
েথেক বরখাস্ত করেলন৷ আিমেয মজুেরর কাজ কের খাব তার ক্ষমতাও আমার েনই, আর িভক্ষা করেতও
আমার লজ্জা লােগ৷ 4আমার েদওয়ানী পদ েগেলও েলােক যােত তােদর বািড়েত আমায় থাকেত েদয় েস
জনয্ আমায় িক করেত হেব তা আিম জািন৷�

5 “তখন তার মিনেবর কােছ যারা ধাের িজিনস িনেয়িছল তােদর প্রেতয্কেক েস েডেক তােদর প্রথম
জনেক বলল, �আমার মিনেবর কােছ তুিম কত ধার?� 6 েস বলল, �একেশা মন অিলভ েতল৷� তখন
েসই েদওয়ান তােক বলল, �এই নাও েতামার িহসােবর কাগজটা, তাড়াতািড় কের েলখ, পঞ্চাশ মন৷�

7 “এরপর আর একজন েলাকেক েস বলল, �আর তুিম, তুিম কত ধার?� েস বলল, �একেশা মন
গম৷� েসই েদওয়ান তােক বলল, �েতামার রিসদটা েদিখ, এটােত আিশ মন েলখ৷�

8 “েসই মিনব তঁার অসত্ েদওয়ােনর প্রশংসা করেলন, কারণ েস বুিদ্ধমােনর মত কাজ কেরিছল৷
এ জগেতর েলােকরা িনেজেদর মত েলােকেদর সেঙ্গ আচার আচরেণ আিত্মক েলাকেদর েথেক েবশী
িবচক্ষণ৷

9 “আিম েতামােদর বলিছ, েতামােদর জাগিতক সম্পদ িদেয় িনেজেদর জনয্ বনু্ধ লাভ কর, েযন যখন
তা েশষ হেয় যােব, তখন তারা েতামােদর অনন্ত আবােস স্বাগত জানায়৷ 10 েয সামানয্ িবষেয় িবশ্বস্ত
হেত পাের, বড় বয্াপােরও তােক িবশ্বাস করা চেল৷ েয েছাটখােটা িবষেয় অিবশ্বস্ত, েস বড় বড় িবষেয়ও
অিবশ্বস্ত হেব৷ 11 তাই জাগিতক সম্পদ সম্বেন্ধ তুিম যিদ িবশ্বস্ত না হও, তেব প্রকৃত সতয্ সম্পেদর িবষেয়
েক েতামােক িবশ্বাস করেব৷ 12 অপেরর িজিনেসর বয্াপাের েতামােদর যিদ িবশ্বাস করা না যায়, তেব
েতামােদর যা িনজস্ব সম্পদ তাই বা েক েতামােদর েদেব?

13 “েকান দাস দুজন কতর্ ার দাসত্ব করেত পাের না, হয় েস একজনেক ঘৃণা করেব ও অনয্জনেক
ভালবাসেব,অথবা একজেনর অনুগত হেয় অনয্ জনেক তুচ্ছকরেব৷ েতামরা ঈশ্বর ও ধন-সম্পদ উভেয়রই
দাসত্ব করেত পার না৷”

ঈশ্বেরর িবিধ-বয্বস্থা অপিরবতর্ নীয়
(মিথ 11:12-13)

14 অথর্েলাভী ফরীশীরা যীশুর এই সব কথা শুেন যীশুেক বয্ঙ্গ করেত লাগল৷ 15 তখন যীশু তােদর
বলেলন, “েতামরা েসই রকম েলাক, যঁারা েলাকচেক্ষ িনেজেদর খুব ধাির্মক বেল জািহর কের থােক, িকন্তু
েতামােদর অন্তের িক আেছ ঈশ্বর তা জােনন৷ মানুেষর েচােখ যা মহান, ঈশ্বেরর দৃষ্টিেত তা ঘৃনয্৷

16 “েযাহন বাপ্তাইজেকর সময় পযর্ন্ত িবিধ-বয্বস্থা ও ভাববাদীেদর িশক্ষার প্রচলন িছল৷ তারপর েথেক
ঈশ্বেরর রােজয্র িবষয় সুসমাচার প্রচার করা শুরু হেয়েছ৷ আর েসই রােজয্ প্রেবশ করার জনয্ সবাই
প্রবলভােব েচষ্টা করেছ৷ 17 তেব িবিধ-বয্বস্থার এক িবনু্দ বাদ পড়ার েচেয় বরং আকাশ ও পৃিথবীর েলাপ
পাওয়া সহজ৷

িববাহ িবেচ্ছদ ও পুনির্ববাহ
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18 “েয েকউ িনেজর স্ত্রীর সেঙ্গ িববাহ িবেচ্ছদ কের অনয্ েকান স্ত্রীেলাকেক িবেয় কের, েস বয্িভচার
কের; আর েয েসই পিরতয্ক্তা স্ত্রীেক িবেয় কের েসও, বয্িভচার কের৷”

ধনী বয্িক্ত ও লাসােরর কািহনী
19 “এক সময় একজন ধনী বয্িক্ত িছল, েস েবগুনী রেঙর কাপড় ও বহুমূলয্ েপাশাক পরত; আর

প্রিতিদন িবলােস িদন কাটােতা৷ 20 তারই দরজার সামেন লাসার নােম একজন িভখারী পেড় থাকত, যার
সারা শরীর ঘােয় ভের িগেয়িছল৷ 21 েসই ধনী বয্িক্তর েটিবল েথেক টুকেরা-টাকরােয খাবার পড়ত তাই
েখেয় েস েপট ভরাবার আশায় থাকত, এমনিক কুকুররা এেস তার ঘা েচেট িদত৷

22 “একিদন েসই গরীব িভখারী মারা েগল, আর স্বগর্দূেতরা এেস তােক িনেয় েগল এবং েস অব্রাহােমর
েকােল স্থান েপল৷ েসই ধনী বয্িক্ত ও একিদন মারা েগল, আর তােক সমািধ েদওয়া হল৷ 23 েসই ধনী বয্িক্ত
পাতােল নরেক খুব যন্ত্রণার মেধয্ কাটােত থাকল৷ এই অবস্থায় েস মুখ তুেল তাকােত বহুদূের অব্রাহামেক
েদখেত েপল; আর অব্রাহােমর েকােল েসই লাসারেক েদখেত েপল৷ 24 েসই ধনী বয্িক্ত তখন িচৎকার
কের বেল উঠল, �েহ িপতা, অব্রাহাম, আমার প্রিত দয়া করুন, লাসারেক এখােন পািঠেয় িদন, েযন েস
এখােন এেস ওর আঙু্গেলর ডগা জেল ডুিবেয় আমার িজভ জুিড়েয় েদয়, কারণ আিম এই আগুেনর মেধয্
বড়ই কষ্ট পািচ্ছ!�

25 “িকন্তু অব্রাহাম বলেলন, �েহ আমার বৎস, মেন কের েদখ, জীবেন সুেখর সব িকছুই তুিম েভাগ
কেরছআর েসই সময় লাসার অেনক কষ্ট েপেয়েছ৷ িকন্তু এখন এখােন েস সুখ পােচ্ছআর তুিম কষ্ট পাচ্ছ৷
26এছাড়া েতামােদর ওআমােদর মােঝ এক মহাশূনয্ স্থান আেছ, যােত ইচ্ছা থাকেলও েকউ এখােন েথেক
পার হেয় েতামােদর কােছ েযেত না পাের, আর ওখান েথেক পার হেয় েকউ আমােদর কােছ আসেত না
পাের৷�

27 “েসই ধনী বয্িক্ত তখন বলল, �তাহেল িপতা দয়া কের লাসারেক আমার বাবার বািড়েত পািঠেয়
িদন! 28 েযন আমার েয পঁাচ ভাই েসখােন আেছ, তােদর েস সাবধান কের েদয়, যােত তারা এই যন্ত্রণার
জায়গায় না আেস৷�

29 “িকন্তু অব্রাহাম বলেলন, �েমািশ ও অনয্ানয্ ভাববাদীরা েতা তােদর জনয্ আেছন, তঁােদর কথা তারা
শুনুক৷�

30 “তখন ধনী েলাকিট বলল, �না, না, িপতা অব্রাহাম মৃতেদর মধয্ েথেক েকউ যিদ তােদর কােছ যায়,
তেব তারা অনুতাপ করেব৷�

31 “অব্রাহাম তােক বলেলন, �তারা যিদ েমািশ ও ভাববাদীেদর কথা না েশােন, তেব মৃতেদর মধয্ েথেক
উেঠ িগেয়ও যিদ েকউ তােদর সেঙ্গ কথা বেল তবু তারা তা শুনেব না৷� ”

17
পাপ ও ক্ষমা
(মিথ 18:6-7, 21-22; মাকর্ 9:42)

1 যীশু তঁার অনুগামীেদর বলেলন, “পােপর প্রেলাভন সব সময়ই থাকেব, িকন্তু িধক্ েসই েলাক যার
মাধয্েম তা আেস৷ 2এই কু্ষদ্রতমেদর মেধয্ একজনেকও েকউ যিদ পােপর পেথ িনেয় যায়, তেব তার গলায়
এক পট্টি জঁাতা েবঁেধ তােক সমুেদ্রর অতল জেল ডুিবেয় েদওয়া তার পেক্ষ ভাল৷ 3 েতামরা িনেজেদর
িবষেয় সাবধান!

“েতামার ভাই যিদ পাপ কের, তােক িতরস্কার কর৷ েস যিদ অনুতপ্ত হয় তেব তােক ক্ষমা কর৷ 4 েস
যিদ এক িদেন সাতবার েতামার িবরুেদ্ধ পাপ কের আর সাতবারই েতামার কােছ িফের এেস বেল, �আিম
অনুতপ্ত,� তেব তােক ক্ষমা কর৷”

িবশ্বােসর শিক্ত
5 এরপর েপ্রিরেতরা প্রভুেক বলেলন, “আমােদর িবশ্বােসর বৃিদ্ধ করুন!”
6 প্রভু বলেলন, “একটা সরেষ দানার মেতা এতটুকু িবশ্বাস যিদ েতামােদর থােক, তাহেল এই তঁুত

গাছটােক েতামরা বলেত পার, �েশকড়শুদ্ধ উপেড় িনেয় সমুেদ্র িনেজেক েপঁাত!� আর েদখেব েস
েতামােদর কথা শুনেব৷
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উত্তম দাস হও
7 “ধর েতামােদর মেধয্ কােরা একজেনর দাস হাল চষেছ বা েভড়া চরােচ্ছ৷ েস যখন মাঠ েথেক আেস

তখন তুিম িক তােক বলেব, �তাড়াতািড় কের এস, েখেত বস?� 8 বরং তােক িক বলেব না, �আিম িক
খাব তার েজাগাড় কর, আরআিম যতক্ষণ খাওয়া-দাওয়া কির, তুিম েকামের গামছা জিড়েয় আমার েসবা
যত্ন কর, এরপর তুিম খাওয়া-দাওয়া করেব৷� 9ঐ দাস েতামার হুকুম অনুসাের কাজ করল বেল িক তুিম
তােক ধনয্বাদ েদেব? 10 েতামােদর েক্ষেত্র েসই একই কথা প্রেয়াজয্৷ েতামােদর েয কাজ করেত বলা
হেয়েছ তা করা েশষ হেল েতামরা বলেব, �আমরা অেযাগয্ দাস, আমরা আমােদর কতর্ বয্ কেরিছ৷� ”

ধনয্বাদ দাও
11 যীশু েজরুশােলেমর িদেক যািচ্ছেলন, যাবার পেথ িতিন গালীল ও শমরীযার মাঝখান িদেয় েগেলন৷

12 তঁারা যখন একিট গ্রােম ঢুকেছন, এমন সময় দশ জন কুষ্ঠেরাগী তঁার সামেন পড়ল, তারা একটু দূের
দঁাড়াল, 13 ও িচৎকার কের বলল, “প্রভু যীশু! আমােদর দয়া করুন!”

14 তােদর েদেখ যীশু বলেলন, “যাজকেদর কােছ িগেয় িনেজেদর েদখাও৷”
পেথ েযেত েযেত তারা সমূ্পণর্ সুস্থ হেয় েগল; 15 িকন্তু তােদর মেধয্ একজন যখন েদখল েয েস সমূ্পণর্

সুস্থ হেয় েগেছ তখন যীশুর কােছ িফের এেস খুব েজার গলায় ঈশ্বেরর প্রশংসা করেত লাগল৷ 16 েস
যীশুর সামেন উপুড় হেয় পেড় তঁােক ধনয্বাদ জানাল৷ (এই েলাকিট িছল অইহুদী শমরীয়৷) 17 এই েদেখ
যীশু তােক বলেলন, “েতামােদর মেধয্ দশ জনই িক আেরাগয্ লাভ কেরিন? তেব বাকী নজন েকাথায়?
18 ঈশ্বেরর প্রশংসা করার জনয্ এই িভন্ন জােতর েলাকিট ছাড়া আর েকউ িক িফের আেসিন?” 19এরপর
যীশু েসই েলাকিটেক বলেলন, “ওঠ, যাও, েতামার িবশ্বাসই েতামােক সুস্থ কের তুেলেছ৷”

ঈশ্বেরর রাজয্ েতামােদর অন্তের
(মিথ 24:23-28, 37-41)

20 এক সময় ফরীশীরা যীশুেক িজেজ্ঞস করেলন, “ঈশ্বেরর রাজয্ কখন আসেব?”
যীশু তােদর বলেলন, “ঈশ্বেরর রাজয্ এমনভােব আেস, যা েচােখ েদখা যায় না৷ 21 েলােকরা বলেব

না েয, �এই েয এখােন ঈশ্বেরর রাজয্� বা �ওই েয ওখােন ঈশ্বেরর রাজয্৷� কারণ ঈশ্বেরর রাজয্ েতা
েতামােদর মােঝই আেছ৷”

22 িকন্তু অনুগামীেদর উেদ্দেশয্ িতিন বলেলন, “সময় আসেব, যখন মানবপুেত্রর রাজেত্বর সমেয়র
একটা িদন েতামরা েদখেত চাইেব, িকন্তু েতামরা তা েদখেত পােব না৷ 23 েলােকরা েতামােদর বলেব,
�েদখ, তা ওখােন! বা েদখ তা এখােন!� তােদর কথা শুেন েযও না, বা তােদর েপছেন েদৗিড়ও না৷

যীশু পুনরায় আসেবন
24 “কারণ িবদুয্ত্ চমকােল আকােশর এক প্রান্ত েথেক অনয্ প্রান্ত পযর্ন্ত েযমন আেলা হেয় যায়,

মানবপুেত্রর িদেন িতিন েসইরকম হেবন৷ 25 িকন্তু প্রথেম তঁােক অেনক দুঃখেভাগ করেত হেব, তাছাড়া
এই যুেগর েলােকরা তঁােক অগ্রাহয্ করেব৷

26 “েনােহর সমেয় েযমন হেয়িছল, মানবপুেত্রর সমেয়ও েতমিন হেব৷ 27 েয পযর্ন্ত না েনাহ জাহােজ
উঠেলন আর বনয্া এেস েলাকেদর ধ্বংস করল, েসই সময় পযর্ন্ত েলােকরা খাওয়া দাওয়া করিছল, িবেয়
করিছল ও িবেয় িদিচ্ছল৷

28 “েলােটর সমেয়ও েসই একই রকম হেয়িছল৷ তারা খাওয়া-দাওয়া করিছল, েকনা-েবচা, চাষ-বাস,
গৃহ িনমর্াণ সবই করত৷ 29 িকন্তু েলাট েয িদন সেদাম েথেক েবিরেয় এেলন, তারপেরই আকাশ েথেক
আগুন ও গন্ধক বির্ষত হেয় েসখানকার সব েলাকেক ধ্বংস কের িদল৷ 30 েয িদন মানবপুত্র প্রকািশত
হেবন, েসিদন এই রকমই হেব৷

31 “েসই িদন েকউ যিদ ছােদর উপর থােক, আর তার িজিনস পত্র যিদ ঘেরর মেধয্ থােক, তেব েস তা
েনবার জনয্ েযন নীেচ না নােম৷ েতমিন যিদ েকউ েক্ষেতর কােজ থােক, তেব েস েকান িকছু িনেত িফের
না আসুক৷ 32 েলােটর স্ত্রীর* কথা েযন মেন থােক৷

33 “েয তার জীবন িনরাপদ রাখেত চায়, েস তা েখাযােব; আর েয তার জীবন হারায়, েসই তা
বঁািচেয় রাখেব৷ 34 আিম েতামােদর বলিছ, েসই রােত্র একই িবছানায় দুজন শুেয় থাকেব, তােদর মেধয্
* 17:32: েলােটর স্ত্রী আিদ 19:15-17, 26 এ েলােটর স্ত্রীর কািহনী েলখা আেছ৷
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একজনেক তুেল েনওয়া হেব আর অনয্জন পেড় থাকেব৷ 35 দুজন স্ত্রীেলাক একসেঙ্গ যঁাতােত শসয্
িপষেব, একজনেক তুেল েনওয়া হেব আর অনয্ জন পেড় থাকেব৷” 36 †

37 তখন অনুগামীরা তঁােক িজেজ্ঞস করেলন, “প্রভু, েকাথায় এমন হেব?”
যীশু তােদর বলেলন, “েযখােন শব, েসখােনই শকুন এেস জেড়া হেব৷”

18
ঈশ্বর তঁার েলাকেদর উত্তর েদেবন

1 িনরাশ না হেয় তােদর েয সব সময় প্রাথর্না করা উিচত, তা েবাঝােত িগেয় যীশু তােদর এই দৃষ্টান্তিট
িদেলন, 2 িতিন বলেলন, “েকান এক শহের একজন িবচারক িছেলন৷ িতিন ঈশ্বরেক ভয় করেতন না,
আবার মানুষেকও গ্রাহয্ করেতন না৷ 3 েসই শহের একজন িবধবা িছল৷ েস বার বার েসই িবচারেকর কােছ
এেস বলত, �আপনােক েদখেত হেব েযন আমার প্রিতপেক্ষর িবরুেদ্ধ আিম নয্ায় িবচার পাই!� 4 িকছু িদন
ধের েসই িবচারক তার েকান কথাই শুনেত চাইেলন না৷ িকন্তু এক সময় িতিন মেন মেন বলেলন, �যিদও
আিম ঈশ্বরেক ভয় কির না আর মানুষেক মািন না, 5 তবু এই িবধবা যখন আমায় এত িবরক্ত করেছ তখন
আিম েদখব েস েযন নয্ায় িবচার পায়, তাহেল েস আর বার বার এেস আমােক জ্বালাতন করেব না৷� ”

6এরপর প্রভু বলেলন, “লক্ষয্ কর! ঐ অধাির্মক িবচারকতর্ া িক বলল৷ 7তাহেল ঈশ্বর িক তঁার মেনানীত
েলােকরা, যঁারা িদন-রাত তঁােক ডাকেছ, তারা েযন নয্ায় িবচার পায় তা েদখেবন না? িতিন িক তােদর
সাহাযয্ করেত অযথা েদরী করেবন? 8আিম েতামােদর বলিছ, িতিন তােদর পেক্ষ নয্ায় িবচার করেবনই
আর তা তাড়াতািড়ই করেবন৷ যাইেহাক্, মানবপুত্র যখন আসেবন, তখন িক িতিন এই পৃিথবীেত িবশ্বাস
েদখেত পােবন?”

ঈশ্বেরর েচােখ ধাির্মকহওয়া
9 যঁারা িনেজেদর ধাির্মক মেন করত আর অনয্েক তুচ্ছ করত, তােদর উেদ্দেশয্ িতিন এই দৃষ্টান্তিট

িদেলন, 10 “দুজন েলাক মিন্দের প্রাথর্না করার জনয্ েগল; তােদর মেধয্ একজন ফরীশী আর অনয্ জন
কর-আদায়কারী৷ 11 ফরীশী দঁািড়েয় িনেজর সম্বেন্ধ এইভােব প্রাথর্না করেত লাগল, �েয ঈশ্বর, আিম
েতামায় ধনয্বাদ িদিচ্ছ েয আিম অনয্ সব েলাকেদর মেতা নই; দসুয্, প্রতারক, বয্িভচারী অথবা এই কর-
আদায়কারীর মেতা নই৷ 12 আিম সপ্তােহ দুিদন উেপাস কির, আর আমার আেয়র দশ ভােগর একভাগ
দান কির৷�

13 “িকন্তু েসই কর-আদায়কারী দঁািড়েয় স্বেগর্র িদেক মুখ তুেল তাকােতও সাহস করল না, বরং েস বুক
চাপড়ােত চাপড়ােত বলল, �েহ ঈশ্বর, আিম পাপী! আমার প্রিত দয়া কর!� 14আিম েতামােদর বলিছ, এই
কর-আদায়কারী ধাির্মক প্রিতপন্ন হেয় বািড় চেল েগল িকন্তু ঐ ফরীশী নয়৷ েয েকউ িনেজেক বড় কের
তােক েছাট করা হেব; আর েয িনেজেক েছাট কের তােক বড় করা হেব৷”

ঈশ্বেরর রােজয্ েক প্রেবশ করেব?
(মিথ 19:13-15; মাকর্ 10:13-16)

15 েলােকরা একসময় তােদর েছাট েছাট েছেলেমেয়েদর যীশুর কােছ িনেয় এল েযন িতিন তােদরস্পশর্
কের আশীবর্াদ কেরন৷ এই েদেখ িশষয্রা তােদর খুব ধমক িদেলন৷ 16 িকন্তু যীশু েসই েছেলেমেয়েদর
তঁার কােছ ডাকেলন, আর বলেলন, “েছাট েছাট েছেলেমেয়েদর আমার কােছ আসেত দাও, তােদর বারণ
কেরা না, কারণ এই িশশুেদর মেতা েলাকেদর জনয্ই েতা ঈশ্বেরর রাজয্৷ 17আিম েতামােদর সিতয্ বলিছ,
যিদ েকউ িশশুর মেতা ঈশ্বেরর রাজয্েক গ্রহণ না কের তেব েস েকানমেত তার মেধয্ প্রেবশ করেত পারেব
না!”

এক ধনী েলােকর প্রশ্ন
(মিথ 19:16-30; মাকর্ 10:17-31)

† 17:36: েকান েকান গ্রীক প্রিতিলিপেত পদ 36 যুক্ত করা হেয়েছ: “দুজন েলাক একই েক্ষেত্র থাকেব; তােদর একজনেক েনওয়া হেব,
িকন্তু অনয্ জনেক েছেড় েদওয়া হেব৷”
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18 ইহুদীেদর একজন দলেনতা তঁােক িজেজ্ঞস করল, “েহ সদগুরু, অনন্ত জীবন েপেত হেল আমােক
িক করেত হেব?”

19 যীশু তঁােক বলেলন, “তুিম আমায় সৎ বলছ, েকন? ঈশ্বর ছাড়া আর েকউ সৎ নয়৷ 20 তুিম েতা
ঈশ্বেরর সব আজ্ঞা জান, বয্িভচার কেরা না, নরহতয্া কেরা না, চুির কেরা না, িমথয্া সাক্ষী িদও না, েতামরা
বাবা-মােক সম্মান কেরা৷”✡

21 েস বলল, “আিম েছাটেবলা েথেকই েস সব পালন কের আসিছ৷”
22একথা শুেন যীশু তােক বলেলন, “িকন্তু েতামার মেধয্ একিট িবষেয়র এখনও ত্রুিটআেছ৷ েতামার

যা িকছু আেছ েস সব িবিক্র কের তা গরীবেদর মেধয্ িবিলেয় দাও, তাহেল স্বেগর্ েতামার ধন-সম্পদ
জমা হেব, তারপর আমায় অনুসরণ কর৷” 23 িকন্তু এই কথা শুেন তার খুবই দুঃখ হল, কারণ তার প্রচুর
ধন-সম্পদ িছল৷

24 যীশু তােক দুঃিখত হেত েদেখ বলেলন, “যােদর ধন-সম্পদ আেছ তােদর পেক্ষ ঈশ্বেরর রােজয্
প্রেবশ করা কত কিঠন! 25 হঁয্া, একজন ধনীর পেক্ষ ঈশ্বেরর রােজয্ প্রেবশ করা অেপক্ষা ছঁুেচর মধয্ িদেয়
উেটর পার হওয়া সহজ৷”

কারা উদ্ধার পােব?
26 েয সব েলাক একথা শুনল তারা বেল উঠল, “তাহেল েক উদ্ধার েপেত পাের?”
27 যীশু বলেলন, “মানুেষর পেক্ষ যা সম্ভব নয় ঈশ্বেরর পেক্ষ তা সম্ভব৷”
28 তখন িপতর বলেলন, “েদখুন, আমরা েতা সব িকছু েছেড় ছুেড় আপনার অনুসারী হেয়িছ৷”
29 যীশু তখন তােদর বলেলন, “আিম েতামােদর সিতয্ বলিছ যারা ঈশ্বেরর রােজয্র জনয্ ঘর-বািড়, স্ত্রী,

ভাই-েবান, মা-বাবা িকংবা েছেল-েমেয় তয্াগ কেরেছ, 30 তারা প্রেতয্েক এ জীবেনই েসই সব বহুগুেণ
িফের পােব, এছাড়া আগামী যুেগ লাভ করেব অনন্ত জীবন৷”

যীশু মৃতুয্ েথেক পুনরুিত্থত হেবন
(মিথ 20:17-19; মাকর্ 10:32-34)

31 যীশু তঁার বােরাজন েপ্রিরতেক একপােশ েডেক িনেয় িগেয় বলেলন, “েশান! আমরা েজরুশােলেম
যািচ্ছ; আর ভাববাদীরা মানবপুেত্রর িবষেয় যা িকছু িলেখ েগেছন, েস সবই পূণর্ হেব৷ 32 হঁয্া, অইহুদীেদর
হােত তঁােক তুেল েদওয়া হেব, তারা তঁােক উপহাস করেব, গালাগািল েদেব, তঁার গােয় থুতু েছটােব৷
33 তারা তঁােক কশাঘাত করেব ও েশষ পযর্ন্ত হতয্াই করেব; আর তৃতীয় িদেন মৃতুয্র মধয্ েথেক িতিন
পুনরুিত্থত হেবন৷” 34 িতিন িক বলেত চাইেছন, েপ্রিরেতরা িকন্তু তার িকছুই বুঝেত পারেলন না৷ িতিন েয
িক বলেছন তা তঁারা বুঝেত পারেলন না, কারণ এসব কথার অথর্ তােদর কােছ েগাপন রাখা হেয়িছল৷

যীশু অন্ধেক দৃষ্টি দান করেলন
(মিথ 20:29-34; মাকর্ 10:46-52)

35 যীশু যখন িযরীেহার কাছাকািছ েপৗছঁােলন, তখন েসখােন রাস্তার ধাের বেস একজন অন্ধ িভক্ষা
করিছল৷ 36অেনক েলাকজন যাওযার আওযাজ শুেন েসই িভখারী বয্াপার িক তা িজজ্ঞাসা করল৷

37 েলােকরা তােক বলল, “নাসরতীয় যীশু েসখান িদেয় যােচ্ছন৷”
38 তখন েস িচৎকার কের বেল উঠল, “েহ দায়ূেদর বংশধর যীশু, আমােক দয়া করুন৷”
39 েয সব েলাক েসই ভীেড়র সামেন িছল তারা তােক চুপ করেত বলল, িকন্তু েস আরও িচৎকার কের

বলল, “েহ দায়ূেদর বংশধর আমায় দয়া করুন!”
40 যীশু েথেম েগেলন, িতিন েসই অন্ধেক তঁার কােছ িনেয় আসেত বলেলন৷ েসই অন্ধ তঁার কােছ এেল

পর িতিন তােক িজজ্ঞাসা করেলন, 41 “তুিম িক চাও? েতামার জনয্ আিম িক করব?”
েস বলল, “প্রভু, আিম েযন েদখেত পাই৷”
42 যীশু তােক বলেলন, “েবশ! তুিম েচােখ েদখেত পাও, েতামার িবশ্বাসই েতামােক সুস্থ করল৷”
43 সেঙ্গ সেঙ্গ েস েদখেত েপল আর ঈশ্বেরর প্রশংসা করেত করেত যীশুর েপছেন েপছেন চলল৷ যঁারা

এই ঘটনা েদখল তারা ঈশ্বেরর প্রশংসা করেত লাগল৷
✡ 18:20: দ্রষ্টবয্ যাত্রা 20:12-16; িদ্ব. িব. 5:16-20
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সেক্কয়
1 যীশু িযরীেহা শহেরর মধয্ িদেয় যািচ্ছেলন৷ 2 েসখােন সেক্কয় নােম একজন েলাক িছল৷ েস িছল

একজন উচ্চ-পদস্থ কর আদায়কারী ও খুব ধনী বয্িক্ত৷ 3 েক যীশু তা েদখার জনয্ সেক্কয় খুবই েচষ্টা
করিছল, িকন্তু েবঁেট হওয়ােত ভীেড়র জনয্ যীশুেক েদখেত পািচ্ছল না৷ 4 তাই সবার আেগ ছুেট িগেয় েয
পথ ধের যীশু আসিছেলন, েসই পেথর পােশ একটা সুকেমার গােছ উঠল যােত েসখান েথেক যীশুেক
েদখেত পায়৷ 5 যীশু েসখােন এেস ওপর িদেক তািকেয় বলেলন, “সেক্কয় তাড়াতািড় েনেম এস, কারণ
আজ আমায় েতামার ঘের থাকেত হেব৷”

6 সেক্কয় তাড়াতািড় েনেম এেস মহানেন্দ যীশুেক তার বািড়েত িনেয় িগেয় অভয্থর্না জানাল৷ 7 েসখােন
যঁারা িছল, এই েদেখ তারা সকেল অনুেযােগর সুের বলল, “উিন একজন পাপীর ঘের অিতিথ হেয়
েগেলন৷”

8 িকন্তু সেক্কয় উেঠ দঁািড়েয় প্রভুেক বলল, “প্রভু েদখুন, আিম আমার সম্পেদর অেধর্ক গরীবেদর মেধয্
িবিলেয় েদব, আর যিদ কাউেক ঠিকেয় থািক তেব তার চতুগুর্ ণ িফিরেয় েদব৷”

9 যীশু তােক বলেলন, “আজ এই বািড়েত পিরত্রাণ এেসেছ, েযেহতু এই মানুষিট অব্রাহােমর পুত্র৷
10কারণ যা হািরেয় িগেয়িছল তা খঁুেজ বার করেত ও উদ্ধার করেতই মানবপুত্র এ জগেত এেসেছন৷”

ঈশ্বর প্রদত্ত িজিনস বয্বহর কর
(মিথ 25:14-30)

11 যীশু েজরুশােলেমর কাছাকািছ এিগেয় েগেল েলাকেদর ধারণা হল েয তখনই বুিঝ ঈশ্বেরর রাজয্
এেস পড়ল৷ তাই িতিন তােদর কােছ এই দৃষ্টান্তিট িদেলন৷ 12 যীশু বলেলন, “একজন সম্ভ্রান্ত বংেশর েলাক
রাজ পদ িনেয় িফের আসার জনয্ দূর েদেশ যাত্রা করেলন৷ 13 যাবার আেগ িতিন তঁার দশজন কমর্চারীেক
েডেক প্রেতয্েকর হােত একিট কের েমাট দশিট েমাহর িদেয় বলেলন, �আিম িফের না আসা পযর্ন্ত এই
িদেয় বয্বসা কেরা৷� 14 িকন্তু তঁার প্রজারা তােক ঘৃণা করত; আর িতিন চেল যাওযার সেঙ্গ সেঙ্গ স্থানীয়
েলােকরা একজন প্রিতিনিধর মাধয্েম বেল পাঠাল, �আমরা চাই না েয এই েলাক আমােদর রাজা েহাক্◌্!�

15 “িকন্তু েসই বয্িক্ত রাজপদ িনেয় বািড় িফের এেলন; আর েয কমর্চারীেদর িতিন টাকা িদেয়িছেলন
তােদর সকলেক েডেক পাঠােলন৷ িতিন েদখেত চাইেলন েয তারা েক কত লাভ কেরেছ৷ 16 প্রথম জন
এেস বলল, �প্রভু, আপনার এক েমাহর খািটেয় দশ েমাহর লাভ হেয়েছ৷� 17 তখন মিনব তােক বলেলন,
�খুব ভাল কেরছ, তুিম খুব ভাল কমর্চারী৷ তুিম অল্প িবষেয় িবশ্বস্ত িছেল তাই েতামােক দশিট শহেরর শাসক
িহেসেব িনেয়াগ করা হেব৷�

18 “এরপর িদ্বতীয় জন এেস বলল, �প্রভু আপনার এক েমাহর খািটেয় পঁাচ েমাহর লাভ হেয়েছ৷�
19 িতিন তােক বলেলন, �েতামােক পঁাচিট শহেরর শাসনভার েদওয়া হেব৷�

20 “এরপর আর একজন এেস বলল, �প্রভু, এই িনন আপনার েমাহর, এটা আিম রুমােল েবঁেধ আলাদা
কের েরেখ িদেয়িছলাম৷ 21আপনার িবষেয় আমার খুব ভয় িছল, কারণ আপিন খুব কিঠন েলাক৷ আপিন
যা জমা কেরন িন তাই িনেয় থােকন, আর যা েবােনন না তার ফসল কােটন৷�

22 “তখন তার প্রভু তােক বলেলন, �েতামার কথা অনুসােরই আিম েতামার িবচার করব, তুিম একজন
দুষ্ট কমর্চারী৷ তুিম জানেত আিম একজন কিঠন েলাক, আিম যা জমা কির না তাই েপেত চাই, যা বুিন
না তাই কািট৷ 23 তেব তুিম আমার টাকা েকন মহাজনেদর কােছ জমা রাখিন? তাহেল েতা আিম টাকার
সুদটাও অন্তত েপতাম৷� 24 আর যঁারা েসখােন দঁািড়েয় িছল িতিন তােদর বলেলন, �এর কাছ েথেক ঐ
েমাহর িনেয় নাও আর যার দশ েমাহর আেছ তােক ওটা দাও৷�

25 “তখন তারা তােক বলল, �প্রভু, ওর েতা দশটা েমাহর আেছ!�
26 “প্রভু বলেলন, �আিম েতামােদর বলিছ, যার আেছ তােক আেরা েদওয়া হেব আর যার েনই, তার

েযটুকু আেছ তাও েকেড় েনওয়া হেব৷ 27 িকন্তু যারা আমার শত্রু, যারা চায় িন েয আিম তােদর ওপর
রাজত্ব কির, তােদর এখােন িনেয় এেস আমার সামেনই েমের েফল৷� ”
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যীশুর েজরুশােলেম প্রেবশ
(মিথ 21:1-11; মাকর্ 11:1-11; েযাহন 12:12-19)

28 এইসব কথা বলার পর যীশু েজরুশােলেমর িদেক এিগেয় চলেলন৷ 29 িতিন ৈজতুন পবর্েতর কােছ
ৈবৎফগী ওৈবথিনয়া গ্রােমর কাছাকািছ এেল তঁার দুজন িশষয্েক বলেলন, 30 “েতামরা ঐ গ্রােম যাও৷ ঐ
গ্রােম েঢাকার মুেখই একটা বাচ্চা গাধা বঁাধা আেছ েদখেব, েসটার ওপর এর আেগ েকউ কখনও বেসিন,
েসটা খুেল এখােন িনেয় এস৷ 31 েকউ যিদ েতামােদর িজেজ্ঞস কের, েতামরা ওটা খুলছ েকন? েতামরা
বেলা, �এটােক প্রভুর দরকার আেছ৷� ”

32 যঁােদর পাঠােনা হেয়িছল তঁারা িগেয় যীশুর কথা মেতাই সব িকছু েদখেত েপেলন৷ 33 তঁারা যখন েসই
বাচ্চা গাধাটা খুলিছেলন তখন তার মািলক এেস তঁােদর িজেজ্ঞস করল, “আপনারা এটা খুলেছন েকন?”

34 তঁারা বলেলন, “এটােক প্রভুর দরকার আেছ৷” 35 এরপর তঁারা গাধাটােক যীশুর কােছ িনেয় এেস
তার ওপর তঁােদর চাদর িবিছেয় িদেলন, আর তার িপেঠ যীশুেক বসােলন৷ 36 িতিন যখন যািচ্ছেলন, তখন
েলােকরা যাত্রা পেথ িনেজেদর জামা-চাদর িবিছেয় িদিচ্ছল৷

37 িতিন ৈজতুন পবর্তমালা েথেক েনেম যাবার রাস্তার মুেখ এেস েপৗছঁােলন৷ েসই সময় যঁারা তঁার
েপছেন েপছেন আসিছল, তারা যীশু েয সব অেলৗিকক কাজ কেরিছেলন তা েদখেত েপেয়িছল বেল
আনেন্দর উচ্ছােস ঈশ্বেরর প্রশংসা করেত করেত বলল,

38 “ �ধনয্! েসই রাজা িযিন প্রভুর নােম আসেছন!� গীতসংিহতা 118:26

স্বেগর্ শািন্ত ও ঈশ্বেরর মিহমা েহাক্◌্!”

39 েসই ভীেড়র মধয্ েথেক কেয়কজন ফরীশী যীশুেক বলল, “গুরু, আপনার অনুগামীেদর ধমক্ িদন!”
40 যীশু বলেলন, “আিম েতামােদর বলিছ, ওরা যিদ চুপ কের, তেব পাথরগুেলা েচঁিচেয় উঠেব৷”

েজরুশােলেমর জনয্ যীশু কঁাদেলন
41 িতিন েজরুশােলেমর কাছাকািছ এেস শহরিট েদেখ েকঁেদ েফলেলন৷ 42 িতিন বলেলন, “হায়! িকেস

েতামার শািস্ত হেব তা যিদ তুিম আজ বুঝেত পারেত! িকন্তু এখন তা েতামার দৃষ্টির অেগাচের রইল৷ 43 েসই
িদন আসেছ, যখন েতামার শত্রুরা েতামার চারপােশ েবষ্টনী গেড় তুলেব৷ তারা েতামায় িঘের ধরেব আর
চারপাশ েথেক েচেপ ধরেব৷ 44 তারা েতামােক ও েতামার সন্তানেদর ধ্বংস করেব৷ েতামার প্রাচীেরর
একটা পাথেরর ওপর আর একটা পাথর থাকেত েদেব না, কারণ েতামার তত্ত্বাবধােনর জনয্ ঈশ্বরেয
েতামার কােছ এেলন, এ তুিম বুঝেল না৷”

যীশু মিন্দের প্রেবশ করেলন
(মিথ 21:12-17; মাকর্ 11:15-19; েযাহন 2:13-22)

45 এরপর যীশু মিন্দেরর মেধয্ ঢুকেলন আর েসখােন যারা িজিনসপত্র িবিক্র করিছল তােদর েসখান
েথেক তািড়েয় িদেত লাগেলন৷ 46 িতিন তােদর বলেলন, “শােস্ত্র েলখা আেছ, �আমার গৃহ হেব প্রাথর্নার
গৃহ৷�✡ িকন্তু েতামরা এটােক �ডাকাতেদর আড্ডাখানায়� পিরণত কেরছ৷”✡

47 তখন েথেক প্রেতয্ক িদন িতিন মিন্দের িশক্ষা িদেত থাকেলন৷ প্রধান যাজকরা, বয্বস্থার িশক্ষকরা ও
ইহুদী েনতারা তঁােক হতয্া করার উপায় খঁুজেত লাগল৷ 48 িকন্তু তারা েকানভােবই েকান পথ খঁুেজ েপল
না, কারণ সব েলাকই খুব মন িদেয় তঁার কথাগুিল শুনত৷
✡ 19:46: দ্রষ্টবয্ িযশ. 56:7 ✡ 19:46: দ্রষ্টবয্ িযর. 7:11
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20
ইহুদী েনতারা যীশুেক প্রশ্ন করেলন
(মিথ 21:23-27; মাকর্ 11:27-33)

1একিদন যীশু যখন মিন্দের েলাকেদর িশক্ষা িদিচ্ছেলন এবং ঈশ্বেরর সুসমাচার প্রচার করিছেলন, েসই
সময় প্রধান যাজকরা, বয্বস্থার িশক্ষকরা ও ইহুদী েনতারা একেজাট হেয় তঁার কােছ এল৷ 2 তারা তঁােক
প্রশ্ন করল, “েকান ক্ষমতায় তুিম এসব করছ তা আমােদর বল৷ েক েতামােক এই অিধকার িদেয়েছ?”

3 যীশু তােদর বলেলন, “আিমও েতামােদর একটা প্রশ্ন করব৷ 4 বেলা েতা েযাহন বািপ্তস্ম েদবার
অিধকার ঈশ্বেরর কােছ েথেক েপেয়িছেলন না মানুেষর কাছ েথেক?”

5 তারা িনেজেদর মেধয্ আেলাচনা করল, “আমরা যিদ বিল, �ঈশ্বেরর কাছ েথেক,� তাহেল ও বলেব
তাহেল েতামরা তঁােক িবশ্বাস কেরা িন েকন?” 6 িকন্তু আমরা যিদ বিল, “মানুেষর কাছ েথেক,” তাহেল
েলােকরা আমােদর পাথর ছঁুেড় মারেব, কারণ তারা েযাহনেক একজন ভাববাদী বেলই িবশ্বাস কের৷” 7তাই
তারা বলল, “আমরা জািন না৷”

8তখন যীশু তােদর বলেলন, “তাহেলআিমও েতামােদর বলব না, েকান্ অিধকােরআিম এসব করিছ৷”

ঈশ্বর তঁার পুত্রেক পাঠােলন
(মিথ 21:33-46; মাকর্ 12:1-12)

9 যীশু এই দৃষ্টান্তিট েলাকেদর বলেলন, “একজন েলাক একটা দ্রাক্ষা েক্ষত কের তা চাষীেদর কােছ
ইজারা িদেয় েবশ িকছু িদেনর জনয্ িবেদেশ েগল৷ 10ফেলর সময় হেল েস তার একজন কমর্চারীেক েসই
চাষীেদর কােছ পাঠাল, েযন তারা েক্ষেতর ফসেলর িকছু ভাগ েদয়; িকন্তু চাষীরা েসই কমর্চারীেক মারধর
কের খািল হােত তািড়েয় িদল৷ 11 এরপর েস তার আর একজন কমর্চারীেক পাঠাল; িকন্তু তারা তােকও
মারধর করল৷ েসই কমর্চারীর প্রিত তারা জঘনয্ বয্বহার কের তােক শূনয্ হােত িফিরেয় িদল৷ 12 পের েস
তার তৃতীয় কমর্চারীেক পাঠাল, চাষীরা তােকও ক্ষতিবক্ষত কের বার কের িদল৷

13 “তখন েসই দ্রাক্ষা েক্ষেতর মািলক বলল, �আিম এখন িক করব? আিম আমার িপ্রয় পুত্রেক পাঠাব,
হয়েতা তারা তােক মানয্ করেব৷� 14 িকন্তু েসই চাষীরা েসই েছেলেক েদখেত েপেয় িনেজেদর মেধয্
আেলাচনা কের বলল, �এই হেচ্ছ সম্পিত্তর উত্তরািধকারী, এস এেক আমরা খুন কির, তাহেল আমরাই হব
এই সম্পিত্তর মািলক৷� 15 এই বেল তারা তােক দ্রাক্ষা েক্ষেতর বাইের েটেন িনেয় িগেয় হতয্া করল৷

“এখন েসই েক্ষেতর মািলক তােদর প্রিত িক করেব? 16 েস এেস ঐ চাষীেদর েমের েফলেব ও েক্ষত
অনয্ চাষীেদর হােত েদেব৷”
এই কথা শুেন তারা সবাই বলল, “এরকম েযন না হয়!” 17 িকন্তু যীশু তােদর িদেক তািকেয় বলেলন,

“তাহেল এই েয কথা শােস্ত্র েলখা আেছ এর অথর্ িক,

�রাজিমিস্ত্ররা েয পাথরটা বািতল কের িদল, েসটাই হেয় উঠল েকােণর প্রধান পাথর?� গীতসংিহতা
118:22

18 েয েকউ েসই পাথেরর ওপর পড়েব, েস েভেঙ্গ টুকেরা-টুকেরা হেয় যােব, আর যার ওপর েসই পাথর
পড়েব েস েভেঙ্গ গঁুেড়া হেয় যােব৷”

19 প্রধান যাজকরা ও বয্বস্থার িশক্ষকরা েসই সময় েথেকই তঁােক েগ্রপ্তার করার জনয্ উপায় খঁুজেত
লাগল; িকন্তু তারা জনসাধারণেক ভয় পািচ্ছল৷ তারা যীশুেক েগ্রপ্তার করেত চাইিছল কারণ তারা বুঝেত
েপেরিছল েয যীশু তােদর িবরুেদ্ধই ঐ দৃষ্টান্তিট িদেয়িছেলন৷

ইহুদী েনতারা যীশুেক ফঁােদ েফলার েচষ্টা করল
(মিথ 22:15-22; মাকর্ 12:13-17)

20 তাই তারা তঁার ওপর নজর রাখেত কেয়কজন েলাকেক গুপ্তচররূেপ তঁার কােছ পাঠাল৷ যারা ভাল
েলাক েসেজ তঁার কােছ েগল যােত কের যীশুর কথা ধের তঁােক েরামীয় রাজয্পােলর ক্ষমতা ও িবচােরর
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অধীেন তুেল িদেত পাের৷ 21তাই তারা তঁােক একিট কথা িজেজ্ঞস করল, “গুরু, আমরা জািন েয, যা নয্ায়
আপিন েসই কথাই বেলন ও েসই িশক্ষাই েদন; আর আমরা এও জািনেয আপিন কােরার প্রিত পক্ষপাত
কেরন না, িকন্তু ঈশ্বেরর পেথর িবষেয় সতয্ িশক্ষাই েদন৷ 22আচ্ছা, ৈকসরেক কর েদওয়া িক আমােদর
উিচত?”

23 যীশু তােদর চালািক ধের েফেলিছেলন, তাই বলেলন, 24 “আমায় একটা রূেপার টাকা েদখাও৷
এেত কার মূির্ত্ত ও কার নাম আেছ?”
তারা বলল, “ৈকসেরর!”
25 তখন িতিন তােদর বলেলন, “তাহেল ৈকসেরর যা তা ৈকসরেক দাও, আর ঈশ্বেরর যা তা ঈশ্বরেক

দাও৷”
26 সমস্ত েলােকর সামেন যীশু যা বলেলন, তােত তারা তঁার েকান ভুল ধরেত পারল না৷ তঁার েদওয়া

উত্তের তারা িবস্মেয় হতবাক্ হেয় েগল৷

িকছু সদূ্দকীর যীশুেক ফঁােদ েফলার েচষ্টা
(মিথ 22:23-33; মাকর্ 12:18-27)

27 তখন সদূ্দকী সম্প্রদােয়র কেয়কজন েলাক যীশুর কােছ এল৷ এই সদূ্দকীরা বলত, মৃতুয্র পর
পুনরুত্থান বেল িকছু েনই৷ তারা এেস যীশুেক প্রশ্ন করল, 28 “গুরু, েমািশ আমােদর জনয্ িলেখ েরেখ
েগেছন েয িনঃসন্তান অবস্থায় যিদ েকান েলাক তার স্ত্রীেক েরেখ মারা যায়, তেব তার ভাই েসই স্ত্রীেক
িবেয় কের ভাইেয়র হেয় তার বংশ রক্ষা করেব৷ 29এরকম একজন যঁারা সাত ভাই িছল, তােদর প্রথম ভাই
িবেয় করার পর িনঃসন্তান অবস্থায় মারা েগল৷ 30 িদ্বতীয় ভাই তখন েসই িবধবােক িবেয় করল৷ 31এরপর
তৃতীয় ভাই, এইভােব সাত ভাই-ই একজন স্ত্রীেক িবেয় করল আর তারা সকেলই িনঃসন্তান অবস্থায় মারা
েগল৷ 32 পের েসই স্ত্রীও মারা েগল৷ 33 এখন পুনরুত্থােনর সমেয় েস কার স্ত্রী হেব? কারণ সাত জনই
েতা তােক িবেয় কেরিছল?”

34তখন যীশু তােদর বলেলন, “এই যুেগর েলাকরাই িবেয় কের আর তােদর িবেয় েদওয়া হয়৷ 35 িকন্তু
মৃতুয্ েথেক পুনরুিত্থত হেয়আগামী যুেগর েযাগয্ বেল যােদর গনয্ করা হেব, তারা িবেয় করেব না বা তােদর
িবেয় েদওয়াও হেব না৷ 36তারা আর মরেত পাের না, কারণ তারা স্বগর্দূতেদর মেতা, মৃতুয্ েথেক পুনরুিত্থত
হেয়েছ বেল তারা ঈশ্বেরর সন্তান৷ 37 জ্বলন্ত েঝােপর* িবষেয় েযখােন েলখা হেয়েছ, েসখােন েমািশও
েদিখেয়েছন েয মৃেতরা পুনরুিত্থত হয়৷ েসখােন েমািশ প্রভু ঈশ্বরেক �অব্রাহােমর ঈশ্বর, ইসহােকর ঈশ্বর,
ও যােকােবর ঈশ্বর† বেল উেল্লখ কেরেছন৷� 38 ঈশ্বর মৃত েলাকেদর ঈশ্বর নন, িতিন জীিবত েলাকেদরই
ঈশ্বর৷ যারা আগামী যুেগর েযাগয্ েলাক তারা সকেলই ঈশ্বেরর েচােখ জীিবত থােক৷”

39 বয্বস্থার িশক্ষকেদর মেধয্ কেয়কজন বলল, “গুরু, আপিন িঠকই বেলেছন!” 40 এরপর তঁােক
আর িকছু িজেজ্ঞস করার সাহস কােরা হল না৷

খ্রীষ্ট িক দায়ূেদর পুত্র?
(মিথ 22:41-46; মাকর্ 12:35-37)

41 িকন্তু িতিন তােদর বলেলন, “তারা িক কের বেল েয খ্রীষ্ট রাজা দায়ূেদর পুত্র? 42কারণ গীতসংিহতায়
দায়ূদ িনেজই বেলেছন,

�প্রভু আমার প্রভুেক বলেলন,
43 যতিদন না আিম েতামার শত্রুেদর েতামার পাদপীেঠ পিরণত কির,

তুিম আমার ডানিদেক বস৷� গীতসংিহতা 110:1

44 দায়ূদ েতা খ্রীষ্টেক এইভােব �প্রভু� বেল সেম্বাধন করেলন, তাহেল খ্রীষ্ট িকভােব তঁার সন্তান হেলন?”

* 20:37: জ্বলন্ত েঝাপ দ্রষ্টবয্ যাত্রা 3:1-12 † 20:37: আব্রাহাম � ঈশ্বর যাত্রা 3:6 হইেত উদৃ্ধত৷
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বয্বস্থার িশক্ষকেদর প্রিত সতকর্ বাণী
(মিথ 23:1-36; মাকর্ 12:38-40; লূক 11:37-54)

45 সমস্ত েলাক যখন এসব কথা শুনিছল, তখন যীশু তঁার িশষয্েদর বলেলন, 46 “বয্বস্থার িশক্ষকেদর
েথেক সাবধান৷ তারা লম্বা লম্বা েপাশাক পের ঘুের েবড়ােত ও হােট বাজাের েলাকেদর কাছ েথেক সম্মান
েপেত ভালবােস; আর সমাজগৃেহ িবেশষ সম্মােনর স্থােন বসেত ও েভাজসভায় সম্মােনর আসন দখল
করেতও ভালবােস৷ 47তারা একিদেক েলাক েদখােনা লম্বা লম্বা প্রাথর্না কের, অপরিদেক িবধবােদর সবর্স্ব
গ্রাস কের, এেদর ভয়ঙ্কর শািস্ত হেব৷”

21
প্রকৃত দান
(মাকর্ 12:41-44)

1 যীশু তািকেয় েদখেলন, ধনী েলােকরা মিন্দেরর দােনর বােক্স তােদর দান রাখেছ৷ 2 এরই মােঝ
একজন অিত গরীব িবধবা তােত খুব েছাট্ট েছাট্ট তামার মুদ্রা রাখল৷ 3 তখন যীশু বলেলন, “আিম
েতামােদর সিতয্ বলিছ, এই গরীব িবধবা অনয্ আর সকেলর েথেক অেনক েবশী দান করল৷ 4 আিম
একথা বলিছ কারণ অনয্ আর সব েলাক তােদর সম্পিত্তর বাড়িত অংশ ঐ বােক্স েফেল েগল, িকন্তু এই
িবধবার অভাব থাকা সেত্ত্বও জীবন ধারেণর জনয্ তার যা সম্বল িছল, তার সবটাই িদেয় েগল৷”

মিন্দর ধ্বংস
(মিথ 24:1-14; মাকর্ 13:1-13)

5 িশষয্েদর মেধয্ েকউ েকউ েসই মিন্দেরর িবষেয় এই মন্তবয্ করেলন েয, “সুন্দর সুন্দর পাথর িদেয়
ও ঈশ্বেরর উেদ্দেশয্ িবিভন্ন দােনর িজিনস িদেয় এই মিন্দরেক েকমন সাজােনা হেয়েছ!”

6 যীশু তঁােদর বলেলন, “এই েয সব িজিনস েতামরা েদখছ, সময় আসেব যখন এর একটা পাথর আর
একটার ওপর থাকেব না, সব েভেঙ্গ েফলা হেব৷”

7 িশষয্রা তখন যীশুেক িজেজ্ঞস করেলন, “গুরু এসব কখন ঘটেব? এবং িক িচহ্ন েদেখ েবাঝা যােব
এসব ঘটবার সময় এেস েগেছ?”

8 যীশু বলেলন, “সাবধান! েকউ েযন েতামােদর না েভালায়, কারণ অেনেকই আমার নাম ধারণ কের
আসেব আর বলেব, �আিমই িতিন� আর তারা বলেব, �সময় ঘিনেয় এেসেছ৷� তােদর অনুসারীহেয়া না!
9 েতামরা যখন যুদ্ধ ও িবেদ্রােহর কথা শুনেত পােব, তােত ভয় েপও না, কারণ প্রথেম িনশ্চয়ই এসব হেব;
িকন্তু তখনও েশষ সময় আসেত থাকেব!”

10 এরপর িতিন তােদর বলেলন, “এক জািত আর এক জািতর িবরুেদ্ধ, এক রাজয্ আর এক রােজয্র
িবরুেদ্ধ দঁাড়ােব৷ 11 মহা ভূিমকম্প হেব, িবিভন্ন জায়গায় দুির্ভক্ষ ও মহামারী েদখা েদেব; আর আকােশর
বুেক ভযাবহ ঘটনা ও মহত্ িচহ্ন েদখেত পােব৷

12 “িকন্তু এসব ঘটনা ঘটার আেগ, তারা েতামােদর েগ্রপ্তার করেব, েতামােদর প্রিত িনযর্াতন করেব৷
তারা িবচােরর জনয্ েতামােদর সমাজ-গৃেহ সঁেপ েদেব ও েতামােদর কারাগাের ভরেব৷ আমারই কারেণ
তারা েতামােদর রাজােদর ও রাজয্পালেদর সামেন েটেন িনেয় যােব৷ 13তােত আমার িবষেয় সাক্ষয্ েদবার
জনয্ েতামরা সুেযাগ পােব৷ 14 েতামরা মেনর িদক েথেক ৈতরী েথেকা; আত্মপক্ষ সমথর্ন করেত তখন
িক বলেব, িক জবাবিদিহ করেব তার জনয্ িচন্তা কেরা না৷ 15 কারণ েসই সময় আিম েতামােদর বুিদ্ধ
েদব, েতামােদর মুেখ এমন কথা েজাগাব েয েতামােদর িবপক্ষরা তা অস্বীকার করেত পারেব না আবার
তার প্রিতেরাধও করেত পারেব না৷ 16 িকন্তু েতামােদর আপন বাবা-মা ভাই ও আত্মীয় বনু্ধরাই েতামােদর
প্রিত িবশ্বাসঘাতকতা কের েতামােদর ধিরেয় েদেব; এমন িক েতামােদর কাউেক কাউেক েমেরও েফলেব৷
17 আমারই কারেণ েতামরা সকেলর কােছ ঘৃণার পাত্র হেব৷ 18 িকন্তু েতামােদর মাথায় একটা চুলও নষ্ট
হেব না৷ 19 েতামরা যিদ িবশ্বােস িস্থর থাক, তেবই েতামােদর প্রাণ রক্ষা পােব৷

েজরুশােলেমর ধ্বংেসর িদন
(মিথ 24:15-21; মাকর্ 13:14-19)



লূক 21:20 1525 লূক 22:4

20 “েতামরা যখন েদখেব েয ৈসনয্সামন্তরা েজরুশােলমেক চারপাশ েথেক িঘের ধেরেছ, তখন বুঝেব
েয তার ধ্বংেসর সময় ঘিনেয় এেসেছ৷ 21 তখন যারা িযহূিদযায় থাকেব তারা েযন পািলেয় যায়৷ যঁারা
েজরুশােলেম থাকেব তারা েযন অবশয্ই নগর েছেড় পালায়; আর যঁারা গ্রােম থাকেব তারা েযন নগের না
আেস৷ 22কারণ এই িদনগুেলা হেচ্ছ শািস্তর িদন, যা শােস্ত্রর বাণী অনুসাের পূণর্ হেব৷ 23ঐ িদনগুেলােত
যােদর প্রসবকাল ঘিনেয় এেসেছ ও যােদর েকােল দুেধর বাচ্চা আেছ, েসই সব স্ত্রীেলাকেদর ভয়ঙ্কর
দুদর্ শা হেব৷ আিম একথা বলিছ কারণ েদেশ মহাসংকট আসেছ ও এই েলাকেদর ওপর ঈশ্বেরর েক্রাধ
েনেম আসেছ৷ 24 তরবািরর আঘােত তারা মারা পড়েব, আর তােদর বন্দী কের সকল জািতর কােছ িনেয়
যাওযা হেব৷ যতিদন না অইহুদীেদর িনরুিপত সময় পূণর্ হেচ্ছ, েজরুশােলম অইহুদীেদর দ্বারা অবজ্ঞা ভের
পদদিলত হেব৷

ভয় কেরা না
(মিথ 24:29-31; মাকর্ 13:24-27)

25 “তখন চঁাদ, সূযর্য্ ও তারাগুিলেত অেনক িবস্ময়কর িজিনস েদখা যােব৷ পৃিথবীেত সমস্ত জািত
হতাশায় ভুগেব৷ তারা সমুদ্র গজর্ ন শুেন ও প্রচণ্ড েঢউ েদেখ ভেয় িবহ্বল হেয় পড়েব৷ 26 পৃিথবীেত েয
ভয়ঙ্কর অবস্থা আসেছ তার কথা েভেব ভেযেত েলােক অজ্ঞান হেয় যােব, কারণ আকােশর সব শিক্তগুিল
ওেলাট-পালট হেয় যােব৷ 27 এর পরই তারা মহাপরাক্রেম ও মিহমামিণ্ডত হেয় মানবপুত্রেক েমেঘর মেধয্
আসেত েদখেব৷ 28এসব ঘটনা ঘটেত েদখেল মাথা তুেল উেঠ দঁািড়ও, কারণ েজেনা েয তখন েতামােদর
মুিক্ত আসেছ!”

আমার বাকয্ িচরজীিব
(মিথ 24:32-35; মাকর্ 13:28-31)

29 এরপর যীশু তােদর একিট দৃষ্টান্ত িদেলন, “ডুমুর গাছ ও অনয্ানয্ গােছর িদেক েদখ৷ 30 েয মুহূেতর্
তােদর নতুন পাতা গজায়, তা েদেখ েতামরা বুঝেত পার েয গ্রীষ্মকাল এেস পড়ল বেল৷ 31 িঠক েসই
রকম এই সব ঘটেত েদখেল েতামরা বুঝেব েয ঈশ্বেরর রাজয্ এেস পেড়েছ৷

32 “আিম েতামােদর সিতয্ বলিছ, যতক্ষণ না এসব ঘটেছ, এই বংশ েলাপ পােব না৷ 33 আকাশ ও
পৃিথবী েলাপ পােব, িকন্তু আমার বাকয্ কখনও েলাপ পােব না৷

সবর্দাই প্রস্তুত েথেকা
34“েতামরা সতকর্ েথেকা৷ উচৃ্ছঙ্খলআেমাদ-প্রেমােদ, মৎততায়,জাগিতকভাবনা িচন্তায় েতামােদর মন

েযন আচ্ছন্ন না হেয় পেড়, আর েসই িদন হঠাৎ ফঁােদর মেতা েতামােদর ওপর এেস না পেড়৷ 35 বাস্তিবক,
পৃিথবীর সব েলােকর জনয্ই েসই িদন আসেব৷ 36 তাই সব সময় সজাগ েথেকা, আর প্রাথর্না কেরা েযন
যাই ঘটুক না েকন তা কািটেয় উঠবার ও মানবপুেত্রর সামেন দঁাড়াবার শিক্ত েতামােদর থােক৷”

37 িতিন মিন্দেরর মেধয্ প্রিতিদন িশক্ষা িদেতন িকন্তু সন্ধয্া হেল রােত থাকার জনয্ ৈজতুন পবর্েত চেল
েযেতন৷ 38 প্রিতিদন খুব েভাের উেঠ েলােকরা তঁার কথা েশানার জনয্ মিন্দের েযত৷

22
ইহুদী েনতারা যীশুেক হতয্া করেত চাইল
(মিথ 26:1-5, 14-16; মাকর্ 14:1-2, 10-11; েযাহন 11:45-53)

1 েসই সময় খািমরিবহীন রুিটর পবর্ এিগেয় এেলা, এই পবর্েক িনস্তারপবর্ বলা হত৷ 2 এিদেক প্রধান
যাজকরা ও বয্বস্থার িশক্ষকরা যীশুেক হতয্া করার উপায় খঁুজেত লাগল, কারণ তারা েলাকেদর ভয় করত৷

যীশুর িবরুেদ্ধ িযহূদার ষড়যন্ত্র
(মিথ 26:14-16; মাকর্ 14:10-11)

3 এই সময় িযহূদা, েয িছল বােরা জন েপ্রিরেতর মেধয্ একজন, যােক িযহূদা ঈষ্কিরেয়াতীয় বলা হত
তার অন্তের শয়তান ঢুকল৷ 4 িযহূদা েকমন কের যীশুেক ধিরেয় েদেব েস িবষেয় পরামশর্ করেত প্রধান
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যাজকেদর ও মিন্দেরর রক্ষীবািহনীর পদস্থ কমর্চারীেদর কােছ েগল৷ 5 তারা িযহূদার কথা শুেন খুবই খুশী
হেয় তােক এর জনয্ টাকা িদেত রাজী হল৷ 6 িযহূদাও সম্মত হেয় যখন েলােকর ভীড় থাকেব না েসই সময়
যীশুেক ধিরেয় েদবার সুেযাগ খঁুজেত লাগল৷

িনস্তারপেবর্র েভােজর আেয়াজন
(মিথ 26:17-25; মাকর্ 14:12-21; েযাহন 13:21-30)

7 এরপর খািমরিবহীন রুিটর িদন এল, েয িদেন িনস্তারপেবর্র েমষ বিল িদেত হত৷ 8 তাই যীশু িপতর
ও েযাহনেক বলেলন, “যাও, আমােদর জনয্ িনস্তারপেবর্র েভাজ প্রস্তুত কর, েযন আমরা তা িগেয় েখেত
পাির৷”

9 তঁারা যীশুেক িজেজ্ঞস করেলন, “আপিন েকাথায় চান, আমরা েকাথায় তা প্রস্তুত করব?”
10যীশু তঁােদর বলেলন, “েশান! েতামরা শহের েঢাকার মুেখই েদখেত পােব একজন েলাক এক কলসী

জল িনেয় যােচ্ছ৷ তার েপছেন েপছেন িগেয় েস েয বািড়েত ঢুকেব, 11 েসই বািড়র মািলকেক বলেব,
�গুরু বেলেছন, আপনার েসই অিতিথঘর েকানটা, েযখােন আিম আমার িশষয্েদর সেঙ্গ িনস্তারপেবর্র
েভাজ েখেত পাির৷� 12 তখন েসই েলাকিট েতামােদর ওপর তলার একিট বড় সাজােনা ঘর েদিখেয়
েদেব৷ েতামরা েসখােনই আেয়াজন কেরা৷”

13 যীশু েযমন বেলিছেলন, তঁারা িগেয় েসরকমই েদখেত েপেলন আর িনস্তারপেবর্র েভাজ প্রস্তুত
করেলন৷

প্রভুর েভাজ
(মিথ 26:26-30; মাকর্ 14:22-26; 1 কিরন্থীয় 11:23-25)

14 তারপর সময় হেল যীশু তঁার েপ্রিরতেদর সেঙ্গ িগেয় িনস্তারপেবর্র েভাজ েখেত এেলন৷ 15 িতিন
তঁােদর বলেলন, “আমার কষ্টেভােগর আেগ েতামােদর সেঙ্গ এই িনস্তারপেবর্র েভাজ েখেত আিম খুবই
ইচ্ছা কেরিছ৷ 16 কারণ আিম েতামােদর বলিছ, যতিদন না ঈশ্বেরর রােজয্ এর প্রকৃত উেদ্দশয্ পূণর্ হয়
ততিদন পযর্ন্ত আিম এই েভাজ আর খােবা না৷”

17 এরপর িতিন দ্রাক্ষারেসর েপয়ালা হােত িনেয় ঈশ্বরেক ধনয্বাদ িদেয় বলেলন, “এই নাও, িনেজেদর
মেধয্ এটা ভাগ কের নাও৷ 18 কারণ আিম েতামােদর বলিছ, ঈশ্বেরর রাজয্ না আসা পযর্ন্ত আিম আর
দ্রাক্ষারস পান করব না৷”

19 এরপর িতিন রুিট িনেয় ধনয্বাদ িদেয় তা খণ্ড খণ্ড করেলন, আর তা েপ্রিরতেদর িদেয় বলেলন,
“এ আমার শরীর, যা েতামােদর জনয্ েদওয়া হল৷ আমার স্মরনােথর্ েতামরা এটা কেরা৷” 20 খাবার পর
েসইভােব দ্রাক্ষারেসর েপয়ালা িনেয় বলেলন, “আমার রেক্তর মাধয্েম মানুেষর জনয্ ঈশ্বেরর েদওয়া েয
নতুন িনয়ম শুরু হল, এই পানপাত্রিট তারই িচহ্ন; এই রক্ত েতামােদর সকেলর জনয্ পািতত হল৷”

েক যীশুর িবরুেদ্ধ যােব?
21 “িকন্তু েদখ! েয আমােক ধিরেয় েদেব তার হাত আমার সেঙ্গ এই েটিবেলর ওপেরই আেছ৷ 22কারণ

েযমন িনধর্ািরত হেয়েছ েসই অনুসােরই মানবপুত্রেক মরেত হেব, িকন্তু িধক্ েসই েলাকেক েয তঁােক ধিরেয়
েদেব৷”

23 তঁারা িনেজেদর মেধয্ তখন এেক অপরেক িজেজ্ঞস করেত লাগেলন, “আমােদর মেধয্ েক এমন
েলাক হেত পাের, েয এই কাজ করেব?”

দােসর মেতা হও
24 েসই সময় তঁােদর মেধয্ কােক সব েথেক বড় বলা হেব, এই িনেয় তকর্ শুরু হল৷ 25 িকন্তু যীশু তােদর

বলেলন, “অইহুদীেদর মেধয্ই রাজারা তােদর প্রজােদর ওপের কতৃর্ ত্ত্ব কের, আর যারা তােদর শাসন কের
থােক তােদরই আবার �উপকারক� বলা হয়৷ 26 িকন্তু েতামােদর মেধয্ এমনিট হওয়া উিচত নয়৷ েতামােদর
মেধয্ েয সব েথেক বড় েস েহাক্ সবার েচেয় েছাটর মেতা আর েয েনতা েস েহাক্ দােসর মেতা৷ 27 েক
প্রধান, েয েখেত আেস, না েয পিরেবশন কের? েয েখেত আেস, েসই নয় িক? িকন্তু আিম েতামােদর
মেধয্ দােসর মেতা আিছ৷

28 “আমার পরীক্ষার সময় েতামরাই েতা আমার পােশ দঁািড়েয়ছ৷ 29 তাই আমার িপতা েযমন আমার
রাজত্ব করার ক্ষমতা িদেয়েছন, েতমিন আিমও েতামােদর েসই ক্ষমতা দান করিছ৷ 30 েযন আমার রােজয্
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েতামরা আমার সেঙ্গ পান আহার করেত পার, আর েতামরা িসংহাসেন বেস ইস্রােয়েলর বােরা বংেশর
িবচার করেব৷

িবশ্বাস হািরও না
(মিথ 26:31-35; মাকর্ 14:27-31; েযাহন 13:36-38)

31 “িশেমান, িশেমান, শয়তান গেমর মেতা েচেল বার করবার জনয্ েতামােদর সকলেক েচেয়েছ৷
32 িকন্তু িশেমান, আিম েতামার জনয্ প্রাথর্না করিছ, েযন েতামার িবশ্বােস ভাঙ্গন না ধের; আর তুিম যখন
আবার পেথ িফের আসেব তখন েতামার ভাইেদর িবশ্বােস শিক্তশালী কের তুেলা৷”

33 িকন্তু িপতর বলেলন, “প্রভু, আিম আপনার সেঙ্গ কারাগাের েযেত, এমনিক মরেতও প্রস্তুত৷”
34যীশু বলেলন, “িপতরআিম েতামায় বলিছ,আজরােত েমারগ ডাকারআেগই তুিম িতনবার অস্বীকার

কের বলেব েয তুিম আমায় েচন না৷”

কেষ্টর জনয্ প্রস্তুত হও
35 এরপর যীশু তঁার েপ্রিরতেদর বলেলন, “আিম যখন টাকার থিল, ঝুিল ও জুেতা ছাড়াই েতামােদর

প্রচাের পািঠেয়িছলাম তখন িক েতামােদর েকান িকছুর অভাব হেয়িছল?”
তঁারা বলেলন, “না, িকছুেতই অভাব হয় িন৷”
36 যীশু তঁােদর বলেলন, “িকন্তু এখন বলিছ, যার টাকার থিল বা ঝুিল আেছ েস তা িনেয় যাক; আর

যার কােছ তেলায়ার েনই েস তার েপাশাক িবিক্র কের একটা তেলায়ার িকনুক৷ 37কারণ আিম েতামােদর
বলিছ:

�িতিন েদাষীেদর একজন বেল গনয্ হেবন৷� িযশাইয় 53:12

শােস্ত্রর এই েয কথা তা অবশয্ই আমােত পূণর্ হেব: হঁয্া, আমার িবষেয় এই েয কথা েলখা আেছ তা পূণর্
হেত চেলেছ৷”

38 তঁারা বলেলন, “প্রভু, েদখুন দুিট তেলায়ার আেছ!”
িতিন তঁােদর বলেলন, “থাক, এই যেথষ্ট৷”

যীশু েপ্রিরতেদর প্রাথর্না করেত বলেলন
(মিথ 26:36-46; মাকর্ 14:32-42)

39-40 এরপর িতিন তঁার িনয়ম অনুসাের ৈজতুন পবর্তমালায় চেল েগেলন৷ িশষয্রা তঁার েপছন েপছেন
চলেলন৷ েসই জায়গায় েপৗেঁছ িতিন তঁােদর বলেলন, “প্রাথর্না কর েযন েতামরা প্রেলাভেন না পড়৷”

41 পের িতিন িশষয্েদর েথেক িকছুটা দূের িগেয় হঁাটু েগেড় প্রাথর্না করেত লাগেলন৷ 42 িতিন বলেলন,
“িপতা যিদ েতামার ইচ্ছা হয় তেব এই পানপাত্র আমার কাছ েথেক সিরেয় নাও৷ হঁয্া, তবুও আমার ইচ্ছা
নয়, েতামার ইচ্ছাই পূণর্ েহাক্◌্!” 43 এরপর স্বগর্ েথেক একজন স্বগর্দূত এেস তঁােক শিক্ত েজাগােলন৷
44 িনদারুণ মানিসক যন্ত্রণার সেঙ্গ যীশু আরও আকুলভােব প্রাথর্না করেত লাগেলন৷ েসই সময় তঁার গা
িদেয় রেক্তর বড় বড় েফঁাটার মেতা ঘাম ঝের পড়িছল৷ 45 প্রাথর্না েথেক উেঠ িতিন িশষয্েদর কােছ এেস
েদখেলন, মেনর দুঃেখ অবসন্ন হেয় তারা সকেল ঘুিমেয় পেড়েছন৷ 46 িতিন তঁােদর বলেলন, “েতামরা
ঘুমাচ্ছ েকন? ওঠ, প্রাথর্না কর েযন প্রেলাভেন না পড়৷”

যীশু বন্দী হেলন
(মিথ 26:47-56; মাকর্ 14:43-50; েযাহন 18:3-11)

47 িতিন তখনও কথা বলেছন, েসই সময় িযহূদার েনতৃেত্ব একদল েলাক েসখােন এেস হািজর হল৷
িযহূদা চুমু িদেয় অিভবাদন করার জনয্ যীশুর িদেক এিগেয় েগল৷
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48 যীশু তােক বলেলন, “িযহূদা তুিম িক চুমু িদেয় মানবপুত্রেক ধিরেয় েদেব?” 49 যীশুর চারপােশ
যঁারা িছেলন, তঁারা তখন বুঝেত পারেলন িক ঘটেত চেলেছ৷ তঁারা বলেলন, “প্রভু, আমরা িক তেলায়ার
িনেয় ওেদর আক্রমণ করব?” 50 তঁােদর মেধয্ একজন মহাযাজেকর চাকেরর ডান কান েকেট েফলেলন৷

51 এই েদেখ যীশু বলেলন, “থােমা! খুব হেয়েছ৷” আর িতিন েসই চাকেরর কান স্পশর্ কের তােক
সুস্থ করেলন৷

52এরপর যীশু, যঁারা তঁােক ধরেত এেসিছল, েসই প্রধান যাজক, মিন্দর রক্ষী বািহনীর পদস্থ কমর্চারীেদর
ও ইহুদী সমাজপিতেদর উেদ্দেশয্ বলেলন, “ডাকাত ধরেত েলােক েযমন বার হয় েতামরাও িক েসরকম
েছারা ও লািঠ িনেয় আমােক ধরেত এেসছ? 53প্রেতয্ক িদনই েতা আিম েতামােদর মােঝ মিন্দেরই িছলাম,
তখন েতা েতামরা আমায় স্পশর্ কর িন! িকন্তু এই েতামােদর সময়, অন্ধকােরর রাজেত্বর এই েতা সময়৷”

যীশুেক স্বীকার করেত িপতেরর ভয়
(মিথ 26:57-58, 69-75; মাকর্ 14:53-54, 66-72; েযাহন 18:12-18, 25-27)

54 তারা তঁােক েগ্রপ্তার কের মহাযাজেকর বািড়েত িনেয় চলল৷ িপতর িকন্তু দূরত্ব বজায় েরেখ তােদর
েপছেন েপছেন চলেলন৷ 55 মহাযাজেকর বািড়র উেঠােনর মাঝখােন েলােকরা আগুন েজ্বেল তার
চারপােশ বসল, িপতরও তােদর সেঙ্গ বসেলন৷ 56 একজন চাকরাণী েদখল েয িপতর েসই আগুেনর
ধাের বেসেছন৷ েস িপতরেক খুব ভালভােব েদেখ িনেয় বলল, “আের, এই েলাকটাও েতা ওর সঙ্গী
িছল!”

57 িকন্তু িপতর অস্বীকার কের বলেলন, “এই েমেয়, আিম ওঁেক িচিন না৷” 58 এর িকছুক্ষণ পের আর
একজন িপতরেক েদেখ বলল, “আের, তুিমও েতা ওেদরই দেলর একজন!”
িকন্তু িপতর বলেলন, “না, মশায়, আিম নই৷”
59 এর প্রায় একঘন্টা পের আর একজন েবশ েজার িদেয় বলল, “িনঃসেন্দেহ এ েলাকটা ওরই সঙ্গী

িছল, কারণ এ েতা একজন গালীলীয়!”
60 িকন্তু িপতর বলেলন, “মশায়, আিম িকছুই বুঝেত পারিছ না, আপিন িক বলেছন৷”
িপতেরর কথা েশষ না হেতই একটা েমারগ েডেক উঠল৷ 61 তখন প্রভু মুখ িফিরেয় িপতেরর িদেক

তাকােলন, আর প্রভুর কথা িপতেরর মেন পেড় েগল, প্রভু বেলিছেলন, “আজ রােত েমারগ ডাকার
আেগ, তুিম আমােক িতনবার অস্বীকার করেব৷” 62 তখন িতিন বাইের িগেয় কান্নায় েভেঙ্গ পড়েলন৷

েলােকরা যীশুেক উপহাস করল
(মিথ 26:67-68; মাকর্ 14:65)

63 যারা যীশুেক পাহারা িদিচ্ছল, তারা এই সময় তঁােক িবদ্রূপ করেত ও মারেত শুরু করল৷ 64 তারা
যীশুর েচাখ েবঁেধ িদেয় তঁােক িজেজ্ঞস করেত লাগল, “ভাববাণী বল েদিখ, েক েতােক মারল!” 65 তঁােক
অপমান করার জনয্ তারা অেনক কথা বলল৷

ইহুদী েনতােদর সামেন যীশু
(মিথ 26:59-66; মাকর্ 14:55-64; েযাহন 18:19-24)

66 িদন শুরু হেল প্রবীন েনতারা, প্রধান যাজরা, বয্বস্থার িশক্ষকরা সকেল িমেল সভা ডাকল আর েসই
সভায় তারা যীশুেক হািজর করল৷ 67 তারা বলল, “তুিম যিদ খ্রীষ্ট হও, তেব আমােদর বল!”
যীশু তােদর বলেলন, “আিম যিদ বিল, েতামরা আমার কথায় িবশ্বাস করেব না: 68 আর আিম যিদ

েতামােদর িকছু িজেজ্ঞস কির, েতামরা তার জবাব েদেব না৷ 69 িকন্তু মানবপুত্র এখন েথেক সবর্শিক্তমান
ঈশ্বেরর ডানিদেক বেস থাকেবন৷”

70 তখন তারা সকেল বলল, “তাহেল তুিম ঈশ্বেরর পুত্র?” িতিন জবাব িদেলন, “েতামরা িঠকই বেলছ
েয আিম েসই৷”

71 তারা বলল, “আমােদর আর অনয্ সােক্ষয্র িক দরকার? আমরা েতা ওর িনেজর মুেখর কথাই
শুনলাম৷”
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23
রাজয্পাল পীলাত যীশুেক প্রশ্ন করেলন
(মিথ 27:1-2, 11-14; মাকর্ 15:1-5; েযাহন 18:28-38)

1এরপর তারা সকেল উেঠ প্রভু যীশুেক িনেয় পীলােতর কােছ েগল৷ 2আরতারা তঁার িবরুেদ্ধঅিভেযাগ
কের বলল, “আমরা েদেখিছ, েলাকটা আমােদর জািতেক িবপেথ িনেয় যােচ্ছ৷ এ ৈকসরেক কর িদেত
বারণ কের আর বেল, েস িনেজই খ্রীষ্ট, একজন রাজা৷”

3 তখন পীলাত যীশুেক িজেজ্ঞস করেলন, “তুিম িক ইহুদীেদর রাজা?”
যীশু তঁােক বলেলন, “তুিম িনেজই েস কথা বলেল৷”
4 এরপর পীলাত প্রধান যাজক ও েলাকেদর উেদ্দেশয্ বলেলন, “এই েলােকর িবরুেদ্ধ েকান েদাষই

আিম খঁুেজ পািচ্ছ না৷”
5 িকন্তু তারা েজদ ধের বলেত লাগল, “এই েলাকিট িযহূদার সমস্ত জায়গায় িশক্ষা িদেয় েলাকেদর

েক্ষিপেয় তুলেছ৷ গালীল েথেক শুরু কের এখন েস এখােন এেসেছ৷”

পীলাত যীশুেক েহেরােদর কােছ পাঠােলন
6 এই কথা শুেন পীলাত জানেত চাইেলন যীশু গালীেলর েলাক িকনা? 7 িতিন যখন জানেত পারেলন

েয েহেরােদর শাসনাধীেন েয অঞ্চল আেছ যীশু েসখানকার েলাক, তখন িতিন যীশুেক েহেরােদর কােছ
পািঠেয় িদেলন, কারণ েহেরাদ তখন েজরুশােলেমই িছেলন৷

8 রাজা েহেরাদ যীশুেক েদেখ খুবই খুশী হেলন, কারণ িতিন অেনকিদন েথেকই তঁােক েদখেত
চাইিছেলন৷ তঁার িবষেয় েহেরাদ অেনক কথাই শুেনিছেলন এবং আশা কেরিছেলন েয যীশু েকান
অেলৗিকক কাজ কের তঁােক েদখােবন৷ 9 িতিন যীশুেক অেনক প্রশ্ন করেলন; িকন্তু যীশু তােক েকান
উত্তরই িদেলন না৷ 10 প্রধান যাজকরা ও বয্বস্থার িশক্ষকরা েসখােন দঁািড়েয় প্রবলভােব যীশুর িবরুেদ্ধ
েদাষােরাপ করেত লাগল৷ 11 েহেরাদ তার ৈসনয্েদর িনেয় যীশুেক নানাভােব অপমান ও উপহাস করেলন৷
পের একটা সুন্দর আলখাল্লা পিরেয় তঁােক আবার পীলােতর কােছ পািঠেয় িদেলন৷ 12 এর আেগ পীলাত
ও েহেরাদ পরস্পর শত্রু িছেলন; িকন্তু ঐ িদন তঁারা পরস্পর আবার বনু্ধ হেয় েগেলন৷

যীশুর মৃতুয্ অবধািরত
(মিথ 27:15-26; মাকর্ 15:6-15; েযাহন 18:39-19:16)

13 পীলাত প্রধান যাজকেদর ও ইহুদী েনতােদর েডেক বলেলন, 14 “েতামরা আমার কােছ এই
েলাকিটেক িনেয় এেস বলছ েয এ েলাকেদর িবপেথ চািলত করেছ৷ েতামােদর সামেনই আিম ভালভােব
এেক েজরা কের েদখলাম; আর েতামরা এর িবরুেদ্ধ েয অিভেযাগ করছ তার েকান প্রমাণই েপলাম না, েস
িনেদর্ াষ৷ 15এমন িক রাজা েহেরাদও পান িন, তাই িতিন এেক আবার আমােদর কােছ েফরত পািঠেয়েছন৷
আর েদখ, মৃতুয্দেণ্ডর েযাগয্ েকান কাজই এ কের িন৷ 16 তাই এেক আিম আচ্ছা কের চাবুক েমের েছেড়
েদব৷” 17 *

18 িকন্তু তারা সকেল এক সেঙ্গ িচৎকার কের বেল উঠল, “এই েলাকটােক দূর কর! আমােদর জনয্
বারাব্বােক েছেড় দাও!” 19শহেরর মেধয্ গণ্ডেগাল বানােনা ও হতয্ার অপরােধ বারাব্বােক কারাবন্দী করা
হেয়িছল৷

20 পীলাত যীশুেক েছেড় িদেত চাইেলন, তাই িতিন আবার েলাকেদর েবাঝােত েচষ্টা করেলন৷ 21 িকন্তু
তারা িচৎকার কেরই চলল, “ওেক কু্রেশ দাও, কু্রেশ দাও৷”

22 পীলাত তৃতীয় বার তােদর বলেলন, “েকন? এই েলাক িক অপরাধ কেরেছ? মৃতুয্দণ্ড েদবার মেতা
েকান েদাষই েতা এর আিম েদখিছ না, তাই এেক আিম চাবুক েমের েছেড় েদব৷”

23 িকন্তু তারা প্রচণ্ড িচৎকার কেরই চলল, তঁােক েযন কু্রেশ েদওয়া হয়, এই দািবেত তারা অনড় থাকল৷
আর েশষ পযর্ন্ত তােদর িচৎকােররই জয় হল৷ 24পীলাত তােদর অনুেরাধ রক্ষা করেবন বেল িঠক করেলন৷
25 যােক িবেদ্রাহ ও খুেনর অপরােধ কারাগাের রাখা হেয়িছল তােকই িতিন মুিক্ত িদেলন, আর যীশুেক
তােদর হােত তুেল িদেলন েযন তােক িনেয় তারা যা চায় তা করেত পাের৷
* 23:17: লূেকর েকান েকান গ্রীক প্রিতিলিপেত পদ 17 যুক্ত করা হেয়েছ: “প্রিত বছর িনস্তারপেবর্র িদন পীলাত েলাকেদর উেদ্দেশয্
কারাগার েথেক একজনেক মুিক্ত িদেতন৷”
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যীশুেক কু্রেশ িবদ্ধ করা হল
(মিথ 27:32-44; মাকর্ 15:21-32; েযাহন 19:17-19)

26 তারা যখন যীশুেক িনেয় যািচ্ছল তখন কুরীশীর শহেরর িশেমান নােম একজন েলাকেক ৈসনয্রা
ধরল, েস তখন মাঠ েথেক আসিছল৷ তারা েসই কু্রশটা তার ঘােড় চািপেয় যীশুর েপছেন েপছেন েসটা
বেয় িনেয় েযেত তােক বাধয্ করল৷

27 এক িবরাট জনতা তার েপছেন েপছেন যািচ্ছল, তােদর মেধয্ িকছু স্ত্রীেলাকও িছল যঁারা যীশুর জনয্
কান্নাকািট ও হা-হুতাশ করেত করেত যািচ্ছল৷ 28 যীশু তােদর িদেক িফের বলেলন, “েহ েজরুশােলেমর
েমেয়রা, েতামরা আমার জনয্ েকঁেদা না, বরং িনেজেদর জনয্ ও েতামােদর সন্তানেদর জনয্ কঁাদ৷ 29কারণ
এমন িদন আসেছ যখন েলােক বলেব, �বন্ধয্া স্ত্রীেলােকরাই ধনয্! আর ধনয্ েসই সব গভর্ যা কখনও সন্তান
প্রসব কের িন, ধনয্ েসই সব স্তন যা কখনও িশশুেদব পান করায় িন৷� 30 েসই সময় েলােক পবর্তেক
বলেব, �আমােদর ওপের পড়!�✡ তারা েছাট েছাট পাহাড়েক বলেব, �আমােদর চাপা দাও!� 31 কারণ
গাছ সবুজ থাকেতই যিদ েলােক এরকম কের, তেব গাছ যখন শুিকেয় যােব তখন িক করেব?”

32 দুজন অপরাধীেক তঁার সেঙ্গ মৃতুয্দণ্ড েদওয়ার জনয্ িনেয় যাওযা হিচ্ছল৷ 33 তারা “মাথার খুিল”
নােম একটা জায়গায় এেস েপৗছঁাল, েসখােন ঐ দুজন অপরাধীর সেঙ্গ তারা যীশুেক কু্রেশ িবদ্ধ করল৷
তারা একজনেক তঁার বঁািদেক, আর অনয্জনেক তঁার ডানিদেক কু্রেশ টািঙেয় িদল৷

34 তখন যীশু বলেলন, “িপতা, এেদর ক্ষমা কর, কারণ এরা েয িক করেছ তা জােন না৷”
তারা পাশার ঘঁুিট েচেল গুিলবঁাট কের িনেজেদর মেধয্ তঁার েপাশাকগুিল ভাগ কের িনল৷ 35 েলােকরা

েসখােন দঁািড়েয় দঁািড়েয় এই দৃশয্ েদখিছল, ইহুদী েনতারা বয্ঙ্গ কের তঁােক বলেত লাগল, “ওেতা অনয্েদর
বঁাচােতা৷ ও যিদ ঈশ্বেরর মেনানীত েসই খ্রীষ্ট হয় তেব এখন িনেজেক বঁাচাক েদিখ!”

36 ৈসনয্রা তঁার কােছ এিগেয় এেস তঁােক উপহাস করেত লাগল৷ তারা পান করার িসরকা এিগেয় িদেয়
যীশুেক বলল, 37 “তুই যিদ ইহুদীেদর রাজা, তেব িনেজেক বঁাচা েদিখ!” 38 (তারা একটা ফলেক “এ
ইহুদীেদর রাজা ” িলেখ যীশুর কু্রেশর ওপর তা লটেক িদল৷)

39 তঁার দুপােশ যঁারা কু্রেশর ওপর ঝুলিছল, তােদর মেধয্ একজন তঁােক িবদ্রূপ কের বলল, “তুিম না
খ্রীষ্ট? আমােদর ও িনেজেক বঁাচাও েদিখ!”

40 িকন্তু অনয্ জন তােক ধমক িদেয় বলল, “তুিম িক ঈশ্বরেক ভয় কর না? তুিম েতা একই রকম শািস্ত
পাচ্ছ৷ 41 আমরা েয শািস্ত পািচ্ছ তা নয্ায়, কারণ আমরা যা কেরিছ তার েযাগয্ শািস্তই পািচ্ছ; িকন্তু ইিন
েতা েকান অনয্ায় কেরন িন৷” 42 এরপর েস বলল, “যীশু আপিন যখন আপনার রােজয্ আসেবন তখন
আমার কথা মেন রাখেবন৷”

43 যীশু তােক বলেলন, “আিম েতামায় সিতয্ বলিছ, তুিম আজেকই আমার সেঙ্গ পরমেদেশ উপিস্থত
হেব৷”

যীশুর মৃতুয্বরণ
(মিথ 27:45-56; মাকর্ 15:33-41; েযাহন 19:28-30)

44 তখন েবলা প্রায় বােরাটা; আর েসই সময় েথেক িতনটা পযর্ন্ত সমস্ত েদশ অন্ধকাের েছেয় েগল৷
45 েসই সময় সূেযর্র আেলা েদখা েগল না; আর মিন্দেরর মেধয্ ভারী পদর্ াটা মাঝখােন েথেক িচের দুভাগ
হেয় েগল৷ 46 যীশু িচৎকার কের বলেলন, “িপতা আিম েতামার হােত আমার আত্মােক সঁেপ িদিচ্ছ৷” এই
কথা বেল িতিন েশষ িনঃশ্বাস েফলেলন৷

47 েসখােন উপিস্থত শতপিত এইসব ঘটনা েদেখ ঈশ্বেরর প্রশংসা কের বেল উঠেলন, “ইিন সিতয্ই
িনেদর্ াষ িছেলন!”

48 েয েলাকরা েসখােন জেড়া হেয়িছল, তারা এইসব ঘটনা েদেখ বুক চাপড়ােত চাপড়ােত েসখান েথেক
চেল েগল৷ 49 িকন্তু যঁারা যীশুর খুবই পিরিচত িছেলন, তঁারা েশষ পযর্ন্ত িক ঘেট েদখার জনয্ দূের দঁািড়েয়
রইেলন৷েয সব স্ত্রীেলাক গালীল েথেক যীশুর সেঙ্গ এেসিছেলন, তঁারাও এেদর মেধয্ িছেলন৷

আিরমািথয়ার েযােষফ
(মিথ 27:57-61; মাকর্ 15:42-47; েযাহন 19:38-42)

✡ 23:30: দ্রষ্টবয্ েহােশয় 10:8
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50-51 েসখােন েযােষফ নােম একজন েলাক িছেলন, িতিন িছেলন ইহুদী মহাসভার সভয্; ভাল ও দয়ালু
বয্িক্ত৷ িতিন পিরষেদর িসদ্ধান্ত ও কাযর্কলােপর সেঙ্গ একমত হনিন৷ িযহূদার আিরমািথয়ার শহর েথেক
িতিন এেসিছেলন এবং ঈশ্বেরর রােজয্র আগমেণর প্রতীক্ষায় িছেলন৷ 52 েযােষফ পীলােতর কােছ িগেয়
যীশুর মৃতেদহিট চাইেলন৷ 53পের যীশুর েদহিট কু্রেশর ওপর েথেক নািমেয় িনেয় একিট মসিলন কাপেড়
তা জড়ােলন৷ এরপর পাহােড়র গা েকেট গতর্ করা একিট সমািধগুহার মেধয্ েদহিট শুইেয় রাখেলন৷ এই
সমািধ সমূ্পণর্ নতুন িছল, এর আেগ কাউেক কখনও এখেন কবর েদওয়া হয় িন৷ 54 েসই িদনটা িছল
িবশ্রামবােরর আেয়াজেনর িদন, আর িবশ্রামবার প্রায় শুরু হেয় িগেয়িছল৷

55 েয স্ত্রীেলােকরা যীশুর সেঙ্গ সেঙ্গ গালীল েথেক এেসিছেলন, তঁারা েযােষেফর সেঙ্গ েগেলন, আর
েসই সমািধিট ও তার মেধয্ িকভােব যীশুর েদহ শািয়ত রাখা হল তা েদখেলন৷ 56এরপর তঁারা বািড় িফের
িগেয় িবেশষ এক ধরেণর সুগিন্ধ েতল ও মশলা ৈতরী করেলন৷
িবশ্রামবাের তঁারা িবিধ-বয্বস্থা অনুসাের কাজকমর্ বন্ধ রাখেলন৷

24
যীশুর পুনরুত্থােনর সংবাদ
(মিথ 28:1-10; মাকর্ 16:1-8; েযাহন 20:1-10)

1 সপ্তােহর প্রথম িদন, েসই স্ত্রীেলাকরা খুব েভাের ঐ সমািধস্থেল এেলন৷ তঁারা েয গন্ধদ্রবয্ ও মশলা
ৈতরী কেরিছেলন তা সেঙ্গ আনেলন৷ 2 তঁারা েদখেলন সমািধগুহার মুখ েথেক পাথরখানা একপােশ
গিড়েয় েদওয়া আেছ; 3 িকন্তু েভতের ঢুেক েসখােন প্রভু যীশুর েদহ েদখেত েপেলন না৷ 4 তঁারা যখন
অবাক িবস্মেয় েসই কথা ভাবেছন, েসই সময় উজ্জ্বল েপাশাক পের দুজন বয্িক্ত হঠাৎ এেস তঁােদর
পােশ দঁাড়ােলন৷ 5 ভেয় তঁারা মুখ নীচু কের নতজানু হেয় রইেলন৷ ঐ দুজন তঁােদর বলেলন, “িযিন
জীিবত, েতামরা তঁােক মৃতেদর মােঝ খঁুজছ েকন? 6 িতিন এখােন েনই, িতিন পুনরুিত্থত হেয়েছন৷ িতিন
যখন গালীেল িছেলন তখন েতামােদর িক বেলিছেলন মেন কের েদখ৷ 7 িতিন বেলিছেলন, “মানবপুত্রেক
অবশয্ই পাপী মানুষেদর হােত ধিরেয় েদওয়া হেব, তঁােক কু্রশিবদ্ধ হেত হেব; আর িতন িদেনর িদন িতিন
আবার মৃতুয্র মধয্ েথেক জীিবত হেয় উঠেবন৷” 8 তখন যীশুর সব কথা তঁােদর মেন পেড় েগল৷

9 তারপর তঁারা সমািধগুহা েথেক িফের এেস েসই এগােরা জন েপ্রিরতেক ও তঁার অনুগামীেদর এই
ঘটনার কথা জানােলন৷ 10 এই স্ত্রীেলাকরা হেলন মিরয়ম মগ্দলীনী, েযাহানা আর যােকােবর মা মিরয়ম৷
তঁােদর সেঙ্গ আেরা কেয়কজন এই সব ঘটনা েপ্রিরতেদর জানােলন৷ 11 িকন্তু েপ্রিরতেদর কােছ েস
সব প্রলাপ বেল মেন হল, তঁারা েসই স্ত্রীেলাকেদর কথা িবশ্বাস করেলন না৷ 12 িকন্তু িপতর উেঠ েদৗেড়
সমািধগুহার কােছ েগেলন৷ িতিন নীচু হেয় ঝঁুেক পেড় েদখেলন, েকবল যীশুর েদেহ জড়ােনা কাপড়গুেলা
েসখােন পেড় আেছ; আর যা ঘেটেছ তােত আশ্চযর্য্ হেয় ঘের িফের েগেলন৷

ইম্মায়ুর পেথ
(মাকর্ 16:12-13)

13 ঐ িদনই দুজন অনুগামী েজরুশােলম েথেক সাত মাইল দূের ইম্মায়ু নােম একিট গ্রােম যািচ্ছেলন৷
14 এই েয সব ঘটনাগুিল ঘেট েগল, েযেত েযেত তঁারা েস িবষেয়ই পরস্পর আেলাচনা করিছেলন৷
15 তঁারা যখন এইসব িবষয় িনেয় আেলাচনা করেছন, এমন সময় যীশু িনেজ এেস তঁােদর সেঙ্গ সেঙ্গ
চলেত লাগেলন৷ 16 (ঘটনািট এমনভােবই ঘটল যােত তঁারা যীশুেক িচনেত না পােরন৷) 17 যীশু তঁােদর
বলেলন, “েতামরা েযেত েযেত পরস্পর িক িনেয় আেলাচনা করছ?”
তঁারা থমেক দঁাড়ােলন, তঁােদর খুবই িবপন্ন েদখািচ্ছল৷ 18 তঁােদর মেধয্ িক্লয়পা নােম একজন তঁােক

বলেলন, “েজরুশােলেমর অিধবাসীেদর মেধয্ আমােদর মেন হয় আপিনই একমাত্র েলাক, িযিন জােনন
না গত কিদেন েসখােন িক কাণ্ডটাই না ঘেট েগেছ৷”

19 যীশু তঁােদর বলেলন, “িক ঘেটেছ, েতামরা িকেসর কথা বলছ?”
তঁারা যীশুেক বলেলন, “নাসরতীয় যীশুর িবষেয় বলিছ৷ িতিন িছেলন এমন একজন মানুষ, িযিন তঁার

কথা ও কােজর শিক্তেত ঈশ্বর ও সমস্ত মানুেষর েচােখ িনেজেক এক মহান ভাববাদীরূেপ প্রমাণ কেরেছন৷
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20 িকন্তুআমােদর প্রধান যাজকরা ও েনতারা তঁােক মৃতুয্দণ্ড েদবার জনয্ ধিরেয় িদল, তারা তঁােক কু্রশিবদ্ধ
কের মারল৷ 21আমরা আশা কেরিছলাম েয িতিনই েসই িযিন ইস্রােয়লেক মুক্ত করেবন৷

“েকবল তাই নয়, আজ িতন িদন হল এসব ঘেট েগেছ৷ 22আবার আমােদর মেধয্ কেয়কজন স্ত্রীেলাক
আমােদর অবাক কের িদেলন৷ তঁারা আজ খুব েভাের সমািধর কােছ িগেয়িছেলন; 23 িকন্তু েসখােন তঁারা
যীশুর েদহ েদখেত পান িন৷ েসখান েথেক িফের এেস তঁারা আমােদর বলেলন েয তঁারা স্বগর্দূতেদর দশর্ন
েপেয়েছন, আর েসই স্বগর্দূতরা তঁােদর বেলেছন েয যীশু জীিবত৷ 24 এরপর আমােদর সেঙ্গ যঁারা িছেলন
তােদর মেধয্ কেয়কজন েসই সমািধর কােছ িগেয়িছেলন; আর তঁারা েদখেলন স্ত্রীেলাকরা যা বেলেছন তা
সতয্৷ তঁারা যীশুেক েসখােন েদখেত পান িন৷”

25 তখন যীশু তঁােদর বলেলন, “েতামরা সিতয্ িকছু েবাঝ না, েতামােদর মন বড়ই অসাড়, তাই
ভাববাদীরা যা িকছু বেল েগেছন েতামরা তা িবশ্বাস করেত পার না৷ 26 খ্রীেষ্টর মিহমায় প্রেবশ লােভর
পূেবর্ িক তঁার এইসব কষ্টেভাগ করার একান্ত প্রেয়াজন িছল না?” 27আর িতিন েমািশর পুস্তক েথেক শুরু
কের ভাববাদীেদর পুস্তেক তঁার িবষেয় যা যা েলখা আেছ, শােস্ত্রর েস সব কথা তঁােদর বুিঝেয় িদেলন৷

28 তঁারা েয গ্রােম যািচ্ছেলন তার কাছাকািছ এেল পর যীশু আেরা দূের যাবার ভাব েদখােলন৷ 29 তখন
তঁারা যীশুেক খুব অনুেরাধ কের বলেলন, “েদখুন, েবলা পেড় েগেছ, এখন সন্ধয্া হেয় এল, আপিন
আমােদর এখােন েথেক যান৷” তাই িতিন তঁােদর সেঙ্গ থাকবার জনয্ েভতের েগেলন৷

30 িতিন যখন তঁােদর সেঙ্গ েখেত বসেলন, তখন রুিট িনেয় ঈশ্বরেক ধনয্বাদ িদেলন৷ পের েসই
রুিট টুকেরা টুকেরা কের তঁােদর িদেলন৷ 31 সেঙ্গ সেঙ্গ তঁােদর েচাখ খুেল েগল, তঁারা যীশুেক িচনেত
পারেলন, আর িতিন েসখান েথেক অদৃশয্ হেয় েগেলন৷ 32 তখন তঁারা পরস্পর বলাবিল করেলন, “িতিন
যখন রাস্তায় আমােদর সেঙ্গ কথা বলিছেলন ও শাস্ত্র েথেক আমােদর বুিঝেয় িদিচ্ছেলন, তখন আমােদর
অন্তর িক আেবেগ উদ্দীপ্ত হেয় ওেঠ িন?”

33 তঁারা সেঙ্গ সেঙ্গ উেঠ েজরুশােলেম েগেলন৷ েসখােন তঁারা েসই এগােরাজন েপ্রিরত ও তােদর সেঙ্গ
আেরা অেনকেক েদখেত েপেলন৷ 34 েপ্রিরত ও অনয্ানয্ যঁারা েসখােন িছেলন তঁারা বলেলন, “প্রভু, সিতয্
জীিবত হেয় উেঠেছন৷ িতিন িশেমানেক েদখা িদেয়েছন৷”

35 তখন েসই দুজন অনুগামীও রাস্তায় যা ঘেটিছল তা তঁােদর কােছ বয্ক্ত করেলন৷ আর যীশু যখন
রুিট টুকেরা টুকেরা করিছেলন তখন িকভােব তঁারা তঁােক িচনেত পারেলন তাও জানােলন৷

অনুগামীেদর সামেন যীশুর আিবভর্ াব
(মিথ 28:16-20; মাকর্ 16:14-18; েযাহন 20:19-23; েপ্রিরত 1:6-8)

36 তঁারা যখন এসব কথা তােদর বলেছন, এমন সময় যীশু তঁােদর মােঝ এেস দঁাড়ােলন আর বলেলন,
“েতামােদর শািন্ত েহাক্◌্!”

37 িকন্তু তঁারা ভেয় চমেক উঠেলন৷ তঁারা মেন করেলন েবাধ হয় েকান ভূত েদখেছন৷ 38 িকন্তু যীশু
তঁােদর বলেলন, “েতামরা এত অিস্থর হচ্ছ েকন? আর েতামােদর মেন সেন্দহই বা জাগেছ েকন?
39 আমার হাত ও পা েদখ, আমার স্পশর্ কের েদখ, আত্মার এইরূপ হাড় মাংস থােক না, িকন্তু েতামরা
েদখেত পাচ্ছ আমার আেছ৷”

40 এই কথা বেল িতিন তঁােদর হাত ও পা েদখােলন৷ 41 তঁােদর এতই আনন্দ হেয়িছল েয তঁারা িবশ্বাস
করেত পারিছেলন না৷ তঁারা িবস্মেয় অিভভূত হেয় িগেয়িছেলন৷ যীশু তঁােদর বলেলন, “েতামােদর কােছ
িকছু খাবার আেছ িক?” 42 তঁারা তঁােক এক টুকেরা ভাজা মাছ িদেলন৷ 43 িতিন েসিট িনেয় তঁােদর সামেন
েগেলন৷

44 িতিন তঁােদর বলেলন, “আিম যখন েতামােদর সেঙ্গ িছলাম, তখনই েতামােদর এসব কথা বেলিছলাম,
আমার সম্বেন্ধ েমািশর িবিধ-বয্বস্থায়, ভাববাদীেদর পুস্তেক ও গীতসংিহতায় যা িকছু েলখা হেয়েছ তা পূণর্
হেতই হেব৷”

45 এরপর িতিন তঁােদর বুিদ্ধ খুেল িদেলন, েযন তঁারা শােস্ত্রর কথা বুঝেত পােরন৷ 46 যীশু তঁােদর
বলেলন, “একথা েলখা আেছ খ্রীষ্টেক অবশয্ই কষ্ট েভাগ করেত হেব, আর িতিন মৃতুয্র িতন িদেনর িদন
মৃতেদর মধয্ েথেক জীিবত হেয় উঠেবন৷ 47-48 এবং পােপর জনয্ অনুেশাচনা ও পােপর ক্ষমার কথা
অবশয্ই সমস্ত জািতর কােছ েঘাষণা করা হেব৷ েজরুশােলম েথেকই একাজ শুরু হেব আর েতামরাই
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এসেবর সাক্ষী৷ 49 আমার িপতা যা েদেবন বেল প্রিতশ্রুিত িদেয়েছন তা আিম েতামােদর কােছ পািঠেয়
েদব; িকন্তু েতামরা েয পযর্ন্ত না উদ্ধর্ েথেক আসা শিক্ত পিরধান করছ, েসই পযর্ন্ত এই শহেরই থাক৷”

যীশুর স্বেগর্ প্রতয্াবতর্ ন
(মাকর্ 16:19-20; েপ্রিরত 1:9-11)

50এরপর যীশু তঁােদর ৈবথিনয়া পযর্ন্ত িনেয় েগেলন এবং হাত তুেল তােদর আশীবর্াদ করেলন৷ 51 িতিন
আশীবর্াদ করেত করেত তঁােদর েছেড় আকােশ উেঠ েযেত লাগেলন আর স্বেগর্ উন্নীত হেলন৷ 52 িশষয্রা
যীশুেক প্রণাম জািনেয় মহানেন্দর সেঙ্গ েজরুশােলেম িফের েগেলন৷ 53 আর সবর্ক্ষণ মিন্দের উপিস্থত
েথেক ঈশ্বেরর প্রশংসা করেত লাগেলন৷
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েযাহনিলিখত
সুসমাচার

যীশুর পৃিথবীেত আগমন
1 আিদেত বাকয্* িছেলন, বাকয্ ঈশ্বেরর সেঙ্গ িছেলন আর েসই বাকয্ই িছেলন ঈশ্বর৷ 2 েসই বাকয্

আিদেত ঈশ্বেরর সেঙ্গ িছেলন৷ 3 তঁার মাধয্েমই সব িকছুর সৃষ্টি হেয়িছল এবং এর মেধয্ তঁােক ছাড়া েকান
িকছুরই সৃষ্টি হয় িন৷ 4 তঁার মেধয্ জীবন িছল; আর েসই জীবন জগেতর মানুেষর কােছ আেলা িনেয় এল৷
5 েসই আেলা অন্ধকােরর মােঝ উজ্জ্বল হেয় উঠল; আর অন্ধকার েসই আেলােক জয় করেত পাের িন৷

6 একজন েলাক এেলন তঁার নাম েযাহন; ঈশ্বর তঁােক পািঠেয়িছেলন৷ 7 িতিন েসই আেলার িবষেয়
সাক্ষয্ েদবার জনয্ সাক্ষী রূেপ এেলন যােত তঁার মাধয্েম সকল েলাক েসই আেলার কথা শুেন িবশ্বাস
করেত পাের৷ 8 েযাহন িনেজ েসই আেলা িছেলন না; িকন্তু িতিন এেসিছেলন যােত েলাকেদর কােছ েসই
আেলার িবষেয় সাক্ষয্ িদেত পােরন৷ 9 প্রকৃত েয আেলা, তা সকল মানুষেক আেলািকত করেত পৃিথবীেত
এেসিছেলন৷

10 েসই বাকয্ জগেত িছল এবং এই জগত তঁার দ্বারাই সৃষ্ট হেয়িছল; িকন্তু জগত তঁােক িচনেত পাের িন৷
11 েয জগত তঁার িনজস্ব েসখােন িতিন এেলন, িকন্তু তঁার িনেজর েলাকরাই তঁােক গ্রহণ করল না৷ 12 িকন্তু
িকছু েলাক তঁােক গ্রহণ করল এবং তঁােক িবশ্বাস করল৷ যারা িবশ্বাস করল তােদর সকলেক িতিন ঈশ্বেরর
সন্তান হবার অিধকার দান করেলন৷ 13 ঈশ্বেরর এই সন্তানরা প্রাকৃিতক িনয়ম অনুসাের েকান িশশুর মেতা
জন্ম গ্রহণ কের িন৷ মা-বাবার ৈদিহক কামনা-বাসনা অনুসােরও নয়, ঈশ্বেরর কাছ েথেকই তােদর এই
জন্ম৷

14 বাকয্ মানুেষর রূপ ধারণ করেলন এবং আমােদর মেধয্ বসবাস করেত লাগেলন৷ িপতা ঈশ্বেরর
একমাত্র পুত্র িহসােব তঁার েয মিহমা, েসই মিহমা আমরা েদেখিছ৷ েসই বাকয্ অনুগ্রহ ও সেতয্ পিরপূণর্
িছেলন৷ 15 েযাহন তঁার সম্পেকর্ মানুষেক বলেলন, “ইিনই িতিন যঁার সম্বেন্ধ আিম বেলিছ৷ �িযিন আমার
পের আসেছন, িতিন আমার েথেক মহান, কারণ িতিন আমার অেনক আেগ েথেকই আেছন৷� ”

16 েসই বাকয্ অনুগ্রহ ও সেতয্ পূণর্ িছেলন৷ আমরা সকেল তঁার েথেক অনুগ্রেহর ওপর অনুগ্রহ েপেয়িছ৷
17কারণ েমািশর মাধয্েম িবিধ-বয্বস্থা েদওয়া হেয়িছল, িকন্তু অনুগ্রহ ও সেতয্র পথ যীশু খ্রীেষ্টর মাধয্েম
এেসেছ৷ 18 ঈশ্বরেক েকউ কখনও েদেখিন; িকন্তু একমাত্র পুত্র, িযিন িপতার কােছ থােকন, িতিনই তঁােক
প্রকাশ কেরেছন৷

েযাহন যীশু সম্পেকর্ েলােকেদর বলেলন

(মিথ 3:1-12; মাকর্ 1:1-8; লূক 3:1-9, 15-17)
19 েজরুশােলেমর ইহুদীরা কেয়কজন যাজক ও েলবীয়েক েযাহেনর কােছ পাঠােলন৷ তঁারা এেস

েযাহনেক িজেজ্ঞস করেলন, “আপিন েক?” 20 েযাহন একথার জবাব েখালাখুিলভােবই িদেলন; িতিন
উত্তর িদেত অস্বীকার করেলন না৷ িতিন স্পষ্টভােব স্বীকার করেলন, “আিম েসই খ্রীষ্ট নই৷”

21 তখন তঁারা তঁােক িজেজ্ঞস করেলন, “তাহেল আপিন েক? আপিন িক এিলয়়?”
েযাহন বলেলন, “না, আিম এিলয়় নই৷”
ইহুদীরা িজেজ্ঞস করেলন, “তেব আপিন িক েসই ভাববাদী?”
েযাহন এর জবােব বলেলন, “না৷”
22 তখন তঁারা বলেলন, “তাহেল আপিন েক? আমােদর বলুন যােত যারা আমােদর পািঠেয়েছ তােদর

জবাব িদেত পাির৷ আপনার িনেজর িবষেয় আপিন িক বেলন?”

* 1:1: বাকয্ গ্রীক ভাষায় এর অথর্ হল “েলােগাস” অথর্াৎ েয েকান রকেমর েযাগােযাগ৷ যােক “বাতর্ া” ও বলা েযেত পাের৷ এখােন এর
অথর্ হল খ্রীষ্ট, িযিন িনেজই েসই পথ � েয পেথর সম্বেন্ধ ঈশ্বর তঁার িনেজর েলাকেদর বেলিছেলন৷
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23 ভাববাদী িযশাইয় যা বেলিছেলন তা উেল্লখ কের েযাহন বলেলন,

“আিম তঁার রব, িযিন মরু প্রান্তের িচৎকার কের বলেছন,
�েতামার প্রভুর জনয্ পথ েসাজা কর!� ” িযশাইয় 40:3

24 যােদর পাঠােনা হেয়িছল তােদর মেধয্ িকছু ফরীশী সম্প্রদােয়র েলাক িছল৷ 25 তঁারা েযাহনেক
বলেলন, “আপিন যিদ েসই খ্রীষ্ট নন, এিলয়় নন, ভাববাদীও নন, তাহেলআপিন বাপ্তাইজ করেছন েকন?”

26এর উত্তের েযাহন বলেলন, “আিম জেল বাপ্তাইজ করিছ৷ েতামােদর মেধয্ একজন দঁািড়েয় আেছন
যঁােক েতামরা েচন না৷ 27 িতিনই েসই েলাক িযিন আমার পের আসেছন৷ আিম তঁার পােয়র চিটর িফেত
েখালবার েযাগয্ নই৷”

28 যদর্ ন নদীর অপর পাের ৈবথিনয়ােত েযখােন েযাহন েলােকেদর বাপ্তাইজ করিছেলন, েসইখােন
এইসব ঘেটিছল৷

যীশু, ঈশ্বেরর েমষশাবক
29 পেরর িদন েযাহন যীশুেক তঁার িদেক আসেত েদেখ বলেলন, “ঐ েদখ, ঈশ্বেরর েমষশাবক, িযিন

জগেতর পাপরািশ বহন কের িনেয় যান! 30 ইিনই েসই েলাক, যঁার িবষেয় আিম বেলিছলাম, �আমার পের
একজন আসেছন, িকন্তু িতিন আমার েথেক মহান, কারণ িতিন আমার অেনক আেগ েথেকই আেছন৷�
31এমনিক আিমও তঁােক িচনতাম না, িকন্তু ইস্রােয়লীয়রা েযন তঁােক খ্রীষ্ট বেল িচনেত পাের এইজনয্ আিম
এেস তােদর জেল বাপ্তাইজ করিছ৷”

32-34 এরপর েযাহন তঁার সােক্ষয্ বলেলন, “আিম িনেজও খ্রীষ্ট েক তা জানতাম না৷ িকন্তু েলাকেদর
জেল বাপ্তাইজ করেত ঈশ্বর আমােক পাঠােলন৷ ঈশ্বর আমােক বলেলন, �তুিম েদখেত পােব এক বয্িক্তর
উপর পিবত্র আত্মা এেস অিধষ্ঠান করেছন৷ আর িতিনই েসই বয্িক্ত িযিন পিবত্র আত্মােত বাপ্তাইজ
করেবন৷� ” েযাহন বলেলন, “আিম পিবত্র আত্মােক স্বগর্ েথেক েনেম আসেত েদেখিছ৷ েসই আত্মা
কেপােতর আকাের এেস যীশুর উপর বসেলন৷ আিম তা েদেখিছ আর তাই আিম েলাকেদর বিল, �িতিনই
ঈশ্বেরর পুত্র৷� ”

যীশুর প্রথম িশষয্দল
35 পরিদন েযাহন তঁার দুজন িশেষয্র সেঙ্গ আবার েসখােন এেলন৷ 36 যীশুেক েসখান িদেয় েযেত

েদেখ িতিন বলেলন, “ঐ েদখ, ঈশ্বেরর েমষশাবক!”
37 তঁার েসই দুজন িশষয্ েযাহেনর কথা শুেন যীশুর অনুসরণ করেত লাগেলন৷ 38 যীশু িপছন িফের

েসই দুজনেক অনুসরণ করেত েদেখ তঁােদর িজেজ্ঞস করেলন, “েতামরা িক চাও?”
তঁারা যীশুেক বলেলন, “রিব্ব, আপিন েকাথায় থােকন?” (“রিব্ব” কথািটর অথর্ “গুরু৷”)
39 যীশু তঁােদর বলেলন, “এস েদখেব৷” তখন তঁারা িগেয় েদখেলন িতিন েকাথায় থােকন৷ আর েসই

িদেনর বািক সময়টা তঁারা যীশুর কােছ কাটােলন৷ তখন সময় িছল প্রায় িবকাল চারেট৷
40 েযাহেনর কথা শুেন েয দুজন েলাক যীশুর িপছেন িপছেন িগেয়িছেলন, তঁােদর মেধয্ একজন হেচ্ছন

িশেমান িপতেরর ভাই আিন্দ্রয়৷ 41 আিন্দ্রয় সেঙ্গ সেঙ্গ তঁার ভাই িশেমােনর েদখা েপেয় তােক বলেলন,
“আমরা মশীেহর েদখা েপেয়িছ৷” (“মশীহ” কথািটর অথর্ “খ্রীষ্ট৷”)

42 আিন্দ্রয়, িশেমান িপতরেক যীশুর কােছ িনেয় এেলন৷ যীশু তঁার িদেক তািকেয় বলেলন, “তুিম
েযাহেনর েছেল িশেমান, েতামােক ৈকফা বেল ডাকা হেব৷” (“ৈকফা” কথািটর অথর্ “িপতর৷”)

43 পেরর িদন যীশু গালীেল যােবন বেল িঠক করেলন৷ েসখােন িতিন িফিলেপর েদখা েপেয় তঁােক
বলেলন, “আমার অনুসরণ কর৷” 44 আিন্দ্রয় ও িপতর েয অঞ্চেল থাকেতন িফিলপ িছেলন েসই
ৈবৎৈসদার েলাক৷ 45 িফিলপ এবার নথেনলেক েদখেত েপেয় বলেলন, “আমরা এমন একজেনর েদখা
েপেয়িছ যার কথা েমািশ ও ভাববাদীরা িবিধ-বয্বস্থায় িলেখ েরেখ েগেছন৷ িতিন নাসরৎ িনবাসী েযােষেফর
েছেল যীশু৷”

46 নথেনল তঁােক বলেলন, “নাসরৎ! নাসরৎ েথেক িক ভাল িকছু আসেত পাের?”
িফিলপ বলেলন, “এস েদেখ যাও৷”
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47 যীশু েদখেলন নথেনল তঁার িদেক আসেছন৷ তখন িতিন তঁার িবষেয় বলেলন, “এই েদখ একজন
প্রকৃত ইস্রােয়লীয়, যার মেধয্ েকান ছলনা েনই৷”

48 নথেনল তঁােক বলেলন, “আপিন েকমন কের আমােক িচনেলন?”
এর উত্তের যীশু বলেলন, “িফিলপ আমার সম্পেকর্ েতামায় বলার আেগ তুিম যখন ডুমুর গােছর তলায়

বেসিছেল, আিম তখনই েতামায় েদেখিছলাম৷”
49 নথেনল বলেলন, “গুরু, আপিনই ঈশ্বেরর পুত্র, আপিনই ইস্রােয়েলর রাজা৷”
50 যীশু উত্তের বলেলন, “আিম েতামােক ডুমুর গােছর তলায় েদেখিছলাম বেলই িক তুিম আমােক

িবশ্বাস করেল? এর েচেয়ও আেরা অেনক মহত্ িজিনস তুিম েদখেত পােব!” 51 পের যীশু তঁােক আরও
বলেলন, “সিতয্ সিতয্ই আিম েতামােদর বলিছ৷ েতামরা একিদন েদখেব স্বগর্ খুেল েগেছ, আর �ঈশ্বেরর
দূতরা� মানবপুেত্রর ওপর িদেয় উেঠ যােচ্ছন আর েনেম আসেছন৷”✡

2
কান্না নগের িববাহ

1 তৃতীয় িদেন গালীেলর কান্না নগের একটা িবেয় হিচ্ছল এবং যীশুর মা েসখােন িছেলন৷ 2 েসই িবেয়
বািড়েত যীশু ও তঁার িশষয্েদর িনমন্ত্রণ করা হেয়িছল৷ 3 যখন সমস্ত দ্রাক্ষারস ফুিরেয় েগল, তখন যীশুর
মা তঁার কােছ এেস বলেলন, “এেদর আর দ্রাক্ষারস েনই৷”

4 যীশু বলেলন, “েহ নারী, তুিম আমায় েকন িজজ্ঞাসা করছ িক করা উিচত? আমার সময় এখনও
আেসিন৷”

5 তঁার মা চাকরেদর বলেলন, “ইিন েতামােদর যা িকছু করেত বেলন েতামরা তাই কর৷”
6 ইহুদী ধেমর্র রীিত অনুসাের আনুষ্ঠািনকভােব হাত পা েধায়ার জনয্ েসই জায়গায় ছটা পাথেরর জেলর

জালা বসােনা িছল৷ এই জালাগুিলর প্রিতিটেত আিশ েথেক একশ িলটার জল ধরত৷
7 যীশু েসই চাকরেদর বলেলন, “এই জালাগুিলেত জল ভের আন৷” তখন তারা জালাগুিল কানায়

কানায় ভের িদল৷
8 তারপর যীশু তােদর বলেলন, “এর েথেক িকছুটা িনেয় েভােজর কতর্ ার কােছ িনেয় যাও৷”
তখন তারা তাই করল৷ 9জল, যা দ্রাক্ষারেস পিরণত হেয়িছল, েভােজর কতর্ া তা আস্বাদ করেলন৷ েসই

দ্রাক্ষারস েকাথা েথেক এল তা িতিন জানেতন না; িকন্তু েয চাকররা জল এেনিছল তারা তা জানত৷ তারপর
িতিন বরেক ডাকেলন৷ 10 িতিন বলেলন, “সাধারণতঃ প্রথেম েলােক ভাল দ্রাক্ষারস পিরেবশন কের আর
অিতিথরা যখন মাতাল হেয় ওেঠ তখন তােদর িনম্নমােনর দ্রাক্ষারস পিরেবশন করা হয়, অথচআিম েদখিছ
েতামরা ভাল দ্রাক্ষারস এখনও েরেখ িদেয়ছ৷”

11 এই প্রথম অেলৗিকক িচহ্ন কের গালীেলর কান্না নগের যীশু তঁার মিহমা প্রকাশ করেলন; আর তঁার
িশেষয্রা তঁার ওপর িবশ্বাস করল৷

12 পের িতিন তঁার মা, ভাইেদর ও িশষয্েদর সেঙ্গ কফরনাহূম শহের েগেলন৷ েসখােন তঁারা অল্প িকছু
িদন থাকেলন৷

যীশু মিন্দের
(মিথ 21:12-13; মাকর্ 11:15-17; লূক 19:45-46)

13 ইহুদীেদর িনস্তারপবর্ পালেনর সময় এিগেয় এেল যীশু েজরুশােলেম েগেলন৷ 14 িতিন েদখেলন
মিন্দেরর মেধয্ েলােকরা গরু, েভড়া ও পায়রা িবিক্র করেছ; আর েপাদ্দাররা বেস আেছ, এরা েলােকর
টাকা িনেয় বদল ও বয্বসা করত৷ 15 তখন িতিন িকছু দিড় িদেয় একটা চাবুক ৈতরী কের তা িদেয় গরু,
েভড়া সেমত এই সব েলাকেদর মিন্দর চত্বর েথেক বাইের বার কের িদেলন আর েপাদ্দারেদর টাকা পয়সা
সব ছিড়েয় েটিবল উিল্টেয় িদেলন৷ 16 যারা পায়রা িবিক্র করিছল তােদর বলেলন, “এখান েথেক এসব
িনেয় যাও! আমার িপতার এই গৃহেক বাজাের পিরণত েকােরা না!”

17 তঁার িশষয্েদর মেন পড়ল শােস্ত্র েলখা আেছ:
✡ 1:51: উদৃ্ধিত আিদ 28:12
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“েতামার গৃেহর প্রিত আমার উৎসাহ আমােক গ্রাস করেব৷” গীতসংিহতা 69:9

18 ইহুদীরা তখন এর জবােব তঁােক বলল, “েতামার েয এসব করার অিধকার আেছ তার প্রমাণ স্বরূপ
িক েকান অেলৗিকক িচহ্ন আমােদর েদখােত পার?”

19 এর উত্তের যীশু তােদর বলেলন, “েতামরা এই মিন্দর েভেঙ্গ েফল, আিম িতন িদেনর মেধয্ এেক
আবার গেড় তুলব৷”

20তখন ইহুদীরা বলল, “এই মিন্দর িনমর্াণ করেত েছচিল্লশ বছর েলেগিছল আর তুিম িকনা িতন িদেনর
মেধয্ এটা গেড় তুলেব?”

21 িকন্তু েয মিন্দেরর কথা িতিন বলিছেলন তা হেচ্ছ তঁার েদহ৷ 22 যখন িতিন মৃতেদর মধয্ েথেক
পুনরুিত্থত হেলন, তখন তঁার িশষয্েদর মেন পড়ল েয িতিন এই কথাই বেলিছেলন, তখন তঁারা যীশুর
িবষেয় শােস্ত্রর কথা ও যীশুর বােকয্ িবশ্বাস করেলন৷

23 িনস্তারপেবর্র জনয্ যীশু যখন েজরুশােলেম িছেলন, তখন বহুেলাক তঁার ওপর িবশ্বাস করল, কারণ
যীশু েসখােন েযসব অেলৗিকক িচহ্নকাযর্ করিছেলন তা তারা েদখল৷ 24 িকন্তু যীশু িনেজ তােদর ওপর
েকান আস্থা রােখন িন, কারণ িতিন এই সব েলাকেদর ভালভােবই জানেতন৷ 25 েকান েলােকর কাছ েথেক
মানুেষর সম্বেন্ধ িকছু জানার তঁার প্রেয়াজন িছল না, কারণ মানুেষর অন্তের িক আেছ িতিন তা জানেতন৷

3
যীশু ও নীকদীম

1 ফরীশীেদর মেধয্ নীকদীম নােম একজন েলাক িছেলন৷ িতিন ইহুদী সমােজর এক গুরুত্বপূণর্ েনতা৷
2 একিদন রােত িতিন যীশুর কােছ এেস বলেলন, “গুরু, আমরা জািন আপিন একজন িশক্ষক, ঈশ্বেরর
কাছ েথেক এেসেছন৷ ঈশ্বর সহায় না হেল েকউ িক ঐরূপ অেলৗিকক কাজ করেত পাের, যা আপিন
করেছন?”

3 এর উত্তের যীশু তঁােক বলেলন, “আিম েতামােদর সিতয্ বলিছ, নতুন জন্ম না হেল েকান বয্িক্ত
ঈশ্বেরর রাজয্ েদখেত পােব না৷”

4 নীকদীম তঁােক বলেলন, “মানুষ বৃদ্ধ হেয় েগেল েকমন কের তার আবার নতুন জন্ম হেত পাের? েস
িনশ্চয়ই িদ্বতীয় বার মােয়র গেভর্ প্রেবশ কের আবার জন্মােত পাের না!”

5 যীশু তঁােক বলেলন, “আিম েতামােদর সিতয্ বলিছ, যিদ েকান েলাক জল ওআত্মা েথেক না জন্মায়,
তেব েস ঈশ্বেরর রােজয্ প্রেবশ করেত পাের না৷ 6 শরীর েথেকই শরীেরর জন্ম হয় আর আত্মা েথেক
জন্ম হয় আধয্ািত্মকতার৷ 7 আিম েতামােক যা বললাম, তােত আশ্চযর্য্ হেয়া না, �েতামােদর নতুন জন্ম
হওয়া অবশয্ই দরকার৷� 8 বাতাস েযিদেক ইচ্ছা েসিদেক বয় আর তুিম তার শব্দ শুনেত পাও; িকন্তু েকাথা
েথেকআেসআর েকাথায় বা তা বেয় যায় তুিম তা জােনা না৷ আত্মা েথেক যােদর জন্ম হয় তােদর সকেলর
েবলাও েসইরকম হয়৷”

9 এর উত্তের নীকদীম তঁােক বলেলন, “এটা েকমন কের হেত পাের?”
10 তখন যীশু তঁােক বলেলন, “তুিম ইস্রােয়লীয়েদর একজন গুরুত্বপূণর্ গুরু; আর তুিম এটা জােনা

না? 11 যা সতয্ আিম েতামােক তাই বলিছ, আমরা যা জািন তাই বিল, আমরা যা েদেখিছ েসই িবষেয়ই
সাক্ষয্ িদই: িকন্তু আমরা যাই বিল না েকন েতামরা তা গ্রহণ কেরা না৷ 12 আিম েতামােদর কােছ পাির্থব
িবষেয়র কথা বলেল েতামরা যিদ িবশ্বাস না কেরা, তেব আিম স্বগীর্য় িবষেয় েকান কথা বলেল েতামরা তা
েকমন কের িবশ্বাস করেব? 13 িযিন স্বগর্ েথেক েনেম এেসেছন েসই মানবপুত্র ছাড়া েকউ কখনও স্বেগর্
ওেঠিন৷

14 “মরুভূিমর মেধয্ েমািশ েযমন সাপেক উঁচুেত তুেলিছেলন, েতমিন মানবপুত্রেক অবশয্ই উঁচুেত
ওঠােনা হেব৷ 15 সুতরাং েয েকউ মানবপুত্রেক িবশ্বাস কের েসই অনন্ত জীবন পায়৷”

16কারণ ঈশ্বর এই জগতেক এেতাই ভালবােসন েয িতিন তঁার একমাত্র পুত্রেক িদেলন, েযন েসই পুেত্রর
ওপর েয েকউ িবশ্বাস কের েস িবনষ্ট না হয় বরং অনন্ত জীবন লাভ কের৷ 17ঈশ্বর জগতেক েদাষী সাবয্স্ত
করার জনয্ তঁার পুত্রেক এ জগেত পাঠানিন, বরং জগত েযন তঁার মধয্ িদেয় মুিক্ত পায় এইজনয্ ঈশ্বর
তঁার পুত্রেক পািঠেয়েছন৷ 18 েয েকউ তঁােক িবশ্বাস কের তার িবচার হয় না৷ িকন্তু েয েকউ তঁােক িবশ্বাস
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কের না, েস েদাষী সাবয্স্ত হয়, কারণ েস ঈশ্বেরর একমাত্র পুেত্রর ওপর িবশ্বাস কের িন৷ 19আর এটাই
িবচােরর িভিত্ত৷ জগেত আেলা এেসেছ, িকন্তু মানুষ আেলার েচেয় অন্ধকারেক েবশী ভালেবেসেছ, কারণ
তারা মন্দ কাজ কেরেছ৷ 20 েয েকউ মন্দ কাজ কের েস আেলােক ঘৃণা কের, আর েস আেলার কােছ
আেস না, পােছ তার কােজর স্বরূপ প্রকাশ হেয় পেড়৷ 21 িকন্তু েয েকউ সেতয্র অনুসারী হয় েস আেলার
কােছ আেস, যােত েসই আেলােত স্পষ্ট েবাঝা যায় েয তার সমস্ত কাজ ঈশ্বেরর মাধয্েম হেয়েছ৷

যীশু এবং বািপ্তস্মদাতা েযাহন
22 এরপর যীশু তঁার িশষয্েদর সেঙ্গ িযহূিদয়া প্রেদেশ এেলন৷ িতিন েসখােন তঁােদর সেঙ্গ থাকেত

লাগেলন ও বাপ্তাইজ করেত লাগেলন৷ 23 েযাহনও শালীেমর িনকট ঐেনান নামক স্থােন বাপ্তাইজ
করিছেলন, কারণ েসখােন প্রচুর জল িছল; আর েলােকরা তঁার কােছ এেস বািপ্তস্ম িনিচ্ছল৷ 24 েযাহন
তখনও কারাগাের বন্দী হন িন৷

25 েসই সময় ইহুদী রীিত অনুসাের শুিচ হওয়ার িবষেয় েযাহেনর িশষয্েদর সেঙ্গ একজন ইহুদীর তকর্
বােধ৷ 26পের তারা েযাহেনর কােছ এেস বলল, “গুরু, তঁােক মেন পেড় িযিন যদর্ ন নদীর ওপাের আপনার
সেঙ্গ িছেলন এবং যঁার িবষেয় আপিন সাক্ষয্ িদেয়িছেলন? িতিন েলােকেদর বাপ্তাইজ করেছন আর সবাই
তঁার কােছ যােচ্ছ৷”

27 এর উত্তের েযাহন বলেলন, “স্বগর্ েথেক েদওয়া না হেল েকউই েকান িকছু লাভ করেত পাের না৷
28 েতামরা িনেজরাই শুেনছ েয আিম বেলিছলাম, �আিম খ্রীষ্ট নই; িকন্তু আমােক তঁার আেগই পাঠােনা
হেয়েছ৷� 29 কেন বেররই জনয্, িকন্তু বেরর বনু্ধ পােশ দঁািড়েয় থােক বেরর কথা েশানার জনয্৷ আর েস
যখন বেরর গলা শুনেত পায় তখন খুবই আনিন্দত হয়৷ তাই আজ আমার েসই আনন্দ পূণর্ হল৷ 30 িতিন
উত্তেরাত্তর বড় হেবন, আর আিম অবশয্ই নগনয্ হেয় যাব৷

একজন িযিন স্বগর্ েথেক আেসন
31“একজন িযিন উদ্ধর্ েথেকআেসন িতিন সবার উেদ্ধর্ ৷ েয এই জগেতর মধয্ েথেকআেস েস জগেতর,

তাই েস যা িকছু বেল তা জগেতর িবষেয়ই বেল৷ িযিন স্বগর্ েথেক আেসন িতিন সবার উপের৷ 32 িতিন যা
েদেখেছন আর শুেনেছন তারই সাক্ষয্ েদন; িকন্তু েকউই তঁার সাক্ষয্ েমেন িনেত রাজী নয়৷ 33 েয তঁার
সাক্ষয্ গ্রহণ কের েস তার দ্বারা প্রমাণ কের েয ঈশ্বরই সতয্, 34কারণ ঈশ্বর যঁােক পািঠেয়েছন িতিন ঈশ্বেরর
কথাই বেলন৷ ঈশ্বর তঁােক পিবত্র আত্মায় পূণর্ কেরেছন৷ 35 িপতা তঁার পুত্রেক ভালবােসন, আর িতিন তঁার
হােতই সব িকছু সঁেপ িদেয়েছন৷ 36 েয েকউ পুেত্রর ওপর িবশ্বাস কের েস অনন্ত জীবেনর অিধকারী
হয়; িকন্তু েয পুত্রেক অমানয্ কের েস েসই জীবন কখনও লাভ কের না, বরং তার ওপের ঈশ্বেরর েক্রাধ
থােক৷”

4
শমরীয়ার এক স্ত্রীেলােকর সেঙ্গ যীশুর কথাবাতর্ া

1ফরীশীরা জানেত পারল েয যীশু েযাহেনর েচেয় েবশী িশষয্ কেরেছন ও বাপ্তাইজ করেছন৷ 2 যিদও
যীশু িনেজ বাপ্তাইজ করিছেলন না, বরং তঁার িশষয্রাই তা করিছেলন৷ 3 তারপর িতিন িযহূিদয়া েছেড় চেল
েগেলন এবং গালীেলই িফের েগেলন৷ 4 গালীেল যাবার সময় তঁােক শমিরয়ার মধয্ িদেয় েযেত হল৷

5 যােকাব তঁার েছেল েযােষফেক েয ভূিম িদেয়িছেলন তারই কােছ শমরীয়ার শুখর নােম এক শহের
যীশু েগেলন৷ 6 এখােনই যােকােবর কুয়ািট িছল, যীশু েসই কুয়ার ধাের এেস বসেলন কারণ িতিন হঁাটেত
হঁাটেত ক্লান্ত হেয় পেড়িছেলন৷ তখন েবলা প্রায় দুপুর৷ 7 একজন শমরীয়া স্ত্রীেলাক েসখােন জল তুলেত
এল৷ যীশু তােক বলেলন, “আমায় একটু জল েখেত দাও েতা৷” 8 েসই সময় িশষয্রা শহের িকছু খাবার
িকনেত িগেয়িছল৷

9 েসই শমরীয় স্ত্রীেলাকিট তঁােক বলল, “এিক আপিন একজন ইহুদী হেয় আমার কাছ েথেক খাবার
জনয্ জল চাইেছন? আিম একজন শমরীয় স্ত্রীেলাক!” (ইহুদীরা শমরীয়েদর সেঙ্গ েকানরকম েমলােমশা
করত না৷)
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10 এর উত্তের যীশু তােক বলেলন, “তুিম যিদ জানেত েয ঈশ্বেরর দান িক আর েক েতামার কাছ
েথেক খাবার জনয্ জল চাইেছন তাহেল তুিমই আমার কােছ জল চাইেত আর আিম েতামােক জীবন্ত জল
িদতাম৷”

11স্ত্রীেলাকিট তঁােক বলল, “মহাশয়, আপিন েকাথা েথেক েসই জীবন্ত জল পােবন? এই কুয়ািট যেথষ্ট
গভীর৷ জল েতালার েকান পাত্রও আপনার কােছ েনই৷ 12 আপিন িক আমােদর িপতৃপুরুষ যােকােবর
েচেয় মহান? িতিন আমােদর এই কুয়ািট িদেয় েগেছন৷ িতিন িনেজই এই কুয়ার জল েখেতন এবং তঁার
সন্তানরা ও তঁার পশুপালও এর েথেকই জল পান করত৷”

13 যীশু তােক বলেলন, “েয েকউ এই জল পান করেব তার আবার েতষ্টা পােব৷ 14 িকন্তু আিম েয জল
িদই তা েয পান করেব তার আর কখনও িপপাসা পােব না৷ েসই জল তার অন্তের এক প্রস্রবেন পিরণত
হেয় বইেত থাকেব, যা েসই বয্িক্তেক অনন্ত জীবন েদেব৷”

15স্ত্রীেলাকিট তঁােক বলল, “মশায়, আমােক েসই জল িদন, েযন আমার আর কখনও িপপাসা না পায়
আর জল তুলেত আমায় এখােন আসেত না হয়৷”

16 িতিন তােক বলেলন, “যাও, েতামার স্বামীেক এখােন েডেক িনেয় এস৷”
17 তখন েসই স্ত্রীেলাকিট বলল, “আমার স্বামী েনই৷”
যীশু তােক বলেলন, “তুিম িঠকই বেলছ েয েতামার স্বামী েনই৷ 18 েতামার পঁাচ জন স্বামী হেয় েগেছ;

আর এখন েয েলােকর সেঙ্গ তুিম আছ েস েতামার স্বামী নয়, তাই তুিম যা বলেল তা সিতয্৷”
19 েসই স্ত্রীেলাকিট তখন তঁােক বলল, “মহাশয়, আিম েদখেত পািচ্ছ েয আপিন একজন ভাববাদী৷

20 আমােদর িপতৃপুরুষরা এই পবর্েতর ওপর উপাসনা করেতন৷ িকন্তু আপনারা ইহুদীরা বেলন েয
েজরুশােলমই েসই জায়গা েযখােন েলােকেদর উপাসনা করেত হেব৷”

21 যীশু তােক বলেলন, “েহ নারী, আমার কথায় িবশ্বাস কর! সময় আসেছ যখন েতামরা িপতা ঈশ্বেরর
উপাসনা এই পাহােড় করেব না, েজরুশােলেমও নয়৷ 22 েতামরা শমরীয়রা িক উপাসনা কর েতামরা তা
জােনা না৷আমরা ইহুদীরা িক উপাসনা কিরআমরা তা জািন,কারণ ইহুদীেদর মধয্ েথেকই পিরত্রাণআসেছ৷
23 সময় আসেছ, বলেত িক, তা এেস েগেছ, যখন প্রকৃত উপাসনাকারীরা আত্মায় ও সেতয্ িপতা ঈশ্বেরর
উপাসনা করেব৷ িপতা ঈশ্বরও এইরকম উপাসনাকারীেদরই চান৷ 24 ঈশ্বর আত্মা, যঁারা তঁার উপাসনা কের
তােদরেক আত্মায় ও সেতয্ উপাসনা করেত হেব৷”

25 তখন েসই স্ত্রীেলাকিট তঁােক বলল, “আিম জািন, মশীহ আসেছন৷ মশীহেক তারা খ্রীষ্ট বেল৷ যখন
িতিন আসেবন, তখন আমােদর সব িকছু জানােবন৷”

26 যীশু তােক বলেলন, “েতামার সেঙ্গ েয কথা বলেছ আিমই েসই মশীহ৷”
27 েসই সময় তঁার িশষয্রা িফের এেলন৷ একজন স্ত্রীেলােকর সেঙ্গ যীশুেক কথা বলেত েদেখ তঁারা

আশ্চযর্য্ হেয় েগেলন৷ তবু েকউ তঁােক িজেজ্ঞস করেলন না, “আপিন িক চাইেছন?” বা “আপিন িক জনয্
ওর সেঙ্গ কথা বলেছন?”

28 েসই স্ত্রীেলাকিট তখন তার কলসী েফেল েরেখ গ্রােম েগল, আর েলাকেদর বলল, 29 “েতামরা এস,
একজন েলাকেক েদখ, আিম যা িকছু কেরিছ, িতিন আমােক েস সব বেল িদেলন৷ িতিনই িক েসই মশীহ
নন?” 30 তখন েলােকরা শহর েথেক বার হেয় যীশুর কােছ আসেত লাগল৷

31 এরই মােঝ তঁার িশষয্রা তঁােক অনুেরাধ কের বলেলন, “গুরু, আপিন িকছু েখেয় িনন!”
32 িকন্তু িতিন তঁােদর বলেলন, “আমার কােছ এমন খাবার আেছ যার কথা েতামরা িকছুই জান না৷”
33 তখন তঁার িশষয্রা পরস্পর বলাবিল করেত লাগল, “তাহেল িক েকউ তঁােক িকছু খাবার এেন

িদেয়েছ?”
34 তখন যীশু তঁােদর বলেলন, “িযিন আমায় পািঠেয়েছন, তঁার ইচ্ছা পালন করা ও তঁার েয কাজ িতিন

আমায় করেত িদেয়েছন তা সম্পন্ন করাই হল আমার খাবার৷ 35 েতামরা প্রায়ই বেল থাক, �আর চার
মাস বাকী আেছ, তারপরই ফসল কাটার সময় হেব৷� িকন্তু েতামরা েচাখ েমেল একবার েক্ষেতর িদেক
তািকেয় েদখ, ফসল কাটবার মেতা সময় হেয়েছ৷ 36 েয ফসল কাটেছ েস এখনই তার মজুরী পােচ্ছ,
আর েস তা করেছ অনন্ত জীবন লােভর জনয্৷ তার ফেল বীজ েয েবােন আর ফসল েয কােট উভেয়ই
একই সেঙ্গ আনিন্দত হয়৷ 37 এই প্রবাদ বাকয্িট সতয্ েয, �একজন বীজ েবােন আর অনয্জন কােট৷�
38 আিম েতামােদর এমন ফসল কাটেত পািঠেয়িছ, যার জনয্ েতামরা েকান পিরশ্রম করিন৷ তার জনয্
অনয্রা েখেটেছ আর েতামরা তােদর কােজর ফসল তুলছ৷”
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39 েসই শহেরর অেনক শমরীয় তঁার ওপর িবশ্বাস করল, কারণ েসই স্ত্রীেলাকিট সাক্ষয্ িদিচ্ছল, “আিম
যা যা কেরিছ সবই িতিন আমােক বেল িদেয়েছন৷” 40 শমরীয়রা তঁার কােছ এেস যীশুেক তােদর সেঙ্গ
থাকেত অনুেরাধ করল৷ তখন িতিন দুিদন েসখােন থাকেলন৷ 41আরও অেনক েলাক তঁার কথা শুেন তঁার
ওপর িবশ্বাস করল৷

42 তারা েসই স্ত্রীেলাকিটেক বলল, “প্রথেম েতামার কথা শুেন আমরা িবশ্বাস কেরিছলাম, িকন্তু এখন
আমরা িনেজরা তঁার কথা শুেন িবশ্বাস কেরিছ ও বুঝেত েপেরিছ েয ইিন সিতয্ই জগেতর উদ্ধারকতর্ া৷”

এক রাজকমর্চারীর েছেলেক যীশু সুস্থ করেলন
(মিথ 8:5-13; লূক 7:1-10)

43 দুিদন পর িতিন েসখান েথেক গালীেল চেল েগেলন৷ 44কারণ যীশু িনেজই বেলিছেলন েয একজন
ভাববাদী কখনও তঁার িনেজর েদেশ সম্মান পান না৷ 45তাই িতিন যখন গালীেল এেলন, গালীেলর েলাকরা
তঁােক সাদের গ্রহণ করল৷ েজরুশােলেম িনস্তারপেবর্র সময় িতিন যা যা কেরিছেলন তা তারা েদেখিছল,
কারণ তারাও েসই পেবর্র সময় েসখােন িগেয়িছল৷

46 পের যীশু আবার গালীেলর কান্না নগের েগেলন৷ এখােনই িতিন জলেক দ্রাক্ষারেস পিরণত
কেরিছেলন৷ কফরনাহূম শহের একজন রাজ-কমর্চারীর েছেল খুবই অসুস্থ িছল৷ 47 িতিন যখন শুনেলন
েয যীশু িযহূিদয়া েথেক গালীেল এেসেছন, তখন যীশুর কােছ িগেয় তঁােক িমনিত কের বলেলন, িতিন
েযন কফরনাহূেম িগেয় তার েছেলেক সুস্থ কেরন, কারণ তার েছেল তখন মৃতুয্শযয্ায় িছল৷ 48 যীশু তােক
বলেলন, “েতামরা েকউই েকান অেলৗিকক িচহ্ন ও িবস্ময়কর কােজর িনদশর্ন না েপেল আমার উপর
িবশ্বাস করেব না৷”

49 েসই রাজ-কমর্চারী তঁােক বলেলন, “মহাশয়, আমার েছেলিট মারা যাবার আেগ অনুগ্রহ কের
আসুন!”

50 যীশু তঁােক বলেলন, “বািড় যাও, েতামার েছেল েবঁেচ েগল৷”
যীশু তঁােক েয কথা বলেলন, েস কথা িতিন িবশ্বাস কের বািড় চেল েগেলন৷ 51 িতিন যখন বািড় িফের

যািচ্ছেলন তখন পেথ তঁার চাকররা তঁার সেঙ্গ েদখা কের বলল, “আপনার েছেল ভাল হেয় েগেছ৷”
52 িতিন তােদর িজেজ্ঞস করেলন, “েস কখন ভাল হেয়েছ?”
তারা বলল, “গতকাল দুপুর একটার সময় তার জ্বর েছেড়েছ৷”
53 েছেলিটর বাবা বুঝেত পারেলন েয িঠক েসই সময়ই যীশু তােক বেলিছেলন, “েতামার েছেল বঁাচল৷”

তখন েসই রাজ-কমর্চারী ও তঁার পিরবােরর সকেল যীশুর ওপর িবশ্বাস করেলন৷
54 িযহূিদয়া েথেক গালীেল আসার পর যীশু এই িদ্বতীয় বার অেলৗিকক কাজ করেলন৷

5
পুকুরপােড় এক পঙু্গেক যীশু আেরাগয্দান করেলন

1 এরপর ইহুদীেদর এক িবেশষ পেবর্র সময় এেল যীশু েজরুশােলেম েগেলন৷ 2 েজরুশােলেম েমষ
ফটেকর কােছ একটা পুকুর িছল৷ ইব্রীয়েত েসই পুকুরিটেক “ৈবেথসদা” বলা হত৷ এই পুকুরিটর পঁাচিট
চঁাদনী ঘাট িছল; 3 ঘােটর েসইসব চাতােল অেনক অসুস্থ েলাক শুেয় থাকত; তােদর মেধয্ েকউ েকউ
অন্ধ, েকউ েকউ েখঁাড়া এমনিক পঙু্গ েরাগীও থাকত৷* 4 † 5 েসখােন একজন েলাক িছল েয আটিত্রশ
বছর ধের েরােগ ভুগিছল৷ 6 যীশু তােক েসখােন পেড় থাকেত েদখেলন৷ িতিন জানেতন েয েস দীঘর্িদন
ধের েরােগ ভুগেছ, তাই তােক বলেলন, “তুিম িক সুস্থ হেত চাও?”

7 েসই অসুস্থ েলাকিট বলল, “মহাশয় আমার এমন েকান েলাক েনই, জল েকঁেপ ওঠার সময় েয
আমােক পুকুের নািমেয় েদেব৷ আিম ওখােন েপৗছঁােনার আেগই েকউ না েকউ আমার আেগ পুকুের েনেম
পেড়৷”
* 5:3: েকান েকান গ্রীক প্রিতিলিপেত পদ 3 যুক্ত করা হেয়েছ “তারা জল েকঁেপ ওঠার অেপক্ষায় থাকত৷” † 5:4: েকান
গ্রীক প্রিতিলিপেত পদ 4 যুক্ত করা হেয়েছ: “িবেশষ িবেশষ সময় প্রভুর এক দূত ঐ পুকুের েনেম এেস জল আেলািড়ত করেতন৷ আর ঐ
জলকেম্পর পেরই প্রথেম েয জেল নামেত পারত তার েয েকান েরাগ ভাল হেয় েযত৷”
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8 যীশু তােক বলেলন, “ওঠ! েতামার িবছানা গুিটেয় নাও, েহঁেট েবড়াও৷” 9 েলাকিট সেঙ্গ সেঙ্গ ভাল
হেয় েগল, আর তার িবছানা তুেল িনেয় হঁাটেত থাকল৷
এ ঘটনা িবশ্রামবাের ঘটল, 10 তাই েয েলাকিট আেরাগয্ লাভ কেরিছল তােক ইহুদীরা বলল, “আজ

িবশ্রামবার, এভােব েতামার িবছানা বেয় েবড়ােনা িবিধ-বয্বস্থা িবরুদ্ধ কাজ হেচ্ছ৷”
11 েস তখন তােদর বলল, “িযিন আমােক সািরেয় তুেলেছন িতিন বেলিছেলন, �েতামার িবছানা তুেল

িনেয় েহঁেট েবড়াও৷� ”
12তারা েসই েলাকিটেক িজেজ্ঞস করল, “েক েতামােক বেলেছ েয েতামার িবছানা গুিটেয় িনেয় েহঁেট

েবড়াও?”
13 িকন্তু েয েলাকিটআেরাগয্লাভ কেরিছল েস জানত না, িতিন েক৷ কারণ েসই জায়গায় অেনক েলাক

ভীড় কেরিছল এবং যীশু েসখান েথেক চেল িগেয়িছেলন৷
14 পের যীশু মিন্দেরর মেধয্ েসই েলাকিটেক েদখেত েপেয় তােক বলেলন, “েদখ, তুিম এখন সুস্থ

হেয় েগছ; আর পাপ েকােরা না, যােত েতামার আরও খারাপ িকছু না হয়!”
15 এরপর েসই েলাকিট ইহুদীেদর কােছ িগেয় বলল েয, যীশুই তােক আেরাগয্ দান কেরেছন৷
16আর এই কারেণই ইহুদীরা যীশুেক িনযর্াতন করেত শুরু করল; কারণ িতিন িবশ্রামবাের এইসব কাজ

করিছেলন৷ 17 তখন যীশু তােদর বলেলন, “আমার িপতা সব সময় কাজ কের চেলেছন, তাই আিমও
কাজ কির৷”

18 তখন ইহুদীরা যীশুেক হতয্া করার জনয্ আেরা দৃঢ় প্রিতজ্ঞ হেয় উঠল৷ তারা বলল, “িতিন েয
েকবল িবশ্রামবাের িবিধ-বয্বস্থার িবরুদ্ধ কাজ করিছেলন তাই নয়, িতিন ঈশ্বরেক তঁার িপতা বেল সেম্বাধন
কেরিছেলন৷ আর এইভােব িতিন িনেজেক ঈশ্বেরর সমান জািহর করিছেলন৷”

ঈশ্বেরর ক্ষমতা যীশুর আেছ
19এর উত্তের যীশু তােদর বলেলন, “আিম েতামােদর সিতয্ বলিছ পুত্র িনেজ েথেক িকছু করেত পােরন

না৷ িপতােক যা করেত েদেখন েকবল তাই করেত পােরন৷ িপতা যা িকছু কেরন পুত্রও তাই কেরন৷ 20 িপতা
পুত্রেক ভালবােসন, আর িপতা যা িকছু কেরন তা পুত্রেক েদখান আর এর েথেক আেরা মহান মহান কাজ
পুত্রেক িতিন েদখােবন, তখন েতামরা আশ্চযর্য্ হেয় যােব৷ 21 িপতা মৃতেদর জীবন দান কেরন, েতমিন
পুত্রও যােক ইচ্ছা কেরন তােক জীবন েদন৷

22 “িপতা কারও িবচার কেরন না, িকন্তু সমস্ত িবচােরর ভার িতিন পুত্রেক িদেয়েছন, 23 যােত িপতােক
েযমন সমস্ত েলাক সম্মান কের েতমিন পুত্রেকও সম্মান কের৷ েয পুত্রেক সম্মান কের না, েস িপতােকও
সম্মান কের না, কারণ িপতাই েসইজন িযিন পুত্রেক পািঠেয়েছন৷

24 “আিম েতামােদর সিতয্ বলিছ, েয েকউ আমার কথা েশােন, আর িযিন আমায় পািঠেয়েছন তঁার
ওপর িবশ্বাস কের েস অনন্ত জীবন লাভ কের এবং েস অপরাধী বেল িবেবিচত হেব না৷ েস মৃতুয্ েথেক
জীবেন উত্তীণর্ হেয় েগেছ৷ 25 আিম েতামােদর সিতয্ বলিছ সময় আসেছ; বলেত িক এেস েগেছ, যখন
মৃেতরা ঈশ্বেরর পুেত্রর রব শুনেব, আর যারা শুনেব তারা বঁাচেব৷ 26 িপতার িনেজর েযমন জীবন দান
করার ক্ষমতা রেয়েছ িঠক েতমনই িতিন তঁার পুত্রেকও জীবন দান করার ক্ষমতা িদেয়েছন৷ 27 এবং িপতা
েসই পুেত্রর হােতই সমস্ত িবচােরর অিধকার িদেয়েছন, কারণ এই পুত্রই মানবপুত্র৷

28 “এই কথা শুেন েতামরা অবাক হেয়া না, কারণ সময় আসেছ, যারা কবেরর মেধয্ আেছ তারা সবাই
মানবপুেত্রর রব শুনেব৷ 29 তারপর তারা তােদর কবর েথেক বাইের আসেব৷ যারা সৎ কমর্ কেরেছ তারা
উিত্থত হেব ও অনন্ত জীবন লাভ করেব৷ আর যারা মন্দ কাজ কেরিছল তারা পুনরুিত্থত হেব এবং েদাষী
বেল িবেবিচত হেব৷

30 “আিম িনেজর েথেক িকছুই করেত পাির না৷ আিম (ঈশ্বেরর কাছ েথেক) েযমন শুিন েতমিন িবচার
কির; আর আিম যা িবচার কির তা নয্ায়, কারণ আিম আমার ইচ্ছামেতা কাজ কির না, বরং িযিন (ঈশ্বর)
আমােক পািঠেয়েছন তঁারই ইচ্ছাপূরণ করার েচষ্টা কির৷

যীশু ইহুদীেদর সােথ কথা বলেত থাকেলন
31 “আিম যিদ আমার িনেজর পেক্ষ সাক্ষয্ িদই তেবআমার েসই সাক্ষয্ সতয্ বেল গৃহীত হেব না৷ 32অনয্

একজন আেছন িযিন আমার পেক্ষ সাক্ষয্ েদন এবং আিম জািন, েয সাক্ষয্ই িতিন েদন না েকন তা সতয্৷
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33 “েতামরা সকেলই েযাহেনর কােছ েলাক পািঠেয়ছআর িতিন সেতয্র পেক্ষ সাক্ষয্ িদেয়েছন৷ 34 িকন্তু
আিম েকান মানুেষর সােক্ষয্র ওপর িনভর্ র কির না৷ তবু আিম এসব কথা বলিছ, যােত েতামরা উদ্ধার েপেত
পার৷ 35 েযাহন িছেলন েসই প্রদীেপর মেতা যা জ্বেল এবং আেলা েদয়; আর েতামরা িকছু সমেয়র জনয্
তার েসই আেলা উপেভাগ কের আনিন্দত হেয়িছেল৷

36“িকন্তু েযাহেনর সাক্ষয্ েথেকআেরা বড় সাক্ষয্আমারআেছ; কারণ িপতা েয সব কাজআমায় করেত
িদেয়েছন, েস সব কাজ আিমই করিছ, আর েসই সব কাজই প্রমাণ করেছ েয িপতা আমায় পািঠেয়েছন৷
37 িপতা, িযিন আমােক পািঠেয়েছন, এমনিক আমার পেক্ষ সাক্ষয্ িদেয় েগেছন, েতামরা েকউই কখনও
তঁার রব েশানিন, তঁার আকারও েদখিন৷ 38আর তঁার িশক্ষাও েতামােদর অন্তের েনই, কারণ ঈশ্বর যঁােক
পািঠেয়েছন, েতামরা তঁােক িবশ্বাস কেরা না৷ 39 েতামরা সকেলই খুব মেনােযাগ সহকাের শাস্ত্রগুিল পড়,
কারণ েতামরা মেন কেরা েসগুিলর মধয্ িদেয়ই েতামরা অনন্ত জীবন লাভ করেব আর েসই শাস্ত্রগুিলই
আমার িবষেয় সাক্ষয্ িদেচ্ছ৷ 40 তবু েতামরা েসই জীবন লাভ করেত আমার কােছ আসেত চাও না৷

41 “মানুেষর প্রশংসা আিম গ্রহণ কির না৷ 42 আিম েতামােদর সকলেকই জািন আর এও জািন েয
েতামরা ঈশ্বরেক ভােলাবােসা না৷ 43 আিম আমার িপতার নােম এেসিছ, তবু েতামরা আমায় গ্রহণ কেরা
না; িকন্তু অনয্ েকউ যিদ তার িনেজর নােম আেস তােক েতামরা গ্রহণ করেব৷ 44 েতামরা িকভােব িবশ্বাস
করেত পােরা? েতামরা েতা একজন অনয্ জেনর কাছ েথেক প্রশংসা েপেত চাও৷ আর েয প্রশংসা
একমাত্র ঈশ্বেরর কােছ েথেক আেস আর েখঁাজ েতামরা কেরা না৷ 45 মেন কেরা না েয আিমই েসই বয্িক্ত
েয িপতার কােছ েতামােদর ওপর েদাষােরাপ করব৷ েতামােদর সাহাযয্ করেবন বেল েয েমািশর ওপর
েতামরা আশা রােখা িতিনই েতামােদর িবরুেদ্ধ অিভেযাগ করেবন৷ 46 েতামরা যিদ েমািশেক িবশ্বাস করেত
তেব আমােকও িবশ্বাস করেত, কারণ েমািশ তা আমার িবষেয়ই িলেখেছন৷ 47 েতামরা যখন েমািশর
েলখায় িবশ্বাস কেরা না, তখন আিম যা বিল তা েকমন কের িবশ্বাস করেব?”

6
যীশু পঁাচ হাজােরর েবশী েলাকেক খাওয়ােলন
(মিথ 14:13-21; মাকর্ 6:30-44; লূক 9:10-17)

1 এরপর যীশু গালীল হ্রেদর অপর পাের েগেলন, এই হ্রদেক িতিবিরয়াও বেল৷ 2 বহু েলাক তঁার
েপছেন েপছেন চলেত লাগল, কারণ েরাগীেদর সুস্থ করেত িতিন েয সব অেলৗিকক িচহ্ন করেতন তা
তারা েদেখিছল৷ 3 যীশু এবং তঁার িশষয্রা পাহােড়র উপের িগেয় েসখােন বসেলন৷ 4 েসই সময় ইহুদীেদর
িনস্তারপবর্ এিগেয় আসিছল৷

5 যীশু যখন েদখেলন বহু েলাক তঁার কােছ আসেছ তখন িতিন িফিলপেক বলেলন, “এই েলাকেদর
েখেত েদবার জনয্ আমরা েকাথায় রুিট িকনেত পাব?” 6 যীশু তঁােক পরীক্ষা করবার জনয্ই একথা
বলেলন, কারণ যীশু িক করেবন তা িতিন আেগই জানেতন৷

7 িফিলপ যীশুেক বলেলন, “প্রেতয্েকর হােত এক টুকেরা কের রুিট িদেত েগেল সারা মােসর
েরাজগাের রুিট িকনেলও তা যেথষ্ট হেব না৷”

8 যীশুর িশষয্েদর মেধয্ আর একজন, যার নাম আিন্দ্রয়, ইিন িশেমান িপতেরর ভাই, িতিন যীশুেক
বলেলন, 9 “এখােন একটা েছাট েছেল আেছ, যার কােছ যেবর পঁাচটা রুিট আর েছাট দুেটা মাছ আেছ,
িকন্তু এত েলােকর জনয্ িনশ্চয়ই েসগুিল যেথষ্ট হেব না৷”

10 যীশু বলেলন, “েলাকেদর বিসেয় দাও৷” েসই জায়গায় অেনক ঘাস িছল৷ তখন সব েলােকরা বেস
েগল৷ েসখােন প্রায় পঁাচ হাজার পুরুষ িছল৷ 11এরপর যীশু েসই রুিটকখানা িনেয় ঈশ্বরেক ধনয্বাদ িদেলন
এবং যারা েসখােন বেসিছল তােদর েসগুিল ভাগ কের িদেলন৷ আর িতিন মাছও ভাগ কের িদেলন৷ েয
যত চাইল তত েপল৷

12তারা পিরতৃপ্ত হেল, যীশু তঁার িশষয্েদর বলেলন, “েয সব টুকেরা টাকরা পেড় আেছ তা জেড়া কর,
েযন েকান িকছু নষ্ট না হয়৷” 13তখন তঁারা েস সব জেড়া করেলন৷ েলােকরা খাবার পের যেবর েসই পঁাচ
খানা রুিটর টুকেরা-টাকরা যা পেড় িছল িশষয্রা তা জেড়া করেল বােরা টুকরী ভির্ত্ত হেয় েগল৷

14 েলােকরা যীশুেক এই অেলৗিকক িচহ্ন করেত েদেখ বলেত লাগল, “জগেত যঁার আগমেনর কথা
আেছ ইিন িনশ্চয়ই েসই ভাববাদী৷”

15এেত যীশু বুঝেলন েলােকরা তঁােক রাজা করবার জনয্ প্রস্তুিত িনেচ্ছ৷ তাই িতিন তােদর েছেড় একাই
েসই পাহােড় উেঠ েগেলন৷
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যীশু জেলর ওপর িদেয় হঁাটেলন
(মিথ 14:22-27; মাকর্ 6:45-52)

16 সন্ধয্া হেল যীশুর িশষয্রা হ্রেদর ধাের েনেম েগেলন৷ 17 তঁারা একটা েনৗকায় উেঠ হ্রেদর অপর
পাের কফরনাহূেমর িদেক েযেত থাকেলন৷ তখন অন্ধকার হেয় িগেয়িছল, আর যীশু তখনও তােদর কােছ
আেসন িন৷ 18আর খুব েজাের েঝােড়া বাতাস বইিছল, ফেল হ্রেদ বড় বড় েঢউ উঠিছল৷ 19 এরই মেধয্
িতন চার মাইল েনৗকা েবেয় যাবার পর যীশুর িশষয্রা েদখেলন, যীশু জেলর ওপর িদেয় েহঁেট আসেছন৷
িতিন যখন েনৗকার কাছাকািছ এেলন, তখন িশষয্রা খুব ভয় েপেয় েগেলন৷ 20 িকন্তু িতিন তঁােদর বলেলন,
“এই েয আিম; ভয় েপও না৷” 21তখন তঁারা খুশী হেয় যীশুেক েনৗকােত তুেল িনেলন৷ আর তঁারা েযখােন
যািচ্ছেলন েনৗকা তখনই েসখােন েপৗেঁছ েগল৷

েলােকরা যীশুেক খঁুজেত লাগল
22 হ্রেদর অপর পাের েয জনতা িছল, পেরর িদন তারা বুঝেত পারল েয েকবলমাত্র একটা েনৗকাই

েসখােন িছল আর যীশু তঁার িশষয্েদর িনেয় তােত ওেঠন িন৷ তঁার িশষয্রা িনেজরাই চেল িগেয়িছেলন৷
23 িকন্তু েযখােন প্রভুেক ধনয্বাদ েদওয়ার পর েলােকরা রুিট েখেয়িছল, েসইখােন তখন িতিবিরয়া েথেক
কেয়কটা েনৗকা এল৷ 24 িকন্তু যখন েলােকরা েদখল েয যীশু বা তঁার িশষয্রা েকউই েসখােন েনই, তখন
তারা েনৗকায় চেড় যীশুর েখঁােজ কফরনাহূেম চেল েগল৷

যীশুই আমােদর জীবন রুিট
25 তারা হ্রেদর অপর পাের যীশুেক েদখেত েপেয় বলল, “গুরু, আপিন এখােন কখন এেসেছন?”
26 এর উত্তের যীশু তােদর বলেলন, “আিম েতামােদর সিতয্ বলিছ, েতামরা অেলৗিকক িচহ্ন েদেখছ

বেল েয আমার েখঁাজ করছ তা নয়, িকন্তু েতামরা রুিট েখেয় তৃপ্ত হেয়িছেল বেলই আমার েখঁাজ করছ৷
27 খােদয্র মেতা নশ্বর বস্তুর জনয্ কাজ কেরা না৷ িকন্তু েয খাদয্ প্রকৃতই স্থায়ী ও যা অনন্ত জীবন দান
কের, তার জনয্ কাজ কর যা মানবপুত্র েতামােদর েদেবন৷ কারণ িপতা ঈশ্বর েতামােদর েদিখেয়েছন েয
িতিন মানবপুেত্রর সেঙ্গই আেছন৷”

28 তারা তঁােক বলল, “ঈশ্বেরর কাজ করার জনয্ আমােদর িক করেত হেব?”
29 এর উত্তের যীশু তােদর বলেলন, “ঈশ্বর যঁােক পািঠেয়েছন েতামরা েযন তঁােক িবশ্বাস কর৷ এই হল

ঈশ্বেরর কাজ৷”
30 তারা তঁােক বলল, “আপিন িক এমন অেলৗিকক কাজ করেছন, যা েদেখ আমরা জানেত পারব েয

আপিনই েসই বয্িক্ত যঁােক ঈশ্বর পািঠেয়েছন ও আপনার ওপর িবশ্বাস করব? 31আমােদর িপতৃপুরুষরা
মরুপ্রান্তের মান্না েখেয়িছল৷ েযমন শােস্ত্র েলখা আেছ: �িতিন তােদর খাবার জনয্ স্বগর্ েথেক রুিট
িদেলন৷� ”✡

32 তখন যীশু তােদর বলেলন, “আিম েতামােদর সিতয্ বলিছ, েমািশ স্বগর্ েথেক েসই রুিট েতামােদর
েদন িন, িকন্তু আমার িপতাই স্বগর্ েথেক সিতয্কােরর রুিট েতামােদর েদন৷ 33স্বগর্ েথেক েনেম এেস িযিন
জগত সংসার জীবন দান কেরন িতিনই ঈশ্বেরর েদওয়া রুিট৷”

34 তারা তঁােক বলল, “মহাশয়, েসই রুিট সব সময় আমােদর িদন৷”
35 যীশু তােদর বলেলন, “আিমই েসই রুিট যা জীবন দান কের৷ েয েকউ আমার কােছ আেস েস

কখনও কু্ষধাতর্ হেব না, আর েয েকউ আমার ওপর িবশ্বাস রােখ কখনও তার িপপাসা পােব না৷ 36 িকন্তু
আিম েতামােদর সিতয্ বলিছ, েতামরা আমায় েদেখছ অথচ আমায় িবশ্বাস কর না৷ 37 িপতা আমােক
যােদর েদন, তারা প্রেতয্েকই আমার কােছ আসেব৷ আর যঁারা আমার কােছ আেস, আিম তােদর কখনই
িফিরেয় েদব না৷ 38 কারণ আিম আমার খুশী মত কাজ করেত স্বগর্ েথেক েনেম আিস িন, িযিন আমােক
পািঠেয়েছন তঁার ইচ্ছা পূণর্ করেত এেসিছ৷ 39 িযিন আমায় পািঠেয়েছন তঁার ইচ্ছা এই েয যােদর িতিন
আমায় িদেয়েছন তােদর একজনেকও েযন আিম না হারাই; বরং েশষ িদেন েযন তােদর সকলেক আিম
উিত্থত কির৷ 40আমার িপতা এই চান, েয েকউ তঁার পুত্রেক েদেখ ও তঁােক িবশ্বাস কের, েস েযন অনন্ত
জীবন লাভ কের; আর আিমই তােক েশষ িদেন ওঠাব৷”
✡ 6:31: উদৃ্ধিত গীত 78:24
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41 তখন ইহুদীরা যীশুর সম্পেকর্ গুঞ্জন শুরু করল, কারণ িতিন বেলিছেলন, “আিমই েসই রুিট যা স্বগর্
েথেক েনেম এেসেছ৷” 42 তারা বলল, “িতিন িক েযােষেফর েছেল নন? আমরা িক এর বাবা মােক িচিন
না? তাহেল এখন েকমন কের িতিন বলেছন, �আিম স্বগর্ েথেক েনেম এেসিছ?� ”

43এর উত্তের যীশু তােদর বলেলন, “িনেজেদর মেধয্ ওসব বচসা বন্ধ কর৷ 44 িযিন আমায় পািঠেয়েছন
েসই িপতা না আনেল েকউই আমার কােছ আসেত পাের না; আর আিমই তােক েশষ িদেন জীিবত কের
তুলব৷ 45 ভাববাদীেদর পুস্তেক েলখা আেছ: �তারা সকেলই ঈশ্বেরর কােছ িশক্ষা লাভ করেব৷�✡ েয
েকউ িপতার কােছ শুেন িশক্ষা েপেয়েছ েসই আমার কােছ আেস৷ 46আিম বলিছ না েয, েকউ িপতােক
েদেখেছন৷ েকবলমাত্র িযিন িপতার কাছ েথেক এেসেছন িতিনই িপতােক েদেখেছন৷

47 “আিম েতামােদর সিতয্ বলিছ, েয েকউ িবশ্বাস কেরেছ েসই অনন্ত জীবন েপেয়েছ৷ 48আিমই েসই
রুিট যা জীবন েদয়৷ 49 েতামােদর িপতৃপুরুষরা মরুপ্রান্তের মান্না েখেয়িছল, িকন্তু তবু তারা মারা িগেয়িছল৷
50 এ েসই রুিট যা স্বগর্ েথেক েনেম আেস, আর েকউ যিদ তা খায়, তেব েস মরেব না৷ 51আিমই েসই
জীবন্ত রুিট যা স্বগর্ েথেক েনেম এেসেছ৷ েকউ যিদ এই রুিট খায় তেব েস িচরজীিব হেব৷ েয রুিট আিম
েদব তা হল আমার েদেহর মাংস৷ তা আিম িদই যােত জগত জীবন পায়৷”

52 এই কথা শুেন ইহুদীেদর মেধয্ তকর্ েবেধ েগল৷ তারা বলেত লাগল, “এই েলাকটা েকমন কের তার
েদেহর মাংস আমােদর েখেত িদেত পাের?”

53 যীশু তােদর বলেলন, “আিম েতামােদর সিতয্ই বলিছ; েতামরা যিদ মানবপুেত্রর মাংস না খাও ও
তঁার রক্ত পান না কর, তাহেল েতামােদর মেধয্ জীবন েনই৷ 54 েয েকউ আমার মাংস খায় ও আমার রক্ত
পান কের েস অনন্ত জীবন পায়, আর েশষ িদেন আিম তােক ওঠােবা৷ 55আমার মাংসই প্রকৃত খাদয্ ও
আমার রক্তই প্রকৃত পানীয়৷ 56 েয আমার মাংস খায় ও আমার রক্ত পান কের েস আমার মেধয্ থােক,
আর আিমও তার মেধয্ থািক৷

57 “েযমন জীবন্ত িপতা আমােক পািঠেয়েছন, আর িপতার জনয্ আিম জীিবত আিছ, িঠক েসরকম েয
আমােক খায় েস আমার দরুন জীিবত থাকেব৷ 58এ েসই রুিট যা স্বগর্ েথেক েনেম এেসিছল৷ এটা েতমন
রুিট নয় যা েতামােদর িপতৃপুরুষরা েখেয়িছল এবং তা সেত্ত্বও পের তারা সকেল মারা িগেয়িছল৷ এই রুিট
েয খায় েস িচরজীিব হেব৷”

59কফরনাহূেমর সমাজ-গৃেহ িশক্ষা েদবার সময় যীশু এই সব কথা বলেলন৷

অনন্ত জীবেনর বাকয্সকল
60 যীশুর িশষয্েদর মেধয্ অেনেক তঁার এই কথা শুেন বলল, “এ বড়ই কিঠন কথা; েক এ গ্রহণ করেত

পাের?”
61 যীশু অন্তের েটর েপেলন েয তঁার িশষয্রা এই িবষয় িনেয় অসেন্তাষ প্রকাশ করেছ৷ তাই িতিন তােদর

বলেলন, “এই িশক্ষায় িক েতামরা ধাক্কা েপেয়ছ? 62 তেব মানবপুত্র আেগ েযখােন িছেলন উেদ্ধর্ েসখােন
তঁােক িফের েযেত েদখেল েতামরা িক বলেব? 63 আত্মাই জীবন দান কের, রক্ত মাংেসর শরীর েকান
উপকাের আেস না৷ আিম েতামােদর সকলেক েয সব কথা বেলিছ তা হল আধয্ািত্মক আর তাই জীবন
দান কের৷ 64 িকন্তু েতামােদর মেধয্ এমন িকছু েলাক আেছ যারা িবশ্বাস কের না৷” কারণ যীশু শুরু
েথেকই জানেতন েক েক তঁােক িবশ্বাস কের না, আর েকই বা তঁােক শত্রুর হােত ধিরেয় েদেব৷ 65 তাই
িতিন বলেলন, “এজনয্ আিম েতামােদর বেলিছ, �িপতা ইচ্ছা না করেল েকউই আমার কােছ আসেত পাের
না৷� ”

66 এই কারেণই তঁার িশষয্েদর মেধয্ অেনেক িপিছেয় েগল, তঁার সেঙ্গ চলােফরা বন্ধ কের িদল৷
67 তখন যীশু েসই বােরাজন েপ্রিরতেক বলেলন, “েতামরাও িক চেল েযেত চাইছ?”
68 িশেমান িপতর বলেলন, “প্রভু, আমরা কার কােছ যাব? আপনার কােছ েসই বাণী আেছ যা অনন্ত

জীবন দান কের৷ 69 আমরা িবশ্বাস কির ও জািন েয আপিনই েসই পিবত্র একজন, িযিন ঈশ্বেরর কাছ
েথেক এেসেছন৷”

70 এর উত্তের যীশু তঁােদর বলেলন, “আিম িক েতামােদর বােরাজনেক মেনানীত কির িন? তবু
েতামােদর মেধয্ একজন িদয়াবলআেছ৷” 71 িতিন িশেমান ঈষ্কিরেয়ােতর েছেল িযহূদার িবষেয় বলিছেলন,
কারণ িযহূদা েসই বােরা জেনর মেধয্ একজন হেলও পের যীশুেক শত্রুর হােত তুেল েদেব৷
✡ 6:45: উদৃ্ধিত িযশ. 54:13
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7
যীশু ও তঁার ভাইরা

1 এরপর যীশু গালীেলর চারিদেক ভ্রমণ করিছেলন৷ িতিন িযহূিদয়ায় ভ্রমণ করেত চাইেলন না, কারণ
ইহুদীরা তঁােক খুন করবার সুেযাগ খঁুজিছল৷ 2এই সময় ইহুদীেদর কুিটরবাস পবর্* এিগেয়আসিছল৷ 3তখন
তঁার ভাইরা তঁােক বলল, “তুিম এই জায়গা েছেড় িযহূিদয়ােত ঐ উৎসেব যাও যােত তুিম েয সব অেলৗিকক
কাজ করছ তা েতামার িশষয্রাও েদখেত পায়৷ 4কারণ েকউ যিদ প্রকােশয্ িনেজেক তুেল ধরেত চায় তেব
েস িনশ্চয়ই তার কাজ েগাপন করেব না৷ তুিম যখন এত সব মহত্ কাজ করছ তখন িনেজেক জগেতর
কােছ প্রকাশ কর৷ েযন সবাই তা েদখেত পায়৷” 5 তঁার ভাইরাও তঁােক িবশ্বাস করত না৷

6 যীশু তঁার ভাইেদর বলেলন, “আমার িনরূিপত সময় এখনও আেস িন; িকন্তু েতামােদর যাওয়ার জনয্
েয েকান সময় সিঠক, এখনই েতামরা েযেত পার৷ 7জগত সংসার েতামােদর ঘৃণা করেত পাের না, িকন্তু
আমােক ঘৃণা কের৷ কারণ পৃিথবীর েলােকরা, যারা মন্দ কাজ কের, েসই সব েলাকেদর িবরুেদ্ধ আিম
সাক্ষয্ িদই৷ 8 েতামরা পেবর্ যাও, আিম এখন এই উৎসেব যািচ্ছ না, কারণ আমার িনরূিপত সময় এখনও
আেস িন৷” 9 এই কথা বলার পর িতিন গালীেলই রেয় েগেলন৷

10 তঁার ভাইরা উৎসেব চেল েগল৷ পের িতিনও েসখােন েগেলন, িকন্তু িতিন প্রকােশয্ েসই পেবর্ না
িগেয় েগাপেন েসখােন েগেলন৷ 11 ইহুদী েনতারা উৎসেব এেস তঁার েখঁাজ করেত লাগল৷ তারা বলাবিল
করেত লাগল, “েসই েলাকটা েগল েকাথায়?”

12 আর জনতার মেধয্ তঁােক িনেয় নানা রকম গুজব ছড়ােত লাগল৷ েকউ েকউ বলল, “আের িতিন
খুব ভােলা েলাক৷” িকন্তু আবার অনয্রা বলল, “না, না, ও েলাকেদর ঠকােচ্ছ৷” 13 িকন্তু ইহুদী েনতােদর
ভেয় তঁার িবষেয় প্রকােশয্ েকউ িকছু বলেত চাইল না৷

েজরুশােলেম যীশুর িশক্ষা
14পেবর্র আধা-আিধ সমেয় যীশু মিন্দের িগেয় েলাকেদর মােঝ িশক্ষা িদেত লাগেলন৷ 15 ইহুদীরা এেত

খুব আশ্চযর্য্ হেয় বলল, “এই েলাক েকান িকছু অধয্য়ন না কেরই িক ভােব এত সব জ্ঞান লাভ করল?”
16এর উত্তের যীশু তােদর বলেলন, “আিম যা িশক্ষা িদই তা আমার িনজস্ব নয়৷ িযিনআমায় পািঠেয়েছন

এসব েসই ঈশ্বেরর কাছ েথেক পাওয়া৷ 17 যিদ েকউ ঈশ্বেরর ইচ্ছা পালন করেত চায় তাহেল েস জানেব
আিম যা িশক্ষা িদই তা ঈশ্বেরর কাছ েথেক এেসেছ, না আিম িনেজর েথেক এসব কথা বলিছ৷ 18 যিদ েকউ
িনেজর ভাবনার কথা িনেজ বেল, তাহেল েস িনেজই িনেজেক সম্মািনত করেত চায়; িকন্তু েয তার েপ্ররণ
কতর্ ার েগৗরব চায়, েসই েলাক সতয্বাদী, তার মেধয্ েকান অসাধুতা েনই৷ 19 েমািশ িক েতামােদর কােছ
িবিধ-বয্বস্থা েদন িন? িকন্তু েতামরা েকউই েসই িবিধ-বয্বস্থা পালন কর না৷ েতামরা েকন আমােক হতয্া
করেত চাইছ?”

20জনতা উত্তর িদল, “েতামােক ভূেত েপেয়েছ, েক েতামােক হতয্া করেত চাইেছ?”
21 এর উত্তের যীশু তােদর বলেলন, “আিম একটা অেলৗিকক কাজ কেরিছ, আর েতামরা সকেল

আশ্চযর্য্ হেয় েগছ৷ 22 েমািশও েতামােদর সুন্নেতর িবিধ-বয্বস্থা িদেয়িছেলন৷ যিদও মুলতঃ েসই িবিধ-
বয্বস্থা েমািশর নয় িকন্তু এই িবিধ-বয্বস্থা প্রাচীন িপতৃপুরুষেদর কাছ েথেক এেসেছ৷ আর েতামরা
িবশ্রামবােরও িশশুেদর সুন্নত কের থােকা৷ 23 েমািশর িবিধ-বয্বস্থা েযন লঙঘন করা না হয়, এই যুিক্তেত
িবশ্রামবােরও যিদ েকান মানুেষর সুন্নত করা চেল, তাহেল আিম িবশ্রামবাের একটা মানুষেক সমূ্পণর্ সুস্থ
কেরিছ বেল েতামরা আমার ওপর এত কু্রদ্ধ হেয়ছ েকন? 24 বািহয্কভােব েকান িকছু েদেখই তার িবচার
কেরা না৷ যা সিঠক েসই িহসােবই নয্ায় িবচার কর৷”

েলােকরা সংশয়গ্রস্ত যীশুই িক খ্রীষ্ট?
25 তখন েজরুশােলেমর েলােকেদর মেধয্ েকউ েকউ বলল, “এই েলাকেকই না ইহুদী েনতারা হতয্া

করেত চাইেছ? 26 িকন্তু েদখ! এ েতা প্রকােশয্ই িশক্ষা িদেচ্ছ; িকন্তু তারা েতা এঁেক িকছুই বলেছ না৷ এটা
িক হেত পাের েয েনতারা সিতয্ই জােন েয, ইিন েসই খ্রীষ্ট? 27আমরা জািন ইিন েকাথা েথেক এেসেছন;
িকন্তু মশীহ যখন আসেবন তখন েকউ জানেব না িতিন েকাথা েথেক এেসেছন৷”
* 7:2: কুিটরবাস পবর্ এই উৎসব প্রিত বছর সারা সপ্তাহবয্াপী পালন করা হত পেবর্র সময় ইহুদীরা তঁাবুেত বাস করত এবং েমািশর সমেয়
40 বছর ধের মরুভূিমেত েঘারােফরার কথা স্মরণ করত৷
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28তখন যীশু মিন্দের িশক্ষা িদেত িদেত েবশ েচঁিচেয় বলেলন, “েতামরা আমায় জান, আরআিম েকাথা
েথেক এেসিছ তাও েতামরা জান৷ তবু বলিছ, আিম িনেজর েথেক আিস িন, তেব িযিন আমায় পািঠেয়েছন
িতিন সতয্; আর েতামরা তঁােক জান না৷ 29 িকন্তু আিম তঁােক জািন, কারণ িতিন আমায় পািঠেয়েছন৷
আিম তঁারই কাছ েথেক এেসিছ৷”

30 তখন তারা তঁােক েগ্রপ্তার করার জনয্ েচষ্টা করেত লাগল৷ তবু েকউ তঁার গােয় হাত িদেত সাহস
করল না, কারণ তখনও তার সময় আেস িন৷ 31 িকন্তু েসই জনতার মেধয্ েথেক অেনেকই তঁার ওপর
িবশ্বাস করল; আর বলল, “মশীহ এেস িক তঁার েচেয়ও েবশী অেলৗিকক িচহ্ন করেবন?”

ইহুদীরা যীশুেক েগ্রপ্তার করার েচষ্টা করল
32 ফরীশীরা শুনল েয সাধারণ েলাক যীশুর িবষেয় চুিপ চুিপ এই সব আেলাচনা করেছ৷ তখন প্রধান

যাজকরা ও ফরীশীরা যীশুেক ধের আনবার জনয্ মিন্দেরর কেয়কজন পদািতকেক পাঠাল৷ 33 তখন যীশু
বলেলন, “আিম আর অল্প িকছুকাল েতামােদর সেঙ্গ আিছ; তারপর িযিন আমায় পািঠেয়েছন তঁার কােছ
িফের যাব৷ 34 েতামরা আমার েখঁাজ করেব, িকন্তু আমার েখঁাজ পােব না, কারণ আিম েযখােন থাকব
েতামরা েসখােন আসেত পােরা না৷”

35 ইহুদী েনতারা তখন পরস্পর বলাবিল করেত লাগল, “েস এমন েকাথায় যােব েয আমরা ওেক
খঁুজেলও পাব না? গ্রীকেদর শহের েয সব ইহুদীরা বসবাস করেছ, ও িক তােদর কােছ যােব আর েসখােন
িগেয় গ্রীকেদব কােছ িশক্ষা েদেব? িনশ্চয়ই নয়৷ 36 ও েয কথা বলল তার মােন িক েয, �েতামরা আমার
েখঁাজ করেব িকন্তু আমায় পােব না?� আর �আিম েযখােন যাব, েতামরা েসখােন আসেত পার না?� ”

যীশু পিবত্র আত্মার িবষেয় বলেলন
37 পেবর্র েশষ িদন, েয িদনিট িবেশষ িদন, েসই িদন যীশু উেঠ দঁািড়েয় েচঁিচেয় বলেলন, “কােরার

যিদ িপপাসা েপেয় থােক তেব েস আমার কােছ এেস পান করুক৷ 38 শােস্ত্র এ কথা বেল, েয আমার
ওপর িবশ্বাস কের তার অন্তর েথেক জীবন্ত জেলর নদী বইেব৷” 39 যীশু পিবত্র আত্মা সম্পেকর্ এই কথা
বলেলন, “েসই পিবত্র আত্মা তখনও েদওয়া হয় িন, কারণ যীশু তখনও মিহমািন্বত হন িন; িকন্তু পের যারা
যীশুেক িবশ্বাস কের তারা েসই আত্মা পােব৷”

যীশুেক িনেয় েলােকেদর মেধয্ তকর্
40 সমেবত জনতা যখন এই কথা শুনল তখন তােদর মেধয্ েকউ েকউ বলল, “ইিন সিতয্ই েসই

ভাববাদী৷”
41অনয্রা বলল, “ইিন মশীহ (খ্রীষ্ট)৷”
এ সেত্ত্বও েকউ েকউ বলল, “খ্রীষ্ট গালীলী েথেকআসেবন না৷ 42শােস্ত্র িক একথা েলখা েনই েয খ্রীষ্টেক

দায়ূেদর বংশধর হেত হেব; আর দায়ূদ েয ৈবৎেলহম শহের থাকেতন, িতিন েসখান েথেক আসেবন?”
43 তঁার জনয্ এইভােব েলাকেদর মেধয্ মতেভেদর সৃষ্টি হল৷ 44 েকউ েকউ তঁােক েগ্রপ্তার করেত চাইল;
িকন্তু েকউ তঁার গােয় হাত িদেত সাহস করল না৷

ইহুদী েনতােদর অিবশ্বাস
45 তখন মিন্দেরর েসই পদািতকরা, প্রধান যাজক ও ফরীশীেদর কােছ িফের েগল৷ তঁারা মিন্দেরর েসই

পদািতকেক িজেজ্ঞস করেলন, “েতামরা তঁােক ধের আনেল না েকন?”
46 পদািতকরা বলল, “উিন েয সব কথা বলিছেলন েকান মানুষ কখনও েসই ধরেণর কথা বেলিন!”
47 তখন ফরীশীরা বলেলন, “তাহেল েতামরাও িক ঠেক েগেল? 48 ফরীশী বা েনতােদর মেধয্ এমন

েকউ িক িছেলন িযিন তঁার ওপর িবশ্বাস কেরেছন? 49 িকন্তু এইসব েলােকরা িবিধ-বয্বস্থার িকছুই জােন
না৷ তারা অিভশপ্ত এবং ঈশ্বেরর কৃপা েথেক বিঞ্চত৷”

50তখন এই েনতােদর একজন, নীকদীম িযিন ফরীশীেদর মেধয্ একজন, তঁােদর বলেলন, িতিনই আেগ
একবার যীশুর কােছ িগেয়িছেলন৷ 51 েকান বয্িক্তর কথা না শুেন আমরা আমােদর িবিধ-বয্বস্থায় তার
িবচার করেত পাির না৷ েস িক কেরেছ তা না েজেন আমরা তার িবচার করেত পাির না৷

52 এর উত্তের তারা তােক বলল, “তুিম িনশ্চয়ই গালীলী েথেক আেসা িন, তাই না? শাস্ত্র পেড় েদেখা
তাহেল জানেব েয গালীলী েথেক েকান ভাববাদীর আিবভর্ াব হয় িন৷”
(েকান েকান গ্রীক প্রিতিলিপেত েযাহন 7:53-8:11 পদ পাওয়া যায় না৷)
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বয্িভচািরণীর িবচার
53 এরপর ইহুদী েনতারা েসখান েথেক েয যার বািড় চেল েগেলন৷

8
1এরপর যীশু েসখান েথেক ৈজতুন পবর্তমালায় চেল েগেলন৷ 2 খুব েভাের িতিন আবার মিন্দের িফের

েগেল েলােকরা আবার তঁার কােছ এেস জেড়া হল, তখন িতিন েসখােন বেস তােদর কােছ িশক্ষা িদেত
শুরু করেলন৷

3 েসই সময় বয্বস্থার িশক্ষকরা ও ফরীশীরা, বয্িভচার করেত িগেয় ধরা পেড়েছ এমন একজন
স্ত্রীেলাকেক তঁার কােছ িনেয় এল৷ তারা েসই স্ত্রীেলাকেক তােদর মাঝখােন দঁাড় কিরেয় যীশুেক বলল,
4 “গুরু, এই স্ত্রীেলাকিট বয্িভচার করার সময় হােত নােতই ধরা পেড়েছ৷ 5 িবিধ-বয্বস্থার মেধয্ েমািশ
আমােদর বলেছন, এই ধরেণর স্ত্রীেলাকেক েযন আমরা পাথর ছঁুেড় েমের েফিল৷ এখন আপিন এিবষেয়
িক বলেবন?”

6 তঁােক পরীক্ষা করার ছেলই তারা একথা বলিছল, যােত তঁার িবরুেদ্ধ েকান অিভেযাগ তারা খঁুেজ পায়৷
িকন্তু যীশু েহঁট হেয় মািটেত আঙু্গল িদেয় িলখেত লাগেলন৷ 7 ইহুদী েনতারা যখন বার বার তঁােক িজেজ্ঞস
করেত লাগল, তখন িতিন েসাজা হেয় বসেলন এবং বলেলন, “েতামােদর মেধয্ েয িনস্পাপ েসই প্রথম
এেক পাথর মারুক৷” 8 এরপর িতিন আবার েহঁট হেয় আঙু্গল িদেয় মািটেত িলখেত লাগেলন৷

9 তারা ঐ কথা েশানার পর বুেড়া েলাক েথেক শুরু কের সকেল এক এক কের েসখান েথেক চেল
েগল৷ েকবল যীশু েসখােন একা থাকেলন আর েসই স্ত্রীেলাকিট মাঝখােন দঁািড়েয় িছল৷ 10 তখন যীশু
মাথা তুেল েসই স্ত্রীেলাকিটেক বলেলন, “েহ নারী, তারা সব েকাথায়? েকউ িক েতামায় েদাষী সাবয্স্ত
করল না?”

11 স্ত্রীেলাকিট উত্তর িদল, “েকউ কের িন, মহাশয়৷”
তখন যীশু বলেলন, “আিমও েতামায় েদাষী করিছ না, যাও এখন েথেক আর পাপ েকােরা না৷”

যীশুই জগেতর আেলা
12 এরপর যীশু আবার েলাকেদর সােথ কথা বলেত শুরু করেলন এবং বলেলন, “আিমই জগেতর

আেলা৷ েয েকউ আমার অনুসারী হয় েস কখনও অন্ধকাের থাকেব না িকন্তু এমন আেলা পােব যা জীবন
েদয়৷”

13তখন ফরীশীরা তঁােক বলল, “তুিম িনেজই িনেজর িবষেয় সাক্ষয্ িদচ্ছ৷ েতামার সাক্ষয্ গ্রাহয্ হেব না৷”
14 এর উত্তের যীশু তােদর বলেলন, “আিম যিদ িনেজর পেক্ষ সাক্ষয্ িদই, তবু আমার সাক্ষয্ সতয্,

কারণ আিম জািন আিম েকাথা েথেক এেসিছ, আর েকাথায় বা যািচ্ছ; িকন্তু আিম েকাথা েথেক এেসিছ বা
েকাথায় যািচ্ছ তা েতামরা জােনা না৷ 15 মানুেষর িবচারেবােধর মাপকািঠেত েতামরা আমার িবচার করছ৷
আিম কােরা িবচার কির না৷ 16 িকন্তুআিম যিদ িবচার কির, তেব আমার িবচার সতয্, কারণ আিম একা নই৷
িপতা, িযিন আমােক পািঠেয়েছন িতিন আমার সেঙ্গই আেছন৷ 17 েতামােদর িনয়েম েলখা আেছ, যখন
দুই বয্িক্ত একই সাক্ষয্ েদয় তখন তা সিতয্৷ 18আিম িনেজই িনেজর িবষেয় সাক্ষয্ িদই৷ আর িপতা, িযিন
আমায় পািঠেয়েছন িতিনও আমার িবষেয় সাক্ষয্ েদন৷”

19 তখন তারা তঁােক িজেজ্ঞস করল, “েতামার িপতা েকাথায়?”
যীশু বলেলন, “েতামরা না জােনা আমােক, না জােনা আমার িপতােক৷ েতামরা যিদ আমােক জানেত,

তেবআমার িপতােকওজানেত৷” 20মিন্দেরর দােনর বােক্সর কােছ দঁািড়েয় িশক্ষা েদবার সময় যীশু এইসব
কথা বলেলন৷ িকন্তু েকউ তঁােক েগ্রপ্তার করল না, কারণ তখনও তঁার িনরূিপত সময় আেস িন৷

ইহুদীরা যীশুর িবষয় েবােঝ িন
21 িতিন তােদর আর একবার বলেলন, “আিম যািচ্ছ, আর েতামরা আমার েখঁাজ করেব; িকন্তু েতামরা

েতামােদর পােপই মরেব৷ আিম েযখােন যািচ্ছ েতামরা েসখােন আসেত পারেব না৷”
22 তখন ইহুদীরা বলিছল, “িতিন িক আত্মহতয্া করেত যােচ্ছন? েকন িতিন বলেলন, �আিম েযখােন

যািচ্ছ েতামরা েসখােন আসেত পারেব না�?”
23 যীশু তােদর বলেলন, “েতামরা এই িনম্নেলােকর আর আিম উদ্ধর্ েলােকর৷ েতামরা এজগেতর, আিম

এ জগেতর নই৷ 24 তাই আিম েতামােদর বলিছ, েতামরা েতামােদর পােপই মরেব৷ েতামরা যিদ িবশ্বাস না
কর েয আিমই িতিন, তেব েতামরা েতামােদর পােপর জনয্ই মরেব৷”
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25 তখন তারা িজেজ্ঞস করল, “তুিম েক?”
যীশু তােদর বলেলন, “আিম যা, তা েতা শুরু েথেকই েতামােদর বেল আসিছ৷ 26 েতামােদর িবষেয়

বলার ও িবচার করার অেনক িকছুই আমার আেছ৷ যা েহাক্, িযিন আমায় পািঠেয়েছন িতিন সতয্৷ আর
আিম তঁার কাছ েথেক যা িকছু শুিন, পৃিথবীর মানুেষর কােছ তাই বিল৷”

27তারা বুঝেত পাের িন েয, িতিন তােদর কােছ িপতার িবষেয় বলেছন৷ 28তখন যীশু তােদর বলেলন,
“যখন েতামরা মানবপুত্রেক উঁচুেত তুলেব, তখন জানেব েয আিমই িতিন এবং আিম িনেজর েথেক িকছুই
কির না৷ িপতা েযমন আমায় িশিখেয়েছন, আিম েসরকমই বলিছ৷ 29আর িযিন আমায় পািঠেয়েছন, িতিন
আমার সেঙ্গ আেছন৷ িতিন আমােক একা েফেল রােখন িন, কারণ আিম সব সময় সেন্তাষজনক কাজই
কির৷” 30 যীশু যখন এইসব কথা বলেলন তখন অেনেকরই তঁার ওপর িবশ্বাস হল৷

যীশু পাপ েথেক মুিক্ত লােভর কথা বলেলন
31 ইহুদীেদর মেধয্ যঁারা তঁার ওপর িবশ্বাস করল, তােদর উেদ্দেশয্ যীশু বলেলন, “েতামরা যিদ সকেল

আমার িশক্ষা মানয্ কের চল তেব েতামরা সকেলই আমার প্রকৃত িশষয্৷ 32 েতামরা সতয্েক জানেব, আর
েসই সতয্ েতামােদর স্বাধীন করেব৷”

33 তারা তঁােক বলল, “আমরা অব্রাহােমর বংশধর৷ আর আমরা কখনও কােরার দােস পিরণত হই িন৷
আপিন িকভােব বলেছন েয আমােদর স্বাধীন করা হেব?”

34 এর উত্তের যীশু তােদর বলেলন, “আিম েতামােদর সিতয্ বলিছ-েয ক্রমাগত পাপ কের চেল, েস
পােপর দাস৷ 35 েকান দাস পিরবােরর স্থায়ী সদসয্ হেয় থাকেত পাের না; িকন্তু পুত্র পিরবাের িচরকাল
থােক৷ 36 তাই পুত্র যিদ েতামােদর স্বাধীন কের, তেব েতামরা প্রকৃতই স্বাধীন হেব৷ 37আিম জািন েতামরা
অব্রাহােমর বংশধর; িকন্তু েতামরা আমােক হতয্া করার েচষ্টা করছ, কারণ েতামরা আমার িশক্ষাগ্রহণ কেরা
না৷ 38 আিম আমার িপতার কােছ যা েদেখিছ েসই িবষেয়ই বেল থািক, আর েতামরা েতামােদর িপতার
কাছ েথেক যা যা শুেনছ তাই েতা কের থাক৷”

39 এর জবােব তারা তঁােক বলল, “আমােদর িপতা অব্রাহাম৷”
যীশু তােদর বলেলন, “েতামরা যিদ অব্রাহােমর সন্তান হেত, তাহেল অব্রাহাম যা কেরেছন েতামরাও

তাই করেত; 40 িকন্তু এখন েতামরা আমায় হতয্া করেত চাইছ৷ আিম েসই েলাক েয ঈশ্বেরর কাছ েথেক
সতয্ শুেনিছ এবং েতামােদর তা বেলিছ৷ অব্রাহাম েতা এরকম কাজ কেরন িন৷ 41 েতামােদর িপতা েয
কাজ কের, েতামরা তাই কেরা৷”
তখন তারা তঁােক বলল, “আমরা জারজ সন্তান নই৷ ঈশ্বর হেচ্ছন আমােদর একমাত্র িপতা৷”
42 যীশু তােদর বলেলন, “ঈশ্বর যিদ েতামােদর িপতা হেতন, তাহেল েতামরা আমায় ভালবাসেত, কারণ

আিম ঈশ্বেরর কাছ েথেক এেসিছ আর এখন েতামােদর মােঝ এখােন আিছ৷ আিম িনেজ েথেক আিসিন,
ঈশ্বর আমায় পািঠেয়েছন৷ 43আিম যা বিল, েতামরা তা বুঝেত পােরা না, কারণ েতামরা আমার কথা গ্রহণ
কেরা না৷ 44 িদয়াবল েতামােদর িপতা এবং েতামরা তার পুত্র৷ েতামরা েতামােদর িপতার ইচ্ছাই পূণর্ করেত
চাও৷ িদয়াবল শুরু েথেকই খুনী; আর সেতয্র পেক্ষ েস কখনও দঁাড়ায় িন, কারণ তার মেধয্ েতা সেতয্র
েলশমাত্র েনই৷ েস যখন িমথয্া কথা বেল, তখন স্বাভািবকভােবই তার মধয্ েথেক তা েবিরেয় আেস, কারণ
েস িমথয্াবাদী ও িমথয্ার িপতা৷

45 “আিম সতয্ বিল বেল েতামরা আমায় িবশ্বাস কেরা না৷ 46 েতামােদর মেধয্ েক আমােক পাপী বেল
েদাষী করেত পাের? আিম যখন সতয্ বলিছ তখন েতামরা েকন িবশ্বাস করছ না? 47 েয ঈশ্বেরর েলাক,
েস ঈশ্বেরর কথা েশােন৷ আর এই কারেণই েতামরা শুনেত চাও না, কারণ েতামরা ঈশ্বেরর নও৷”

যীশু অব্রাহাম এবং িনেজর সম্বেন্ধ বলেলন
48এর উত্তের ইহুদীরা বলল, “আমরা িক িঠক বিলিন েয তুিম একজন শমরীয়, আর েতামার মেধয্ এক

ভূত রেয়েছ?”
49 যীশু জবাব িদেলন, “েদখ, আমায় ভূেত গ্রাস কের িন, বরং আিম আমার িপতােক সম্মান কির৷

িকন্তু েতামরা আমার অসম্মান কেরছ৷ 50আিম িনেজর জনয্ সম্মান চাইিছ না৷ একজনআেছন িযিন আমার
জনয্ সম্মান চান, িতিনই িবচার কেরন৷ 51আিম েতামােদর সিতয্ বলিছ, েকউ যিদ আমার িশক্ষা অনুসাের
চেল, েস কখনও মরেব না৷”

52 ইহুদীরা তঁােক বলল, “এখন আমরা বুেঝিছ েয েতামায় ভূেত গ্রাস কেরেছ৷ অব্রাহাম ও ভাববাদীরা
মারা েগেছ আর তুিম বলছ, �যিদ েকউ আমার িশক্ষা অনুসাের চেল, তেব েস মৃতুয্র আস্বাদ পােব না৷�
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53 তুিম িক মেন কর েয তুিম আমােদর পূবর্পুরুষ অব্রাহােমর েচেয় মহান? অব্রাহাম মারা েগেছন, আর
ভাববাদীরাও মারা েগেছন৷ তুিম িনেজেক িক মেন করছ?”

54 এর উত্তের যীশু বলেলন, “আিম যিদ িনেজেক সম্মািনত কির তেব েসই সম্মােনর েকান মূলয্ েনই৷
িযিনআমায় সম্মািনত কেরন িতিনআমােদর িপতা, যঁার সম্পেকর্ েতামরা বল, িতিনআমােদর ঈশ্বর৷ 55আর
েতামরা তঁােক জােনা না, িকন্তু আিম তঁােক জািন৷ আিম যিদ বিল েয আিম তঁােক জািন না, তাহেল আিম
েতামােদরই মেতা িমথয্াবাদী হেয় যােবা৷ িকন্তু আিম তঁােক অবশয্ই জািন, আর িতিন যা িকছু বেলন আিম
েস সকল পালন কির৷ 56 েতামােদর িপতৃপুরুষ অব্রাহাম আমার আগমেনর িদন েদখেত পােবন বেল খুশী
হেয়িছেলন৷ িতিন েসই িদন েদেখ খুশী হেয়িছেলন৷”

57 তখন ইহুদীরা তঁােক বলল, “েতামার বয়স এখনও পঞ্চাশ বছর হয়িন আর তুিম বলছ েয তুিম
অব্রাহামেক েদেখছ!”

58যীশু তােদর বলেলন, “আিম েতামােদর সিতয্ বলিছ৷ অব্রাহােমর জেন্মরআেগ েথেকইআিমআিছ৷”
59 তখন তারা তঁােক পাথর ছঁুেড় মারবার জনয্ পাথর তুেল িনল; িকন্তু যীশু িনেজেক লুিকেয় েফলেলন ও
মিন্দর চত্বর েছেড় চেল েগেলন৷

9
একজন জন্মান্ধেক যীশুর আেরাগয্দান

1 যীশু পেথ হঁাটিছেলন, েসই সময় িতিন একজন েলাকেক েদখেত েপেলন েয জন্ম েথেকই অন্ধ৷
2 যীশুর অনুগামীরা তঁােক িজেজ্ঞস করল, “গুরু, কার পােপ এ অন্ধ হেয় জেন্মেছ? এর পােপ অথবা এর
বাবা-মার পােপ?”

3 যীশু বলেলন, “এই েলাকিটর বা এর বাবা-মার পােপর জনয্ েয এ অন্ধ হেয় জেন্মেছ তা নয়, বরং এই
বয্িক্ত অন্ধ হেয় জেন্মেছ যােত আিম যখন তােক সুস্থ কির, তখন েলােক ঈশ্বেরর শিক্তর প্রকাশ েদখেত
পায়৷ 4 যতক্ষণ িদন আেছ ততক্ষণ িযিন আমায় পািঠেয়েছন তঁার কাজ আমােদর কের েযেত হেব৷ যখন
রাত আসেব তখন আর েকউ কাজ করেত পারেব না৷ 5 আিম যতক্ষণ এই জগেত আিছ, আিমই এই
জগেতর আেলা৷”

6 এই কথা বলার পর িতিন মািটেত থুতু েফলেলন৷ আর মুেখর েসই লালা িদেয় মণ্ড ৈতরী কের, তা
অন্ধ েলাকিটর েচােখ লািগেয় িদেলন৷ 7 এরপর যীশু েসই অন্ধ েলাকিটেক বলেলন, “শীেলাহ সেরাবের
িগেয় ধুেয় েফল৷” (শীেলাহ অনুবাদ করেল এই নােমর অথর্ “েপ্রিরত৷”) তখন েস িগেয় ধুেয় েফলল আর
দৃষ্টিশিক্ত লাভ কের িফের এল৷

8 তখন েসই েলাকিটর প্রিতেবশীরা ও যারা তােক িভক্ষা করেত েদখত তারা বলল, “এ িক েসই েলাক
নয় েয বেস বেস িভক্ষা করত?”

9 েকউ েকউ বলল, “হঁয্া, েসই েতা৷” আবার অনয্রা বলল, “না, এই েলাকটা তারই মেতা েদখেত৷”
িকন্তু েস বলল, “আিম েসই একই েলাক৷”
10 তখন তারা তােক বলল, “তুিম িক কের দৃষ্টিশিক্ত লাভ করেল?”
11 েস এর উত্তের বলল, “যীশু নােমর েলাকিট মণ্ড ৈতরী কের, আমার েচােখ তা লািগেয় িদেলন, আর

বলেলন শীেলাহ সেরাবের যাও ও েতামার েচাখ ধুেয় েফল৷ তখন আিম েগলাম ও ধুেয় েফললাম আর
তখনই দৃষ্টিশিক্ত লাভ করলাম৷”

12 তারা তােক বলল, “েসই যীশু েকাথায়?”
েস বলল, “আিম জািন না৷”

েয েলাকিটেক যীশু আেরাগয্দান করেলন ইহুদীরা তােক প্রশ্ন করল
13 েয েলাকিট আেগ অন্ধ িছল তােক তারা ফরীশীেদর কােছ িনেয় েগল৷ 14 েয িদন যীশু মণ্ড ৈতরী

কের ঐ েলাকিটর েচােখ লািগেয় তােক দৃষ্টিশিক্ত দান কেরন, েস িদনিট িছল িবশ্রামবার৷ 15তাই ফরীশীরা
আবার তােক িজেজ্ঞস করল, “তুিম িকভােব েতামার দৃষ্টিশিক্ত িফের েপেল?”
েলাকিট উত্তর িদল, “িতিন মণ্ড ৈতরী কের আমার েচােখ লািগেয় িদেলন, আিম েচাখ ধুেয় েফলবার

পর েদখেত েপলাম৷”
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16ফরীশীেদর মেধয্ েকউ েকউ বলল, “এই েলাক ঈশ্বেরর কাছ েথেকআেস িন, কারণ এ িবশ্রামবােরর
িনয়ম মােন না৷”
আবার অনয্রা বলল, “একজন পাপী িকভােব এই সব অেলৗিকক কাজ করেত পাের?” তাই এই িনেয়

তােদর মেধয্ মতেভদ েদখা িদল৷
17এরপর ইহুদী েনতারা অন্ধ েলাকিটেকআবার িজেজ্ঞসকরল, “েয েলাকিট েতামার দৃষ্টিশিক্ত িদেয়েছ,

তার িবষেয় তুিম িক বল?”
েলাকিট বলল, “িতিন একজন ভাববাদী৷”
18 েলাকিটর বাবা-মােক না ডাকা পযর্ন্ত ইহুদীরা িবশ্বাস করেত চাইল না েয, েস অন্ধ িছল আর এখন

দৃষ্টিশিক্ত লাভ কেরেছ৷ 19 তারা তার বাবা-মােক িজেজ্ঞস করল, “এই িক েতামােদর েসই েছেল যার
িবষেয় েতামরা বেল থাক েয, েস অন্ধ হেয় জেন্মেছ? তাহেল এ িকভােব এখন েদখেত পােচ্ছ?”

20এর উত্তের তার বাবা-মা বলল, “আমরা জািন এ আমােদর েছেল, আর এ অন্ধই জেন্মিছল৷ 21 িকন্তু
এখন িকভােব েদখেত পােচ্ছ আমরা জািন না, আর এও জািন না েয েক এেক দৃষ্টিশিক্ত িদেয়েছন৷ এেকই
িজেজ্ঞস করুন! এর যেথষ্ট বয়স হেয়েছ, িনেজর িবষয় িনেজ ভােলাই বলেত পারেব৷” 22 ইহুদী েনতােদর
ভেয়, তার বাবা-মা এই কথা বলল৷ কারণ ইহুদী েনতারা আেগই িস্থর কেরিছল েয েকউ যিদ যীশুেক মশীহ
বেল স্বীকার কের, তেব েস প্রাথর্না সভা েথেক িবতািড়ত হেব৷ 23 এ জনয্ই তার বাবা-মা বেলিছল, “এর
যেথষ্ট বয়স হেয়েছ, আপনারা এেকই িজেজ্ঞস করুন৷”

24 তাই েয অন্ধ িছল, ইহুদী েনতারা তােক িদ্বতীয় বার েডেক বলল, “ঈশ্বরেক মিহমা প্রদান কর৷ সতয্
বল আমরা জািন ঐ েলাকটা পাপী৷”

25তখন েয অন্ধ িছল েস বলল, “িতিন পাপী িক না তা আিম জািন না৷ আিম েকবল একটা িবষয় জািন,
েয আিম অন্ধ িছলাম, িকন্তু এখন েদখেত পািচ্ছ৷”

26 তখন ইহুদী েনতারা তােক বলল, “েস েতামােক িক কেরিছল? েস িকভােব েতামােক দৃষ্টিশিক্ত
িদল?”

27 েস তােদর বলল, “আিমআেগই েতামােদর বেলিছ, িকন্তু েতামরা আমার কথা েশান িন৷ তেব আবার
েকন শুনেত চাইছ? েতামরাও িক তঁার িশষয্ হেত চাও?”

28 তখন তারা তােক তািচ্ছলয্ কের বলল, “তুই তার িশষয্, িকন্তু আমরা েমািশর িশষয্৷ 29আমরা জািন
ঈশ্বর েমািশর সেঙ্গ কথা বেলিছেলন, িকন্তু এই েলাকটা েকাথা েথেক এেসেছ তা আমরা জািন না৷”

30 এর জবােব েলাকিট তােদর বলল, “িক আশ্চেযর্য্র িবষয় েয, িতিন েকাথা েথেক এেসেছন তা
আপনারা জােনন না অথচ িতিন আমায় দৃষ্টিশিক্ত দান করেলন৷ 31আমরা জািন েয ঈশ্বর পাপীেদর কথা
েশােনন না৷ িকন্তু ঈশ্বর তঁার কথা েশােনন, েয ঈশ্বেরর উপাসনা কের এবং ঈশ্বর যা চান তাই কের৷
32 একজন জন্মান্ধেক েকউ েয দৃষ্টিশিক্ত দান কেরেছ, একথা েকউ েকান িদন েশােন িন৷ 33ঐ মানুষিট
যিদ ঈশ্বেরর কাছ েথেক না আসেতন তেব িতিন িকছুই করেত পারেতন না৷”

34 এর উত্তের তারা তােক বলল, “তুই েতা পােপই জেন্মিছস! আর তুই িকনা আমােদর িশক্ষা িদেত
চাইিছস?” তারপর তারা তােক তািড়েয় িদল৷

আিত্মক অন্ধত্ব
35 যীশু শুনেত েপেলন েয ইহুদী েনতারা তােক সমাজ-গৃহ েথেক তািড়েয় িদেয়েছ৷ তখন যীশু তার

েদখা েপেয় তােক বলেলন, “তুিম িক মানবপুেত্রর ওপর িবশ্বাস কর?”
36 েস উত্তর িদল, “মহাশয়, িতিন েক? আমায় বলুন, আিম েযন তঁােক িবশ্বাস করেত পাির৷”
37 যীশু তােক বলেলন, “তুিম তঁােক েদেখছ আর িতিনই এখন েতামার সেঙ্গ কথা বলেছন৷”
38 তখন েস বলল, “প্রভু, আিম িবশ্বাস করিছ৷” এবং েস তঁার সামেন নতজানু হেয় উপাসনা করল৷
39 যীশু বলেলন, “িবচার করেত আিম এ জগেত এেসিছ৷ আিম এেসিছ যােত যারা েদখেত পায় না

তারা েদখেত পায়, আর যারা েদখেত পায় তারা েযন অেন্ধ পিরণত হয়৷”
40ফরীশীেদর মেধয্ কেয়কজন যারা যীশুর সেঙ্গ িছল, তারা একথা শুেন তঁােক বলল, “িনশ্চয়ইআপিন

বলেত চান িন েয আমরাও অন্ধ?”
41 যীশু তােদর বলেলন, “েতামরা যিদ অন্ধ হেত তাহেল েতামােদর েকান পাপই হত না৷ িকন্তু েতামরা

এখন বলছ আমরা েদখেত পািচ্ছ, তাই েতামােদর পাপ রেয় েগেছ৷”
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10
েমষপালক ও েমষপাল

1 যীশু বলেলন, “আিম েতামােদর সিতয্ বলিছ; যিদ েকউ সদর দরজা িদেয় েমষ েখঁায়ােড় না েঢােক
এবং তার পিরবেতর্ অনয্ েকান ভােব টপেক েঢােক, তেব েস একজন েচার বা ডাকাত; 2 িকন্তু েয বয্িক্ত
দরজা িদেয় েঢােক েস েমষপালক৷ 3 দােরায়ান তােক দরজা খুেল েদয়, আর েমষরা তার কন্ঠস্বর েশােন৷
েস তার িনেজর েমষগুিলেক নাম ধের ডােক আর তােদর বাইের িনেয় যায়৷ 4 েস যখন তার িনেজর সব
েমষেদর বার কের েনয়, তখন েস তােদর আেগ আেগ চেল, আর েমষরা তার েপছেন েপছেন চলেত
থােক, কারণ তারা তার কন্ঠস্বর েচেন৷ 5 িকন্তু েমষরা যােক জােন না এমন েলােকর েপছেন যােব না, বরং
তারা তার েথেক দূের পািলেয় যােব, কারণ তারা অেচনা েলােকর কন্ঠস্বর েচেন না৷”

6 যীশু তােদর এই দৃষ্টান্তিট বলেলন; িকন্তু িতিন েয িক বলেত চাইেছন তা তারা বুঝেত পারল না৷

যীশুই উত্তম েমষপালক
7 তখন যীশু আবার তােদর বলেলন, “আিম েতামােদর সিতয্ বলিছ; আিম েমষেদর জনয্ েখঁায়ােড়র

দরজা স্বরূপ৷ 8 যারা আমার আেগ এেসেছ তারা সব েচার ডাকাত, িকন্তু েমষরা তােদর ডাক েশােন িন৷
9আিমই দরজা৷ যিদ েকউ আমার মধয্ িদেয় েঢােক তেব েস রক্ষা পােব৷ েস েভতের আসেব এবং বাইের
েগেল তার চারণভূিম পােব৷ 10 েচার েকবল চুির, খুন ওধ্বংস করেতআেস৷আিম এেসিছ, যােত েলােকরা
জীবন লাভ কের, আর েযন তা পিরপূণর্ ভােবই লাভ কের৷”

11 “আিমই উত্তম েমষপালক৷ উত্তম পালক েমষেদর জনয্ তার জীবন সমপর্ণ কের৷ 12 েকান েবতনভূক
কমর্চারী প্রকৃত েমষপালক নয়৷ েমষরা তার িনেজর নয়, তাই েস যখন েনকেড় বাঘ আসেত েদেখ
তখন েমষেদর েফেল েরেখ পালায়৷ আর েনকেড় বাঘ তােদর আক্রমণ কের এবং তারা ছিড়েয় পেড়৷
13 েবতনভূক কমর্চারী পালায়, কারণ েবতেনর িবিনমেয় েস কাজ কের, েমষেদর জনয্ তার েকান িচন্তাই
েনই৷

14-15 “আিমই উত্তম পালক৷ আিমআমার েমষেদর জািন আরআমার েমষরা আমায় জােন৷ িঠক েযমন
আমার িপতা আমােক জােনন, আিমও আমার িপতােক জািন; আর আিম েমষেদর জনয্ আমার জীবন
সঁেপ িদই৷ 16 আমার এমন আেরা অেনক েমষ আেছ যারা এই েখঁায়ােড়র নয়৷ আিম অবশয্ই তােদরও
আনব, তারাও আমার কথা শুনেব আর তারা তখন সকেল এক পাল হেব আর তােদর পালকও হেবন
একজন৷ 17 এই কারেণই িপতা আমায় ভালবােসন, কারণ আিম আমার প্রাণ দান কির েযন আবার তা
েপেত পাির৷ 18 েকউ আমার কাছ েথেক তা হরণ কের িনেত পারেব না, বরং আিম তা স্ব-ইচ্ছােতই করিছ৷
এটা দান করার অিধকার আমার আেছ এবং আবার তা িফের পাওয়ার অিধকারও আমার আেছ৷ আমার
িপতার কাছ েথেকই আিম এই সব শুেনিছ৷”

19 এইসব কথার কারেণ জনগেণর মেধয্ এ িনেয় মতিবেরাধ হল৷ 20 তােদর মেধয্ অেনেক বলল,
“ওেক ভূেত েপেয়েছ, ও পাগল৷ ওর কথা েকন শুনছ?”

21আবার অনয্রা বলল, “যােদর ভূেত পায় তারা েতা এমন কথা বেল না৷ ভূত িনশ্চয়ই অন্ধেক দৃষ্টিশিক্ত
দান করেত পাের না, পাের িক?”

ইহুদীরা যীশুর িবরুেদ্ধ েগল
22 এরপর েজরুশােলেম প্রিতষ্ঠার পবর্* এল, তখন িছল শীতকাল৷ 23 যীশু মিন্দর চত্বের শেলামেনর

বারান্দােত পায়চাির করিছেলন৷ 24 িকছু ইহুদী তঁার চারপােশ জেড়া হেয় তঁােক বলল, “তুিম আর কতকাল
আমােদর অিনশ্চয়তার মেধয্ রাখেব? তুিম যিদ মশীহ হও তাহেল আমােদর স্পষ্ট কের বল৷”

25এর উত্তের যীশু তােদর বলেলন, “আিম েতামােদর ইিতমেধয্ই বেলিছ, আর েতামরা তা িবশ্বাস করছ
না৷ আিম আমার িপতার নােম েয সব অেলৗিকক কাজ কির েসগুিলই আমার িবষেয় সাক্ষয্ িদেচ্ছ৷ 26 িকন্তু
েতামরা িবশ্বাস কেরা না, কারণ েতামরা আমার পােলর েমষ নও৷ 27আমার েমষরা আমার কন্ঠস্বর েশােন৷
আিম তােদর জািন, আর তারা আমার অনুসরণ কের৷ 28আিম তােদর অনন্ত জীবন িদই, আর তারা কখনও
িবনষ্ট হয় না, আমার হাত েথেক েকউ তােদর েকেড় িনেতও পারেব না৷ 29আমার িপতা, িযিন তােদরেক
আমায় িদেয়েছন, িতিন সবার ও সবিকছু েথেক মহান, আর েকউ িপতার হাত েথেক িকছুই েকেড় িনেত
পারেব না৷ 30আিম ও িপতা, আমরা এক৷”
* 10:22: প্রিতষ্ঠার পবর্ িডেসম্বেরর এক িবেশষ সপ্তাহ যােক ইহুদীরা পবর্ িহসােব পালন করত৷
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31 ইহুদীরা তঁােক মারবার জনয্ আবার পাথর তুলল৷ 32 যীশু তােদর বলেলন, “িপতার শিক্তেত আিম
অেনক ভাল কাজ কেরিছ, তার মেধয্ েকান্ কাজটার জনয্ েতামরা পাথর মারেত চাইছ?”

33 ইহুদীরা এর উত্তের তঁােক বলল, “তুিম েয সব ভাল কাজ কেরছ, তার জনয্ আমরা েতামায় পাথর
মারেত চাইিছ না৷ িকন্তু আমরা েতামােক পাথর মারেত চাইিছ এই জনয্ েয, তুিম ঈশ্বর িনন্দা কেরছ৷ তুিম
একজন মানুষ, অথচ িনেজেক ঈশ্বর বেল দাবী করছ৷”

34 যীশু তােদর বলেলন, “েতামােদর িবিধ-বয্বস্থায় িক একথা েলখা েনই েয, �আিম বেলিছ েতামরা
ঈশ্বর?�✡ 35 শােস্ত্র তােদরই ঈশ্বর বেলিছল যােদর কােছ ঈশ্বেরর বাণী এেসিছল৷ আর শাস্ত্র সব সময়ই
সতয্৷ 36আিমই েসই বয্িক্ত, িপতা যঁােক মেনানীত কের জগেত পাঠােলন৷ আিম বেলিছ, �আিম ঈশ্বেরর
পুত্র৷� তেব েতামরা েকন বলছ েয আিম ঈশ্বর িনন্দা করিছ? 37আিম যিদ আমার িপতার কাজ না কির,
তাহেল আমায় িবশ্বাস কেরা না৷ 38 িকন্তু আিম যখন েসইসব কাজ করিছ তখনও যিদ েতামরা আমােক
িবশ্বাস না কেরা, তাহেল েসই সব কাজেক িবশ্বাস কর৷ তাহেল েতামরা জানেত পারেব ও বুঝেত পারেব
েয িপতা আমােত আেছন আর আিম িপতার মেধয্ আিছ৷”

39এরপর তারা আবার তঁােক েগ্রপ্তার করেত েচষ্টা করল, িকন্তু িতিন তােদর হাত এিড়েয় চেল েগেলন৷
40 যদর্ েনর অপর পাের েযখােন েযাহন বাপ্তাইজ করিছেলন, যীশু েসখােন আবার েগেলন ও েসখােন

থাকেলন৷ 41 বহুেলাক তঁার কােছ আসেত থাকল, আর তারা বলাবিল করেত লাগল, “েযাহন েকান
অেলৗিকক কাজ কেরন িন বেট; িকন্তু এই মানুষিটর িবষেয় েযাহন যা বেলেছন, েস সবই সতয্৷” 42আর
েসখােন অেনেকই যীশুর ওপর িবশ্বাস করল৷

11
লাসােরর মৃতুয্

1 লাসার নােম একিট েলাক অসুস্থ িছেলন; িতিন ৈবথিনয়া গ্রােম থাকেতন৷ েসই গ্রােমই মিরয়ম ও তঁার
েবান মাথর্াও থাকেতন৷ 2এই মিরয়মই বহুমূলয্ সুগিন্ধ আতর যীশুর উপের েঢেল িনেজর চুল িদেয় তঁার পা
মুিছেয় িদেয়িছেলন৷ লাসার িছেলন এই মিরয়েমরই ভাই৷ 3 তাই লাসােরর েবােনরা একিট েলাক পািঠেয়
যীশুেক বেল পাঠােলন, “প্রভু, আপনার িপ্রয় বনু্ধ লাসার অসুস্থ৷”

4 যীশু একথা শুেন বলেলন, “এই েরােগ তার মৃতুয্ হেব না; িকন্তু তা ঈশ্বেরর মিহমার জনয্ই হেব,
েযন ঈশ্বেরর পুত্র মিহমািন্বত হন৷” 5 যীশু মাথর্া, তার েবানও লাসারেক ভালবাসেতন৷ 6 তাই িতিন যখন
শুনেলন েয লাসার অসুস্থ, তখন েযখােন িছেলন েসই জায়গায় আেরা দুিদন রেয় েগেলন৷ 7এরপর িতিন
িশষয্েদর বলেলন, “চল, আমরা আবার িযহূিদয়ােত যাই৷”

8 তঁার িশষয্রা তঁােক বলেলন, “গুরু, সম্প্রিত েসখানকার েলােকরাআপনােক পাথর ছঁুেড় েমের েফলেত
চাইিছল৷ তেব েকন আপিন আবার েসখােন েযেত চাইেছন?”

9 এর উত্তের যীশু বলেলন, “িদেন বােরা ঘন্টা আেলা থােক৷ েকউ যিদ িদেনর আেলােত চেল তেব েস
েহঁাচট েখেয় পেড় যায় না, কারণ েস জগেতর আেলা েদখেত পায়৷ 10 িকন্তু েকউ যিদ রােতর আঁধাের
চেল তেব েস েহঁাচট খায়, কারণ তার সামেন েকান আেলা েনই৷”

11 িতিন একথা বলার পর তােদর আবার বলেলন, “আমােদর বনু্ধ লাসার ঘুিমেয় পেড়েছ; িকন্তু আিম
তােক জাগােত যািচ্ছ৷”

12 তখন তঁার িশষয্রা তঁােক বলেলন, “প্রভু, েস যিদ ঘুিমেয় থােক তেব েস ভাল হেয় যােব৷” 13 যীশু
লাসােরর মৃতুয্র িবষেয় বলিছেলন, িকন্তু তঁারা মেন করেলন িতিন তঁার স্বাভািবক ঘুেমর কথা বলেছন৷

14তাই যীশু তখন তােদরস্পষ্ট কের বলেলন, “লাসার মারা েগেছ৷ 15আর েতামােদর কথা েভেবআিম
আনিন্দত েয আিম েসখােন িছলাম না, কারণ এখন েতামরা আমােক িবশ্বাস করেব৷ চল, এখন আমরা
তার কােছ যাই৷”

16 তখন েথামা (যঁােক িদদুমঃ বেল) অনয্ িশষয্েদর উেদ্দশয্ কের বলেলন, “চল, আমরাও যােবা,
আমরাও যীশুর সেঙ্গ মরব৷”
✡ 10:34: উদৃ্ধিত গীত 82:6
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ৈবথিনয়ােত যীশু
17 যীশু ৈবথিনয়ােত এেস জানেত পারেলন েয গত চারিদন ধের লাসার কবের আেছন৷ 18 ৈবথিনয়া

েথেক েজরুশােলেমর দূরত্ব িছল প্রায় দুই মাইল৷ 19 তাই ইহুদীেদর অেনেকই মাথর্া ও মিরয়মেক তঁােদর
ভাইেয়র মৃতুয্র পর সান্ত্বনা িদেত এেসিছল৷

20 মাথর্া যখন শুনেলন েয যীশু এেসেছন, তখন তঁার সেঙ্গ েদখা করেত েগেলন, িকন্তু মিরয়ম ঘেরই
থাকেলন৷ 21 মাথর্া যীশুেক বলেলন, “প্রভু, আপিন যিদ এখােন থাকেতন তাহেল আমার ভাই মরত না৷
22 িকন্তু এখনও আিম জািন েয, আপিন ঈশ্বেরর কােছ যা িকছু চাইেবন, ঈশ্বর আপনােক তাই েদেবন৷”

23 যীশু তঁােক বলেলন, “েতামার ভাই আবার উঠেব৷”
24 মাথর্া তঁােক বলেলন, “আিম জািন েশষ িদেন পুনরুত্থােনর সময় েস আবার উঠেব৷”
25যীশু মাথর্ােক বলেলন, “আিমই পুনরুত্থান, আিমই জীবন৷ েয েকউআমােক িবশ্বাস কের, েস মরবার

পর জীবন িফের পােব৷ 26 েয েকউ জীিবত আেছ ও আমায় িবশ্বাস কের, েস কখনও মরেব না৷ তুিম িক
একথা িবশ্বাস কর?”

27 মাথর্া তঁােক বলেলন, “হঁয্া, প্রভু! আিম িবশ্বাস কির েয জগেত যঁার আসার কথা আেছ আপিনই েসই
খ্রীষ্ট, ঈশ্বেরর পুত্র৷”

যীশু কঁাদেলন
28এই কথা বলার পর মাথর্া েসখান েথেক চেল েগেলন ও তার েবান মিরয়মেক একােন্ত েডেক বলেলন,

“গুরু এেসেছন, আর িতিন েতামায় ডাকেছন৷” 29 মিরয়ম একথা শুেন তাড়াতািড় কের যীশুর কােছ
েগেলন৷ 30 যীশু তখনও গ্রােমর মেধয্ েঢােকন িন৷ মাথর্া েযখােন তঁার সেঙ্গ েদখা করেত এেসিছেলন
িতিন েসখােনই িছেলন৷ 31 েয ইহুদীরা মিরয়েমর সেঙ্গ বািড়েত িছল ও তঁােক সান্ত্বনা িদিচ্ছল, তারা যখন
েদখল েয মিরয়ম তাড়াতািড় কের উেঠ বাইের যােচ্ছন, তখন তারাও তার িপছেন িপছেন চলল৷ তারা
মেন করল েয িতিন হয়েতা লাসােরর কবেরর কােছ যােচ্ছন ও েসখােন িগেয় কঁাদেবন৷ 32 যীশু েযখােন
িছেলন, মিরয়ম েসখােন এেস তঁােক েদেখ তঁার পােয়র ওপর পেড় বলেলন, “প্রভু, আপিন যিদ এখােন
থাকেতন, আমার ভাই মরত না৷”

33 যীশু যখন েদখেলন েয মিরয়ম কঁাদেছন আর তার সেঙ্গ েয সব ইহুদীরা এেসিছল তারাও কঁাদেছ,
তখন িতিন দুঃিখত হেয় উঠেলন এবং অন্তের গভীরভােব িবচিলত হেলন৷ 34তখন িতিন বলেলন, “েতামরা
তােক েকাথায় েরেখছ?”
তারা বলেলন, “প্রভু, আসুন, এেস েদখুন৷”
35 যীশু েকঁেদ েফলেলন৷
36 তখন েসই ইহুদীরা সকেল বলেত লাগল, “েদখ! উিন লাসারেক কত ভােলাবাসেতন৷”
37 িকন্তু তােদর মেধয্ আবার েকউ েকউ বলল, “যীশু েতা অন্ধেক দৃষ্টিশিক্ত িদেয়েছন তাহেল েকন

িতিন লাসারেক মৃতুয্র হাত েথেক বঁাচােলন না?”

যীশু লাসারেক জীবন দান কেরন
38 এরপর যীশু আবার অন্তের িবচিলত হেয় উঠেলন৷ লাসারেক েযখােন রাখা হেয়িছল, যীশু েসই

কবেরর কােছ েগেলন৷ কবরিট িছল একটা গুহা, যার প্রেবশ পথ একটা পাথর িদেয় ঢাকা িছল৷ 39 যীশু
বলেলন, “ঐ পাথরটা সিরেয় েফল৷”
েসই মৃত বয্িক্তর েবান মাথর্া বলেলন, “প্রভু চারিদন আেগ লাসােরর মৃতুয্ হেয়েছ৷ এখন পাথর সরােল

এর মধয্ েথেক দুগর্ন্ধ বার হেব৷”
40 যীশু তঁােক বলেলন, “আিম িক েতামায় বিলিন, যিদ িবশ্বাস কর তেব ঈশ্বেরর মিহমা েদখেত পােব?”
41 এরপর তারা েসই পাথরখানা সিরেয় িদল, আর যীশু উদ্ধর্ িদেক তািকেয় বলেলন, “িপতা, আিম

েতামায় ধনয্বাদ িদই, কারণ তুিম আমার কথা শুেনছ৷ 42আিম জািন তুিম সব সময়ই আমার কথা শুেন
থাক৷ িকন্তু আমার চারপােশ যঁারা দঁািড়েয় আেছ তােদর জনয্ আিম একথা বলিছ, েযন তারা িবশ্বাস কের
েয তুিম আমায় পািঠেয়ছ৷” 43 এই কথা বলার পর যীশু েজার গলায় ডাকেলন, “লাসার েবিরেয় এস!”
44 মৃত লাসার েসই কবর েথেক বাইের এল৷ তার হাত-পা টুকেরা কাপড় িদেয় তখনও বঁাধা িছল আর তার
মুেখর ওপর একখানা কাপড় জড়ােনা িছল৷
যীশু তখন তােদর বলেলন, “বঁাধন খুেল দাও এবং ওেক েযেত দাও৷”
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ইহুদী েনতারা যীশুেক হতয্ার চক্রান্ত করেত লাগল
(মিথ 26:1-5; মাকর্ 14:1-2; লূক 22:1-2)

45 তখন মিরয়েমর কােছ যারা এেসিছল, েসই সব ইহুদীেদর মেধয্ অেনেক যীশু যা করেলন তা েদেখ
যীশুর ওপর িবশ্বাস করল৷ 46 িকন্তু তােদর মেধয্ কেয়কজন ফরীশীেদর কােছ িগেয় যীশু যা কেরিছেলন তা
তােদর জানােলা৷ 47 এরপর প্রধান যাজক ও ফরীশীরা পিরষেদর এক মহাসভা েডেক েসখােন িনেজেদর
মেধয্ বলাবিল করল, “আমরা এখন িক করব? এই েলাকটা েতা অেনক অেলৗিকক িচহ্নকাযর্ করেছ৷
48আমরা যিদ ওেক এই ভােবই চলেত িদই তাহেল েতা সকেলই এর ওপর িবশ্বাস করেব৷ তখন েরামীয়রা
এেস আমােদর এই মিন্দর ও আমােদর জািতেক ধ্বংস করেব৷”

49 িকন্তু তােদর মেধয্ একজন, যঁার নাম কায়াফা, িযিন েসই বছেররজনয্ মহাযাজেকর পদ েপেয়িছেলন,
তােদর বলেলন, “েতামরা িকছুই জােনা না৷ 50আর েতামরা এও েবাঝ না েয েগাটা জািত ধ্বংস হওয়ার
পিরবেতর্ েসই মানুেষর মৃতুয্ হওয়া েতামােদর পেক্ষ মঙ্গলজনক হেব৷”

51একথা কায়াফা েয িনেজর েথেক বলেলন তা নয়, িকন্তু েসই বছেরর জনয্ মহাযাজক হওয়ােত িতিন
এই ভাববাণী করেলন, েয সমগ্র জািতর জনয্ যীশু মৃতুয্বরণ করেত যােচ্ছন৷ 52 যীশু েয েকবল ইহুদী
জািতর জনয্ মৃতুয্বরণ করেবন তা নয়, সারা জগেত েয সমস্ত ঈশ্বেরর সন্তানরা চারিদেক ছিড়েয় আেছ,
তােদর সকলেক একিত্রত করার জনয্ যীশু মৃতুয্বরণ করেবন৷

53 তাই েসই িদন েথেক তারা যীশুেক হতয্া করার জনয্ চক্রান্ত করেত লাগল৷ 54 যীশু তখন প্রকােশয্
ইহুদীেদর মেধয্ চলােফরা বন্ধ কের িদেলন৷ িতিন েসখান েথেক মরুপ্রান্তেরর কােছ ইফ্রিয়ম নােম এক
শহের চেল েগেলন এবং েসখােন িতিন তঁার িশষয্েদর সেঙ্গ থাকেলন৷

55 ইহুদীেদর িনস্তারপবর্ এিগেয় আসিছল, আর অেনক েলাক িনেজেদর শুিচ করবার জনয্ িনস্তারপেবর্র
আেগই েদশ েথেক েজরুশােলেম েগল৷ 56 তারা েসখােন যীশুর েখঁাজ করেত লাগল৷ তারা মিন্দর চত্বের
দঁািড়েয় পরস্পর বলাবিল করেত লাগল, “েতামরা িক মেন কর? িতিন িক এই পেবর্ আসেবন?” 57প্রধান
যাজকরা ও ফরীশীরা এই আেদশ িদল েয, যীশু েকাথায় আেছন তা যিদ েকউ জােন তেব তােদর েযন
জানােনা হয় যােত তারা তঁােক েগ্রপ্তার করেত পাের৷

12
বনু্ধেদর সেঙ্গ যীশু ৈবথিনয়ােত
(মিথ 26:6-13; মাকর্ 14:3-9)

1 িনস্তারপেবর্র ছিদন আেগ যীশু ৈবথিনয়ােত েগেলন েযখােন লাসার বাস করেতন৷ এই মৃত লাসারেক
যীশু বঁািচেয়িছেলন৷ 2 েসখােন তারা যীশুর জনয্ এক েভােজর আেয়াজন করিছেলন৷ মাথর্া খাবার
পিরেবশন করিছেলন৷ যীশুর সেঙ্গ যঁারা েখেত বেসিছল তােদর মেধয্ লাসারও িছেলন৷ 3 তখন মিরয়ম
িবশুদ্ধ জটামাংসী* েথেক ৈতরী করা প্রায় আধ েসর মেতা দামী আতর িনেয় এেস যীশুর পােয় তা েঢেল
িদেলন, আর িনেজর মাথার চুল িদেয় তঁার পা দুখািন মুিছেয় িদেলন তখন সমস্ত ঘর আতেরর সুগেন্ধ ভের
েগল৷

4 িযহূদা ঈষ্কিরেয়াত েসখােন িছল, েস যীশুর িশষয্েদর মেধয্ একজন, েয তঁােক পের শত্রুর হােত
ধিরেয় েদেব৷ মিরয়েমর েসই কাজ িযহূদার ভাল লােগ িন৷ িযহূদা ঈষ্কিরেয়াত বলল, 5 “এই আতর িতনেশা
েরৗপয্ মুদ্রায়† িবিক্র কের েসই অথর্ েকন দিরদ্রেদর েদওয়া হল না?” 6 গরীবেদর জনয্ িচন্তা করেতা বেল
েয েস একথা বেলিছল তা নয়, েস িছল েচার৷ তার কােছ টাকার থিল থাকত আর েস তার েথেক প্রায়ই
টাকা চুির করেতা৷

7 তখন যীশু বলেলন, “ওেক থািমেয় িদও না৷ আমােক সমািধ িদেনর জনয্ প্রস্তুত করেত তােক এই
আতর রাখেত হেয়েছ৷ 8 েতামােদর মেধয্ গরীবরা সব সময়ই থাকেব, িকন্তু েতামরা সবসময় আমােক
পােব না৷”

লাসােরর িবরুেদ্ধ ষড়যন্ত্র
9 বহু ইহুদী জানেত পারল েয যীশু ৈবথিনয়ােত আেছন৷ তারা েসখােন েয েকবল যীশুর জনয্ েগল তাই

নয়, েয লাসারেক যীশু মৃতুয্ েথেক জীিবত কের তুেলেছন তােক েদখবার জনয্ও তারা েসখােন েগল৷
* 12:3: জটামাংসী িহমালয় অঞ্চেল লভয্ এক সুগন্ধী ও দুস্প্রাপয্ চারাগাছ৷ † 12:5: েরৗপয্ মুদ্রা েসই সময় এক িদনারী িছল
একজন শ্রিমেকর ৈদিনক পািরশ্রিমক৷
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10 তাই প্রধান যাজকরা লাসারেক হতয্া করার চক্রান্ত করেত লাগেলন৷ 11 কারণ তারই জনয্ বহু ইহুদী
তােদর েছেড় যীশুর ওপর িবশ্বাস করেত লাগল৷

যীশুর েজরুশােলেম প্রেবশ
(মিথ 21:1-11; মাকর্ 11:1-11; লূক 19:28-40)

12 েয িবপুল জনতা িনস্তারপেবর্র জনয্ এেসিছল, পেরর িদন তারা শুনল েয যীশু েজরুশােলেম
আসেছন৷ 13 তখন তারা েখজুর পাতা িনেয় তঁােক স্বাগত জানােত েবিরেয় পড়ল৷ তারা িচৎকার কের
বলেত লাগল,

“ �তঁার প্রশংসা কর!�
�তঁােক স্বাগত জানাও! িযিন প্রভুর নােম আসেছন, ঈশ্বর তঁােক আশীবর্াদ করুন৷� গীতসংিহতা
118:25-26

ইস্রােয়েলর রাজােক ঈশ্বর আশীবর্াদ করুন!”

14 যীশু একটা গাধােক েদখেত েপেয় তার ওপর বসেলন, েযমন শােস্ত্র েলখা আেছ:

15 “িসেয়ান নগরী,‡ ভয় েপও না!
েদখ, েতামােদর রাজা আসেছন৷

েদখ, েতামােদর রাজা বাচ্চা গাধায় চেড় আসেছন৷” সখিরয় 9:9

16এসেবর অথর্ তঁার িশষয্রা প্রথেম বুঝেত পােরন িন৷ িকন্তু যীশু যখন মিহমায় উেত্তািলত হেলন, তখন
তঁােদর মেন পড়ল েয শােস্ত্র এগুিলই তঁার সম্পেকর্ েলখা হেয়েছ এবং েলােকরা এসব তঁার জনয্ কেরিছল৷

17 যীশু যখন লাসারেক কবর েথেক েবিরেয় আসেত বেলন, আর তােক মৃতেদর মধয্ েথেক জীিবত
কের েতােলন, তখন েয সব েলাক েসখােন তঁার সেঙ্গ িছল তার েস িবষেয় সকলেক বলেত লাগল৷ 18এই
কারেণই েলােকরা তঁার সেঙ্গ েদখা করেত এল, কারণ তারা শুেনিছল, েয িতিনই ঐ অেলৗিকক িচহ্নকাযর্
কেরেছন৷ 19তখন ফরীশীরা পরস্পর বলাবিল করেত লাগল, “েতামরা েদখেল, আমােদর সব েচষ্টাই বয্থর্
হল৷ েদখ, আজ সারা জগৎ তঁারই েপছেন ছুটেছ৷”

যীশু জীবন ও মৃতুয্র িবষেয় বলেলন
20 িনস্তারপবর্ উপলেক্ষ উপাসনা করার জনয্ যঁারা েজরুশােলেম এেসিছল, তােদর মেধয্ কেয়কজন

গ্রীকও িছল৷ 21 তারা গালীেলর ৈবৎৈসদা েথেক েয িফিলপ এেসিছেলন, তঁার কােছ েগল, আর তঁােক
অনুেরােধর সুের বলল, “মহাশয় আমরা যীশুর সেঙ্গ সাক্ষাৎ করেত চাই৷” 22 িফিলপ এেস একথা
আিন্দ্রয়েক জানােলন৷ তখন আিন্দ্রয় ও িফিলপ এেস যীশুেক তা বলেলন৷

23 যীশু তখন তােদর বলেলন, “মানবপুেত্রর মিহমািন্বত হওয়ার সময় হেয়েছ৷ 24আিম েতামােদর সিতয্
বলিছ, গেমর একিট দানা যিদ মািটেত পেড় মের না যায়, তেব তা একিট দানাই েথেক যায়৷ িকন্তু তা যিদ
মািটেত পেড় মের যায়, তেব তার েথেক আেরা অেনক দানা উত্পন্ন হয়৷ 25 েয বয্িক্ত িনেজর জীবনেক
ভালবােস েস তা হারােব; িকন্তু েয এই জগেত তার জীবনেক তুচ্ছ জ্ঞান কের, েস তা রাখেব৷ েস অনন্ত
জীবন পােব৷ 26 েকউ যিদ আমার েসব কের তেব অবশয্ই েস আমােক অনুসরণ করেব৷ আর আিম
েযখােন থািক আমার েসবকও েসখােন থাকেব৷ েকউ যিদ আমার েসবা কের তেব িপতা তােক সম্মািনত
করেবন৷

যীশু তঁার মৃতুয্র িবষেয় বলেলন
‡ 12:15: িসেয়ান নগরী “িসেয়ােনর েমেয়” অথর্াৎ েজরুশােলম৷
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27 “এখনআমার অন্তর খুব িবচিলত৷ আিম িক বলব, �িপতা, এই কষ্ট েভােগর মুহূতর্ েথেকআমায় রক্ষা
কর?� না, কারণ েসই সময় এেসেছ এবং কষ্ট েভাগ করার উেদ্দেশয্ই আিম এেসিছ৷ 28 িপতা, েতামার
নামেক মিহমািন্বত কর!”
তখন স্বগর্ েথেক এক রব েভেস এল, “আিম এঁেক মিহমািন্বত কেরিছ,আরআিমআবার তঁােক মিহমািন্বত

করব৷”
29 েয েলােকরা েসখােন ভীড় কেরিছল, তারা েসই রব শুেন বলেত লাগল, এটা েতা েমঘ গজর্ ন হল৷
আবার েকউ েকউ বলল, “একজন স্বগর্দূত ওঁর সেঙ্গ কথা বলেলন৷”
30 এর উত্তের যীশু বলেলন, “আমার জনয্ নয়, েতামােদর জনয্ই ঐ রব৷ 31 এখন জগেতর িবচােরর

সময়৷ এই জগেতর শাসকেক দূের িনেক্ষপ করা হেব৷ 32 আর যখন আমােক মািট েথেক উঁচুেত েতালা
হেব, তখনআিম আমার কােছ সকলেকই েটেন আনব৷” 33 যীশুর িকভােব মৃতুয্ হেত যােচ্ছ, তাই জানােত
যীশু এই কথা বলেলন৷

34 এর উত্তের েলােকরা তঁােক বলল, “আমরা েমািশর েদওয়া িবিধ-বয্বস্থা েথেক শুেনিছ েয খ্রীষ্ট
িচরকাল বঁাচেবন৷ তাহেলআপিন িকভােব বলেছন েয, �মানবপুত্রেক উঁচুেত েতালা হেব�? এই �মানবপুত্র�
তেব েক?”

35 তখন যীশু তােদর বলেলন, “আর সামানয্ িকছু সমেয়র জনয্ েতামােদর মেধয্ আেলা থাকেব৷
যতক্ষণ েতামরা আেলা পাচ্ছ, তারই মধয্ িদেয় চল৷ তাহেল অন্ধকার েতামােদর আচ্ছন্ন করেব না৷ েয
েলাক অন্ধকাের চেল েস েকাথায় যােচ্ছ তা জােন না৷ 36 যতক্ষণ েতামােদর কােছ আেলা আেছ, েসই
আেলােত িবশ্বাস কর, তােত েতামরা আেলার সন্তান হেব৷” এই কথা বেল যীশু েসখান েথেক চেল েগেলন
ও তােদর কাছ েথেক িনেজেক েগাপন রাখেলন৷

ইহুদীরা যীশুর ওপর আস্থা রাখেত অস্বীকার করল
37 যিদও যীশু তােদর েচােখর সামেনই প্রচুর অেলৗিকক িচহ্নকাযর্ করেলন, তবু তারা তঁােক িবশ্বাস

করল না৷ 38 ভাববাদী িযশাইয় বেলিছেলন:

“প্রভু, আমােদর এই বাতর্ া েক িবশ্বাস কেরেছ?
আর কার কােছই বা প্রভুর পরাক্রম প্রকাশ েপেয়েছ?” িযশাইয় 53:1

39 এই কারেণই তারা িবশ্বাস করেত পাের িন, কারণ িযশাইয় আবার বেলেছন,

40 “ঈশ্বর তােদর েচাখ অন্ধ কের িদেয়েছন৷
ঈশ্বর তােদর অন্তর কিঠন কেরেছন

যােত তারা েচাখ িদেয় েদখেত না পায়, অন্তর িদেয় বুঝেত না পাের
এবং ভাল হবার জনয্ আমার কােছ না আেস৷” িযশাইয় 6:10

41 িযশাইয় একথা বেলিছেলন, কারণ িতিন যীশুর মিহমা েদেখিছেলন আর িতিন তঁার িবষেয়ই বেলিছেলন৷
42 অেনেক, এমন িক ইহুদী েনতােদর মেধয্ও অেনেক তঁার ওপর িবশ্বাস স্থাপন করল; িকন্তু তারা

ফরীশীেদর ভেয় প্রকােশয্ তা স্বীকার করল না, পােছ তারা ইহুদীেদর সমাজ-গৃহ েথেক বিহষৃ্কত হয়৷
43 কারণ তারা ঈশ্বেরর কাছ েথেক পাওয়া প্রশংসা অেপক্ষা মানুেষর কাছ েথেক পাওয়া প্রশংসা েবশী
ভালবাসত৷

যীশুর িশক্ষাই মানুেষর িবচার করেব
44 যীশু িচৎকার কের বলেলন, “েয আমােক িবশ্বাস কের েস, প্রকৃতপেক্ষ িযিন আমায় পািঠেয়েছন,

তঁােকই িবশ্বাস কের৷ 45আর েযআমায় েদেখ েস, িযিনআমায় পািঠেয়েছন, তঁােকই েদখেত পায়৷ 46আিম
এ জগেত আেলা রূেপ এেসিছ যােত েয আমায় িবশ্বাস কের তােক েযন অন্ধকাের থাকেত না হয়৷
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47 “আর েয েকউ আমার কথা েশােন অথচ তা েমেন চেল না, তার িবচার করেত আিম চাই না, কারণ
আিম জগেতর িবচার করেত আিসিন, এেসিছ জগতেক রক্ষা করেত৷ 48 েয েকউ আমােক অগ্রাহয্ কের
ও আমার কথা গ্রহণ না কের, তার িবচার করার জনয্ একজন িবচারক আেছন৷ আিম েয বাতর্ া িদেয়িছ
েশষ িদেন েসই বাতর্ াই তার িবচার করেব৷ 49 কারণ আিম িনেজ েথেক একথা বলিছ না, বরং িপতা িযিন
আমােক পািঠেয়েছন িতিন আমােক িক বলেত হেব বা িক িশক্ষা িদেত হেব তা আেদশ কেরেছন৷ 50আিম
জািন েয তঁার আেদশ েথেকই অনন্ত জীবন আেস৷ আিম েসই সকল কথা বিল যা িপতা আমায় বেলেছন৷”

13
যীশু িশষয্েদর পা ধুইেয় িদেলন

1 ইহুদীেদর িনস্তারপেবর্র িঠক পূেবর্ যীশু বুঝেত পারেলন, েয এই জগত েছেড় িপতার কােছ তঁার যাবার
সময় হেয় এেসেছ৷ যীশু পৃিথবীেত তঁার আপনজনেদর সব সময় ভালেবেসেছন৷ এবার িতিন তােদর প্রিত
তঁার ভালবাসার চূড়ান্ত প্রমাণ িদেলন৷

2যীশু ও তঁার িশষয্রা সান্ধয্ আহার করিছেলন৷ িদয়াবল ইিতমেধয্ িশেমান ঈষ্কিরেয়ােতর েছেল িযহূদােক
প্রেরািচত কেরেছ যীশুেক শত্রুর হােত তুেল েদওয়ার জনয্৷ 3 যীশু বুঝেলন েয িপতা তঁােক সব িকছুর
ওপর ক্ষমতা িদেয়েছন, িতিন ঈশ্বেরর কাছ েথেক এেসেছন, আর ঈশ্বেরর কােছ িফের যােচ্ছন৷ 4 তখন
িতিন েভােজর আসর েথেক উেঠ দঁাড়ােলন, তঁার উপেরর জামাটা খুেল েরেখ একিট গামছা েকামের
জড়ােলন৷ 5 তারপর গামলায় জল েঢেল িশষয্েদর পা ধুইেয় িদেত লাগেলন, আর েয গামছািট েকামের
জিড়েয় িছেলন েসিট িদেয় তঁােদর পা মুিছেয় িদেত লাগেলন৷

6 এইভােব িতিন িশেমান িপতেরর কােছ এেল িপতর যীশুেক বলেলন, “প্রভু, আপিন েকন আমার পা
ধুইেয় েদেবন?”

7এর উত্তের যীশু তঁােক বলেলন, “আিম যা করিছ, তুিম এখন তা বুঝেত পারছ না, িকন্তু পের বুঝেব৷”
8 িপতর তঁােক বলেলন, “আপিন কখনও আমার পা ধুইেয় েদেবন না৷”
যীশু তঁােক বলেলন, “আিম যিদ েতামার পা না ধুইেয় িদই, তাহেল আমার সেঙ্গ েতামার েকান সম্পকর্

থাকেব না৷”
9 িশেমান িপতর তঁােক বলেলন, “প্রভু, আপিন েকবল আমার পা নয়, হাত ও মাথা ধুইেয় িদন!”
10 যীশু তঁােক বলেলন, “েয স্নান কেরেছ তার পা েধায়া ছাড়া আর িকছু দরকার েনই, আর েতা সবর্াঙ্গ

পিরষ্কার হেয়েছ৷ েতামরাও পিরষ্কার হেয়ছ, িকন্তু সকেল নও৷” 11যীশুজানেতন েয একজন তঁােক ধিরেয়
েদেব, েসই কারেণই িতিন বলেলন, “েতামরা সকেল পিরষ্কার নও৷”

12 তােদর পা েধায়ােনা েশষ কের িতিন আবার তঁার উপেরর জামািট পরেলন ও েটিবেল তঁার জায়গায়
িফের এেস তােদর বলেলন, “আিম েতামােদর প্রিত িক করলাম তা বুঝেত পারেল? 13 েতামরা আমায়
�গুরু� ও �প্রভু� বেল থােকা; আর েতামরা তা িঠকই বল, কারণ আিম তা-ই৷ 14 তাই আিম প্রভু ও
গুরু হেয় যিদ েতামােদর পা ধুইেয় িদই, তাহেল েতামােদরও উিচত পরস্পেরর পা েধায়ােনা৷ 15 আিম
েতামােদর কােছ এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করলাম, েযন আিম েতামােদর প্রিত েযমন করলাম, েতামরাও েতমিন
কর৷ 16 আিম েতামােদর সিতয্ বলিছ, চাকর তার মিনেবর েথেক বড় নয়, আর দূত তার েপ্ররণকতর্ ার
েথেক বড় নয়৷ 17 েযেহতু েতামরা এসব জান, এইগুিল পালন কর, তাহেল েতামরা সুখী হেব৷

18 “আিম েতামােদর সকেলর িবষেয় বলিছ না৷ আিম জািন, কােদরআিম মেনানীত কেরিছ৷ িকন্তু শােস্ত্র
েয কথা েলখা হেয়েছ তা অবশয্ই পূণর্ হেব, �েয আমার সেঙ্গ আহার করল, েসই আমার িবরুেদ্ধ েগল৷�
19 এসব ঘটবার আেগই আিম েতামােদর এসব বলিছ, যােত যখন এসব ঘটেব, েতামরা িবশ্বাস করেব েয
আিমই িতিন৷ 20আিম েতামােদর সিতয্ বলিছ, আিম যােক পাঠােবা তােক েয গ্রহণ করেব, েস আমােকই
গ্রহণ করেব৷ আর েয আমােক গ্রহণ কের, আমায় িযিন পািঠেয়েছন, েস তঁােকও গ্রহণ কের৷”

েক তঁার িবপেক্ষ যােব যীশু তা জানােলন
(মিথ 26:20-25; মাকর্ 14:17-21; লূক 22:21-23)

21 এই কথা বলার পর যীশু খুবই উিদ্বগ্ন হেলন, আর েখালাখুিলই বলেলন, “আিম েতামােদর সিতয্
বলিছ, েতামােদর মেধয্ একজন আমােক ধিরেয় েদেব৷”
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22 িশষয্রা পরস্পেরর িদেক তাকােত লাগেলন, আেদৗ বুঝেত পারেলন না কার িবষেয় িতিন বলেছন৷
23 যীশুর িশষয্েদর মেধয্ একজন িছেলন যােক যীশু খুবই ভালবাসেতন, িতিন যীশুর গােয়র ওপর েহলান
িদেয় িছেলন৷ 24 িশেমান িপতর এই িশষয্েক ইশারা করেলন এবং যীশুেক িজেজ্ঞস করেত বলেলন েয
উিন কার সম্পেকর্ বলেছন৷

25 তখন িতিন যীশুর বুেকর উপর ঝঁুেক পেড় তঁােক িজেজ্ঞস করেলন, “প্রভু, েস েক?”
26 যীশু বলেলন, “আিম রুিটর টুকেরািট বািটেত ডুিবেয় যােক েদব েস-ই েসই েলাক৷” এরপর িতিন

রুিটর টুকেরা ডুিবেয় িশেমান ঈষ্কিরেয়ােতর েছেল িযহূদােক িদেলন৷ 27 িযহূদা রুিটর টুকেরািট েনওযার
পর শয়তান তার মেধয্ ঢুেক পড়ল৷ এরপর যীশু তােক বলেলন, “তুিম যা করেত যাচ্ছ তা তাড়াতািড়
কেরােগ যাও৷” 28 িকন্তু যঁারা তঁার সেঙ্গ খাবার েটিবেল েখেত বেসিছেলন, তঁােদর মেধয্ েকউই বুঝেত
পারেলন না িতিন েকন তােক একথা বলেলন৷ 29 েকউ েকউ মেন করেলন, িযহূদার কােছ টাকার থিল
আেছ, তাই হয়েতা যীশু তােক বলেলন, পেবর্র জনয্ যা যা প্রেয়াজন তা িকেন আনেত যাও; অথবা হয়েতা
গরীবেদর ওর েথেক িকছু দান করেত বেলেছন৷

30 িযহূদা রুিটর টুকেরািট গ্রহণ কের সেঙ্গ সেঙ্গ বাইের চেল েগল৷ তখন রাত হেয় েগেছ৷

যীশু তঁার মৃতুয্র িবষেয় বলেলন
31 িযহূদা েসখান েথেক চেল যাবার পর যীশু বলেলন, “মানবপুত্র এখন মিহমািন্বত হেলন, আর ঈশ্বরও

তঁার মাধয্েম মিহমািন্বত হেলন৷ 32ঈশ্বর যিদ তঁার মাধয্েম মিহমািন্বত হন, তেব ঈশ্বরও মানবপুত্রেক িনেজর
মাধয্েম মিহমািন্বত করেবন, িতিন খুব িশিগ্গরই তা করেবন৷”

33 আমার িপ্রয় সন্তানরা, আিম আর িকছু সময় েতামােদর সেঙ্গ থাকব৷ েতামরা আমায় খঁুজেব, আর
আিম েযমন ইহুদী েনতােদর বেলিছলাম, আিম েযখােন যািচ্ছ েতামরা েসখােন েযেত পার না, েসই কথাই
এখন েতামােদরও বলিছ৷

34 “আিম েতামােদর এক নতুন আেদশ িদিচ্ছ, েতামরা পরস্পরেক ভালেবেসা৷ আিম েযমন েতামােদর
ভালবািস, েতামরাও েতমিন পরস্পরেক ভালেবেসা৷ 35 েতামােদর পরস্পেরর মেধয্ যিদ ভালবাসা থােক
তেব এর দ্বারাই সকেল জানেব েয েতামরা আমার িশষয্৷”

যীশু বলেলন িপতর তঁােক অস্বীকার করেবন
(মিথ 26:31-35; মাকর্ 14:27-31; লূক 22:31-34)

36 িশেমান িপতর যীশুেক বলেলন, “প্রভু, আপিন েকাথায় যােচ্ছন?”
যীশু বলেলন, “েযখােন এখন আিম যািচ্ছ, তুিম আমার েপছেন েসখােন আসেত পারেব না; িকন্তু পের

তুিম আমায় অনুসরণ করেব৷”
37 িপতর তঁােক বলেলন, “প্রভু, এখন েকন আিম আপনার সেঙ্গ েযেত পাির না? আিম আপনার জনয্

িনেজর জীবন পযর্ন্ত িদেয় েদব৷”
38 যীশু তােক বলেলন, “তুিম িক সিতয্ আমার জনয্ প্রাণ েদেব? আিম েতামােক সিতয্ বলিছ; কাল

েভাের েমারগ ডাকার আেগই তুিম আমােক িতনবার অস্বীকার করেব৷

14
িশষয্েদর প্রিত যীশুর সান্ত্বনা

1 “েতামােদর হৃদয় িবচিলত না েহাক্◌্৷ ঈশ্বেরর উপর িবশ্বাস রােখা, আর আমার প্রিতও আস্থা রােখা৷
2 আমার িপতার বািড়েত অেনক ঘর আেছ, যিদ না থাকেতা আিম েতামােদর বলতাম৷ আিম েতামােদর
থাকবার একটা জায়গা িঠক করেত যািচ্ছ৷ 3 েসখােন িগেয় জায়গা িঠক করার পর আিম আবার আসব
ও েতামােদর আমার কােছ িনেয় যাব, যােত আিম েযখােন থািক েতামরাও েসখােন থাকেত পার৷ 4আিম
েযখােন যািচ্ছ েতামরা সকেলই েস জায়গার পথ েচন৷”

5 েথামা তঁােক বলেলন, “প্রভু, আপিন েকাথায় যােচ্ছন তা আমরা জািন না৷ আমরা েসখােন যাবার পথ
িকভােব জানেবা?”



েযাহন 14:6 1559 েযাহন 14:29

6 যীশু তঁােক বলেলন, “আিমই পথ, আিমই সতয্ ও জীবন৷ িপতার কােছ যাবার আিমই একমাত্র পথ৷
7 েতামরা যিদ সিতয্ আমােক েজেনছ, তেব িপতােকও জানেত েপেরছ৷ আর এখন েথেক েতামরা তঁােক
েজেনছ ও তঁােক েদেখছ৷”

8 িফিলপ যীশুেক বলেলন, “প্রভু, আপিন িপতােক আমােদর েদখান, তাহেলই যেথষ্ট হেব৷”
9 যীশু তঁােক বলেলন, “আিম েতামােদর সেঙ্গ দীঘর্িদন ধের রেয়িছ; আর িফিলপ, েতামরা এখনও

আমায় িচনেল না? েয েকউ আমায় েদেখেছ েস িপতােক েদেখেছ৷ েতামরা িক কের বলছ, �িপতােক
আমােদর েদখান�? 10 তুিম িক িবশ্বাস কর না েয আিম িপতার মেধয্ আিছ আর িপতাও আমার মেধয্
আেছন? আিম েতামােদর েয সকল কথা বিল তা িনেজর েথেক বিল না৷ আমার মেধয্ িযিন আেছন েসই
িপতা তঁার িনেজর কাজ কেরন৷ 11 যখন আিম বিল েয আিম িপতার মেধয্ আিছ আর িপতাও আমার মেধয্
আেছন, তখনআমােক িবশ্বাস কর৷ যিদ তা না কর, তেবআমার দ্বারা কৃত সব অেলৗিকক কােজর কারেণই
িবশ্বাস কর৷

12 “আিম েতামােদর সিতয্ বলিছ, েয আমার ওপর িবশ্বাস রােখ, আিম েয কাজই কির না েকন, েসও
তা করেব, বলেত িক েস এর েথেকও মহান মহান কাজ করেব, কারণ আিম িপতার কােছ যািচ্ছ৷ 13আর
েতামরা আমার নােম যা িকছু চাইেব, আিম তা পূণর্ করব, েযন িপতা পুেত্রর দ্বারা মিহমািন্বত হন৷ 14 েতামরা
যিদ আমার নােম আমার কােছ িকছু চাও, আিম তা পূণর্ করব৷

পিবত্র আত্মার প্রিতশ্রুিত
15 “েতামরা যিদ আমায় ভালবাস তেব েতামরা আমার সমস্ত আেদশ পালন করেব৷ 16 আিম িপতার

কােছ চাইব, আর িতিন েতামােদর আর একজন সাহাযয্কারী* েদেবন, েযন িতিন িচরকাল েতামােদর সেঙ্গ
থােকন৷ 17 িতিন সেতয্র আত্মা,† যঁােক এই জগত সংসার েমেন িনেত পাের না, কারণ জগত তঁােক
েদেখ না বা তঁােক জােন না৷ েতামরা তঁােক জান, কারণ িতিন েতামােদর সেঙ্গ সেঙ্গই থােকন, আর িতিন
েতামােদর মেধয্ই থাকেবন৷

18 “আিম েতামােদর অনাথ েরেখ যােবা না৷ আিম েতামােদর কােছ আসব৷ 19আর িকছুক্ষণ পর এই
জগত সংসার আর আমায় েদখেত পােব না, িকন্তু েতামরা আমায় েদখেত পােব৷ কারণ আিম েবঁেচ
আিছ বেলই েতামরাও েবঁেচ থাকেব৷ 20 েসই িদন েতামরা জানেব েয আিম িপতার মেধয্ আিছ, েতামরা
আমার মেধয্ আছ, আরআিম েতামােদর মেধয্ আিছ৷ 21 েয আমার িনেদর্ শ জােন এবং েসগুিল সব পালন
কের, েসই আমায় প্রকৃত ভালবােস৷ েয আমায় ভালবােস, িপতাও তঁােক ভালবােসন আর আিমও তােক
ভালবািস৷ আিম িনেজেক তার কােছ প্রকাশ করব৷”

22 িযহূদা (িযহূদা ঈষ্কিরেয়াত নয়) তঁােক বলল, “প্রভু েকন আপিন জগেতর কােছ িনেজেক প্রকাশ না
কের আমােদর কােছই িনেজেক প্রকাশ করেবন?”

23এর উত্তের যীশু তঁােক বলেলন, “যিদ েকউআমায় ভালবােস তেব েসআমার িশক্ষা অনুসাের চলেব,
আরআমার িপতা তােক ভালবাসেবন, আরআমরা তার কােছআসব ও তার সেঙ্গ বাস করব৷ 24 েযআমায়
ভালবােস না, েস আমার িশক্ষা পালন কের না৷ আর েতামরা আমার েয িশক্ষা শুনছ তা আমার নয়, িকন্তু
িযিন আমায় পািঠেয়েছন এই িশক্ষা েসই িপতার৷

25 “আিম েতামােদর সেঙ্গ থাকেত থাকেতই এইসব কথা বললাম, 26 িকন্তু েসই সাহাযয্কারী পিবত্র
আত্মা, যঁােক িপতা আমার নােম পািঠেয় েদেবন, িতিন েতামােদর সব িকছু িশক্ষা েদেবন, আর আিম
েতামােদর যা যা বেলিছ, েস সকল িবষয় িতিন েতামােদর স্মরণ কিরেয় েদেবন৷

27 “আিম েতামােদর কােছ শািন্ত েরেখ যািচ্ছ৷ আমার িনেজর শািন্ত আিম েতামােদর িদিচ্ছ৷ জগত
সংসার েযভােব শািন্ত েদয় আিম েসইভােব তা িদিচ্ছ না৷ েতামােদর অন্তর উিদ্বগ্ন অথবা শিঙ্কত না েহাক্৷
28 েতামরা শুেনছ েয, �আিম েতামােদর বেলিছ েযআিম যািচ্ছআরআিমআবার েতামােদর কােছআসব৷�
েতামরা যিদ আমায় ভালবাস তেব এটা েজেন খুশী হেব েয আিম িপতার কােছ যািচ্ছ, কারণ িপতা আমার
েথেক মহান৷ 29তাই এসকল ঘটার আেগই আিম এসব েতামােদর এখন বললাম, যােত ঘটেল পর েতামরা
িবশ্বাস কর৷
* 14:16: সাহাযয্কারী “সাহাযয্কারী”কথািটর অথর্ “উপেদশদাতা” এখােন যীশু পিবত্রআত্মার সম্বেন্ধ বেলেছন৷ † 14:17: সেতয্র
আত্মা পিবত্র আত্মা৷ এেক “ঈশ্বেরর আত্মা” বা “সান্ত্বনাদাতাও” বলা হয়৷ িযিন ঈশ্বর এবং যীশুর সেঙ্গ যুক্ত৷ িতিন জগেত মানুেষর মেধয্
ঈশ্বেরর কাজ কেরেছন৷ দ্রষ্টবয্ েযাহন 16:13
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30 “আিম েতামােদর সেঙ্গ আর েবশীক্ষণ কথা বলব না, কারণ এই জগেতর অিধপিত আসেছ৷ আমার
ওপর তার েকান দাবী েনই৷ 31জগত সংসার যােত জানেত পাের েয আিম িপতােক ভালবািস, তাই িপতা
আমায় েযমন আেদশ কেরন আিম েসরকমই কির৷

“এখন এস! আমরা এখান েথেক যাই৷”

15
যীশু এক আঙু্গরলতা স্বরূপ

1 যীশু বলেলন, “আিমই প্রকৃত আঙু্গর লতা, আর আমার িপতা আঙু্গর েক্ষেতর প্রকৃত কৃষক৷ 2আমার
েয শাখােত ফল ধের না, িতিন তা েকেট েফেলন৷ আর েয শাখােত ফল ধের তােত আরও েবশী কের
ফল ধরার জনয্ িতিন তা েছঁেট পিরষ্কার কের েদন৷ 3আিম েতামােদর েয িশক্ষা িদেয়িছ তার ফেল েতামরা
এখন শুিচ হেয়ছ৷ 4 েতামরা আমার সেঙ্গ সংযুক্ত থাক, আরআিমও েতামােদর সেঙ্গ সংযুক্ত থাকব৷ শাখা
েযমন আঙু্গর লতার সেঙ্গ সংযুক্ত না থাকেল ফল ধরেত পাের না, েতমিন েতামরাও আমার সেঙ্গ সংযুক্ত
না থাকেল ফলবন্ত হেত পারেব না৷

5 “আিমই আঙু্গরলতা, আর েতামরা শাখা৷ েয আমােত সংযুক্ত থােক েস প্রচুর ফেল ফলবান হয়, কারণ
আমােক ছাড়া েতামরা িকছুই করেত পার না৷ 6 যিদ েকউ আমােত না থােক, তেব তােক শুিকেয় যাওয়া
শাখার মেতা ছঁুেড় েফলা হয়৷ তারপর েসই সব শুকেনা শাখােক জেড়া কের তা আগুেন ছঁুেড় পুিড়েয়
েদওয়া হয়৷ 7 যিদ েতামরা আমােত থাক, আর আমার িশক্ষা যিদ েতামােদর মেধয্ থােক, তাহেল েতামরা
যা ইচ্ছা কর, তা পােব৷ 8 েতামরা প্রচুর ফেল ফলবান হেয় প্রমাণ কর েয, েতামরা আমার প্রকৃত িশষয্;
আর তােতই আমার িপতা মিহমািন্বত হেবন৷

9 “িপতা েযমন আমায় ভালবােসন, আিমও েতামােদর েতমিন ভালবািস৷ েতামরা আমার ভালবাসার
মেধয্ থােকা৷ 10আিম আমার িপতার আেদশ পালন কেরিছ ও তঁার ভালবাসায় আিছ৷ একইভােব েতামরা
যিদ আমার আেদশ পালন কর তেব েতামরাও আমার ভালবাসায় থাকেব৷ 11আিম এসব কথা েতামােদর
বললাম, েযন আমার েয আনন্দ আেছ তা েতামােদর মেধয্ও থােক; আর এইভােব েতামােদর আনন্দ
েযন সমূ্পণর্ হয়৷ 12 আমার আেদশ এই, আিম েযমন েতামােদর ভােলােবেসিছ, েতামরাও েতমিন এেক
অপরেক ভালবাস৷ 13 বনু্ধেদর জনয্ প্রাণ েদওয়ার েথেক একজেনর পেক্ষ েশ্রষ্ঠ ভালবাসা আর িকছু েনই৷
14আিম েতামােদর যা যা আেদশ করিছ েতামরা যিদ তা পালন কর তাহেল েতামরা আমার বনু্ধ৷ 15আিম
েতামােদর আর দাস বলিছ না, কারণ মিনব িক কের, তা দাস জােন না৷ িকন্তু আিম েতামােদর বনু্ধ বলিছ,
কারণ আিম িপতার কাছ েথেক যা যা শুেনিছ েস সবই েতামােদর জািনেয়িছ৷

16 “েতামরা আমায় মেনানীত করিন, বরং আিমই েতামােদর মেনানীত কেরিছ৷ আিম েতামােদর িনেয়াগ
কেরিছ েযন েতামরা যাও ও ফলবন্ত হও, আর েতামােদর ফল েযন স্থায়ী হয় এই আমার ইচ্ছা৷ েতামরা
আমার নােম যা িকছু চাও, িপতা তা েতামােদর েদেবন৷ 17আিম েতামােদর এই আেদশ িদিচ্ছ েয েতামরা
এেক অপরেক ভালবাস৷

িশষয্েদর প্রিত যীশুর সতকর্ বাণী
18 “জগত সংসার যিদ েতামােদর ঘৃণা কের, তেব একথা মেন েরেখা েয, েস প্রথেম আমায় ঘৃণা করল৷

19 েতামরা যিদ এই জগেতর হও, তেব জগত েযমন তার আপনজনেদর ভালবােস, েতমিন েতামােদরও
ভালবাসেব৷ িকন্তু েতামরা এ জগেতর নও৷ আিম এই জগত েথেক েতামােদর মেনানীত কেরিছ, এই
কারেণই জগত সংসার েতামােদর ঘৃণা কের৷

20 “েয িশক্ষার কথা আিম েতামােদর বললাম তা স্মরেণ েরেখা, একজন দাস তার মিনেবর েথেক বড়
নয়৷ তারা যিদ আমার ওপর িনযর্াতন কের থােক তেব তারা েতামােদরও িনযর্াতন করেব৷ যিদ তারা আমার
িশক্ষা পালন কের থােক তেব েতামােদর ও িশক্ষা পালন করেব৷ 21 তারা আমার জনয্ই েতামােদর প্রিত
এগুিল করেব, কারণ িযিন আমােক পািঠেয়েছন তঁােক তারা জােন না৷ 22আিম যিদ না আসতাম ও তােদর
সেঙ্গ কথা না বলতাম, তাহেল তােদর পাপ হত না৷ িকন্তু আিম এেসিছ, তােদর সেঙ্গ কথা বেলিছ তাই
তােদর এখন পাপ ঢাকবার েকান উপায় েনই৷

23 “েয আমায় ঘৃণা কের, েস আমার িপতােকও ঘৃণা কের৷ 24 েয কাজ আর েকউ কখনও কের িন,
েসরূপ কাজ যিদ আিম তােদর মেধয্ না করতাম, তেব তােদর পােপর জনয্ তারা েদাষী হত না৷ িকন্তু এখন
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তারা আমার কাজ েদেখেছ, আর তা সেত্ত্বও তারা আমােক ও িপতােক উভয়েকই ঘৃণা কেরেছ৷ 25 শােস্ত্রর
এই বাকয্ পূণর্ হওয়ার জনয্ই এসব ঘটল: �তারা অকারেণ আমায় ঘৃণা কেরেছ৷�*

26 “আিম িপতার কাছ েথেক একজন সাহাযয্কারী পাঠােবা, িতিন সেতয্র আত্মা৷ িতিন যখন িপতার
কাছ েথেক আসেবন, িতিন আমার িবষেয় সাক্ষয্ েদেবন৷ 27 েতামরাও েলাকেদর কােছ অবশয্ই আমার
কথা বলেব, কারণ েতামরা শুরু েথেক আমার সেঙ্গ সেঙ্গ আছ৷

16
1 “আিম েতামােদর এসব বলিছ যােত েতামরা েতামােদর িবশ্বাস তয্াগ না কর৷ 2তারা েতামােদর সমাজ-

গৃহ েথেক বিহষৃ্কত করেব৷ বলেত িক এমন সময় আসেছ, যখন তারা েতামােদর হতয্া কের মেন করেব েয
তারা ঈশ্বেরর েসবা করেছ৷ 3 তারা এরূপ কাজ করেব কারণ তারা না জােন আমােক, না জােন িপতােক৷
4 িকন্তু আিম েতামােদর এসব কথা বললাম, েযন এসব ঘটবার সময় আসেল েতামরা মেন করেত পার েয,
আিম েতামােদর এসব িবষেয় আেগই সতকর্ কের িদেয়িছলাম৷

পিবত্র আত্মার কাজ
“শুরুেতই আিম েতামােদর এসব কথা বিলিন, কারণ আিম েতামােদর সেঙ্গ সেঙ্গ িছলাম৷ 5 িকন্তু িযিন

আমায় পািঠেয়েছন এখন আিম তঁার কােছ িফের যািচ্ছ, আর েতামােদর েকউ িজেজ্ঞস করছ না, �আপিন
েকাথায় যােচ্ছন?� 6 এখন আিম েতামােদর এসব কথা বললাম, তাই েতামােদর অন্তর দুঃেখ ভের েগেছ৷
7 িকন্তু আিম েতামােদর সিতয্ বলিছ; আমার যাওয়া েতামােদর পেক্ষ ভাল, কারণ আিম যিদ না যাই তাহেল
েসই সাহাযয্কারী েতামােদর কােছ আসেবন না৷ িকন্তু আিম যিদ যাই তাহেল আিম তঁােক েতামােদর কােছ
পািঠেয় েদব৷

8 “যখন েসই সাহাযয্কারী আসেবন তখন িতিন পাপ, নয্ায়পরায়ণতা ও িবচার সম্পেকর্ জগেতর
মানুষেক েচতনা েদেবন৷ 9 িতিন পাপ সম্পেকর্ েচতনা েদেবন কারণ তারা আমােত িবশ্বাস কের না৷
10 নয্ায়পরায়ণতা সম্পেকর্ েবাঝােবন কারণ এখন আিম িপতার কােছ যািচ্ছ, আর েতামরা আমায় েদখেত
পােব না৷ 11 িবচার সম্বেন্ধ েচতনা েদেবন কারণ এই জগেতর েয শাসক তার িবচার হেয় েগেছ৷

12 “েতামােদর বলবার মেতা আমার এখনও অেনক কথা আেছ; িকন্তু েসগুেলা েতামােদর গ্রহণ করার
পেক্ষ এখন অিতিরক্ত হেয় যােব৷ 13 সেতয্র আত্মা যখন আসেবন, তখন িতিন সকল সেতয্র মেধয্
েতামােদর পিরচািলত করেবন৷ িতিন িনেজ েথেক িকছু বেলন না, িকন্তু িতিন যা েশােনন তাই বেলন,
আর আগামী িদেন িক ঘটেত চেলেছ তা িতিন েতামােদর কােছ বলেবন৷ 14 িতিন আমােক মিহমািন্বত
করেবন, কারণ আিম যা বিল তাই িতিন গ্রহণ করেবন এবং েতামােদর তা বলেবন৷ 15 যা িকছু িপতার,
তা আমার৷ এই কারেণই আিম বেলিছ েয সেতয্র আত্মা আমার িনকট েথেক সবই গ্রহণ করেবন এবং
েতামােদর তা বলেবন৷

দুঃখ আনেন্দ পিরণত হেব
16 “আর একটু পের েতামরা আমােক আর েদখেত পােব না৷ অল্প একটু পের আবার আমােক েদখেত

পােব৷”
17 তখন তঁার িশষয্েদর মেধয্ কেয়কজন পরস্পরেক বলল, “উিন আমােদর িক বলেত চাইেছন, �িকছু

পের েতামরা আমায় েদখেত পােব না, িকছু পের েতামরা আবার আমায় েদখেত পােব?� এ কথারই বা
অথর্ িক, �কারণ আিম িপতার কােছ যািচ্ছ�?” 18 তঁারা আরও বলেলন, “িতিন �অল্প িকছুকাল পের�
বলেত িক েবাঝােত চাইেছন? িতিন িক বলেছন, আমরা িকছুই বুঝেত পারিছ না৷”

19 তারা তঁােক িক িজেজ্ঞস করেত চান তা যীশু বুঝেত পারেলন৷ তাই িতিন তঁােদর বলেলন, “যখন
আিম বললাম, �অল্প িকছু পের েতামরা আমায় েদখেত পােব না, আবার অল্প িকছু পের আবার আমায়
েদখেত পােব, এর দ্বারা আিম িক েবাঝােত চাইিছ এই িনেয়ই িক পরস্পেরর মেধয্ আেলাচনা করছ�?
20আিম েতামােদর সিতয্ বলিছ, েতামরা কঁাদেব, বয্িথত হেব, িকন্তু জগত সংসার তােত আনিন্দত হেব৷
েতামরা দুঃেখ ভারাক্রান্ত হেব, িকন্তু েতামােদর দুঃখ আনেন্দ পিরণত হেব৷

21 “স্ত্রীেলাক সন্তান প্রসেবর সময় কষ্ট পায়, কারণ তখন তার প্রসব েবদনার সময়; িকন্তু যখন েস
সন্তান প্রসব কের, তখন েস তার কেষ্টর কথা ভুেল যায়, জগেত একজন জন্মগ্রহণ করল েজেন েস
* 15:25: “তারা � কেরেছ” গীত 35:19; অথবা গীত 69:4
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আনিন্দত হয়৷ 22 িঠক েসই রকম, েতামরাও এখন দুঃখ পাচ্ছ, িকন্তু আিম েতামােদর আবার েদখা েদব,
আর েতামােদর হৃদয় তখন আনেন্দ ভের যােব৷ েতামােদর েসই আনন্দ েকউ েতামােদর কাছ েথেক েকেড়
িনেত পারেব না৷ 23 েসিদন েতামরা আমার কােছ িকছু চাইেব না৷ আিম েতামােদর সিতয্ বলিছ, েতামরা
আমার নােম যিদ িপতার কােছ িকছু চাও, িতিন েতামােদর তা েদেবন৷ 24 এ পযর্ন্ত েতামরা আমার নােম
িকছু চাও িন৷ েতামরা চাও, তাহেল েতামরা পােব৷ েতামােদর আনন্দ তখন পূণর্তায় ভের যােব৷

জগত জয় করা হল
25 “আিম েহঁযািল কের েতামােদর এসব বেলিছলাম৷ সময় আসেছ যখন আিম আর েহঁযািল কের

েতামােদর িকছু বলব না, বরং িপতার িবষয় সরল ভাষায় েতামােদর কােছ বয্ক্ত করব৷ 26 েসই িদন যা
চাইবার তা েতামরা আমার নােমই চাইেব, আর আিম েতামােদর বলিছ না েয আিম েতামােদর হেয় িপতার
কােছ চাইব৷ 27 না, িপতা িনেজই েতামােদর ভালবােসন, কারণ েতামরা আমায় ভালেবেসছ এবং েতামরা
িবশ্বাস কর েয আিম ঈশ্বেরর কাছ েথেক এেসিছ৷ 28আিম িপতার কাছ েথেক এই জগেত এেসিছ, এখন
আিম এ জগত েছেড় আবার িপতার কােছ িফের যািচ্ছ৷”

29 তঁার িশষয্রা বলেলন, “েদখুন, এখন আপিন স্পষ্টভােব বলেছন, েকানরকম েহঁযািল কের বলেছন
না৷ 30 এখন আমরা বুঝলাম েয আপিন সব িকছুই জােনন৷ েকান বয্িক্ত প্রশ্ন করার আেগই আপিন তার
উত্তর িদেত পােরন৷ এজনয্ই আমরা িবশ্বাস কির েয আপিন ঈশ্বেরর কাছ েথেক এেসেছন৷”

31 যীশু তঁােদর বলেলন, “তাহেল েতামরা এখন িবশ্বাস করছ? 32 েশান, সময় আসেছ, বলেত িক
এেস পেড়েছ, যখন েতামরা িবিচ্ছন্ন হেয় েয যার িনেজর জায়গায় চেল যােব, আর আমায় একা েফেল
পালােব, তবু আিম একা নই, কারণ িপতা আমার সেঙ্গ আেছন৷

33 “আিম েতামােদর এসব কথা বললাম যােত েতামরা আমার মেধয্ শািন্ত পাও৷ জগেত েতামরা কষ্ট
পােব, িকন্তু সাহসী হও! আিমই জগতেক জয় কেরিছ!”

17
িশষয্েদর জনয্ যীশুর প্রাথর্না

1 এইসব কথা বলার পর যীশু স্বেগর্র িদেক তািকেয় এই কথা বলেলন, “িপতা, এখন সময় হেয়েছ;
েতামার পুত্রেক মিহমািন্বত কর, েযন েতামার পুত্রও েতামােক মিহমািন্বত করেত পােরন৷ 2 সমস্ত মানুেষর
উপর পুত্রেক তুিম অিধকার িদেয়ছ যােত িতিন তােদর সকলেক অনন্ত জীবন িদেত পােরন৷ 3এই হল অনন্ত
জীবন; তারা েতামােক জােন েয তুিম একমাত্র সতয্ ঈশ্বর ও তুিম যঁােক পািঠেয়ছ েসই যীশু খ্রীষ্টেক জােন৷
4 তুিম েয কাজ করার দািয়ত্ব আমায় িদেয়িছেল, তা আিম েশষ কেরিছ ও পৃিথবীেত েতামােক মিহমািন্বত
কেরিছ৷ 5 তাই এখন েতামার সািন্নেধয্ আমায় মিহমািন্বত কর৷ েহ িপতা, জগত সৃষ্টির পূেবর্ েতামার কােছ
আমার েয মিহমা িছল, তুিম েসই মিহমায় এখন আমায় মিহমািন্বত কর৷

6 “এই জগেতর মেধয্ েথেক তুিম েয সব েলাকেদর আমায় িদেয়ছ, আিম তােদর কােছ েতামার পিরচয়
িদেয়িছ৷ তারা েতামারই িছল এবং তুিম তােদরেক আমায় িদেয়ছ, আর তারা েতামার িশক্ষানুসাের চেলেছ৷
7 এখন তারা বুেঝেছ েয তুিম যা িকছু আমায় িদেয়ছ তা েতামার কাছ েথেকই এেসেছ৷ 8 তুিম আমায়
েয িশক্ষা িদেয়ছ তা আিম তােদর িদেয়িছ, আর তা তারা গ্রহণও কেরেছ৷ তারা সিতয্ই বুেঝেছ েয আিম
েতামারই কাছ েথেক এেসিছ, আর তারা িবশ্বাস কের েয তুিম আমায় পািঠেয়ছ৷ 9আিম তােদর জনয্ এখন
প্রাথর্না করিছ৷ আিম সারা জগেতর জনয্ প্রাথর্না করিছ না, েকবল েসই সকল েলাকেদর জনয্ প্রাথর্না করিছ
যােদর তুিম িদেয়ছ, কারণ তারা েতামার৷ 10আমার যা িকছু তা েতামার, আর েতামার যা তা আমার৷ আর
এেদর মাধয্েম আিম মিহমািন্বত হেয়িছ৷

11 “আিম আর এই জগেত থাকিছ না, িকন্তু তারা এই জগেত থাকেছ, আিম েতামারই কােছ যািচ্ছ৷
পিবত্র িপতা, েয নাম তুিম আমায় িদেয়ছ, েতামার েসই নােমর শিক্তেত তুিম তােদর রক্ষা কর৷আমরা েযমন
এক, েতমিন তারা েযন সকেল এক হেত পাের৷ 12আিম যখন তােদর সেঙ্গ িছলাম, আিম তােদর িনরাপেদ
েরেখিছলাম৷ তুিম আমায় েয নাম িদেয়ছ েসই নােমর শিক্তেত তখন আিম তােদর রক্ষা কেরিছলাম৷ আিম
তােদর সাবধােন রক্ষা কেরিছ৷ তােদর মেধয্ েকউ িবনষ্ট হয় িন, একমাত্র বয্িতক্রম েসই েলাকিট, ধ্বংস
হওয়াই যার পিরণিত৷ শােস্ত্রর কথা সফল করার জেনয্ই এই পিরণিত৷
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13 “এখন আিম েতামার কােছ আসিছ, িকন্তু এই জগেত থাকেত থাকেত আিম এসব কথা বলিছ, েযন
তারা আমার েয আনন্দ তা পিরপূণর্রূেপ পায়৷ 14 আিম তােদর েতামার িশক্ষা জািনেয়িছ, িকন্তু জগত
সংসার তােদর ঘৃণা কের, কারণ তারা এই জগেতর নয়, েযমন আিমও এই জগেতর নই৷

15 “তােদর এই জগত েথেক িনেয় যাবার জনয্ আিম েতামার কােছ প্রাথর্না করিছ না, িকন্তু তােদর
মন্দ শিক্তর হাত েথেক রক্ষা কর৷ 16 তারা এই জগেতর নয়, েযমন আিমও এ জগেতর নই৷ 17 “সেতয্র
দ্বারা েতামার েসবার জনয্ তুিম তােদর পিবত্র কর৷ েতামার বাকয্ই সতয্স্বরূপ৷ 18 তুিম েযমন এ জগেত
আমােক পািঠেয়ছ, আিমও তােদর েতমিন জগেতর মােঝ পািঠেয়িছ৷ 19তােদর জনয্ আিম েতামার েসবায়
িনেজেক িনযুক্ত কেরিছ, েযন তারাও সেতয্র মাধয্েম েতামার েসবায় িনেজেদর িনযুক্ত করেত পাের৷

20 “আিম েকবল এেদর জনয্ই প্রাথর্না করিছ না, এেদর িশক্ষার মধয্ িদেয় যঁারা আমায় িবশ্বাস করেব
তােদর জনয্ও করিছ৷ 21 িপতা, েযমন তুিম আমােত রেয়ছ, আর আিম েতামােত রেয়িছ, েতমিন তারাও
েযন এক হয়৷ তারা েযনআমােদর মেধয্ থােক যােত জগত সংসার িবশ্বাস কের েয তুিমআমােক পািঠেয়ছ৷
22আর তুিম আমায় েয মিহমা িদেয়ছ তা আিম তােদর িদেয়িছ, যােত আমরা েযমন এক, তারাও েতমিন
এক হেত পাের৷ 23আিম তােদর মেধয্, আর তুিম আমার মেধয্ থাকেব, এইভােব তারা েযন সমূ্পণর্ভােব
এক হয়৷ জগত যােত জােন েয তুিম আমায় পািঠেয়ছ৷ আর তুিম েযমন আমায় ভালেবেসছ, েতমিন তুিম
তােদরও ভালেবেসছ৷

24 “িপতা, আিম চাই, আিম েযখােন আিছ, তুিম যােদর আমায় িদেয়ছ, তারাও েযন আমার সেঙ্গ
েসখােন থােক৷ আর তুিম আমায় েয মিহমা িদেয়ছ তারা আমার েসই মিহমা েযন েদখেত পায়, কারণ
জগত সৃষ্টির আেগই তুিম আমায় ভালেবেসছ৷ 25 নয্ায়বান িপতা, জগত েতামায় জােন না, িকন্তু আিম
েতামায় জািন৷ আর আমার এই িশষয্রা জােন েয তুিম আমায় পািঠেয়ছ৷ 26 তুিম েক আিম তােদর কােছ
তা প্রকাশ কেরিছ, আর এরপেরও আিম তােদর কােছ তা করেতই থাকব৷ তাহেল তুিম আমায় েযমন
ভালেবেসছ, তারা একইভােব অনয্েদর ভালবাসেব আর আিম তােদর মেধয্ই থাকব৷”

18
যীশুেক েগ্রপ্তার
(মিথ 26:47-56; মাকর্ 14:43-50; লূক 22:47-53)

1 এই প্রাথর্নার পর যীশু তঁার িশষয্েদর িনেয় িকেদ্রাণ উপতয্কার ওপাের চেল েগেলন৷ েসখােন একিট
বাগান িছল৷ যীশু তঁার িশষয্েদর িনেয় েসই বাগােনর মেধয্ ঢুকেলন৷

2 যীশু তঁার িশষয্েদর িনেয় প্রায়ই েসখােন আসেতন৷ এইজনয্ িযহূদা েসই স্থানিট জানত৷ এই িযহূদা
যীশুর সেঙ্গ প্রতারণা কেরিছল৷ 3 েস ফরীশীেদর ও প্রধান যাজকেদর কাছ েথেক একদল ৈসিনক ও িকছু
রক্ষী িনেয় েসখােন এল৷ তােদর হােত িছল মশাল, লন্ঠন ও নানা অস্ত্র৷

4 তখন যীশু, তঁার প্রিত িক ঘটেত চেলেছ েস সবই তঁার জানা থাকার ফেল এিগেয় িগেয় বলেলন,
“েতামরা কােক খঁুজছ?”

5 তারা তঁােক বলল, “নাসরতীয় যীশুেক৷”
যীশু বলেলন, “আিমই িতিন৷” (েয িযহূদা যীশুর িবরুেদ্ধ িগেয়িছল েসও তােদরই সেঙ্গ েসখােন দঁািড়েয়

িছল৷) 6 িতিন যখন তােদর বলেলন, “আিমই িতিন৷” তখন তারা িপছু হেট িগেয় মািটেত পেড় েগল৷
7 তাই আবার একবার িতিন তােদর িজেজ্ঞস করেলন, “েতামরা কােক খঁুজছ?”
তারা বলল, “নাসরতীয় যীশুেক৷”
8 এর উত্তের যীশু বলেলন, “আিম েতা েতামােদর আেগই বেলিছ, আিমই িতিন৷ সুতরাং যিদ েতামরা

আমােকই খঁুজছ, তাহেল এেদর েযেত দাও৷” 9 এটা ঘটল যােত তঁার আেগর বক্তবয্ যথাথর্ প্রিতপন্ন হয়,
“তুিম আমায় যােদর িদেয়ছ তােদর কাউেক আিম হারাই িন৷”

10 তখন িশেমান িপতেরর কােছ একটা তেরায়াল থাকায় িতিন েসটা েটেন েবর কের মহাযাজেকর
চাকরেক আঘাত কের তার ডান কান েকেট েফলেলন৷ (েসই চাকেরর নাম মল্ক৷) 11 তখন যীশু িপতরেক
বলেলন, “েতামার তেরাযাল খােপ ভেরা, েয পানপাত্র িপতা আমায় িদেয়েছন, আমােক তা পান করেতই
হেব৷”
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হানেনর কােছ যীশুেক আনা হল
(মিথ 26:57-58; মাকর্ 14:53-54; লূক 22:54)

12 এরপর ৈসনয্রা ও তােদর েসনাপিত এবং ইহুদী রক্ষীরা যীশুেক েগ্রপ্তার কের েবঁেধ প্রথেম হানেনর
কােছ িনেয় েগল৷ 13 েসই বছর িযিন মহাযাজক িছেলন েসই কায়াফার শ্বশুর এই হানন৷ 14 এই কায়াফা
ইহুদী েনতােদর পরামশর্ িদেয়িছেলন েয জনস্বােথর্ একজেনর মরণ হওয়া ভােলা৷

িপতেরর যীশুেক অস্বীকার
(মিথ 26:69-70; মাকর্ 14:66-68; লূক 22:55-57)

15 িশেমান িপতর ও আর একজন িশষয্ যীশুর েপছেন েপছেন েগেলন৷ এই িশষয্র সেঙ্গ মহাযাজেকর
েচনা পিরচয় িছল, তাই িতিন যীশুর সেঙ্গ মহাযাজেকর বািড়র উেঠােন ঢুকেলন; িকন্তু িপতর ফটেকর
বাইের দঁািড়েয় রইেলন৷ 16 তখন মহাযাজেকর পিরিচত িশষয্ বাইের এেস েয বািলকািট ফটক পাহারায়
িছল তােক বেল িপতরেক েভতের িনেয় েগেলন৷ 17 তখন দ্বাররক্ষীরা িপতরেক বলল, “তুিমও েসই
েলাকটার িশষয্েদর মেধয্ একজন নও িক?”
িপতর বলেলন, “না, আিম নই!”
18 চাকররা ও মিন্দেরর রক্ষীরা শীেতর জনয্ কাঠ কয়লার আগুন ৈতরী কের তার চারপােশ দঁািড়েয়

আগুন েপায়ািচ্ছল৷ িপতরও তােদর সেঙ্গ েসখােন দঁািড়েয় আগুন েপায়ািচ্ছেলন৷

যীশুেক মহাযাজেকর প্রশ্ন
(মিথ 26:59-66; মাকর্ 14:55-64; লূক 22:66-71)

19এরপর মহাযাজক যীশুেক তঁার িশষয্েদর িবষেয় ও তঁার িশক্ষার িবষেয় প্রশ্ন করেত লাগেলন৷ 20যীশু
এর উত্তের তঁােক বলেলন, “আিম সবর্দাই সকেলর কােছ প্রকােশয্ কথা বেলিছ৷ আিম মিন্দেরর মেধয্ ও
সমাজ-গৃেহ েযখােন ইহুদীরা একসেঙ্গ সমেবত হয় েসখােন সব সময় িশক্ষা িদেয়িছ৷ আর আিম কখনও
েকান িকছু েগাপেন বিলিন৷ 21 েতামরা আমায় েকন েস িবষেয় প্রশ্ন করছ? যঁারা আমার কথা শুেনেছ
তােদরই িজেজ্ঞস কর আিম তােদর িক বেলিছ৷ আিম িক বেলিছ তারা িনশ্চয়ই জানেব!”

22 িতিন যখন একথা বলেছন, তখন েসই মিন্দর রক্ষীবািহনীর একজন েয েসখােন দঁািড়েয়িছল েস
যীশুেক এক চড় েমের বলল, “েতার িক সাহস, তুই মহাযাজকেক এরকম জবাব িদিল!”

23 এর উত্তের যীশু তােক বলেলন, “আিম যিদ অনয্ায় িকছু বেল থািক, তেব সকলেক বল িক অনয্ায়
বেলিছ; িকন্তু আিম যিদ সিতয্ কথা বেল থািক তাহেল েতামরা আমায় মারছ েকন?”

24এরপর হানন যীশুেক মহাযাজক কায়াফার কােছ পািঠেয় িদেলন৷ যীশু তখনও বঁাধা অবস্থায় িছেলন৷

িপতর আবার িমথয্া বলেলন
(মিথ 26:71-75; মাকর্ 14:69-72; লূক 22:58-62)

25 এিদেক িশেমান িপতর েসখােন দঁািড়েয় আগুন েপায়ািচ্ছেলন, েলােকরা তঁােক িজেজ্ঞস করল,
“তুিমও িক ওঁর িশষয্েদর মেধয্ একজন?”
িকন্তু িতিন একথা অস্বীকার কের বলেলন, “না, আিম নই৷”
26 মহাযাজেকর একজন চাকর, িপতর যার কান েকেট েফেলিছেলন তার এক আত্মীয় বলল, “আিম

ওর সেঙ্গ েতামােক েসই বাগােনর মেধয্ েদেখিছ, িঠক বেলিছ না?”
27 তখন িপতর আবার একবার অস্বীকার করেলন; আর তখনই েমারগ েডেক উঠল৷

যীশুেক পীলােতর কােছ আনা হল
(মিথ 27:1-2, 11-31; মাকর্ 15:1-20; লূক 23:1-25)

28 এরপর তারা যীশুেক কায়াফার বািড় েথেক রাজয্পােলর প্রাসােদ িনেয় েগল৷ তখন েভার হেয়
িগেয়িছল৷ তারা িনেজরা রাজয্পােলর প্রাসােদর েভতের েযেত চাইল না, পােছ অশুিচ* হেয় পেড়,
কারণ তারা িনস্তারপেবর্র েভাজ েখেত চাইিছল৷ 29 তারপর রাজয্পাল পীলাত তােদর সামেন েবিরেয় এেস
বলেলন, “েতামরা এই েলাকটার িবরুেদ্ধ িক অিভেযাগ এেনছ?”

* 18:28: অশুিচ ইহুদীরা মেন করত েকান অইহুদীর ঘের প্রেবশ করেল তােদর শুদ্ধতা নষ্ট হেয় যােব৷ দ্রষ্টবয্ েযাহন 11:55
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30 এর উত্তের তারা পীলাতেক বলল, “এই েলাক যিদ েদাষী না হত, তাহেল আমরা েতামার হােত এেক
তুেল িদতাম না৷”

31 তখন পীলাত তােদর বলেলন, “এেক িনেয় যাও এবং েতামােদর িবিধ-বয্বস্থা অনুসাের এর িবচার
কর৷”
ইহুদীরা তােক বলল, “আমরা কাউেক মৃতুয্দণ্ড িদেত পাির না৷” 32 (িকভােব তঁার মৃতুয্ হেব েস িবষেয়

যীশু যা ইিঙ্গত কেরিছেলন তা পূরণ করেতই এই ঘটনাগুিল ঘটল৷)
33 তখন পীলাত আবার প্রাসােদর মেধয্ িগেয় যীশুেক িজেজ্ঞস করেলন, “তুিম িক ইহুদীেদর রাজা?”
34 যীশু বলেলন, “তুিম িক িনেজ েথেক একথা বলছ, অথবা অনয্ েকউ আমার িবষেয় েতামােক

বেলেছ?”
35 পীলাত বলেলন, “আিম িক ইহুদী? েতামার িনেজর েলােকরা ও প্রধান যাজকরা েতামােক আমার

হােত সঁেপ িদেয়েছ৷ তুিম িক কেরছ?”
36 যীশু বলেলন, “আমার রাজয্ এই জগেতর নয়৷ যিদ আমার রাজয্ এই জগেতর হত তাহেল আমার

েলােকরা ইহুদীেদর হাত েথেক আমােক রক্ষা করার জনয্ লড়াই করত; িকন্তু না, আমার রাজয্ এখানকার
নয়৷”

37 তখন পীলাত তঁােক বলেলন, “তাহেল তুিম একজন রাজা?”
যীশু এর উত্তের বলেলন, “আপিন বলেছন েয আিম রাজা৷ আিম এই জনয্ই জেন্মিছলাম, আর এই

উেদ্দেশয্ই আিম জগেত এেসিছ, েযন সেতয্র পেক্ষ সাক্ষয্ িদই৷ েয েকউ সেতয্র পেক্ষ আেছ, েস আমার
কথা েশােন৷”

38পীলাত তঁােক িজেজ্ঞস করেলন, “সতয্ িক?” এই কথা িজেজ্ঞস কের িতিন পুনরায় ইহুদীেদর কােছ
েগেলন, আর তােদর বলেলন, “আিম েতা এই েলাকিটর মেধয্ েকান েদাষ েদখেত পািচ্ছ না৷ 39 িকন্তু
েতামােদর এমন এক রীিত আেছ, েসই অনুসাের িনস্তারপেবর্র সমেয় একজন বন্দীেক মুিক্ত িদেয় থািক৷
েবশ েতামােদর িক ইচ্ছা, আিম েতামােদর জনয্ �ইহুদীেদর রাজােক� েছেড় েদব?”

40 তারা আবার িচৎকার কের বলল, “এেক নয়! বারাব্বােক!” (এই বারাব্বা িছল একজন িবেদ্রাহী৷)

19
1 তখন পীলাত আেদশ িদেলন েয যীশুেক চাবুক মারার জনয্ িনেয় যাওয়া েহাক্৷ 2 েসনারা কঁাটালতা

িদেয় একটা মুকুট ৈতরী কের েসটা যীশুর মাথায় পিরেয় িদল৷ তারা যীশুেক েবগুেন রেঙর েপাশাক পরাল,
3 এরপর তঁার কােছ এিগেয় এেস বলেত লাগল, “ইহুদীেদর রাজা দীঘর্জীিব েহাক্!” এই বেল তারা তঁার
গােল চড় মারেত লাগল৷

4 পীলাত আর একবার বাইের েবিরেয় এেস তােদর বলেলন, “েশান, আিম যীশুেক েতামােদর সামেন
িনেয় আসিছ৷ আিম চাই েয, েতামরা বুঝেব আিম এর েকানই েদাষ খঁুেজ পািচ্ছ না৷” 5এরপর যীশু বাইের
এেলন, তখন তঁার মাথায় কঁাটার মুকুট ও পরেণ েবগুেন েপাশাক িছল৷ পীলাত তােদর বলেলন, “এই
েদখ, েসই মানুষ!”

6 প্রধান যাজকরা ও মিন্দেরর রক্ষীরা যীশুেক েদেখ িচৎকার কের বলল, “ওেক কু্রেশ দাও, কু্রেশ
িদেয় ওেক েমের েফল!”
পীলাত তােদর বলেলন, “েতামরা িনেজরাই এেক িনেয় িগেয় কু্রেশ দাও, কারণ আিম এর েকান েদাষ

েদখেত পািচ্ছ না৷”
7 ইহুদীরা তঁােক বলল, “আমােদর েয িবিধ-বয্বস্থা আেছ, েসই বয্বস্থানুসাের ওর প্রাণদণ্ড হওয়া উিচত,

কারণ ও িনেজেক ঈশ্বেরর পুত্র বেল দাবী কের৷”
8 এই কথা শুেন পীলাত ভীষণ ভয় েপেয় েগেলন৷ 9 িতিন আবার প্রাসােদর মেধয্ েগেলন৷ পীলাত

যীশুেক িজেজ্ঞস করেলন, “তুিম েকাথা েথেক এেসছ?” িকন্তু যীশু এর েকান উত্তর িদেলন না৷ 10 তখন
পীলাত যীশুেক বলেলন, “তুিম িক আমার সেঙ্গ কথা বলেত চাও না? তুিম িক জান না েয েতামােক মুিক্ত
েদওয়ার বা কু্রেশ িবদ্ধ কের মারবার ক্ষমতা আমার আেছ?”

11এর উত্তের যীশু তঁােক বলেলন, “ঈশ্বর না িদেল আমার ওপর আপনার েকান ক্ষমতা থাকত না৷ তাই
েয েলাক আমােক আপনার হােত তুেল িদেয়েছ েস আরও বড় পােপ পাপী৷”
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12 একথা শুেন পীলাত তঁােক েছেড় েদবার জনয্ েচষ্টা করেলন, িকন্তু ইহুদীরা িচৎকার করল, “যিদ
তুিম ওেক েছেড় দাও, তাহেল তুিম ৈকসেরর বনু্ধ নও৷ েয েকউ িনেজেক রাজা বলেব, বুঝেত হেব েস
ৈকসেরর িবেরািধতা করেছ৷”

13 এই কথা েশানার পর পীলাত যীশুেক আবার বাইের িনেয় এেলন ও িবচারালেয় বসেলন৷ এই
িবচারাসন িছল “পাথের বঁাধােনা” নােম জায়গােত৷ (ইহুদীেদর ভাষায় এেক “গব্বথা” বেল৷) 14 েসই
িদনটা িছল িনস্তারপবর্ আেয়াজেনর িদন৷* তখন প্রায় েবলা বােরাটা, পীলাত ইহুদীেদর বলেলন, “এই
েদখ, েতামােদর রাজা৷”

15 তখন তারা িচৎকার করেত লাগল, “ওেক দূর কর! দূর কর! ওেক কু্রেশ িদেয় মার!”
পীলাত তােদর বলেলন, “আিম িক েতামােদর রাজােক কু্রেশ েদব?”
প্রধান যাজকরা জবাব িদেলন, “ৈকসর ছাড়া আমােদর আর েকান রাজা েনই৷”
16 তখন পীলাত যীশুেক কু্রেশ িবদ্ধ কের মারবার জনয্ তােদর হােত তুেল িদেলন৷

যীশুর কু্রশােরাহণ
(মিথ 27:32-44; মাকর্ 15:21-32; লূক 23:26-39)

েশষ পযর্ন্ত তারা যীশুেক হােত েপল৷ 17 যীশু তঁার িনেজর কু্রশ বইেত বইেত “মাথার খুিল” নােম এক
জায়গায় েগেলন৷ (ইহুদীেদর ভাষায় যােক বলা েহাত “গলগথা৷”) 18 েসখােন তারা যীশুেক কু্রেশ িবদ্ধ
করল৷ তঁার সেঙ্গ তঁার দুপােশ আরও দুজনেক কু্রেশ িদল, যীশু িছেলন তােদর মাঝখােন৷

19 পীলাত যীশুর মাথার িদেক কু্রেশর ওপর একিট ফলক টািঙ্গেয় িদেলন৷ েসই ফলেক েলখা িছল,
“নাসরতীয় যীশু, ইহুদীেদর রাজা৷” 20 তখন অেনক ইহুদী েসই ফলকিট পড়ল, কারণ যীশুেক েযখােন
কু্রেশ েদওয়া হেয়িছল তা নগেরর কােছই িছল, আর েসই ফলেকর েলখািট ইহুদীেদর ভাষা, গ্রীক ও লয্ািটন
ভাষায় িছল৷

21 ইহুদীেদর প্রধান যাজকরা পীলাতেক বলেলন, “ �ইহুদীেদর রাজা� িলেখা না, তার পিরবেতর্ েলেখা,
�এই েলাক বেলিছল, আিম ইহুদীেদর রাজা৷� ”

22 পীলাত বলেলন, “আিম যা িলেখিছ তা িলেখিছ৷”
23 যীশুেক কু্রেশ িদেয় েসনারা যীশুর সমস্ত েপাশাক িনেয় চারভােগ ভাগ কের প্রেতয্েক এক এক ভাগ

িনল৷ আর তঁার উপেরর লম্বা েপাশাকিটও িনল, এিটেত েকান েসলাই িছল না, ওপর েথেক নীেচ পযর্ন্ত
সমস্তটাই েবানা৷ 24 তাই তারা িনেজেদর মেধয্ বলাবিল করল, “এটােক আর িঁছড়ব না৷ আমরা বরং ঘঁুিট
েচেল েদিখ েক ওটা পায়৷” শােস্ত্রর এই বাণী এইভােব ফেল েগল:

“তারা িনেজেদর মেধয্ আমার েপাশাক ভাগ কের িনল,
আর আমার েপাশােকর জনয্ ঘঁুিট চালল৷” গীতসংিহতা 22:18

ৈসিনকরা তাই করল৷
25 যীশুর কু্রেশর কােছ তঁার মা, মাসীমা েক্লাপার স্ত্রী মিরয়ম ও মিরয়ম মগ্দিলনী দঁািড়েয়িছেলন৷ 26 যীশু

তঁার মােক েসখােন দঁািড়েয় থাকেত েদখেলন আর েয িশষয্েক িতিন ভােলাবাসেতন, েদখেলন িতিনও
েসখােন দঁািড়েয় আেছন৷ তখন িতিন তঁার মােক বলেলন, “েহ নারী, ঐ েদখ েতামার েছেল৷” 27 পের
িতিন তঁার েসই িশষয্েক বলেলন, “ঐ েদখ, েতামার মা৷” আর তখন েথেক তঁার মােক েসই িশষয্ িনেজর
বািড়েত রাখার জনয্ িনেয় েগেলন৷

যীশুর মৃতুয্
(মিথ 27:45-56; মাকর্ 15:33-41; লূক 23:44-49)

* 19:14: িনস্তারপবর্ আেয়াজেনর িদন অথর্াৎ শুক্রবার, যখন ইহুদীরা িবশ্রামবােরর জনয্ প্রস্তুিত িনেতন৷
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28এরপর যীশু বুঝেলন েয সবিকছু এখন সম্পন্ন হেয়েছ৷ শােস্ত্রর সকল বাণী েযন সফল হয় তাই িতিন
বলেলন, “আমার িপপাসা েপেয়েছ৷”† 29 েসখােন একটা পােত্র িসরকা িছল, তাই ৈসনয্রা একটা স্পঞ্জ
েসই িসরকায় ডুিবেয় এেসাব নেল কের তা যীশুর মুেখর কােছ ধরল৷ 30 যীশু েসই িসরকার স্বাদ েনবার
পর বলেলন, “সমাপ্ত হল!” এরপর িতিন মাথা নীচু কের প্রাণ তয্াগ করেলন৷

31 ঐ িদনটা িছল আেয়াজেনর িদন৷ েযেহতু িবশ্রামবার একিট িবেশষ িদন, ইহুদীরা চাইিছল না েয
েদহগুিল কু্রেশর ওপের থােক৷ তাই ইহুদীরা পীলােতর কােছ িগেয় তঁােক আেদশ িদেত অনুেরাধ করল,
েযন কু্রশিবদ্ধ েলাকেদর পা েভেঙ্গ েদওয়া হয় যােত তাড়াতািড় তােদর মৃতুয্ হয় এবং মৃতেদহগুিল ঐ িদনই
কু্রশ েথেক নািমেয় েফলা যায়৷ 32 সুতরাং েসনারা এেস প্রথম েলাকিটর পা ভাঙ্গল, আর তার সেঙ্গ যােক
কু্রেশ েদওয়া হেয়িছল তারও পা ভাঙ্গল৷ 33 িকন্তু তারা যীশুর কােছ এেস েদখল েয িতিন মারা েগেছন,
তখন তঁার পা ভাঙ্গল না৷

34 িকন্তু একজন ৈসিনক যীশুর পঁাজেরর নীেচ বশর্া িদেয় িবদ্ধ করল, আর সেঙ্গ সেঙ্গ েসখান িদেয়
রক্ত ও জল েবিরেয় এল৷ 35 এই ঘটনা েয েদখল েস এিবষেয় সাক্ষয্ িদল তা আপনারা সকেলই িবশ্বাস
করেত পােরন, আর তার সাক্ষয্ সতয্৷ আর েস জােন েয েস যা বলেছ তা সতয্৷ 36 এই সকল ঘটনা ঘটল
যােত শােস্ত্রর এই কথা পূণর্ হয়: “তঁার একিট অিস্থও ভাঙ্গেব না৷”✡ 37আবার শােস্ত্র আর এক জায়গায়
আেছ, “তারা যঁােক িবদ্ধ কেরেছ তঁারই িদেক দৃষ্টিপাত করেব৷”✡

যীশুর সমািধ
(মিথ 27:57-61; মাকর্ 15:42-47; লূক 23:50-56)

38এরপর অিরমািথয়ার েযােষফ, িযিন যীশুর িশষয্ িছেলন, িকন্তু ইহুদীেদর ভেয় তা েগাপেন রাখেতন,
িতিন যীশুর েদহিট িনেয় যাবার জনয্ পীলােতর কােছ অনুমিত চাইেলন৷ পীলাত তঁােক অনুমিত িদেল িতিন
এেস যীশুর েদহিট নািমেয় িনেয় েগেলন৷

39 নীকদীমও এেসিছেলন (েযােষেফর সেঙ্গ)৷ এই েসই বয্িক্ত িযিন যীশুর কােছ আেগ একরােতর
অন্ধকাের েদখা করেত এেসিছেলন৷ নীকদীম আনুমািনক িত্রশ িকেলাগ্রাম গন্ধ-িনযর্াস েমশােনা অগুরুর
প্রেলপ িনেয় এেলন৷ 40এরপর ইহুদীেদর কবর েদওয়ার রীিত অনুসাের যীশুর েদেহ েসই প্রেলপ মািখেয়
তঁারা তা মসীনার কাপড় িদেয় জড়ােলন৷ 41 যীশু েসখােন কু্রশ িবদ্ধ হেয়িছেলন, তার কােছ একিট বাগান
িছল, েসই বাগােন একিট নতুন কবর িছল েসখােন আেগ কাউেক কখনও কবর েদওয়া হয় িন৷ 42 এই
কবরিট িনকেটই িছল, যীশুর েদহ তঁারা েসই কবেরব মেধয্ রাখেলন, কারণ ইহুদীেদর িবশ্রােমর িদনিট
শুরু হেত চেলিছল৷

20
িশষয্রা েদখল যীশুর সমািধগুহা খািল
(মিথ 28:1-10; মাকর্ 16:1-8; লূক 24:1-12)

1 রিববার িদন সকাল সকাল মিরয়ম মগ্দিলনী েসই সমািধর কােছ েগেলন, েযখােন যীশুর েদহ রাখা
িছল৷ তখনও অন্ধকার িছল৷ িতিন েদখেলন েয সমািধ গুহার মুেখ েয বড় পাথরখািন িছল তা সিরেয় েফলা
হেয়েছ৷ 2 তখন িতিন িশেমান িপতর ও যীশুর েসই িশষয্ (যােক যীশু ভােলাবাসেতন) তঁােদর কােছ ছুেট
েগেলন৷ মিরয়ম বলেলন, “তারা প্রভুেক সমািধ েথেক তুেল িনেয় েগেছ৷ আমরা েকউ জািন না, তারা
েকাথায় তঁােক েরেখেছ!”

3 তখন িপতর ও েসই অনয্ িশষয্ েসখান েথেক েবিরেয় সমািধর কােছ েগেলন৷ 4 তঁারা দুজেন এক
সেঙ্গ েদৗড়ােত লাগেলন, িকন্তু েসই অনয্ িশষয্ িপতেরর েথেক আেগ েদৗেড় েসই সমািধর কােছ প্রথেম
েপৗছঁােলন৷ 5 িতিন ঝঁুেক পেড় েদখেলন, েসখােন েসই মসীনার কাপড়গুিল পেড় আেছ, তবু েভতের
েগেলন না৷

6 িশেমান িপতর িযিন তঁার েপছেন েপছেন আসিছেলন িতিনও এেস েপৗছঁােলন আর সমািধ গুহার মেধয্
ঢুকেলন৷ িতিন েদখেলন, মসীনার েসই কাপড়গুিল েসখােন পেড় আেছ৷ 7আর কবর েদবার েয কাপড়িট
† 19:28: “আমার � েপেয়েছ” দ্রষ্টবয্ গীত 22:15; 69:21 ✡ 19:36: উদৃ্ধিত গীত 34:20; যাত্রা 12:46; গণনা 9:12
✡ 19:37: উদৃ্ধিত সখিরয় 12:10
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িদেয় যীশুর মুখ ও মাথা ঢাকা িছল, েসিট ঐ মসীনার কাপেড়র সেঙ্গ েনই, তা েগাটােনা অবস্থায় এক পােশ
পেড় আেছ৷ 8 এরপর েসই িশষয্ িযিন প্রথেম সমািধর কােছ িগেয়িছেলন িতিনও েভতের ঢুকেলন এবং
সবিকছু েদেখ িবশ্বাস করেলন৷ 9 (কারণ শােস্ত্র একথা বলা হেয়েছ েয মৃতেদর মধয্ েথেক তঁােক অবশয্ই
পুনরুিত্থত হেত হেব৷ েসিট তঁারা তখনও েবােঝন িন৷)

মিরয়ম মগ্দিলনীেক যীশু েদখা িদেলন
(মাকর্ 16:9-11)

10 এরপর েসই িশষয্রা িনেজেদর জায়গায় িফের েগেলন৷ 11 মিরয়ম িকন্তু সমািধর বাইের দঁািড়েয়
কঁাদিছেলন৷ িতিন কঁাদেত কঁাদেত ঝঁুেক পেড় সমািধর েভতরটা লক্ষয্ করেলন৷ 12 আর েদখেলন শুভ্র
েপাশাক পের দুজন স্বগর্দূত যীশুর েদহ েযখােন েশায়ােনা িছল েসখােন বেস আেছন৷ একজন তঁার মাথার
িদেক, আর একজন তঁার পােয়র িদেক৷

13 তঁারা মিরয়মেক বলেলন, “নারী, তুিম কঁাদছ েকন?”
মিরয়ম তঁােদর বলেলন, “তারা আমার প্রভুেক িনেয় েগেছ, আর আিম জািন না তঁােক েকাথায়

েরেখেছ৷” 14 একথা বলেত বলেত িতিন যীশুেক দঁািড়েয় থাকেত েদখেলন িকন্তু িচনেত পারেলন না
েয উিন যীশু৷

15 যীশু তঁােক বলেলন, “নারী, তুিম কঁাদছ েকন? তুিম কােক খঁুজছ?”
মিরয়ম তঁােক বাগােনর মালী মেন কের বলেলন, “মহাশয়, আপিন যিদ তঁােক িনেয় িগেয় থােকন তেব

আমায় বলুন তঁােক েকাথায় েরেখেছন, আিম তঁােক িনেয় যাব৷”
16 যীশু তঁােক বলেলন, “মিরয়ম৷”
িতিন িফের তাকােলন, আর তঁােক ইহুদীেদর ভাষায় বলেলন, “রিব্ব” যার অথর্ “গুরু”৷
17 যীশু তঁােক বলেলন, “আমােক ধেরা না, কারণ আিম উেদ্ধর্ িপতার কােছ এখনও যাইিন৷ িকন্তু তুিম

আমার ভাইেদর কােছ যাও, আর তােদর বল, �িযিন আমার িপতা ও েতামােদর িপতা আর আমার ঈশ্বর ও
েতামােদর ঈশ্বর, উেদ্ধর্ আিম তঁার কােছ যািচ্ছ৷� ”

18 তখন মিরয়ম মগ্দিলনী িশষয্েদর কােছ িগেয় এই খবর জািনেয় বলেলন, “আিম প্রভুেক েদেখিছ!”
আর জানােলন েয প্রভু তঁােক এই কথা বেলেছন৷

যীশু িশষয্েদর েদখা িদেলন
(মিথ 28:16-20; মাকর্ 16:14-18; লূক 24:36-49)

19 িদনটা িছল রিববার, েসিদন সন্ধয্ায় িশষয্রা একিট ঘের জেড়া হেলন৷ ইহুদীেদর ভেয় তঁারা ঘেরর
দরজায় চািব িদেয় িদেলন৷ এমন সময় যীশু এেস তঁােদর মােঝ দঁাড়ােলন, আর বলেলন, “েতামােদর শািন্ত
েহাক্৷” 20 একথা বলার পর িতিন তঁােদরেক তঁার হাত ও পঁাজেরর পাশটা েদখােলন৷ িশেষয্রা প্রভুেক
েদখেত েপেয় খুবই আনিন্দত হেলন৷

21 এরপর যীশু আবার তঁােদর বলেলন, “েতামােদর শািন্ত েহাক্! িপতা েযমন আমােক পািঠেয়েছন,
আিমও েতমিন েতামােদর পাঠািচ্ছ৷” 22 এই বেল িতিন তঁােদর ওপর ফঁু িদেলন, আর বলেলন, “েতামরা
পিবত্র আত্মা গ্রহণ কর৷ 23 যিদ েতামরা েকান েলােকর পাপ ক্ষমা কর, তেব তােদর পাপ ক্ষমা পােব, আর
যিদ কােরা পাপ ক্ষমা না কর তার পােপর ক্ষমা হেব না৷”

যীশু েথামােক েদখা িদেলন
24 িকন্তু যীশু যখন েসখােন এেসিছেলন তখন েসই বােরাজন িশেষয্র একজন েথামা,যঁার অপর নাম

িদদুমঃ িতিন তঁােদর সেঙ্গ িছেলন না৷ 25 অনয্ িশষয্রা তঁােক বলেলন, “আমরা প্রভুেক েদেখিছ!” িকন্তু
িতিন তঁােদর বলেলন, “আিম যিদ তঁার দুহােত েপেরেকর িচহ্ন না েদিখ, আর েসই েপেরক িবদ্ধ জায়গায়
আমার আঙু্গল না িদই, আর তঁার পঁাজেরর নীেচ আমার হাত না িদই, তাহেল আিম িকছুেতই িবশ্বাস করব
না৷”

26 এক সপ্তাহ পর তঁার িশষয্রা আবার একিট ঘেরর মেধয্ িছেলন, আর েসিদন েথামা তঁােদর সেঙ্গ
িছেলন৷ ঘেরব দরজাগুিল তখন চািব েদওয়া িছল৷ এমন সমেয় যীশু েসখােন এেলন ও তঁােদর মাঝখােন
দঁািড়েয় বলেলন, “েতামােদর শািন্ত েহাক্৷” 27 এরপর িতিন েথামােক বলেলন, “এখােন েতামার আঙু্গল
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দাও, আর আমার হাত দুিট েদখ৷ েতামার হাত বািড়েয় আমার পঁাজেরর নীেচ দাও৷ সেন্দহ েকােরা না,
িবশ্বাস কর৷”

28 এর উত্তের েথামা তঁােক বলেলন, “প্রভু, আমার, ঈশ্বর আমার৷”
29 যীশু তঁােক বলেলন, “তুিম আমায় েদেখছ তাই িবশ্বাস কেরছ৷ ধনয্ তারা, যঁারা আমােক না েদেখও

িবশ্বাস কের৷”

েযাহন েকন এই বই িলেখিছেলন
30 যীশু তঁার িশষয্েদর সামেন আেরা অেনক অেলৗিকক িচহ্নকাযর্ কেরিছেলন, যা এই বইেত সব েলখা

হয় িন৷ 31 িকন্তু এসব েলখা হেয়েছ যােত েতামরা িবশ্বাস করেত পার েয যীশুই খ্রীষ্ট, ঈশ্বেরর পুত্র; আর
এই িবশ্বােসর দ্বারা তঁার নােমর মধয্ িদেয় েতামরা সকেল েযন শাশ্বত জীবন লাভ করেত পার৷

21
যীশু সাতজন েপ্রিরতেক েদখ িদেলন

1 এরপর িতিবিরয়া হ্রেদর ধাের যীশু আবার তঁার িশষয্েদর েদখা িদেলন৷ এইভােব িতিন েদখা
িদেয়িছেলন: 2 িশেমান িপতর, েথামা যঁার অপর নাম িদদুমঃ, গালীেলর কান্নাবাসী নথেনল, িসবিদেয়র
েছেলরা ও অপর দুজন িশষয্, এঁরা সকেল এক জায়গায় িছেলন৷ 3 িশেমান িপতর তঁােদর বলেলন, “আিম
মাছ ধরেত যািচ্ছ৷”
অপর িশষয্রা তঁােক বলেলন, “আমরাও েতামার সেঙ্গ যাব৷” তঁারা সকেল েবিরেয় েগেলন এবং েনৗকায়

িগেয় উঠেলন, িকন্তু েসই রােত্র তঁারা িকছুই ধরেত পারেলন না৷
4এইভােব যখন েভার হেয় আসেছ, এমন সময় যীশু তীের এেস দঁাড়ােলন; িকন্তু িশষয্রা তঁােক িচনেত

পারেলন না েয িতিন যীশু৷ 5 যীশু তঁােদর বলেলন, “বাছারা, িকছু মাছ েপেল?”
িশষয্রা বলেলন, “না৷”
6 িতিন তঁােদর বলেলন, “েনৗকার ডান িদেক জাল েফল তাহেল েতামরা িকছু মাছ পােব৷” েসইভােব

তঁারা জাল েফলেল জােল এত মাছ পড়ল েয তঁারা তা েটেন তুলেত পারেলন না৷
7 তখন েয িশষয্েক যীশু েবশী ভালবাসেতন, িতিন িপতরেক বলেলন, “উিন প্রভু!” তাই িশেমান যখন

শুনেলন েয উিন প্রভু, তখন িতিন গােয়র ওপর একটা কাপড় জিড়েয় িনেলন কারণ িতিন তখন কােজর
সুিবধার জনয্ খািল গােয় িছেলন ও হ্রেদর জেল ঝঁািপেয় পড়েলন৷ 8 িকন্তু অনয্ানয্ িশষয্রা েনৗকােত কের
তীের এেলন৷ তঁারা মাছ ভির্ত্ত জালটা েটেনআনিছেলন৷ তঁারা তীর েথেক েবশী দূের িছেলন না, প্রায় িতনেশা
ফুট দূের িছেলন৷ 9ডাঙ্গায় উেঠ তঁারা েদখেলন েসখােন কাঠ কয়লার আগুন জ্বলেছ, তার ওপর িকছু মাছ
আর রুিটও আেছ৷ 10 যীশু তঁােদর বলেলন, “েতামরা এখন েয মাছ ধরেল তার েথেক িকছু িনেয় এস৷”

11 িশেমান িপতর উেঠ েনৗকায় েগেলন এবং জাল েটেন তীের তুলেলন, েসই জােল একেশা িতপান্নটা
বড় মাছ িছল, আর এত মােছেতও েসই জাল েছঁেড়িন৷ 12 যীশু তঁােদর বলেলন, “এখােন এেস সকােলর
জলখাবার েখেয় নাও৷” িকন্তু িশষয্েদর মেধয্ কােরার িজজ্ঞাসা করার সাহস হল না, “আপিন েক?” কারণ
তঁারা বুেঝিছেলন েয িতিনই প্রভু৷ 13 যীশু িগেয় েসই রুিট িনেয় তঁােদর িদেলন, আর েসই মাছ িনেয়ও
তঁােদর িদেলন৷

14 মৃতুয্ েথেক পুনরুত্থােনর পর এই িনেয় তৃতীয় বার যীশু তঁার িশষয্েদর েদখা িদেলন৷

যীশু িপতেরর সেঙ্গ কথা বলেলন
15 তঁারা খাওয়া েশষ করবার পর যীশু িশেমান িপতরেক বলেলন, “েযাহেনর েছেল িশেমান, এই

েলাকেদর েচেয় তুিম িক আমায় েবশী ভালবােসা?”
িপতর তঁােক বলেলন, “হঁয্া, প্রভু, আপিন জােনন েয আিম আপনােক ভালবািস৷”
যীশু িপতরেক বলেলন, “আমার েমষশাবকেদর* তত্ত্বাবধান কর৷”
16 িতিন তঁােক িদ্বতীয়বার িজেজ্ঞস করেলন, “েযাহেনর েছেল িশেমান, তুিম িক আমায় ভালবােসা?”
িপতর তঁােক বলেলন, “হঁয্া, প্রভু, আপিন জােনন েয আিম আপনােক ভালবািস৷”

* 21:15: আমার েমষশাবক যীশু এই শব্দগুিল িনেজর অনুগামীেদর েবাঝাবার জনয্ বয্বহার করেতন৷
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যীশু িপতরেক বলেলন, “আমার েমষেদর তত্ত্বাবধান কর৷”
17 যীশু িপতরেক তৃতীয়বার বলেলন, “েযাহেনর েছেল িশেমান, তুিম িক আমায় ভালবােসা?”
একথা িতনবার েশানায় িপতর দুঃখ েপেলন৷ তাই িতিন যীশুেক বলেলন, “প্রভু, আপিন সবই জােনন৷

আপিন জােনন েয আিম আপনােক ভালবািস৷”
যীশু তঁােক বলেলন, “আমার েমষেদর তত্ত্বাবধান কর৷ 18আিম েতামােক সিতয্ বলিছ, যখন তুিম যুবক

িছেল, তখন তুিম েতামার িনেজর েকামর বন্ধনী বঁাধেতআর েযখােন মন চাইত েযেত; িকন্তু যখন বৃদ্ধ হেব,
তখন তুিম েতামার হাত বািড়েয় েদেব আর অনয্ েকউ েতামায় েকামর বন্ধনী পিরেয় েদেব৷ আর েযখােন
তুিম েযেত চাইেব না েসখােন িনেয় যােব৷” 19 (এই কথা বেল যীশু ইিঙ্গত করেলন, িপতর িক প্রকার মৃতুয্
দ্বারা ঈশ্বেরর েগৗরব করেবন৷) এসব কথা বলার পর িতিন িপতরেক বলেলন, “আমায় অনুসরণ কর৷”

20 িপতর ঘুের েদখেলন, যঁােক যীশু ভােলাবাসেতন েসই িশষয্ তঁােদর েপছেন আসেছন৷ (এই িশষয্ই
েভােজর সময় যীশুর বুেকর ওপর েহলান িদেয়িছেলন, আর বেলিছেলন, “প্রভু, েক আপনােক শত্রুর
হােত তুেল েদেব?”) 21 তাই িপতর তঁােক েদখেত েপেয় যীশুেক বলেলন, “প্রভু, ওর িক হেব?”

22 যীশু িপতরেক বলেলন, “আিম যিদ চাই েয, আিম না আসা পযর্ন্ত ও থাকেব, তােত েতামার িক?
তুিম আমায় অনুসরণ কর৷”

23 তাই ভাইেদর মেধয্ একথা ছিড়েয় েগল েয, েসই িশষয্ মরেব না৷ িকন্তু যীশু তােক বেলন িন েয
িতিন মরেবন না৷ েকবল বেলিছেলন, “আিম যিদ চাই েয আিম না আসা পযর্ন্ত েস এখােন থাকেব, তােত
েতামার িক?”

24 ইিনই েসই িশষয্ িযিন এইসব িবষেয় সাক্ষয্ িদেয়েছন, আর িতিনই এইসব িলিপবদ্ধ কেরেছন৷ আমরা
জািন তঁার সাক্ষয্ সতয্৷

25 যীশু আেরা অেনক কাজ কেরিছেলন৷ েসগুিল যিদ এক এক কের েলখা েযত, তেব আমার ধারণা
িলখেত িলখেত এত সংখয্ক বই হত েয জগেত তা ধরেতা না৷



েপ্রিরত 1:1 1571 েপ্রিরত 1:16-17

েপ্রিরতেদর
কাযর্য্-িববরণ

লূেকর েলখা অনয্ পুস্তক
1 িপ্রয় িথয়িফল,
আমার প্রথম বইিটেত যীশু েয সব কাজ কেরিছেলন ও িশক্ষা িদেয়িছেলন তার িববরণ িছল৷ 2 আিম

যা িলেখিছ, তােত শুরু েথেক তঁার স্বগর্ােরাহেণর িদন পযর্ন্ত িতিন যা কেরিছেলন এবং িশিখেয়িছেলন তার
সব িববরণ আেছ৷ স্বগর্ােরাহেণর পূেবর্ যীশু তঁার মেনানীত েপ্রিরতেদর, পিবত্র আত্মার সাহােযয্ তােদর
িক করণীয় তা জািনেয়িছেলন৷ 3 মৃতুয্র পর যীশু, তঁার েপ্রিরতেদর কােছ েদখােলন েয িতিন জীিবত
এবং অেনক পরাক্রম কাযর্ সাধন কের িতিন এর প্রমাণ িদেলন৷ মৃতেদর মধয্ েথেক যীশুর পুনরুত্থােনর
পর 40 িদেনর মেধয্ েপ্রিরতরা যীশুেক বহুবার েদেখিছেলন৷ এই সমেয় যীশু তঁােদর ঈশ্বেরর রােজয্র
িবষেয় নানা কথা বেলিছেলন৷ 4আর এক সময় যখন িতিন তঁােদর সেঙ্গ আহার করিছেলন, তখন আেদশ
িদেয়িছেলন, েযন তারা েজরুশােলম েছেড় না যান৷ যীশু বেলিছেলন, “িপতা েতামােদর েয প্রিতশ্রুিত
িদেয়েছন, েয িবষেয় এর আেগও আিম েতামােদর জািনেয়িছলাম, েতামরা েসই প্রিতশ্রুত িবষয় পাবার
অেপক্ষায় েজরুশােলেম েথেকা৷ 5কারণ েযাহন জেল বাপ্তাইজ করেতন, িকন্তু িকছু িদেনর মেধয্ই েতামরা
পিবত্র আত্মায় বাপ্তাইিজত হেব৷”

যীশুেক স্বেগর্ িনেয়যাওয়া হল
6 এরপর েপ্রিরতরা একত্র হেয় যীশুেক িজেজ্ঞস করেলন, “প্রভু, এই সময় আপিন িক ইস্রােয়লেক

তঁােদর রাজয্ িফিরেয় েদেবন?”
7 িতিন তঁােদর বলেলন, “িপতা িনেজই েকবল সময় ও তািরখগুিল িনধর্ারণ কেরন, এসব িবষয় েতামরা

জানেত পারেব না; 8 িকন্তু যখন পিবত্র আত্মা েতামােদর কােছ আসেবন, তখন েতামরা শিক্ত পােব আর
েতামরা আমার সাক্ষী হেব৷ েলাকেদর কােছ েতামরা আমার কথা বলেব৷ প্রথেম েতামরা েজরুশােলেমর
েলাকেদর কােছ সাক্ষয্ েদেব তারপর সমগ্র িযহূিদয়া ও শমিরয়ায়, এমনিক জগেতর েশষ সীমানা পযর্ন্ত
েতামরা আমার কথা বলেব৷”

9এই কথা বলার পর েপ্রিরতেদর েচােখর সামেন তঁােক আকােশ তুেল েনওয়া হল৷ আর এক খানা েমঘ
তঁােক তােদর দৃষ্টির আড়াল কের িদল৷ 10 যীশু যখন যােচ্ছন, আর েপ্রিরতরা আকােশর িদেক তািকেয়
আেছন, িঠক েসই সময সাদা ধবধেব েপাশাক পরা দুই বয্িক্ত তােদর পােশ এেস দঁাড়ােলন৷ 11 েসই
দুই বয্িক্ত েপ্রিরতেদর বলেলন, “েহ গালীেলর েলােকরা, েতামরা আকােশর িদেক তািকেয় রেয়ছ েকন?
এই েয যীশু,যােক েতামােদর সামেন েথেক স্বেগর্ তুেল েনওয়া হল, তঁােক েয ভােব েতামরা স্বেগর্ েযেত
েদখেল, িঠক েসই ভােবই িতিন িফের আসেবন৷”

এক নতুন েপ্রিরেতর মেনানয়ন
12 এরপর তঁারা ৈজতুন পবর্তমালা েথেক েনেম েজরুশােলেম িফের েগেলন৷ েজরুশােলম েথেক

পাহাড়িটর দূরত্ব িছল এক িবশ্রামবােরর পথ অথর্াৎ প্রায় আধ মাইল৷ 13 এরপর েপ্রিরতরা শহের প্রেবশ
কের তঁারা েয বািড়েত থাকেতন, তার উপেরর তলার কামরায় েগেলন৷ এই েপ্রিরতেদর নাম িছল; িপতর,
েযাহন, যােকাব, আন্দিরয়, িফিলপ, েথামা, বথর্লময়, মিথ, (আলেফেয়র েছেল) যােকাব, িশেমান যােক
েদশভক্ত বলা হত এবং (যােকােবর েছেল) িযহূদা৷

14 েপ্রিরতরা সকেলই একসেঙ্গ েসখােন একই উেদ্দেশয্ সবর্দা প্রাথর্না করিছেলন৷ তঁােদর সেঙ্গ িছেলন
কেয়কজন স্ত্রীেলাক, যীশুর মা মিরয়ম ও তঁার ভাইরা৷

15ঐ িদনগুিলেত যখন খ্রীষ্ট িবশ্বাসীরা একিত্রত হেয় প্রাথর্না করিছেলন, েসখােন প্রায় 120জন উপিস্থত
িছেলন৷ েসই সময় িপতর উেঠ দঁািড়েয় বলেলন, 16-17 “ভাইরা িযহূদা সম্পেকর্ পিবত্র আত্মা দায়ূেদর মুখ
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িদেয় েয কথা বহুপূেবর্ই বেলিছেলন, শােস্ত্রর েসই কথা পূণর্ হওয়ার প্রেয়াজন িছল৷ িযহূদাই েসই বয্িক্ত
েয যীশুর েগ্রপ্তারকারীেদর পিরচালনা িদেয়িছল৷ িযহূদা িছল আমােদরই একজন, েয আমােদর পিরচযর্য্া
কােজর সহভাগীও িছল৷”

18 (এই েলাক তার এই অনয্ায় কােজর দ্বারা অথর্ েরাজগার কের তাই িদেয় এক টুকেরা জিম িকেনিছল;
িকন্তু েস মাথাটা িনচু কের মািটেত পড়ল, আর তার েপট েফেট েভতেরর নাড়ী-ভঁুিড় সব েবিরেয় পড়ল৷
19 যঁারা েজরুশােলেম বাস কের, তারা সকেলই একথা জােন৷ তাই েসই জিমিটেক তােদর ভাষায় বেল
হকলদামা যার অথর্, “রেক্তর ভূিম৷”)

20 বাস্তিবক, “গীতসংিহতায় েলখা আেছ:

�তার গৃহ েযন পিরতয্ক্ত হয়;
েকউ েযন তার মেধয্ বাস না কের৷� গীতসংিহতা 69:25

আরও েলখা আেছ:

�আর অনয্ েকউ তার স্থান দখল করুক৷� গীতসংিহতা 109:8

21-22 “তাই েযাহন যখন বাপ্তাইজ করেত শুরু কেরন, েসই সময় েথেক প্রভু যীশুর স্বগর্ােরাহেণর সময়
পযর্ন্ত যতিদন প্রভু যীশু আমােদর সেঙ্গ িছেলন, েসই িদনগুিলেত যঁারা সব সময় আমােদর সেঙ্গ থাকেতন,
তঁােদর মেধয্ একজনেক আমােদর মেনানীত করা প্রেয়াজন৷ েয আমােদর দেল েযাগদান করেব, তঁােক
অবশয্ই আমােদর সেঙ্গ যীশুর পুনরুত্থােনর সাক্ষী হেত হেব৷”

23তখন েপ্রিরতরা দুজন েলাকেক উপিস্থত করেলন, েযােষফ যােক বাশর্ব্বা বেল ডােক যার অপর নাম
যুষ্ট আর মৎতিথয়েক৷ 24-25এরপর তারা প্রাথর্না সহকাের বলেলন, “প্রভু, তুিম সকেলর অন্তঃকরণ জান৷
এই দুজেনর মেধয্ কােক তুিম মেনানীত কেরছ তা আমােদর েদিখেয় দাও৷ িযহূদা তার িনেজর জায়গায়
যাবার জনয্ েপ্রিরতরূেপ এই েসবার কাজ তয্াগ কের েগেছ৷ তার জায়গায় কােক তুিম মেনানীত কেরছ তা
আমােদর েদখাও৷” 26এরপর তঁারা ঐ দুজেনর জনয্ ঘঁুিট চালেলন আর মৎতিথেয়র নাম উঠল৷ এইভােব
িতিন এগােরা জন েপ্রিরেতর সেঙ্গ েপ্রিরত বেল গনয্ হেলন৷

2
পিবত্র আত্মার আগমন

1 এরপর পঞ্চাশত্তমীর িদনিট এল, েসই িদনিটেত েপ্রিরতরা সকেল একই জায়গায় সমেবত িছেলন৷
2 েসই সময় হঠাৎ আকাশ েথেক েঝােড়া হাওযার শেব্দর মত প্রচণ্ড একটা শব্দ েশানা েগল আর েয ঘের
তঁারা বেসিছেলন, েসই ঘেরর সবর্ত্র তা ছিড়েয় েগল৷ 3 তঁারা তঁােদর সামেন আগুেনর িশখার মেতা িকছু
েদখেত েপেলন, েসই িশখাগুিল তােদর উপর ছিড়েয় পড়ল ও পৃথক পৃথক ভােব তঁােদর প্রেতয্েকর উপর
বসল৷ 4 তঁারা পিবত্র আত্মায় পূণর্ হেলন আর িভন্ন ভাষায় কথা বলেত লাগেলন৷ পিবত্র আত্মাই তঁােদর
এইভােব কথা বলার শিক্ত িদেলন৷

5 েসই সময় প্রেতয্ক জািতর েথেক ধাির্মক ইহুদীরা এেস েজরুশােলেম বাস করিছল৷ 6 েসই শব্দ শুেন
বহুেলাক েসখােন এেস জেড়া হল৷ তারা সকেল হতবাক হেয় েগল, কারণ প্রেতয্েক তােদর িনেজর িনেজর
ভাষায় েপ্রিরতেদর কথা বলেত শুনিছল৷

7 এেত তারা আশ্চযর্য্ হেয় পরস্পর বলেত লাগল, “েদখ! এই েয েলাকরা কথা বলেছ, এরা সকেল
গালীেলর েলাক নয় িক! 8তেবআমরা েকমন কের ওেদর প্রেতয্কেকআমােদর িনেজর িনেজর মাতৃভাষায়
কথা বলেত শুনিছ? 9এখােন আমরা যঁারা আিছ, আমরা িভন্ন িভন্ন েদেশর েলাক; পাথীর্য়, মাদীয়, এলমীয়,
িমসপতািময়া, িযহূিদয়া, কাপ্পাদিকয়া, পন্ত, আিশয়া, ফরুিগয়া, পামু্ফিলয়া ও িমশর, 10 কুরীমীর লুিবয়ার
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কােছ িকছু অঞ্চেলর েলাক, েরাম েথেক এেসেছ এমন অেনক েলাক এবং ইহুদী বা ইহুদী ধেমর্ দীিক্ষত
অেনেক৷ 11ক্রীতীয় ওআরবীয় আমরা সকেলই আমােদর মাতৃভাষায় ঈশ্বেরর মহাপরাক্রান্ত কােজর বণর্না
এেদর মুেখ শুেনিছ৷”

12 তারা হতবুিদ্ধ হেয় িবস্মেয়র সেঙ্গ পরস্পর বলাবিল করেত লাগল, “এর অথর্ িক?” 13 িকন্তু অনয্
েলােকরা িবদ্রূেপর ভঙ্গীেত বলেত লাগল, “ওরা দ্রাক্ষারস পান কের মাতাল হেয়েছ৷”

িপতেরর বক্তবয্
14 তখন িপতর ঐ এগােরা জন েপ্রিরেতর সেঙ্গ উেঠ দঁািড়েয় েজার গলায় তঁােদর উেদ্দেশয্ বলেলন,

“েহ আমার ইহুদী ভাইরা, আজ েজরুশােলেম যত েলাক বাস কেরন তােদর সকেলর উেদ্দেশয্ বলিছ,
আপনােদর এর অথর্ জানা দরকার৷ 15আপনারা যা মেন করেছন তা নয়, এই েলােকরা েকউ মাতাল নয়,
কারণ এখন মাত্র সকাল ন�টা৷ 16 িকন্তু ভাববাদী েযােয়ল এিবষেয়ই বেলেছন,

17 �ঈশ্বর বলেছন:
েশেষর িদনগুিলেত এরকমই হেব; েশষকােল আিম সকল েলােকর উপের আমার আত্মা েঢেল েদব,

তােত েতামােদর েছেলেমেয়রা ভাববাণী বলেব,
েতামােদর যুবকরা দশর্ন পােব,
আর েতামােদর বৃদ্ধ েলাকরা স্বপ্ন েদখেব৷

18 হঁয্া, আিম আমার েসবকেদর, স্ত্রী ও পুরুষ সকেলর উপের আমার আত্মা েঢেল েদব,
আর তারা ভাববানী বলেব৷

19আিম উেদ্ধর্ আকােশ িবস্ময়কর সব লক্ষণ েদখােবা
ও নীেচ পৃিথবীেত নানা অদু্ভত িচহ্ন,
রক্ত, আগুন ও েধঁায়ার কুণ্ডলী েদখােবা৷

20 প্রভুর েসই মহান ও মিহমাময় িদন আসার আেগ,
সূযর্য্ কােলা ও চঁাদ রেক্তর মেতা লাল হেয় যােব৷

21আর েয েকউ প্রভুর নােম ডাকেব, েস উদ্ধার পােব৷� েযােয়ল 2:28-32

22 “েহ ইহুদী ভাইরা, একথা শুনুন: নাসরতীয় যীশুর দ্বারা ঈশ্বর বহু অেলৗিকক ও আশ্চযর্য্ কাজ কের
আপনােদর কােছ প্রমাণ িদেয়েছন েয িতিন েসই বয্িক্ত যােক ঈশ্বর পািঠেয়েছন; আর আপনারা এই
ঘটনাগুিল জােনন৷ 23 যীশুেক আপনােদর হােত সঁেপ েদওয়া হল, আর আপনারা তঁােক হতয্া করেলন৷
মন্দ েলাকেদর িদেয় আপনারা তঁােক কু্রেশর উপর েপেরক িবদ্ধ করেলন৷ ঈশ্বর জানেতন েয এসব ঘটেব;
আর তাই িছল ঈশ্বেরর পিরকল্পনা, যা িতিন বহুপূেবর্ই িনরূপণ কেরিছেলন৷ 24 যীশু মৃতুয্ যন্ত্রণা েভাগ
করেলন, িকন্তু ঈশ্বর েসই িবভীিষকা েথেক তঁােক উদ্ধার করেলন৷ ঈশ্বর যীশুেক মৃতেদর মধয্ েথেক তুেল
আনেলন৷ মৃতুয্ যীশুেক তার কবেল রাখেত সক্ষম হল না৷ 25কারণ দায়ূদ যীশুর িবষেয় বেলিছেলন:

�আিম প্রভুেক সবসময়ই আমার সামেন েদেখিছ;
আমােক িস্থর রাখেত িতিন আমার ডানিদেক অবস্থান করেছন৷

26 এইজনয্ আমার অন্তর আনিন্দত,
আর আমার িজভ উল্লাস কের৷

আমার এই েদহও প্রতয্াশায় জীিবত থাকেব৷
27কারণ তুিম আমার প্রাণ মৃতুয্েলােক পিরতয্াগ করেব না৷
তুিম েতামার পিবত্র বয্িক্তেক ভয় েপেত েদেব না৷

28 েতামার সািন্নেধয্ আমার জীবন
তুিম আনেন্দ ভিরেয় েদেব৷� গীতসংিহতা 16:8-11
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29 “আমার ভাইরা, আমােদর েসই শ্রেদ্ধয় পূবর্পুরুষ দায়ূেদর িবষেয় আিম দৃঢ়তার সেঙ্গ বলেত পাির
েয, িতিন মারা েগেছন ও তঁােক কবর েদওয়া হেয়েছ, আর আজও তঁার কবর আমােদর মােঝ আেছ৷
30 িকন্তু িতিন একজন ভাববাদী িছেলন এবং জানেতন ঈশ্বর শপথ কের এই প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলন েয,
তঁার বংেশর একজনেক তঁারই মেতা রাজা কের িসংহাসেন বসােবন৷ 31 পের িক হেব তা আেগই জানেত
েপের দায়ূদ যীশুর পুনরুত্থােনর িবষেয় বেলিছেলন:

�তঁােক মৃতুয্েলােক পিরতয্াগ করা হয় িন
বা তঁার েদহ কবেরর মেধয্ ক্ষয় প্রাপ্ত হয় িন৷�

32 িকন্তু ঈশ্বর মৃতুয্র পর যীশুেকই পুনরুিত্থত কেরেছন; আর আমরা সকেল এই ঘটনার সাক্ষী আিছ৷
আমরা সকেল তঁােক েদেখিছ৷ 33 যীশুেক স্বেগর্ তুেল েনওয়া হল; এখন যীশু ঈশ্বেরর কােছ তঁার ডানিদেক
অবস্থান করেছন৷ িপতা যীশুেক পিবত্র আত্মা িদেয়েছন, িপতা তঁােক েসই পিবত্র আত্মা েদবার প্রিতশ্রুিত
িদেয়িছেলন৷ এখন যীশু েসই পিবত্র আত্মােক েঢেল িদেলন, েতামরা এখন তাই েদখছ ও শুনছ৷ 34কারণ
দায়ূদ স্বগর্ােরাহন কেরন িন, আর িতিন িনেজ একথা বলেছন,

�প্রভু ঈশ্বর আমার প্রভুেক বলেছন;
35 েয পযর্ন্ত না আিম েতামার শত্রুেদর েতামার পা রাখার জায়গায় পিরণত কির,

তুিম আমার ডানিদেক বস৷� গীতসংিহতা 110:1

36 “তাই ইস্রােয়েলর সমস্ত পিরবার িনিশ্চতভােব জানুক েয যােক আপনারা কু্রশিবদ্ধ কেরিছেলন, েসই
যীশুেকই ঈশ্বর প্রভু ও খ্রীষ্ট উভয়ই কেরেছন৷”

37 েলােকরা এই কথা শুেন খুবই দুঃিখত হল৷ তারা িপতর ও অনয্ানয্ েপ্রিরতেদর বলল, “ভাইরা, আমরা
িক করব?”

38 িপতর তঁােদর বলেলন, “আপনারা মন-িফরান, আর প্রেতয্েক পােপর ক্ষমার জনয্ যীশু খ্রীেষ্টর নােম
বাপ্তাইজ েহান, তাহেল আপনারা দানরূেপ এই পিবত্র আত্মা পােবন৷ 39 কারণ এই প্রিতশ্রুিত আপনােদর
জনয্, আপনােদর সন্তানেদর জনয্ আর যারা দূের আেছ তােদরও জনয্৷ আমােদর ঈশ্বর প্রভু তঁার িনেজর
কােছ যােদর েডেকেছন, এই দান তােদর সকেলর জনয্৷”

40 িপতর তঁােদর আেরা অেনক কথা বেল সাবধান কের িদেলন; িতিন তঁােদর অনুনেয়র সুের বলেলন,
“বতর্ মান কােলর মন্দ েলাকেদর েথেক িনেজেদর বঁাচান!” 41 যঁারা িপতেরর কথা গ্রহণ করেলন, তঁারা
বািপ্তস্ম িনেলন৷ এর ফেল েসিদন কম েবশী িতন হাজার েলাক খ্রীষ্টিবশ্বাসীবেগর্র সেঙ্গ যুক্ত হেলন৷

িবশ্বাসীবেগর্র সহভাগীতা
42 িবশ্বাসীরা প্রায়ই একত্র হেয় মেনােযােগর সেঙ্গ েপ্রিরতেদর িশক্ষা গ্রহণ করেতন৷ িবশ্বাসীবগর্ িনেজেদর

মেধয্ সব িকছু ভাগ কের িনেতন এবং একই সেঙ্গ আহার ও প্রাথর্না করেতন৷ 43 েপ্রিরেতরা অেনক
অেলৗিকক ও আশ্চযর্য্ কাজ করেত লাগেলন; প্রেতয্েকর অন্তের ঈশ্বেরর উেদ্দেশয্ গভীর ভিক্ত িছল৷
44 িবশ্বাসীরা সকেল একসেঙ্গ থাকেতন এবং সবিকছু িনেজেদর মেধয্ ভাগ কের িনেতন৷ 45 তঁারা তঁােদর
স্থাবর অস্থাবর সম্পিত্ত িবিক্র কের, যার েযমন প্রেয়াজন েসই অনুসাের ভাগ কের িনেতন৷ 46 তঁারা প্রিতিদন
মিন্দর প্রাঙ্গেণ িগেয় একিত্রত হেতন, একই উেদ্দশয্ প্রেণািদত হেয় তারা েসখােন েযেতন৷ তঁারা তঁােদর
বািড়েত একসেঙ্গ খাওয়া-দাওয়া করেতন আর ঈশ্বরেক ধনয্বাদ িদেয় আনেন্দর সেঙ্গ খাদয্ গ্রহণ করেতন৷
47 িবশ্বাসীরা ঈশ্বেরর প্রশংসা করেতন, আর সকেলই তঁােদর ভােলাবাসেতন৷ প্রিতিদন অেনেক উদ্ধার লাভ
করিছেলন আর যঁারা উদ্ধার লাভ করিছেলন তােদরেক প্রভু িবশ্বাসীবেগর্র সেঙ্গ যুক্ত করেত থাকেলন৷
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3
েখঁাড়া েলাকেক িপতর আেরাগয্ করেলন

1 একিদন িপতর ও েযাহন মিন্দের েগেলন, তখন েবলা প্রায় িতনেট৷ এই সমেয়ই মিন্দের েরাজ প্রাথর্না
হত৷ 2 যখন তঁারা মিন্দর প্রাঙ্গেন যািচ্ছেলন, েসখােন একটা েলাকেক েদখা েগল৷ েস জন্ম েথেকই েখঁাড়া,
চলেত পারত না৷ তার বনু্ধরা প্রিতিদন তােক মিন্দর চত্বের বেয় িনেয় আসত আর মিন্দেরর “সুন্দর” নােম
েয ফটক আেছ েসখােন িনেয় িগেয় তােক বিসেয় রাখত৷ যঁারা মিন্দের ঢুকত, েস তােদর কােছ িকছু অথর্
িভক্ষা চাইত৷ 3 েসিদন এই েলাকটা িপতর ও েযাহনেক মিন্দের ঢুকেত েদেখ তােদর কাছ েথেক িভক্ষা
চাইেত লাগল৷

4 িপতর ও েযাহন েসই েখঁাড়া েলাকিটর িদেক একদৃেষ্ট েচেয় বলেলন, “আমােদর িদেক তাকাও!”
5 েসই েলাকটা তখন িকছু অথর্ পাবার আশায় তঁােদর িদেক তাকােলা৷ 6 িকন্তু িপতর তােক বলেলন,
“আমার কােছ েসানা বা রূেপা েনই, আমার কােছ যা আেছ আিম েতামােক তাই িদিচ্ছ৷ নাসরতীয় যীশুর
নােম তুিম উেঠ দঁাড়াও ও েহঁেট েবড়াও৷”

7 এই বেল িপতর তার ডান হাত ধের তােক তুলেলন, সেঙ্গ সেঙ্গ েস তার পােয় ও েগাড়ািলেত বল
েপল, 8আর লািফেয় উেঠ দঁাড়াল ও চলেত লাগল৷ তারপর েস তােদর সেঙ্গ মিন্দেরর মেধয্ ঢুেক েসখােন
েহঁেট লািফেয় ঈশ্বেরর প্রশংসা করেত লাগল৷ 9-10 েলাকরা েদখল েসই েলাকিট হঁাটেছ ও ঈশ্বেরর প্রশংসা
করেছ৷ তারা িচনেত পারল মিন্দেরর “সুন্দর” নােম ফটেকর সামেন বেস িভক্ষা করত েয েলাক, েসই
েলাকই েহঁেট েবড়ােচ্ছ ও ঈশ্বেরর প্রশংসা করেছ৷ ঐ েলাকিটর জীবেন যা ঘেটেছ তা েদেখ তারা আশ্চযর্য্
হেয় েগল, তারা বুেঝ উঠেত পারল না এমন িবস্ময়কর বয্াপার িক কের ঘটল৷

িপতেরর সাক্ষয্
11 েলাকিট িপতর ও েযাহনেক ধের দঁািড়েয় িছল; তাই সকেলই এই েলাকিটর সুস্থতা েদেখ আশ্চযর্য্

হেয় শেলামেনর বারান্দায় িপতর ও েযাহেনর কােছ েদৗেড় এল৷
12এই েদেখ িপতর জনতার উেদ্দেশয্ বলেলন, “েহ আমার ইহুদী ভাইরা, আপনারা এেতআশ্চযর্য্ হেচ্ছন

েকন? আপনারা আমােদর িদেক এমনভােব েদখেছন, েযন আমরা িনেজেদর ক্ষমতার গুেণ এেক চলবার
শিক্ত িদেয়িছ৷ আপনারা িক মেন কেরন েয আমরা খুব ধাির্মক, তাই এই কাজ করেত েপেরিছ? 13 না!
ঈশ্বরই একাজ কেরেছন৷ িতিন অব্রাহােমর, ইসহােকর ও যােকােবর ঈশ্বর, আমােদর িপতৃপুরুষেদর ঈশ্বর,
িতিনই তঁার দাস যীশুেক মিহমািন্বত কেরেছন৷ এই যীশুেকই আপনারা মৃতুয্দেণ্ডর জনয্ শত্রুর হােত তুেল
িদেয়িছেলন৷ েসিদন পীলাত যখন তঁােক েছেড় েদেবন বেল মনস্থ কেরিছেলন, তখন আপনারা তঁােক
অগ্রাহয্ কেরিছেলন৷ আপনারা বেলিছেলন েয যীশুেক আপনারা চান না৷ 14 আপনারা েসই পিবত্র ও
িনেদর্ াষ বয্িক্তেক অগ্রাহয্ কের তঁার বদেল একজন খুনীেক আপনােদর জনয্ েছেড় িদেত বেলিছেলন৷
15 িযিন জীবনদাতা, আপনারা তঁােক হতয্া কেরিছেলন; িকন্তু ঈশ্বর তঁােক মৃতেদর মেধয্ েথেক পুনরুিত্থত
কেরেছন৷ আমরা এসেবর সাক্ষী৷

16 “এই যীশুর পরাক্রেমই এই েখঁাড়ািট সুস্থতা লাভ কেরেছ৷ এসব ঘেটেছ কারণআমরা যীশুর ক্ষমতায়
িবশ্বাস কেরিছ৷ আপনারা এই েলাকিটেক েদেখেছন ও তােক েচেনন৷ যীশুর উপর িনভর্ র করায় েস সমূ্পণর্
সুস্থ হেয় েগেছ; িনজ চেক্ষ আপনারা তা েদেখেছন৷

17 “এখন আমার ভাইরা, আিম জািন েয অজ্ঞতা বশতঃই আপনারা এমন কাজ কেরিছেলন, আর
আপনােদর েনতারাও তাই কেরিছেলন৷ 18 িকন্তু ভাববাদীেদর মাধয্েম ঈশ্বর তঁার খ্রীেষ্টর দুঃখেভােগর কথা
যা জািনেয়েছন, েস সবই িতিন এইভােব পূণর্ কেরেছন৷ 19 তাই আপনারা মন-িফরান এবং ঈশ্বেরর কােছ
িফের আসুন, েযন আপনােদর পাপ মুেছেদওয়া হয়৷ 20এইভােব েযন প্রভুর কাছ েথেক আিত্মক িবশ্রােমর
সময় আেস; আর িতিন েযন আপনােদর জনয্ আেগই েয খ্রীষ্টেক মেনানীত কেরেছন েসই যীশুেক পাঠান৷

21 “যতক্ষণ পযর্ন্ত না সব িকছু পুনঃস্থাপন হয় যা বহুপূেবর্ ঈশ্বর তঁার পিবত্র ভাববাদীেদর মুখ িদেয়
বেলেছন, ততক্ষণ খ্রীষ্টেক অবশয্ই স্বেগর্ থাকেত হেব৷ 22 কারণ েমািশ বেলেছন, �প্রভু, েতামােদর
ঈশ্বর েতামােদর জনয্ েতামােদর ভাইেদর মধয্ েথেক আমার মত এক ভাববাদীেক উত্পন্ন করেবন৷ িতিন
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েতামােদর যা যা বলেবন, েতামরা তঁার সকল কথা শুনেব৷ 23 েয েকউ তঁার কথা না শুনেব, েস েলাকেদর
মধয্ েথেক সমূ্পণর্ভােব িবিচ্ছন্ন হেব৷�✡

24 “হঁয্া, সমস্ত ভাববাদী, এমনিক শমূেয়ল ও তার পের েয সকল ভাববাদী এেসেছন তঁারা সকেল
এই িদেনর কথা বেল েগেছন৷ 25 আপনারা েতা ভাববাদীেদর বংশধর, আপনারা ঈশ্বেরর েসই চুিক্তর
উত্তরািধকারী, েয চুিক্ত ঈশ্বর আপনােদর িপতৃপুরুেষর সােথ কেরিছেলন৷ িতিন েতা অব্রাহামেক
বেলিছেলন, �েতামার বংশ দ্বারা পৃিথবীর সকল জািতই আশীবর্াদ লাভ করেব৷� ✡ 26 ঈশ্বর তঁার দাসেক
পুনরুিত্থত কের প্রথেম তঁােক আপনােদর কােছই পাঠােবন, েযন আপনােদর প্রেতয্কেক মন্দ েথেক
িফিরেয় এেন আশীবর্াদ করেত পােরন৷”

4
ইহুদী মহাসভার সামেন িপতর ও েযাহন

1 িপতর ও েযাহন যখন েলাকেদর সােথ কথা বলিছেলন, তখন মিন্দর েথেক ইহুদী যাজকরা, মিন্দেরর
রক্ষীবািহনীর েসনাপিত ও সদূ্দকীরা তঁােদর কােছ এেস হািজর হল৷ 2 িপতর ও েযাহন েলাকেদর িশক্ষা
িদিচ্ছেলন ও মৃতেদর মধয্ েথেক যীশুর পুনরুত্থােনর িবষেয় েলাকেদর কােছ বলিছেলন বেল ঐ েলাকরা
িবরক্ত হেয়িছল৷ 3তারা িপতর ও েযাহনেক েগ্রপ্তার কের িনেয় েগল ও পেরর িদন পযর্ন্ত তােদর কারাগাের
রাখল কারণ তখন সন্ধয্া হেয় িগেয়িছল৷ 4 িকন্তু অেনেক যঁারা িপতর ও েযাহেনর মুখ েথেক েসই িশক্ষা
শুেনিছল, তােদর মেধয্ অেনেকই যীশুেক িবশ্বাস করল৷ যারা িবশ্বাস করল, েসই িবশ্বাসীেদর মেধয্ পুরুষ
মানুষই িছল প্রায় পঁাচ হাজার৷

5পেরর িদন তােদর ইহুদী েনতারা, সমাজপিত ও বয্বস্থার িশক্ষকরা সকেল েজরুশােলেম জেড়া হেলন৷
6 েসখােন হানন মহাযাজক,কায়াফা, েযাহন,আেলকসান্দার ও মহাযাজেকর পিরবােরর সব েলাক িছেলন৷
7 িপতর ও েযাহনেক তােদর সামেন দঁাড় কিরেয় ইহুদী েনতারা প্রশ্ন করেলন, “েতামরা েকান্ শিক্তেত বা
অিধকাের এসব কাজ করছ?”

8 তখন িপতর পিবত্র আত্মায় পিরপূণর্ হেয় তঁােদর বলেলন, “মাননীয় জন-েনতৃবৃন্দ ও সমাজপিতরা:
9 একজন েখঁাড়া েলােকর উপকার করার জনয্ যিদ আজ আমােদর প্রশ্ন করা হয় েয েস িকভােব সুস্থ
হল, 10 তাহেল আপনারা সকেল ও ইস্রােয়েলর সকল েলাক একথা জানুক, েয এটা েসই নাসরতীয় যীশু
খ্রীেষ্টর শিক্তেত হল! যােক আপনারা কু্রেশ িবদ্ধ কের হতয্া কেরিছেলন, ঈশ্বর তােক মৃতেদর মধয্ েথেক
পুনরুিত্থত কেরেছন৷ হঁয্া, তঁারই মাধয্েম এই েলাক আজ সমূ্পণর্ সুস্থ হেয় আপনােদর সামেন দঁািড়েয়
আেছ৷ 11 যীশু হেলন

�েসই পাথর যােক রাজিমিস্ত্ররা অথর্াৎ আপনারা অগ্রাহয্ কের সিরেয় িদেয়িছেলন৷
িতিনই এখন েকােণর প্রধান পাথর হেয় উেঠেছন৷� গীতসংিহতা 118:22

12যীশুই একমাত্র বয্িক্ত, িযিন মানুষেক উদ্ধার করেত পােরন৷ জগেত তঁার নামই একমাত্র শিক্ত যা মানুষেক
উদ্ধার করেত পাের৷”

13 িপতর ও েযাহেনর িনভীর্কতা েদেখ ও তঁারা েয েলখাপড়া না জানা সাধারণ মানুষ তা বুঝেত েপের
পষর্দ আশ্চযর্য্ হেয় েগল৷ তখন তারা বুঝেত পারল েয িপতর ও েযাহন যীশুর সেঙ্গ িছেলন৷ 14 েয েলাকিট
সুস্থ হেয়িছল, েস িপতর ও েযাহেনর সেঙ্গ আেছ েদেখ পষর্দ িকছুই বলেত পারল না৷

15 তারা িপতর ও েযাহনেক সভাকক্ষ েথেক বাইের েযেত বলল৷ তঁারা বাইের েগেল েনতৃবগর্ িনেজেদর
মেধয্ আেলাচনা কের বলল, 16 “এই েলাকেদর িনেয় িক করা যায়? কারণ এটা িঠক েয ওরা েয
উেল্লখেযাগয্ অেলৗিকক কাজ কেরেছ তা েজরুশােলেমর সকল েলাক েজেন েগেছ; আরআমরাও একথা
✡ 3:23: উদৃ্ধিত িদ্ব. িব. 18:15, 19 ✡ 3:25: উদৃ্ধিত আিদ 22:18; 26:24
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অস্বীকার করেত পাির না৷ 17 িকন্তু একথা েযন েলাকেদর মেধয্ আর না ছড়ায়়, তাই এস আমরা এেদর ভয়
েদিখেয় সাবধান কের িদই, েযন এই েলােকর নােমর িবষয় উেল্লখ কের তারা েকান কথা না বেল৷”

18 তাই তারা িপতর ও েযাহনেক আবার েভতের ডাকল; আর যীশুর নােম েকান িকছু বলেত বা িশক্ষা
িদেত িনেষধ করল৷ 19 িকন্তু িপতর ও েযাহন এর উত্তের তােদর বলেলন, “আপনারাই িবচার করুন,
ঈশ্বেরর বাকয্েক অমানয্ করা বা আপনােদর বাধয্ থাকা েকানিট ঈশ্বেরর দৃষ্টিেত সিঠক হেব? 20 কারণ
আমরা যা েদেখিছ ও শুেনিছ তা না বেল থাকেত পারব না৷”

21-22 এরপর তারা িপতর ও েযাহনেক আেরা িকছুক্ষণ শািসেয় েছেড় িদল৷ তারা ওেদর শািস্ত েদবার
মেতা েকান িকছুই েপল না, কারণ যা ঘেটিছল তা েদেখ সব েলাক ঈশ্বেরর প্রশংসা করিছল৷ আর েয
েলাকিটর ওপর আেরাগয্দােনর এই অেলৗিকক কাজ হেয়িছল, তার বয়স চিল্লেশর ওপর িছল৷

িবশ্বাসীেদর কােছ িপতর ও েযাহেনর প্রতয্াবতর্ ন
23 িপতর ও েযাহন ছাড়া েপেয় িনেজর েলাকেদর কােছ িফের েগেলন, আর প্রধান যাজকগণ ও ইহুদী

েনতারা তঁােদর যা যা বেলিছেলন, েস সব কথা তঁােদর বলেলন৷ 24একথা শুেন িবশ্বাসীরা সকেল সমেবত
কেণ্ঠ ঈশ্বেরর উেদ্দেশয্ এই প্রাথর্না জানাল, “প্রভু, আকাশমণ্ডল, পৃিথবী, সমুদ্র আর এসেবর মেধয্ যা
িকছু আেছ েস সব িকছুর সৃষ্টিকতর্ া তুিমই৷ 25 তুিম েতামার দাস, আমােদর িপতৃপুরুষ দায়ূেদর মুখ িদেয়
পিবত্র আত্মার দ্বারা বেলছ:

�জািতবৃন্দ েকন কু্রদ্ধ হল?
েকনই বা েলােকরা ঈশ্বেরর িবরুেদ্ধ অসার পিরকল্পনা করল?

26 �জগেতর রাজারা যুেদ্ধর জনয্ প্রস্তুত হল,
আর শাসকরা প্রভু ঈশ্বেরর িবরুেদ্ধ ও তঁার খ্রীেষ্টর িবরুেদ্ধ এক হল৷� গীতসংিহতা 2:1-2

27 হঁয্া, এই শহেরই েতামার পিবত্র দাস যীশুর িবরুেদ্ধ, যােক তুিম অিভিষক্ত কেরছ তঁার িবরুেদ্ধ েহেরাদ,
পন্তীয়, পীলাত, ইহুদীরা ও অইহুদীরা এক হেয়িছল৷ 28 েতামার শিক্তেত ও েতামার ইচ্ছায় পূেবর্ই যা ঘটেব
বেল তুিম িঠক কেরিছেল, েসই কাজ করেতই তারা একত্র হেয়িছল৷ 29আর এখন, েহ প্রভু, তােদর এই
শাসািন তুিম েশান৷ প্রভু, আমরা েতামার দাস; েতামার এই দাসেদর সাহেসর সেঙ্গ েতামার কথা বলবার
ক্ষমতা দাও৷ 30 েলাকেক সুস্থ কের েদবার জনয্ েতামার হাত তুিম বািড়েয় দাও; েতামার পিবত্র দাস যীশুর
নােম েযন অেলৗিকক ও আশ্চযর্য্ সব কাজ সম্পন্ন হয়৷”

31 েসই িবশ্বাসীরা প্রাথর্না েশষ করেল, তঁারা েযখােন একিত্রত হেয়িছেলন েসই জায়গা েকঁেপ উঠল৷
তঁারা সকেল পিবত্র আত্মায় পূণর্ হেলন আর অসীম সাহেস ঈশ্বেরর কথা বলেত লাগেলন৷

িবশ্বাসীেদর সহভাগীতা
32 িবশ্বাসীেদর সকেলর হৃদয় ও মন এক িছল৷ একজনও িনেজর সম্পিত্তর েকান িকছুই িনেজর বেল

মেন করেতন না, িকন্তু তঁােদর সকল িজিনস তঁারা পরস্পর ভাগ কের িদেতন৷ 33 েপ্রিরতর মহাশিক্তেত
মৃতেদর মধয্ েথেক প্রভু যীশুর পুনরুত্থােনর িবষেয় সাক্ষয্ িদেতন, আর তঁােদর সকেলর ওপর মহাআশীবর্াদ
িছল৷ 34 তঁােদর দেলর মেধয্ কােরার েকান িকছুর অভাব িছল না, কারণ যােদব জিম-জমা বা বািড় িছল
তঁারা তা িবিক্র কের েসই সম্পিত্তর মূলয্ িনেয় এেস েপ্রিরতেদর িদেতন৷ 35 পের যার েযমন প্রেয়াজন,
েপ্রিরতরা তােক েতমিন িদেতন৷

36 িবশ্বাসীবেগর্র একজেনর নাম িছল েযােষফ; েপ্রিরতরা তঁােক বাণর্বা বেল ডাকেতন; এই নােমর অথর্
“উৎসাহদাতা৷” ইিন িছেলন েলবীয়, কুপ্রীেয় তঁার জন্ম হয়৷ 37 েযােষেফর একিট জিম িছল, িতিন তা িবিক্র
কের েসই টাকা িনেয় এেস েপ্রিরতেদর কােছ িদেলন৷
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5
অনিনয় ও সাফীরা

1অনিনয় নােম একজন েলাক িছল, তার স্ত্রীর নাম সাফীরা৷ অনিনয় তার একিট জিম িবিক্র কের 2 েসই
টাকার িকছু অংশ েপ্রিরতেদর কােছ জমা িদল; িকন্তু েগাপেন টাকার িকছু অংশ িনেজর কােছ রাখল৷ তার
স্ত্রী এিবষয় জানত ও একমত িছল৷

3 তখন িপতর বলেলন, “অনিনয় তুিম েকন শয়তানেক েতামার অন্তের কাজ করেত িদেল? তুিম
পিবত্র আত্মার কােছ েকন িমথয্া বলেল ও জিম িবিক্রর টাকা েথেক িকছুটা িনেজেদর জনয্ েরেখ িদেল?
4 েসই জিম িবিক্র করার আেগ িক তা েতামারই িছল না? আর তা িবিক্র করার পর েসই টাকা িক েতামার
অিধকােরই িছল না? েতামরা এই ধারণা েকাথা েথেক েপেল? মানুেষর কােছ নয় িকন্তু তুিম ঈশ্বেরর কােছ
িমথয্া বলেল৷”

5-6এই কথা েশানার সেঙ্গ সেঙ্গ অনিনয় মািটেত পেড় মারা েগল, আর যারা একথা শুনল, তারা সকেল
অতয্ন্ত ভয় েপেয় েগল৷ পের যুবকরা উেঠ তােক কাপেড় জিড়েয় বাইের িনেয় িগেয় কবর িদল৷

7 এই ঘটনার পর প্রায় িতন ঘন্টা েকেট েগল, এমন সময় অনিনেয়র স্ত্রী সাফীরা েসখােন এল, তার
স্বামীর িক হেয়েছ েস তার িকছুই জানত না৷ 8 িপতর তােক বলেলন, “আমায় বলেতা েতামার েসই জিম
িক এত টাকায় িবিক্র কেরিছেল?”
েস বলল, “হঁয্া, ঐ টাকায় িবিক্র কেরিছ৷”
9তখন িপতর তােক বলেলন, “েতামরা দুজেন প্রভুর আত্মােক পরীক্ষা করার জনয্ েকন একিচত্ত হেল?

েশান! যঁারা েতামার স্বামীেক কবর িদেত িগেয়িছল, তারা দরজায় এেস দঁািড়েয়েছ; তারা েতামােকও িনেয়
যােব৷” 10সেঙ্গ সেঙ্গ েসও তার পােয়র কােছ পেড় মারা েগল৷ ঐ যুবকরা েভতের এেস তােক মৃত েদখল
এবং বাইের িনেয় িগেয় তার স্বামীর পােশ তােক কবর িদল৷ 11 তখন সমস্ত মণ্ডলী ও যারা তা শুনল,
তােদর সকেলর মেধয্ মহাভেয়র সঞ্চার হল৷

ঈশ্বেরর কাছ েথেকই প্রমাণ
12 েপ্রিরতেদর মাধয্েম েলাকেদর মেধয্ নানান অেলৗিকক কাজ হেত লাগল৷ েপ্রিরতরা শেলামেনর

বারান্দায় একিত্রত হেতন৷ তঁােদর সকেলর উেদ্দশয্ একই িছল৷ 13অনয্রা তােদর সেঙ্গ েযাগ িদেত সাহস
করত না; িকন্তু সকেল তােদর প্রশংসা করত৷ 14আর দেল দেল অেনক পুরুষ ও স্ত্রীেলাক যীশুেত িবশ্বাসী
হেয় খ্রীষ্ট িবশ্বাসীবেগর্র সেঙ্গ যুক্ত হেত থাকল৷ 15 েলাকরা, এমন িক তােদর অসুস্থ েরাগীেদর িনেয় এেস
রাস্তার মােঝ তােদর িবছানায় বা খািটযােত শুইেয় রাখত, েযন িপতর যখন েসখান িদেয় যােবন তখন
অন্ততঃ তঁার ছাযাও তােদর উপর পেড়; আর তােতই তারা সুস্থ হেয় েযত৷ 16 েজরুশােলেমর চারপােশর
িবিভন্ন নগর েথেক অেনক েলাক অসুস্থ ও অশুিচ আত্মায় ভর করা েলাকেদর িনেয় এেস ভীড় করত আর
তারা সকেলই সুস্থ হত৷

েপ্রিরতেদর কাজ বন্ধ করার জনয্ ইহুদীেদর েচষ্টা
17 এরপর মহাযাজক এবং তঁার সঙ্গীরা অথর্াৎ সদূ্দকী দেলর েলাকরা ঈষর্ায় জ্বেল উঠল৷ 18 তারা

েপ্রিরতেদর েগ্রপ্তার কের কারাগাের আটেক িদল; 19 িকন্তু রােতর েবলায় প্রভুর এক দূত েসই কারাগােরর
দরজা খুেল িদেলন৷ িতিন তােদর পথ েদিখেয় কারাগােরর বাইের িনেয় িগেয় বলেলন, 20 “যাও মিন্দেরর
মেধয্ দঁািড়েয় েতামরা েলাকেদর এই নতুন জীবেনর সকল বাতর্ া েশানাও৷” 21 েপ্রিরেতরা আজ্ঞা অনুসাের
েভার েবলায় মিন্দের িগেয় িশক্ষা প্রচার করেত লাগেলন৷
এিদেক মহাযাজক ও তার সঙ্গীরা, ইহুদী সমােজর গনয্মানয্ েলাকেদর এক মহাসভা ডাকল; আর

েপ্রিরতেদর েসখােন িনেয় আসার জনয্ কারাগাের েলাক পাঠােলা৷ 22 িকন্তু েসই েলাকরা কারাগাের
এেস কারাগােরর মেধয্ েপ্রিরতেদর েদখেত েপল না৷ তাই তারা িফের িগেয় বলল, 23 “আমরা েদখলাম
কারাগােরর তালা েবশ ভালভােবই বন্ধ আেছ, দরজায় দরজায় পাহারাদাররা দঁািড়েয় আেছ, িকন্তু দরজা
খুেল েভতের িগেয় আমরা কাউেক েদখেত েপলাম না৷ েদখলাম কারাগার খািল পেড় আেছ৷” 24 মিন্দর
রক্ষীবািহনীর প্রধান ও প্রধান যাজকরা এই কথা শুেন হতবুিদ্ধ হেয় ভাবেত লাগল এর পিরণিত িক হেব?

25 েসই সময় একজন এেস তােদর বলল, “শুনুন! েয েলাকেদর আপনারা কারাগাের েরেখিছেলন,
েদখলাম তঁারা মিন্দেরর মেধয্ দঁািড়েয় েলাকেদর িশক্ষা িদেচ্ছন৷” 26 তখন রক্ষীবািহনীর প্রধান তার
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েলাকেদর িনেয় েসখােন েগল ও েপ্রিরতেদর িনেয় এল৷ তারা েকানরকম েজার করল না, কারণ তারা
েলাকেদর ভয় করেত লাগল, পােছ তারা পাথর ছঁুেড় তােদর েমের েফেল৷

27তারা েপ্রিরতেদর িনেয় এেস ইহুদী েনতােদর সামেন দঁাড় করােল মহাযাজক েপ্রিরতেদর িজজ্ঞাসাবাদ
করেলন৷ 28 িতিন বলেলন, “ঐ মানুষিটর িবষেয় েকান িশক্ষা িদেত আমরা েতামােদর দৃঢ়ভােব িনেষধ
কেরিছলাম৷ েভেব েদখ েতামরা িক কেরছ? েতামরা েতামােদর িশক্ষায় েজরুশােলম মািতেয় তুেলছ,
আর েসই েলােকর মৃতুয্র জনয্ সব েদাষ আমােদর ওপর চাপােত চাইছ৷”

29 তখন িপতর ও অনয্ েপ্রিরতরা এর উত্তের বলেলন, “মানুেষর হুকুম মানার েচেয় বরং ঈশ্বেরর
আেদশ আমােদর অবশয্ই পালন করেত হেব৷ 30 আপনারা যীশুেক হতয্া কেরিছেলন, তঁােক িবদ্ধ কের
কু্রেশ টািঙ্গেয় িদেয়িছেলন, িকন্তু ঈশ্বর আমােদর েসই িপতৃপুরুষেদর ঈশ্বর যীশুেক মৃতেদর মধয্ েথেক
পুনরুিত্থত কেরেছন৷ 31 েসই যীশুেক ঈশ্বর েনতা ও ত্রাণকতর্ ারূেপ উন্নত কের িনেজর ডান িদেক স্থাপন
কেরেছন, যােত ইহুদীরা তােদর মন িফরায় ও িতিন তােদর পাপ ক্ষমা করেত পােরন 32আর আমরা এসব
ঘটেত েদেখিছ, বলেত পাির েয এসব সতয্৷ পিবত্র আত্মাও েদখােচ্ছন েয এসব সতয্৷ যঁারা তঁার বাধয্
তােদর িতিন পিবত্র আত্মা দান কেরেছন৷”

33 মহাসভার সভয্রা এসব কথা শুেন প্রচণ্ড েরেগ উঠল, আর তারা েপ্রিরতেদর হতয্া করেত চাইল৷
34 িকন্তু েসই মহাসভার একজন সভয্, গমলীেয়ল ইিন বয্বস্থার িশক্ষক, যােক সকেল মানয্ করত, িতিন উেঠ
দঁািড়েয় ঐ েপ্রিরতেদর িকছু সমেয়র জনয্ সভা েথেক বাইের িনেয় েযেত বলেলন৷ 35 পের িতিন তােদর
বলেলন, “েহ ইস্রােয়লীরা, এই েলাকেদর িনেয় েতামরা যা করেত যাচ্ছ েস িবষেয় সাবধান৷ 36 কারণ
এর িকছু আেগ থুদা নােম একজন েলাক িনেজেক মহান বেল দাবী কেরিছল৷ প্রায় চারেশা েলাক তার
অনুসারী হেয়িছল; আর েস িনহত হেল তার অনুগামীরা সব েয যার পািলেয় েগল, তার েকান িচহ্নই রইল
না৷ 37 থুদার পের আদমসুমারীর সময় গালীলীয় িযহূদার উদয় হয়, েসও েবশ িকছু েলাকেক তার দেল
টােন; পের েসও িনহত হয়, আর তার অনুগামীরাও ছত্রভঙ্গ হেয় যায়৷ 38 তাই বতর্ মােন এই অবস্থা েদেখ
আিম েতামােদর বলিছ: এই েলােকেদর েথেক দূের থাক, তােদর েছেড় দাও, কারণ তােদর এই পিরকল্পনা
অথবা এই কাজ যিদ মানুেষর েথেক হয় তেব তা বয্থর্ হেব৷ 39 িকন্তু যিদ ঈশ্বেরর কাছ েথেক হেয় থােক,
তাহেল েতামরা তা বন্ধ করেত পারেব না৷ হয়েতা েদখেব েয েতামরা ঈশ্বেরর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করছ৷”
তখন তারা এই পরামশর্ গ্রহণ করল৷ 40তারা েপ্রিরতেদর েভতের েডেক এেন চাবুক মারল, যীশুর নােম

একিট কথাও বলেত িনেষধ কের তােদর েছেড় িদল৷ 41 েপ্রিরতরা মহাসভার সভাস্থল েথেক েবিরেয় চেল
েগেলন, আর যীশুর নােমর জনয্ তঁারা েয িনযর্াতন ও অপমান সহয্ করার েযাগয্ বেল িবেবিচত হেযেছন,
এই কথা েভেব আনন্দ করেত লাগেলন৷ 42 এবং দেম না িগেয় প্রিতিদন মিন্দেরর মেধয্ ও িবিভন্ন বািড়েত
যীশুর িবষেয় িশক্ষা ও সুসমাচােরর প্রচার কের েদখােলন েয যীশুই হেলন খ্রীষ্ট৷

6
িবেশষ কােজর জনয্ সাতজন মেনানীত

1 বহুেলাক দেল দেল খ্রীেষ্টর অনুগামী হেত লাগল৷ েসই সময় গ্রীক ভাষাভাষী িবশ্বাসীরা অপর ইহুদী
িবশ্বাসীেদর িবরুেদ্ধ অিভেযাগ করল েয ৈদিনক প্রেয়াজনীয় সামগ্রী িবতরেণর সমেয় তােদর িবধবােদর
প্রিত পক্ষপািতত্ব করা হেচ্ছ৷ 2 তখন েসই বােরাজন েপ্রিরত সমস্ত অনুগামীেদর েডেক বলেলন,

“েলাকেদর খাদয্ পিরেবশন করার জেনয্ ঈশ্বেরর বাকয্ প্রচােরর কাজ বন্ধ করা িঠক নয়৷ 3তাই আমার
ভাইরা, েতামরা িনেজেদর মধয্ েথেক সাতজন িবজ্ঞ, পিবত্র আত্মায় পূণর্ ও সুনাম সম্পন্ন েলাকেক েবেছ
নাও৷ আমরা তােদর ওপর এই কােজর ভার েদব৷ 4 এর ফেল আমরা প্রাথর্না ও ঈশ্বেরর বাকয্ প্রচােরর
কােজ আেরা েবশী সময় িদেত পারব৷”

5 তােদর এই প্রস্তাব সকল িবশ্বাসীেক খুশী করল, তাই তারা এেদর মেনানীত করেলন: িস্তফান (ইিন
ঈশ্বের িবশ্বাসী ও পিবত্র আত্মায় পূণর্ িছেলন৷) িফিলপ, প্রখর, নীকানর, তীেমান, পাির্মনা ও িনকলায় (ইিন
িছেলন আিন্তয়িখযার েলাক, িযিন ইহুদী ধমর্ গ্রহণ কেরিছেলন৷) 6তারা এেদর সকলেক েপ্রিরতেদর সামেন
হািজর করল; আর েপ্রিরতরা প্রাথর্না কের তঁােদর ওপর হাত রাখেলন৷

7ঈশ্বেরর বােকয্র বহুল প্রচার হল, ফেল েজরুশােলেম অনুগামীেদর সংখয্া বৃিদ্ধ েপেত থাকল, এমনিক
যাজক সম্প্রদােয়র মেধয্ও একটা বড় দল খ্রীেষ্ট িবশ্বাস কের আনুগতয্ স্বীকার করল৷
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িস্তফােনর িবরুেদ্ধ ইহুদীগণ
8 িস্তফান ঈশ্বেরর শিক্ত ও অনুগ্রেহ পিরপূণর্ িছেলন; িতিন জনসাধারেণর মেধয্ নানান অেলৗিকক ও

পরাক্রম কাজ করেত লাগেলন৷ 9 িকন্তু ইহুদীেদর মেধয্ িকছু েলাক এেস িস্তফােনব সেঙ্গ তকর্ শুরু
করল৷ তােদর মেধয্ েকউ েকউ সমাজ-গৃহ েথেক এেসিছল যােদর নাম িছল িলবত্তীর্নেদর সমাজ-গৃহ,
আেলকসান্দ্রীয় ও কুরীনীয়৷ িকছু ইহুদীরা এই সমাজ-গৃেহ েযত৷ অনয্ ইহুদীরা িকিলিকয়া ও এিশয়া েথেক
এেসিছল৷ 10 তােদর সেঙ্গ িবজ্ঞতায় কথা বলেত পিবত্র আত্মা িস্তফানেক সাহাযয্ কেরিছেলন৷ তঁার কথা
এেতা শিক্তশালী িছল েয তারা েকউ তঁার সামেন দঁাড়ােত পারল না৷

11 তখন তারা কেয়কজন েলাকেক ঘুষ িদেয় িমেথয্ বলাল৷ যারা বলল, “আমরা শুেনিছ েয িস্তফান
েমািশ ও ঈশ্বেরর িবরুেদ্ধ িনন্দা করেছ৷” 12 এইভােব তারা জনসাধারণ, ইহুদী েনতােদর ও বয্বস্থার
িশক্ষকেদর উেত্তিজত কের তুলল৷ তারা এেস িস্তফানেক ধের িনেয় মহাসভার সামেন হািজর করল৷

13 এরপর তারা িমথয্া সাক্ষী দঁাড় করাল, যারা বলল, “এই েলাক পিবত্র মিন্দেরর িবরুেদ্ধ ও িবিধ-
বয্বস্থার িবরুেদ্ধ কথা বলেত কখনও িনবৃত্ত হয় না৷ 14আমরা এেক বলেত শুেনিছ েয এই নাসরতীয় যীশু
এই স্থান ধ্বংস করেব আর েমািশর েদওয়া প্রথা বদেল েদেব৷” 15 তখন মহাসভায় যারা বেসিছল তারা
সকেল িস্তফােনর িদেক একদৃেষ্ট েচেয় েদখল, িস্তফােনর মুখ স্বগর্দূেতর মুেখর মত উজ্জ্বল৷

7
িস্তফােনর বক্তবয্

1 এরপর যাজক িস্তফানেক বলেলন, “এসব কথা িক সিতয্?” 2 এর উত্তের িস্তফান বলেলন, “ভাইরা
ও এই জািতর িপতাগণ, আমার কথা শুনুন৷ আমােদর িপতৃপুরুষ অব্রাহাম হারেণ বসবাস করার আেগ েয
সময় িমসপতািময়ােত িছেলন, েসই সময় মিহমাময় ঈশ্বর তঁার সামেন আিবভূর্ ত হেয়িছেলন৷ 3আর তঁােক
বেলিছেলন, �তুিম েতামার স্বেদশ ও স্বজেনর মধয্ েথেক চেল এস, আরআিম েয েদশ েদখাব েসই েদেশ
যাও৷�✡

4 “অব্রাহাম তখন কলদীেয়র েদশ েছেড় হারেণ এেস বসবাস কেরন৷ তঁার বাবার মৃতুয্র পর ঈশ্বর তঁােক
েসখান েথেক এই েদেশ আনেলন, েয েদেশ এখন আপনারা বাস করেছন৷ 5 এখােন ঈশ্বর তঁােক েকান
ভূসম্পিত্ত িদেলন না, এমন িক এক ছটাক জিমও না; িকন্তু প্রিতশ্রুিত িদেলন েয েশষ পযর্ন্ত এই েদশটা
তঁােক ও তঁার বংশধরেদর েদেবন৷ যিদও অব্রাহােমর তখনও েকান সন্তান িছল না৷

6 “ঈশ্বর তঁােক এই কথা বলেলন, �েতামার বংশধররা িবেদেশ প্রবাসী জীবন কাটােব, তারা দাসত্ব-
শৃঙ্খেল বদ্ধ হেব, আর েস েদেশর েলাকরা তােদর প্রিত চারেশা বছর ধের অতয্াচার করেব৷ 7 তারা েয
জািতর দাসত্ব করেব, আিম তােদর দণ্ড েদব৷�✡ ঈশ্বর আেরা বলেলন, �এরপর তারা েসই েদশ েথেক
েবিরেয় এেস এখােন আমার উপাসনা করেব৷�✡

8 “এরপর অব্রাহােমর সেঙ্গ ঈশ্বর এক চুিক্ত করেলন৷ এই চুিক্তর িচহ্ন হল সুন্নত সংস্কার৷ এরপর
অব্রাহােমর একিট পুত্র সন্তান হল৷ আট িদেনর িদন িতিন তার সুন্নত করােলন; েসই পুেত্রর নাম ইসহাক৷
তঁারা ইসহােকর পুত্র যােকােবরও সুন্নত করেলন৷ যােকােবর পুত্ররা বােরাজন েগাষ্ঠীর িপতা হেলন৷

9 “তােদর েসই িপতাগণ েযােষেফর প্রিত ঈষর্ািন্বত হেলন৷ েযােষফেক দাস বয্বসায়ীেদর কােছ িবিক্র
করা হেল তােক িমশের িনেয় আসা হল, িকন্তু ঈশ্বর তঁার সহবতীর্ িছেলন৷ 10 েযােষফ েসখােন অেনক
কষ্ট েপেয়িছেলন; িকন্তু ঈশ্বর তঁােক তঁার সমস্ত কেষ্টর হাত েথেক উদ্ধার করেলন৷ ফেরৗণ তখন িমশেরর
রাজা৷ েযােষেফর মেধয্ ঈশ্বরদত্ত িবজ্ঞতা েদখেত েপেয় ফেরৗণ তঁােক পছন্দ করেলন৷ ফেরৗণ েযােষফেক
িমশেরর অধয্ক্ষরূেপ িনযুক্ত করেলন, এমনিক ফেরৗেণর গৃেহর সমস্ত পিরজেনর উপের তােক কতর্ া
করেলন৷ 11 এরপর সারা িমশের ও কনান েদেশ প্রচণ্ড খরা হল � এমন খরা যােত েকান ফসল উত্পন্ন
হল না, এেত েলােকরা মহাকেষ্ট পড়ল৷ আমােদর িপতৃপুরুষেদর খাদয্বস্তুর অভাব হল৷

12 “িকন্তু যােকাব শুনেত েপেলন েয িমশের শসয্ মজুত আেছ, তখন িতিন আমােদর িপতৃপুরুষেদর
িমশের পাঠােলন৷ 13 তঁােদর েসই িছল প্রথমবার িমশের যাওয়া৷ তঁারা যখন িদ্বতীয়বার েসখােন েগেলন,
তখন েযােষফ িনেজ েথেক তঁার ভাইেদর কােছ আত্মপিরচয় িদেলন৷ েযােষেফর পের পিরজনেদর সংবাদ
✡ 7:3: উদৃ্ধিত আিদ 12:1 ✡ 7:7: উদৃ্ধিত আিদ 15:13-14 ✡ 7:7: উদৃ্ধিত আিদ 15:14; যাত্রা 3:12



েপ্রিরত 7:14 1581 েপ্রিরত 7:38

ফেরৗণ শুনেত েপেলন৷ 14 পের িকছু েলাক পািঠেয় েযােষফ তঁার িপতা যােকাব ও তঁার সব আত্মীয়
পিরজনেদর েডেক পাঠােলন৷ তঁারা েমাট 75 জন িছেলন৷ 15এইভােব যােকাব িমশের েগেলন, পের তঁার
ও আমােদর িপতৃপুরুষেদর েসখােন মৃতুয্ হল৷ 16 তঁােদর মৃতেদহ িশিখেম িনেয় যাওয়া হেয়িছল, আর
েসখােন তঁােদর কবের রাখা হয়৷ এই কবরস্থান অব্রাহাম িশিখম শহের হেমােরর েছেলেদর কাছ েথেক
িকছু টাকা িদেয় িকেনিছেলন৷

17“িমশের ইহুদীরা বৃিদ্ধ েপেয় বহুসংখয্ক হেয় উঠল৷ ঈশ্বর অব্রাহােমর কােছ েয প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলন
তা পূণর্ হওয়ার সময় হল৷ 18 িমশের তখনঅনয্ একজন রাজা হেয়েছন৷ িতিন েযােষেফর সম্পেকর্ জানেতন
না৷ 19 এই রাজা আমােদর েলাকেদর সেঙ্গ চাতুরী করেলন৷ িতিন আমােদর িপতৃপুরুষেদর প্রিত দুবর্য্বহার
করেত লাগেলন৷ তােদর নবজাত িশশুেদর েজার কের বাইের েফেল িদেত হুকুম িদেলন, েযন তারা মারা
যায়৷

20 “েসই সময় েমািশর জন্ম হয়, িতিন ঈশ্বেরর দৃষ্টিেত সুন্দর িছেলন, িতন মাস পযর্ন্ত িতিন তঁার িপতার
গৃেহই লািলত-পািলত হন৷ 21 পের তঁােক বাইের েরেখ েদওয়া হেল ফেরৗেণর কনয্া তঁােক কুিড়েয় এেন
তঁার িনেজর েছেলর মত মানুষ কেরন৷ 22 েমািশ িমশরীয়েদর সমস্ত জ্ঞােন িশিক্ষত হেয় উঠেলন, আর
কথায় ও কােজ মহাক্ষমতাশালী হেয় উঠেলন৷

23 “েমািশর বয়স যখন চিল্লশ বছর তখন তঁার ইস্রােয়লী ভাইেদর সেঙ্গ েদখা করার ইচ্ছা হল৷ 24 েমািশ
েদখেলন েয একজন িমশরীয় একজন ইস্রােয়লীয়র প্রিত দুবর্য্বহার করেছ, িতিন তখন ইস্রােয়লী েলাকিটর
পক্ষ সমথর্ন করেলন৷ ইস্রােয়লী েলাকিটেক আঘাত করার জনয্ েমািশ েসই িমশরীয়েক শািস্ত িদেলন এবং
তােক এমন মার িদেলন েয েস মেরই েগল৷ 25 িতিন মেন করেলন েয তঁার স্বজাতীয় ভাইরা হয়েতা বুঝেব
েয তােদর উদ্ধার করেত ঈশ্বরই তােক পািঠেয়েছন, িকন্তু তারা তা বুঝল না৷

26“পরিদন, দুজন ইস্রােয়লী যখন িনেজেদর মেধয্ মারামাির করেছ, েসই সময় িতিন তােদর কােছ এেস
তােদর মেধয্ িমলন কের েদবার জনয্ বলেলন, �েদখ, েতামরা পরস্পর ভাই৷ তেব েকন এেক অপেরর
প্রিত দুবর্য্বহার করছ?� 27 িকন্তু অনয্ায়কারী েলাকিট েমািশেক ধাক্কা েমের সিরেয় িদেয় বলল, �আমােদর
িবচার করেত েক েতামােক অিধকার িদেয়েছ? 28 গতকাল তুিম েযমন েসই িমশরীয়েক খুন কেরিছেল,
েতমিন িক আমােকও খুন করেত চাও?�✡ 29 একথা শুেন েমািশ িমশর েথেক পািলেয় েগেলন; আর
িমিদয়েন িবেদশীরূেপ বাস করেত লাগেলন৷ েসখােন িতিন অপিরিচত আগন্তুেকর মেতা িছেলন৷ েসখােন
থাকার সময় েমািশর দুই েছেলর জন্ম হয়৷

30 “এর চিল্লশ বছর পের িতিন যখন সীনয় পবর্েতর কােছ মরুপ্রান্তের িছেলন, েসখােন এক জ্বলন্ত
েঝােপর আগুেনর িশখার মেধয্ এক স্বগর্দূত তঁােক েদখা িদেলন৷ 31 এই েদেখ েমািশ আশ্চযর্য্ হেয়
আেরা ভাল কের েদখবার জনয্ যখন কােছ েগেলন, তখন প্রভুর এই রব শুনেলন, 32 �আিম েতামার
িপতৃপুরুষেদর ঈশ্বর, অব্রাহােমর, ইসহােকর ও যােকােবর ঈশ্বর৷�✡ েমািশ ভেয় কঁাপেত লাগেলন,
ভালভােব তাকােতও সাহস করেলন না৷

33 “এরপর প্রভু তঁােক বলেলন, �েতামার পা েথেক চিট (জুেতা) খুেল েফল, কারণ েযখােন তুিম
দঁািড়েয় আছ, েসই জায়গা পিবত্র৷ 34 িমশের আিম আমার েলাকেদর দুরবস্থা ভাল কেরই েদেখিছ, তােদর
আতর্ নাদ শুেনিছ, তাই আিম তােদর উদ্ধার করার জনয্ েনেম এেসিছ৷ েমািশ, তুিম এস, এখন আিম
েতামােক িমশের পাঠাব৷�✡

35 “এই েমািশেকই ইস্রােয়লীয়রা চায় িন বেল বেলিছল, �েক েতামােক আমােদর শাসক ও
িবচারক বািনেয়েছ?� েমািশই েসই বয্িক্ত যােক ঈশ্বর স্বগর্দূেতর মাধয্েম শাসনকতর্ া ও ত্রাণকতর্ ারূেপ
পািঠেয়িছেলন৷ েসই স্বগর্দূতেকই েমািশ জ্বলন্ত েঝােপর মেধয্ েরেখিছেলন৷ 36 এরপর েমািশ েলাকেদর
িমশর েথেক বার কেরআনেলন৷ িতিন িমশের, েলািহত সাগেরআর প্রান্তের চিল্লশ বছর ধের বহু অেলৗিকক
ও পরাক্রেমর কাজ কেরন৷

37 “েমািশই তঁার ইহুদী ভাইেদর বেলিছেলন, �ঈশ্বর েতামােদর মধয্ েথেক এক ভাববাদী িঠক করেবন,
িতিন হেবন আমারই মেতা৷�✡ 38এই েমািশই প্রান্তের ইহুদীেদর সমােবেশ িছেলন৷ েয স্বগর্দূত সীনয় পবর্েত
তঁার সেঙ্গ কথা বেলিছেলন, িতিন তঁার সেঙ্গ ও আমােদর িপতৃপুরুষেদর সেঙ্গ িছেলন৷ েমািশ ঈশ্বেরর কাছ
েথেক জীবনদায়ী আেদশ লাভ কের তঁার আজ্ঞা সকল আমােদর িদেয়িছেলন৷
✡ 7:28: উদৃ্ধিত যাত্রা 2:14 ✡ 7:32: উদৃ্ধিত যাত্রা 3:6 ✡ 7:34: উদৃ্ধিত যাত্রা 3:5-10 ✡ 7:37: উদৃ্ধিত িদ্ব. িব.
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39 “িকন্তু আমােদর িপতৃপুরুষরা তঁার কথা পালন করেত চান িন, তার পিরবেতর্ তঁারা তঁােক অগ্রাহয্
কের িমশের িফের েযেত েচেয়িছেলন৷ 40 আমােদর িপতৃপুরুষরা হােরাণেক বলেলন, �েমািশ আমােদর
িমশর েথেক বার কের এেনেছন, িকন্তু তার িক হল আমরা িকছুই বুঝেত পারিছ না৷ তাই িকছু েদবতােদর
গেড় েতাল, যারা আমােদব আেগ আেগ যােব ও পিরচািলত করেব৷�✡ 41 তাই েলােকরা বাছুেরর এক
প্রিতমা গড়ল আর েসই প্রিতমার সামেন বিলদান উৎসগর্ করল৷ তারা তােদর হােত গড়া েসই েদবতােক
িনেয় আনন্দ করেত লাগল৷ 42 িকন্তু ঈশ্বর তােদর প্রিত িবমুখ হেলন, িতিন তােদর আকােশর েসনা অথর্াৎ
অলীক েদবতােদর পূজায় বাধা িদেলন না৷ ভাববাদীেদর পুস্তেক একথা েলখা আেছ:

�েহ ইস্রােয়েলর েগাষ্ঠী, প্রান্তের চিল্লশ বছর ধের েতামরা েতা আমার উেদ্দেশয্ পশুবিল ও ৈনেবদয্ উৎসগর্
কর িন;

43 েতামরা েমালক েদবতার পূজার তঁাবু,
িরফান েদবতার নক্ষেত্রর প্রিতমূির্ত বহন কেরিছেল৷

পূজা করবার জনয্ই েতামরা ঐসব েদবতার মূির্ত গেড়িছেল৷
তাই আিম েতামােদর বািবেলর ওপাের িনবর্াসেন পাঠাব৷� আেমাষ 5:25-27

44 “মরু এলাকায় আমােদর েসই িপতৃপুরুষেদর কােছই েসই পিবত্র তঁাবু িছল৷ এই পিবত্র তঁাবু ৈতরী
হেয়িছল েসই ধারায়, েযভােব নমুনা েদিখেয় ঈশ্বর েমািশেক তা করেত বেলিছেলন৷ 45 পরবতীর্কােল
িযেহাশূয় আমােদর িপতৃপুরুষেদর পিরচািলত করেল তঁারা িভন্ন জািতর েদশ দখল করেলন৷ আমােদর
েলাকরা েসই েদেশ প্রেবশ করেল ঈশ্বর েসখানকার েলাকেদর েসই েদশ েছেড় চেল েযেত বাধয্ করেলন৷
আমােদর েলাকরা এই নতুন েদেশ েগেল ঐ তঁাবুও সেঙ্গ িনেয় এেলন৷ িপতৃপুরুষেদর কাছ েথেক তঁারা
এই তঁাবু েপেয়িছেলন৷ েসই তঁাবু রাজা দায়ূেদর সময় পযর্ন্ত তঁােদর কােছ িছল৷ 46 দায়ূদ ঈশ্বেরর দৃষ্টিেত
িবেশষ অনুগ্রহ লাভ করেলনআর যােকােবর ঈশ্বেরর জনয্ এক গৃহ িনমর্াণ করার অনুমিত চাইেলন৷ 47 িকন্তু
দায়ূেদর েছেল শেলামন তঁার জনয্ মিন্দর িনমর্াণ করেলন৷

48 “িকন্তু িযিন পরেমশ্বর িতিন কখনও মানুেষর হােত ৈতরী গৃেহ বাস কেরন না৷ এ িবষেয় ভাববাদী
বেলেছন:

�প্রভু বেলন,
49 স্বগর্ আমার িসংহাসন৷

পৃিথবী আমার পা রাখার জায়গা৷
তুিম আমার জনয্ িকরূপ গৃহ িনমর্াণ করেব?

আমার িবশ্রােমর স্থান েকাথায়!
50আমার হাতই িক এই বস্তুগুিল িনমর্াণ কের িন!� ” িযশাইয় 66:1-2

51 আপনারা একগঁুেয় েলাক! ঈশ্বরেক আপনারা িনজ িনজ হৃদয় সঁেপ েদন িন! আপনারা তঁার
কথা শুনেত চান িন! আপনারা সব সময় পিবত্র আত্মা যা বলেত চাইেছন তা প্রিতেরাধ কের এেসেছন৷
আপনােদর িপতৃপুরুষরা েযমন কেরিছেলন, আপনারাও তােদর মেতাই করেছন৷ 52 এমন েকান ভাববাদী
িছেলন িক যােক আপনােদর িপতৃপুরুষরা িনযর্াতন কেরন িন? েসই ধাির্মক বয্িক্তর আগমেণর কথা যঁারা
বহুপূেবর্ েঘাষণা কেরিছেলন আপনােদর িপতৃপুরুষরা তােদর খুন কেরেছন; আর এখন আপনারা েসই
ধাির্মকেক শত্রুর হােত সঁেপ িদেয় হতয্া করেছন৷ 53আপনারা েমািশর িবিধ-বয্বস্থা েপেয়িছেলন, ঈশ্বরই
তঁার স্বগর্দূতেদর মাধয্েম তা িদেয়িছেলন, িকন্তু আপনারা তা পালন কেরন িন!
✡ 7:40: উদৃ্ধিত যাত্রা 32:1
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িস্তফানেক হতয্া
54 ইহুদী েনতারা িস্তফােনর এইসব কথা শুেন প্রচণ্ড েরেগ েগল৷ িস্তফােনর প্রিত তারা িক্ষপ্ত হেয় উেঠ

দঁােত দঁাত ঘষেত লাগল৷ 55 িস্তফান পিবত্র আত্মায় পূণর্ হেয় স্বেগর্র িদেক তাকােলন আর েদখেলন ঈশ্বেরর
মিহমা, েদখেলন যীশু ঈশ্বেরর ডানিদেক দঁািড়েয় আেছন৷ 56 িতিন বলেলন, “েদখ! আিম েদখিছ স্বগর্
েখালা রেয়েছ; আর মানবপুত্র ঈশ্বেরর ডানিদেক দঁািড়েয় আেছন!”

57 তখন ইহুদী েনতারা েজাের িচৎকার কের উঠল, আর িনেজেদর কােন হাত চাপা িদল৷ এরপর সবাই
িমেল এক সেঙ্গ তঁার িদেক ছুেট েগল৷ 58 তারা িস্তফানেক েমের েফলার জনয্ তঁােক টানেত টানেত শহর
েথেক বাইের িনেয় িগেয় পাথর মারেত লাগল৷ যারা িস্তফােনর িবরুেদ্ধ িমথয্া সাক্ষয্ িদেত এেসিছল, তারা
েশৗল নােম এক যুবেকর পােয়র কােছ তােদর আলখাল্লা খুেল জমা রাখল৷ 59তারা যখন িস্তফানেক পাথর
েমের চেলেছ তখন িতিন প্রাথর্না কের বলেলন, “প্রভু যীশু আমার আত্মােক গ্রহণ কর!” 60 এরপর িতিন
হঁাটু েগেড় বেস িচৎকার কের বলেলন, “প্রভু, এেদর িবরুেদ্ধ এই পাপ গনয্ কেরা না!” এই বেল িতিন
মৃতুয্েত ঢেল পড়েলন৷

8
1-3আর েশৗল িস্তফােনর হতয্ার অনুেমাদন কেরিছেলন৷

িবশ্বাসীেদর কষ্ট
কেয়কজন ধাির্মক েলাক এেস িস্তফানেক কবর িদেলন আর িস্তফােনর জনয্ গভীর েশাক প্রকাশ

করেলন৷ েসইিদন েথেক েজরুশােলেমর মণ্ডলীর উপর ভীষণ িনযর্াতন শুরু হল৷ েপ্রিরতগণ ছাড়া সবাই
িযহূিদয়া ও শমিরয়া প্রেদেশর সব জায়গায় ছিড়েয় পড়েলন৷ এিদেক েশৗল িবশ্বাসী সমােবশেক ধ্বংস
করার জনয্ উেঠ পেড় লাগেলন৷ বািড় বািড় ঢুেক িতিন স্ত্রী-পুরুষ িনির্বেশেষ সকলেক টানেত টানেত িনেয়
এেস কারাগাের ভরেলন৷ 4 িবশ্বাসীরা চািরিদেক ছিড়েয় িছিটেয় েগল; আর তারা েযখােনই েগল েসখােনই
সুসমাচার প্রচার করেত লাগল৷

শমিরয়ায় িফিলেপর প্রচার
5 িফিলপ শমিরয়া শহের িগেয় েসখােন িতিন খ্রীেষ্টর সুসমাচার প্রচার করেলন৷ 6 েলাকরা যখন িফিলেপর

কথা শুনল এবং িতিন েয সব অেলৗিকক কাজ করিছেলন তা েদখল, তখন তঁার কথায় আেরা মন িদল৷
7অশুিচআত্মায় পাওয়া েলাকেদর মধয্ েথেক িচৎকার করেত করেত েসইসব অশুিচআত্মা বাইের েবিরেয়
এল৷ অেনক পক্ষাঘাতগ্রস্ত েলাক ও েখঁাড়া েলাক সুস্থ হল৷ 8 এর ফেল েসই শহের মহা আনেন্দর সাড়া
জাগল৷

9 েসই শহের িশেমান নােম একজন েলাক িছল৷ িফিলপ েসই শহের আসার আেগ িশেমান বহুিদন
ধের েসই শহের যাদুেখলা েদখাত৷ এইভােব েস শমিরয়ার েলাকেদর অবাক কের িদত৷ েস িনেজেক
একজন মহাপুরুষ বেল জািহর করত৷ 10 েছাট বড় সকেলই তার কথা মন িদেয় শুনত৷ তারা বলত, “এই
েলােকর মেধয্ ঈশ্বেরর েসই শিক্ত আেছ যােক �মহাপরাক্রম� ও বলা চেল৷” 11 েলাকরা তার কথা শুনত
কারণ দীঘর্ িদন ধের েস েলাকেদর যাদুমেন্ত্রর চমেক মুগ্ধ কের েরেখিছল৷ 12 িকন্তু িফিলপ যখন তােদর
ঈশ্বেরর সুসমাচার, তঁার রাজয্ ও যীশু খ্রীেষ্টর নােমর িবষয় জানােলন, তখন স্ত্রী-পুরুষ সকেল িফিলপেক
িবশ্বাস কের বািপ্তস্ম িনল৷ 13 আর িশেমান িনেজও িবশ্বাস করল ও বািপ্তস্ম িনল৷ বাপ্তাইজ হওয়ার পর
েস িফিলেপর কােছ কােছ থাকেত লাগল, আর িফিলেপর দ্বারা অেনক অেলৗিকক কাজ ও নানা পরাক্রম
কাজ হেচ্ছ েদেখ আশ্চযর্য্ হেয় েগল৷

14 েপ্রিরতরা তখনও েজরুশােলেম িছেলন৷ তঁারা শুনেত েপেলন েয শমিরয়ায় েলাকরা ঈশ্বেরর বাকয্
গ্রহণ কেরেছ, তখন তঁারা িপতর ও েযাহনেক েসখােন পাঠােলন৷ 15 িপতর ও েযাহন এেস শমিরয়ায়
খ্রীষ্ট িবশ্বাসীেদর জনয্ প্রাথর্না করেলন েযন তারা পিবত্র আত্মা লাভ কের; 16 কারণ এই েলােকরা প্রভু
যীশু খ্রীেষ্টর নােম বাপ্তাইজ হেলও তখনও পযর্ন্ত তােদর কােরার ওপর পিবত্র আত্মা অবতরণ কেরন িন৷
17 এইজনয্ িপতর ও েযাহন প্রাথর্না করেলন; আর েসই দুই েপ্রিরত, েলাকেদর মাথায় হাত রাখেল তারা
পিবত্র আত্মা লাভ করল৷
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18 িশেমান যখন েদখল েয, েপ্রিরতেদর হাত রাখার মাধয্েম পিবত্র আত্মা লাভ হেচ্ছ, তখন েস টাকা
এেন তােদর বলল, 19 “আমােকও এই ক্ষমতা িদন েযন আিম যার ওপর আমার দুহাত রাখব, েস এই
পিবত্র আত্মা পায়৷”

20 িপতর িশেমানেক বলেলন, “তুিম ও েতামার টাকা িচরকােলর মত ধ্বংস হেয় যাক্! ঈশ্বেরর দান
তুিম টাকা িদেয় িকনেব বেল েভেবছ? 21 এই িবষেয় আমােদর সেঙ্গ েতামার েকান অিধকার বা অংশ
েনই, কারণ ঈশ্বেরর দৃষ্টিেত েতামার অন্তর েমােটই সরল নয়৷ 22 তাই তুিম এই মন্দ িচন্তা েথেক েতামার
মন-িফরাও! আর প্রভুর কােছ প্রাথর্না কর, হয়েতা েতামার মেনর এই মন্দিচন্তার জনয্ ক্ষমা েপেলও েপেত
পার৷ 23কারণ আিম েদখিছ েতামার মেধয্ খুব ঈষর্া আেছ আর তুিম পােপর কােছ বন্দী৷”

24 তখন িশেমান বলল, “আপনারাই আমার জনয্ প্রভুর কােছ প্রাথর্না করুন, েযন আপনারা যা বলেলন
তার িকছুই আমার না হয়!”

25 েপ্রিরতরা যীশুর িবষেয় যা জানেতন, েস সম্বেন্ধ সাক্ষয্ িদেয় ও প্রভুর বাতর্ া প্রচার কের েজরুশােলেম
িফের চলেলন, যাবার পেথ তঁারা শমিরয়ার িবিভন্ন গ্রােম সুসমাচার প্রচার করেলন৷

িফিলপ ইিথওিপয়ার একজন েলাকেক িশক্ষা িদেলন
26 প্রভুর এক দূত িফিলপেক বলেলন, “প্রস্তুত হও, দিক্ষেণ েয পথ েজরুশােলম েথেক ঘসার িদেক

েনেম েগেছ, েসই পথ ধের েনেম যাও৷”
27তখন িফিলপ প্রস্তুত হেয় েসই পথ ধের রওনা িদেলন এবং েসই পেথ একজন ইিথওিপয়ানেক েদখেত

েপেলন, িতিন নপুংসক৷ িতিন ইিথওিপয়ার কান্দািক রাণীর েকাষাধয্ক্ষ িছেলন৷ ইিন েজরুশােলেম উপাসনা
করেত িগেয়িছেলন৷ 28 েফরার পেথ িতিন তঁার রেথ বেস ভাববাদী িযশাইয়র পুস্তক েথেক পড়িছেলন৷

29 তখন পিবত্র আত্মা িফিলপেক বলেলন, “ঐ রেথর কােছ যাও, তঁার সঙ্গ ধর!” 30 িফিলপ েদৗেড়
রেথর কােছ িগেয় শুনেলন, েসই েকাষাধয্ক্ষ ভাববাদী িযশাইয়র পুস্তক েথেক পড়েছন৷ িফিলপ িজেজ্ঞস
করেলন, “আপিন যা পড়েছন তা িক বুঝেত পারেছন?”

31 িতিন বলেলন, “িক কের বুঝব যিদ বুিঝেয় েদওয়ার েকউ না থােক?” আর িতিন িফিলপেক রেথ
উেঠ এেস তার কােছ বসেত বলেলন৷ 32 শােস্ত্রর েয অংশিট িতিন পাঠ করিছেলন তা হল:

“হত হবার জনয্ েমেষর মেতা তঁােক িনেয় যাওয়া হল৷
েলাম ছঁাটাইকারীেদর সামেন েভড়া েযমন মুখ বুেজ থােক,

েতমিন িতিন মুখ েখােলন িন৷
33 তঁার হীন অবস্থায়, তঁার নয্ায় অিধকার েথেক তঁােক বিঞ্চত করা হল৷
েকউ আর কখনও তঁার বংশধরেদর কথা বলেব না,

কারণ পৃিথবীেত তঁার জীবন সমাপ্ত হল৷” িযশাইয় 53:7-8

34 েসই েকাষাধয্ক্ষ িফিলপেক বলেলন, “অনুগ্রহ কের বলুন, ভাববাদী কার িবষেয় এই কথা বলেছন?
িতিন িক তঁার িনেজর িবষেয় বলেছন, অথবা অনয্ কােরা িবষেয়?” 35 তখন িফিলপ শােস্ত্রর েসই অংশ
েথেক শুরু কের যীশুর িবষেয় সুসমাচার তঁােক জানােলন৷

36 তঁারা রাস্তা িদেয় েযেত েযেত জলাশেয়র কােছ এেস হািজর হেল েসই নপুংসক বলেলন, “েদখুন!
এখােন জল আেছ! বাপ্তাইজ হেত আমার বাধা েকাথায়?” 37 * 38 িতিন রথ থামােত হুকুম করেলন,
আর িফিলপ ও নপুংসক উভেয় জেল নামেলন৷ িফিলপ তঁােক বািপ্তস্ম িদেলন৷ 39 তঁারা যখন জেলর মধয্
েথেক উঠেলন, তখন প্রভুর আত্মা িফিলপেক সিরেয় িনেয় েগেলন, েসই েকাষাধয্ক্ষ তােক আর েদখেত
েপেলন না; িকন্তুআনন্দ করেত করেত তঁার পেথ এিগেয় চলেলন৷ 40 িফিলপ িনেজেক অসেদােদ েদখেত
েপেলন আর িতিন ৈকসিরয়ার পেথ রওনা হেয় যাত্রা পেথ সব নগের সুসমাচার প্রচার করেলন৷
* 8:37: েকান েকান গ্রীক প্রিতিলিপেত পদ 37 যুক্ত করা হেয়েছ: “িফিলপ উত্তর িদেলন, �যিদ তুিম েতামার হৃদয় িদেয় িবশ্বাস কর তেব
হেত পাের৷� েকাষাধয্ক্ষ বলল, �আিম িবশ্বাস কির েয যীশু খ্রীষ্ট ঈশ্বেরর পুত্র৷� ”
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9
েশৗেলর মন পিরবতর্ ন

1এিদেক েশৗল েজরুশােলেম যীশুর অনুগামীেদর তখনও হতয্ার হুমিক িদিচ্ছেলন৷ িতিন মহাযাজেকর
কােছ েগেলন৷ 2 দেম্মশকস্থ সমাজ-গৃেহ ইহুদীেদর েদবার জনয্ মহাযাজেকর কােছ িচিঠগুিল চাইেলন,
েযন স্ত্রী েহাক্ বা পুরুষ েহাক্, খ্রীেষ্টর অনুগামী এমন েকান েলাকেক েপেলই েগ্রপ্তার কের েজরুশােলেম
িনেয় আসেত পােরন৷

3তাই েশৗল দেম্মশেক রওনা হেয় েগেলন৷ েযেত েযেত িতিন যখন দেম্মশেকর কাছাকািছ এেলন, েসই
সময় হঠাৎ আকাশ েথেক এক উজ্জ্বল আেলা তঁার চািরিদেক চমেক উঠল৷ 4 িতিন মািটেত পেড় েগেলন
এবং এক রব শুনেত েপেলন, েসই রব তঁােক বলেছ, “েশৗল, েশৗল! েকন তুিম আমােক এত কষ্ট িদচ্ছ?”

5 েশৗল বলেলন, “প্রভু আপিন েক?”
িতিন বলেলন, “আিম যীশু; তুিম যার ক্ষিত করার েচষ্টা করছ৷ 6 ওঠ, ঐ শহের যাও আর েতামায় িক

করেত হেব তা েতামায় বলা হেব৷”
7 েয সব পুরুষ তঁার সেঙ্গ যািচ্ছল তারা িনবর্াক হেয় দঁািড়েয় রইল৷ তারা েসই রব শুনেত েপল, িকন্তু

কাউেক েদখেত েপল না৷ 8 েশৗল মািট েথেক উঠেলন, িকন্তু িতিন যখন েচাখ খুলেলন তখন িকছুই েদখেত
েপেলন না৷ তাই তারা তােক হাত ধের দেম্মশেক িনেয় েগল৷ 9 িতন িদন িতিন সমূ্পণর্ অন্ধ অবস্থায় রইেলন,
েসই সময় িতিন অন্ন জল িকছুই মুেখ তুলেলন না৷

10 দেম্মশেক অনিনয় নােম একজন খ্রীেষ্টর অনুগামী িছেলন৷ এক দশর্েনর মাধয্েম প্রভু তঁােক বলেলন,
“অনিনয়!”
িতিন বলেলন, “প্রভু, এই েতা আিম৷”
11 প্রভু তােক বলেলন, “ওঠ, আর �সরল� নােম রাস্তায় যাও৷ েসখােন িযহূদার বাড়ীর েখঁাজ কর৷

েসখােন তাষর্ েথেক এেসেছ েশৗল বেল একজন েলাক, তার েখঁাজ কর, কারণ েস প্রাথর্না করেছ৷ 12তার
এই দশর্নলাভ হেয়েছ েয অনিনয় নােম একজন েলাক এেস তার ওপর হাত রাখােত েস আবার তার
দৃষ্টিশিক্ত িফের েপেয়েছ৷”

13 অনিনয় বলেলন, “প্রভু, আিম অেনক েলােকর কােছ এই েলােকর িবষেয় শুেনিছ৷ েজরুশােলেম
আপনার পিবত্র েলাকেদর প্রিত েস েয সব জঘনয্ কাজ কেরেছ তাও আিম শুেনিছ৷ 14আর এখােন যত
েলাক আপনােক িবশ্বাস কের,* তােদর েগ্রপ্তার কের িনেয় যাবার জনয্ েস প্রধান যাজকেদর কাছ েথেক
িবেশষ পেরায়ানা িনেয় এেসেছ৷”

15 িকন্তু প্রভু তােক বলেলন, “তুিম যাও, কারণ অইহুদীেদর কােছ, রাজােদর ও ইস্রােয়লীয়েদর কােছ
আমার নাম িনেয় যাবার জনয্ আিম তােক মেনানীত কেরিছ৷ 16আমার নােমর জনয্ তােক কত দুঃখেভাগ
করেত হেব, আিম িনেজ তােক তা েদিখেয় েদব৷”

17 তখন অনিনয় িযহূদার বািড়েত েগেলন৷ িতিন েশৗেলর ওপর দুহাত েরেখ বলেলন, “ভাই েশৗল,
প্রভু যীশু আমােক েতামার কােছ পািঠেয়েছন৷ এখােন আসার পেথ েতামায় িতিন দশর্ন িদেয়িছেলন৷ যীশু
েতামার কােছ আমােক পাঠােলন, েযন তুিম আবার েদখেত পাও আর পিবত্র আত্মায় পূণর্ হেত পার৷”
18 সেঙ্গ সেঙ্গ তঁার েচাখ েথেক মােছর আঁেশর মত একটা িকছু খেস পড়ল, আর েশৗল আবার েদখেত
েপেলন৷ পের িতিন উেঠ িগেয় বািপ্তস্ম িনেলন৷ 19 এরপর িকছু খাওয়া-দাওয়া কের সবল হেলন৷

দেম্মশেক েশৗেলর প্রচার কাযর্য্
িতিন িকছুিদন দেম্মেশেক অনুগামীেদর সেঙ্গ থাকেলন৷ 20 এরপর িতিন সরাসির সমাজ-গৃেহ িগেয়

যীশুর কথা প্রচার করেত লাগেলন৷ িতিন বলেলন, “এই যীশুই হেচ্ছন ঈশ্বেরর পুত্র৷”
21 তার কথা শুেন সকেল আশ্চযর্য্ হেয় েগল৷ তারা বলল, “এিক, েসই েলাক নয় েয েজরুশােলেম

যঁারা যীশুর নােম িবশ্বাস করত তােদর ধ্বংস করত? আর এখােন েস যীশুর অনুগামীেদর েগ্রপ্তার কের
প্রধান যাজেকর কােছ িনেয় যাবার জনয্ িক আেস িন?”

22 িকন্তু েশৗল ক্রমাগত শিক্তশালী হেয় উঠেলন, আর দেম্মশেক েয সব ইহুদী বাস করত, েশৗল তেকর্
তােদর নীরব কের িদেলন, িতিন প্রমাণ িদেত থাকেলন েয যীশুই খ্রীষ্ট৷
* 9:14: আপনােক িবশ্বাস কের আক্ষিরক অেথর্, “আপনার নােম ডােক৷”
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েশৗল ইহুদীেদর েথেক মুক্ত
23 েবশ িকছু িদন পর ইহুদীরা েশৗলেক হতয্া করার চক্রান্ত করেত লাগল৷ 24 িকন্তু েশৗল তােদর চক্রান্ত

জানেত পারেলন৷ ইহুদীরা তােক হতয্া করার জনয্ শহেরর প্রধান ফটকগুিলর ওপর িদন রাত নজর রাখেত
লাগল৷ 25 িকন্তু যঁারা েশৗেলর কাছ েথেক িশক্ষা েপেয়িছল, তারা েশৗলেক শহর তয্াগ করেত সাহাযয্ করল৷
তারা েশৗলেক একটা ঝুিড়েত েরেখ শহেরর প্রাচীেরর এক গতর্ িদেয় ঝুিড়শুদ্ধ েশৗলেক বাইের নািমেয়
িদল৷

েজরুশােলেম েশৗল
26 এরপর েশৗল েজরুশােলেম েগেলন৷ েসখােন িতিন যীশুর অনুগামীেদর সেঙ্গ েযাগ িদেত েচষ্টা

করেলন; িকন্তু তঁারা সকেল তঁােক ভয় করেলন৷ তঁারা িবশ্বাস করেত চাইেলন না েয িতিন সিতয্কার যীশুর
অনুগামী হেয়েছন৷ 27 িকন্তু বাণর্বা েশৗলেক গ্রহণ কের তঁােক িনেয় েপ্রিরতেদর কােছ েগেলন৷ দেম্মশেকর
পেথ েশৗল িকভােব যীশুর েদখা েপেয়েছন ও প্রভু যীশু েয তঁার সেঙ্গ কথা বেলেছন আর িকভােব িতিন
দেম্মশেক সাহেসর সেঙ্গ যীশুর নাম প্রচার কেরেছন, েসসব কথা তােদর সিবস্তাের জানােলন৷

28 েশৗল খ্রীষ্ট িবশ্বাসীেদর সেঙ্গ েজরুশােলেম থাকেতন, িতিন েসখােন সব জায়গায় িগেয় সাহেসর
সেঙ্গ প্রভুর নাম প্রচার করেতন৷ 29 িতিন গ্রীকভাষী ইহুদীেদর সেঙ্গ তকর্ কেরিছেলন বেল তারা তঁােক হতয্া
করার েচষ্টা করেত লাগল৷ 30 ভাইরা েস কথা জানেত েপের তঁােক ৈকসিরয়ােত িনেয় েগেলন ও েসখান
েথেক তােষর্ পািঠেয় িদেলন৷

31 েসই সময় িযহূিদয়া, গালীল ও শমিরয়ায় িবশ্বাসী মণ্ডলীগুিলেত শািন্ত িবরাজ করিছল৷ িবশ্বাসীরা প্রভুর
ভেয় জীবনযাপন করত ও পিবত্র আত্মায় উৎসািহত হত; এর ফেল দলিট শিক্তশালী হেয় উঠল এবং ক্রেম
ক্রেম সংখয্ায় বৃিদ্ধলাভ করেত লাগল৷

যােফােত িপতর
32 িপতর েজরুশােলেমর আেশ পােশ িবিভন্ন শহের ভ্রমণ করেত করেত লুদ্দার খ্রীষ্ট িবশ্বাসীেদর কােছ

এেলন৷ 33 লুদ্দায় িতিন ঐিনয় নােম একজন পঙু্গ েলােকর েদখা পান; েস আট বছর ধের পক্ষাঘােত
শযয্াশায়ী িছল৷ 34 িপতর তােক বলেলন, “ঐিনয় যীশু েতামায় সুস্থ কেরেছন, তুিম ওঠ, িবছানা গুিটেয়
নাও৷ তুিম িনেজই তা পারেব৷” সেঙ্গ সেঙ্গ ঐিনয় উেঠ দঁাড়াল৷ 35 তখন লুদ্দা ও শােরােণর সব েলাক
তােক েদেখ প্রভুর প্রিত িফরল ও িবশ্বাসী হল৷

36 যােফােত টািবথা বা দকর্ া যার অথর্ “হিরণী” নােম এক িশষয্ িছেলন৷ িতিন সব সময় েলােকর উপকার
করেতন, িবেশষ কের গরীবেদর সাহাযয্ করেতন৷ 37 িপতর যখন লুদ্দায় িছেলন টািবথা অসুস্থ হেয় মারা
যান; তাই তারা তার েদহ স্নান কিরেয় ওপেরর ঘের শুইেয় রাখল৷ 38 লুদ্দা যােফার কাছাকািছ িছল৷
অনুগামীরা যখন শুনেলন েয িপতর লুদ্দায় আেছন, তখন তারা দুজন েলাকেক েসখােন পািঠেয় অনুেরাধ
করল, “েযন িপতর তাড়াতািড় কের একবার তােদর ওখােন আেসন!”

39 তখন িপতর প্রস্তুত হেয় তােদর সেঙ্গ চলেলন৷ িতিন েসখােন হািজর হেল তারা তঁােক ওপেরর েসই
ঘের িনেয় েগল; আর িবধবারা সকেল তঁার চারিদেক দঁািড়েয় কঁাদেত লাগল, দকর্ া জীিবত অবস্থায় তােদর
সেঙ্গ থাকবার সমেয় েযসব েপাশাকগুিল ৈতরী কেরিছেলন তা েদখােত লাগল৷ 40 িপতর সকলেক ঘেরর
বাইের বার কের িদেয় হঁাটু েগেড় প্রাথর্না করেলন৷ তারপর েসই েদেহর িদেক িফের িতিন বলেলন, “টািবথা,
ওঠ!” তােত িতিন েচাখ খুলেলন ও িপতরেক েদেখ উেঠ বসেলন৷ 41তখন িপতর হাত বািড়েয় তঁােক উেঠ
দঁাড়ােত সাহাযয্ করেলন৷ এরপর িতিন িবশ্বাসীেদর ও েসই িবধবােদর েডেক তঁােক জীিবত েদখােলন৷

42এই কথা যােফার সবর্ত্র ছিড়েয় পড়লআরঅেনক েলাক প্রভুর ওপর িবশ্বাস করল৷ 43 িপতর যােফােত
িশেমান নােম এক চামড়া বয্বসায়ীর ঘের অেনক িদন রইেলন৷

10
িপতর ও কণীর্িলয়াস

1 ৈকসিরয়ায় কণীর্িলয়াস নােম একজন েলাক িছেলন; ইিন িছেলন ইতালীয় বািহনীর একজন েসনাপিত৷
2 িতিন িছেলন ঈশ্বর ভক্ত, তঁার গৃহস্থ সমস্ত পিরজন সতয্ময় ঈশ্বেরর উপাসনা করত৷ িতিন ইহুদীেদর মেধয্
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গরীব দুঃখীেদর অথর্ িদেতন আর সবসময়ই ঈশ্বেরর কােছ প্রাথর্না জানােতন৷ 3 একিদন প্রায় িতনেটর
সময় এক দশর্েনর মাধয্েম িতিন স্পষ্ট েদখেত েপেলন েয ঈশ্বেরর এক দূত তঁার কােছ এেস বলেছন,
“কণীর্িলয়াস!”

4কণীর্িলয়াস স্বগর্দূেতর িদেক েচেয় ভয় েপেয় বলেলন, “মহাশয়, আপিন িক চান?”
েসই স্বগর্দূত তঁােক বলেলন, “কণীর্িলয় েতামার প্রাথর্না ঈশ্বর শুেনেছন; গরীবেদর তুিম েয সাহাযয্ কর,

তা িতিন েদেখেছন৷ ঈশ্বর েতামায় স্মরণ কেরেছন৷ 5 তুিম যােফা শহের েলাকেদর পাঠাও, েসখােন িশেমান
নােম একজন েলাক আেছ, যার অপর নাম িপতর; েতামার েলাকরা েসখােন িগেয় তােক এখােন িনেয়
আসুক৷ 6 েস চামড়ার বয্বসায়ী িশেমােনর বািড়েত আেছ, েসই বািড় সমুেদ্রর ধাের৷” 7 স্বগর্দূত কথা বেল
চেল েগেল পের কণীর্িলয়াস দুজন কমর্চারীেক ও একজন ৈসিনকেক েডেক পাঠােলন৷ ঈশ্বরভক্ত এই
ৈসিনকিট কােজ সাহাযয্ করার বয্াপাের সব সময়ই কণীর্িলয়ােসর কােছ কােছ থাকত৷ 8 এই িতন বয্িক্তর
কােছ কণীর্িলয়াস সব িকছু বুিঝেয় তােদর যােফােত পাঠােলন৷

9পেরর িদন তারা যখন যােফার কাছাকািছ েপৗছঁেলা৷ েসই সমেয় িপতর প্রাথর্না করার জনয্ ছােদর উপর
উেঠ িছেলন৷ েবলা তখন ভর দুপুর৷ 10 িপতেরর িখেদ েপল এবং িতিন েখেত চাইেলন৷ নীেচ েলাকরা তখন
িপতেরর জনয্ খাবার প্রস্তুত করেছ, এমন সময় িতিন আিবষ্ট হেলন৷ 11 িতিন েদখেলনআকাশ মুক্ত হেয়েছ
আর একটা িকছু েনেম আসেছ৷ েসটা েদখেত একটা বড় চাদেরর মত, তার চারেট খঁুট ধের েকউ েযন তা
মািটেত নািমেয় িদেচ্ছ৷ 12 তার মেধয্ পৃিথবীর সব রকেমর পশু ও সরীসৃপ এবং আকােশর নানা রকেমর
পক্ষী রেয়েছ৷ 13 এরপর েসই রব িপতরেক বলল, “িপতর ওঠ, এেদর মার এবং খাও৷”

14 িপতর বলেলন, “প্রভু কখনই না! কারণ আিম কখনও েকান অশুদ্ধ বা অপিবত্র িকছু খাই িন৷”
15তখনআবার এই রব েশানা েগল, “ঈশ্বর যা শুদ্ধ কেরেছন তা তুিম �অশুদ্ধ� েবােলা না!” 16এইভােব

িতন বার ঘেট যাবার পর েসই চাদরিট আকােশ তুেল েনওয়া হল৷ 17 িপতর েয দশর্ন েপেয়িছেলন তার
অথর্ িক হেত পাের তা যখন িতিন মেন মেন িচন্তা করেছন,
েসই সময় কণীর্িলয়ােসর পাঠােনা ঐ েলােকরা িশেমােনর বািড়র েখঁাজ করেত করেত বািড়র ফটেক

এেস হািজর হল৷ 18তারা িজেজ্ঞস করল, “িশেমান যঁার অপর নাম িপতর িতিন িক এ বািড়েত রেয়েছন?”
19 িপতর তখনও েসই দশর্েনর িবষেয় িচন্তা করেছন, তখন আত্মা তঁােক বলেলন, “েদখ! িতন জন

েলাক েতামার েখঁাজ করেছ৷ 20 তুিম উেঠ নীেচ যাও, িবনা িদ্বধায় তােদর সেঙ্গ যাও, কারণ আিমই তােদর
পািঠেয়িছ৷” 21 তখন িপতর নীেচ িগেয় েসই েলাকেদর বলেলন, “েদখুন, আপনারা যােক খঁুজেছন,
আিমই েসই েলাক৷ আপনারা এখােন েকন এেসেছন?”

22তারা বলল, “আমরা েসনাপিত কণীর্িলয়ােসর কাছ েথেক এেসিছ৷ িতিন একজন ধাির্মক েলাক, িতিন
ঈশ্বেরর উপাসনা কেরন৷ ইহুদীেদর কােছও িতিন শ্রদ্ধার পাত্র৷ স্বগর্দূত কণীর্িলয়াসেক িনেদর্ শ িদেয়েছন
েযন আপনােক তঁার বাড়ীেত আসেত আমন্ত্রণ েদওয়া হয়৷ আপিন িক বলেবন তা েযন িতিন শুনেত
পান৷” 23 তখন িপতর তােদর েভতের িনেয় িগেয় রাতটা তঁার ওখােন থাকার বয্বস্থা করেলন৷
পর িদন িপতর প্রস্তুত হেয় েসই েলাকেদর সেঙ্গ রওনা হেয় েগেলন৷ যােফা েথেক কেয়কজন িবশ্বাসী

ভাইও িপতেরর সেঙ্গ েগেলন৷ 24 পেরর িদন তঁারা ৈকসিরয়া শহের এেলন৷ কণীর্িলয়াস তঁােদর জনয্
অেপক্ষা করিছেলন, িতিন তঁার আত্মীয় ও ঘিনষ্ঠ বনু্ধেদর তঁার বািড়েত েডেকিছেলন৷

25 িপতর যখন েভতের েগেলন তখন কণীর্িলয়াস এেস তঁার সেঙ্গ সাক্ষাৎ করেলন; আর উপুড় হেয়
পেড় িপতরেক প্রণাম জানােলন৷ 26 িকন্তু িপতর তঁােক বলেলন, “আহা, িক করেছন, উঠুন! আিম েতা
একজন সামানয্ মানুষ মাত্র৷” 27 িপতর তঁার সেঙ্গ কথা বলেত বলেত েভতের িগেয় েদখেলন, েসখােন
বহুেলাক এেস জেড়া হেয়েছ৷

28 িপতর তঁােদর বলেলন, “আপনারা জােনন, অনয্ জােতর েলােকর সেঙ্গ েমলােমশা করা বা তােদর
বািড় যাওয়া ইহুদীেদর পেক্ষ িবিধ-সম্মত কাজ নয়; িকন্তু ঈশ্বর আমােক েদিখেয় িদেয়েছন েয, েকান
মানুষেক �অশুিচ� বা �অপিবত্র� বলা িঠক নয়৷ 29 তাই আমােক েডেক পাঠান হল, আর আিম িবনা
আপিত্তেত চেল এলাম৷ এখন আিম জানেত চাই আপনারা িক কারেণ আমায় েডেক পািঠেয়েছন৷”

30কণীর্িলয়াস বলেলন, “চারিদন আেগ এই সময় আিম আমার ঘের বেস প্রাথর্না করিছলাম েবলা তখন
প্রায় িতনেট, েসই সময় হঠাৎ এক বয্িক্ত আমার সামেন এেস দঁাড়ােলন, তঁার গােয় িছল উজ্জ্বল েপাশাক৷
31 িতিন বলেলন, �কণীর্িলয়াস েতামার প্রাথর্না গ্রাহয্ হেয়েছ, আর তুিম গরীব দুঃখীেদর েয সাহাযয্ কর
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তা-ও ঈশ্বর েদেখেছন৷ ঈশ্বর েতামােক স্মরণ কেরেছন; 32 তাই তুিম যােফায় িকছু েলাক পাঠাও এবং
িশেমান যােক িপতর বেল তােক এখােন িনেয় এস৷ সমুেদ্রর ধাের িশেমান নােম েয চামড়ার বয্বসায়ী
আেছ, েস তার বািড়েত আেছ৷� 33 তাই আিম সেঙ্গ সেঙ্গ আপনার কােছ েলাক পাঠালাম; আর আপিন
বড় অনুগ্রহ কের এখােন এেসেছন৷ এখন আমরা সকেল এখােন ঈশ্বেরর সামেন আিছ; প্রভু আপনােক
েয সব কথা বলেত আেদশ কেরেছন আমরা সকেল তা শুনব৷”

কণীর্িলয়ােসর বািড়েত িপতেরর কথা
34 তখন িপতর বলেত শুরু করেলন, “এখন আিম সিতয্ সিতয্ই বুঝেত েপেরিছ েয ঈশ্বর কারও প্রিত

পক্ষপািতত্ব কেরন না৷ 35প্রেতয্ক জািতর মেধয্ েয েকউ ঈশ্বেরর উপাসনা কের ও নয্ায় কাজ কের, ঈশ্বর
এমন েলাকেদর গ্রহণ কেরন৷ 36 িতিন ইস্রােয়েলর েলাকেদর কােছ তঁার সুসমাচার পািঠেয়িছেলন৷ িতিন
েসই সুসমাচাের জানােলন েয যীশু খ্রীেষ্টর মাধয্েমই শািন্ত লাভ হয়৷ িতিন সকেলরই প্রভু!

37 “সমগ্র িযহূদােত িক ঘেটিছল েস সব কথা আপনারা শুেনেছন৷ েযাহন বাপ্তাইজক েলােকেদর কােছ
বািপ্তেস্মর কথা প্রচার করার পর গালীেল এই ঘটনাগুিল শুরু হয়৷ 38আপনারা েসই নাসরতীয় যীশুর িবষেয়
শুেনেছন, শুেনেছন ঈশ্বর িকভােব তঁােক পিবত্র আত্মায় ও পরাক্রেমর সেঙ্গ অিভেষক কেরিছেলন৷ যীশু
সবর্ত্র মানুেষর মঙ্গল কের েবড়ােতন, আর যারা িদয়াবেলর কবেল পড়ত তােদর িতিন মুক্ত করেতন, কারণ
ঈশ্বর তঁার সেঙ্গ িছেলন৷

39 “িযহূদা ও েজরুশােলেম যীশু যা িকছু কেরেছন, আমরা তা স্বচেক্ষ েদেখিছ, আমরা তার সাক্ষী৷
তারা তঁােক কােঠর ৈতরী এক কু্রেশ ঝুিলেয় হতয্া কেরেছ; 40 িকন্তু ঈশ্বর তঁােক মৃতুয্র িতন িদেনর মাথায়
জীিবত কেরেছন৷ ঈশ্বর েলাকেদর কােছ যীশুেক জীিবতরূেপ েদখােলন৷ 41 িকন্তু িতিন সবাইেক েদখা
েদন িন৷ ঈশ্বর পূেবর্ই সাক্ষীরূেপ যােদর মেনানীত কেরিছেলন, েকবল তারাই তঁােক েদখেত েপেয়িছেলন,
আমরাই েসইসব সাক্ষী! মৃতেদর মধয্ েথেক জীিবত হবার পর আমরা যীশুর সেঙ্গ পান-আহার কেরিছ;

42 “আর িতিন আমােদর আেদশ িদেলন, েযন আমরা েলাকেদর মােঝ প্রচার কির আর সাক্ষয্ িদই
েয িতিনই েসই বয্িক্ত, যােক ঈশ্বর সমস্ত জীিবত ও মৃত সকেলর িবচারকতর্ া কের মেনানীত কেরেছন৷
43 েয েকউ যীশুেক িবশ্বাস করেব, েস পােপর ক্ষমা পােব৷ যীশুর নােম ঈশ্বর েসইসব েলাকেদর পাপ ক্ষমা
করেবন৷ সমস্ত ভাববাদী বেল েগেছন েয এ সতয্৷”

অইহুদীেদর কােছ পিবত্র আত্মা এেলন
44 িপতর যখন এইসব কথা বলিছেলন, তখন যারা েসখােন েসইসব কথা শুনিছল, তােদর সকেলর ওপর

পিবত্র আত্মা েনেম এেলন৷ 45 ইহুদী সম্প্রদায় েথেক েয খ্রীষ্ট িবশ্বাসীরা িপতেরর সেঙ্গ েসখােন এেসিছেলন
তঁারা সকেল আশ্চযর্য্ হেয় েগেলন, কারণ অইহুদীেদর ওপরও পিবত্র আত্মার দান েনেম এল৷ 46 কারণ
তঁারা ওেদর নানা ভাষায় কথা বলেত ও ঈশ্বেরর প্রশংসা করেত শুনেলন৷ 47 তখন িপতর বলেলন, “েকউ
িক এই েলাকেদর জেল বাপ্তাইজ করেত অস্বীকার করেত পাের? আমরা েযমন পিবত্র আত্মা েপেয়িছ
তারাও েতা েতমিন েপেয়েছ!” 48 তখন িতিন যীশু খ্রীেষ্টর নােম কণীর্িলয়াস, তার পিরবােরর েলাকেদর
ও তােদর বনু্ধেদর জেল বািপ্তস্ম গ্রহণ করেত আেদশ করেলন৷ এরপর তঁারা িপতরেক তঁােদর সেঙ্গ িকছু
িদন থাকেত অনুেরাধ করেলন৷

11
িপতর েজরুশােলেম িফরেলন

1 িযহূিদয়ার েপ্রিরতরা এবং িবশ্বাসী ভাইরা শুনেত েপেলন েয অইহুদীরাও ঈশ্বেরর িশক্ষা গ্রহণ কেরেছ৷
2 িপতর যখন েজরুশােলেম এেলন, তখন িকছু ইহুদী সম্প্রদােয়র খ্রীষ্ট িবশ্বাসী তঁার সমােলাচনা করেত
লাগল৷ 3 তারা বলল, “েদখ, তুিম যারা ইহুদী নয় এবং যােদর সুন্নত হয় িন তােদর ঘের িগেয়িছেল,
এমনিক েসখােন খাওয়া-দাওয়া কেরিছেল!”

4 তখন িপতর তােদর আেগর সব ঘটনা িবস্তািরতভােব জািনেয় বলেলন, 5 “আিম যােফা শহের প্রাথর্না
করিছলাম, েসই সময় ভাবািবষ্ট অবস্থায় এক দশর্ন েপলাম৷ আিম েদখলাম, একটা বড় চাদেরর মত িকছু,
তার চারিট খঁুট ধের আকাশ েথেক নািমেয় েদওয়া হেয়েছ৷ তা আমার কােছ এেল 6 আিম ভােলাভােব
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লক্ষয্ কের েদখলাম তার মেধয্ ভূচর গৃহপািলত পশু, সকল িহংস্র বনয্ জন্তু, সরীসৃপ ও আকােশর পািখরা
আেছ৷ 7 তখন আিম এক রব শুনেত েপলাম যা আমায় বলেছ, �িপতর ওঠ, এেদর েমের খাও!�

8 “িকন্তু আিম বললাম, �না, প্রভু এ হেত পাের না! কারণ অপিবত্র অশুদ্ধ েকান িকছু কখনও আিম
খাই না!�

9 “আকাশ েথেক েসই রব িদ্বতীয় বার েভেস এল, �ঈশ্বর যা শুদ্ধ কেরেছন তুিম তা অপিবত্র বেলা না৷�
10 “এইভােব িতনবার েসই রব েশানা েগল, পের েস সব আবার আকােশ েটেন তুেল েনওয়া হল,

11আর আিম েযখােন িছলাম েসই বািড়েত তখনই িতন জন েলাক এল৷ তােদর ৈকসিরয়া েথেক আমার
কােছ পাঠােনা হেয়িছল; 12আর আত্মা আমায় বলেলন েকানরকম িদ্বধা না কের তুিম ওেদর সেঙ্গ যাও৷
এই ছ�জন ভাইও আমার সেঙ্গ িগেয়িছেলন; আরআমরা কণীর্িলয়ােসর বািড়েত েগলাম৷ 13 িতিন িকভােব
একজন স্বগর্দূতেক তঁার বািড়েত দঁাড়ােত েদেখিছেলন তাআমােদর জানােলন৷ েসই স্বগর্দূত তঁােক বলেলন,
�যােফােত েলাকেদর পাঠাও; েসখান েথেক িশেমান, যােক িপতর বেল, তােক আমন্ত্রণ িদেয় আনাও৷
14 িতিন এেস েয সব কথা বলেবন তারই দ্বারা তুিম ও েতামার গৃেহর সকেল উদ্ধার লাভ করেব৷�

15“আিম যখন কথা বলেত শুরুকরলাম, পিবত্রআত্মা তখন তােদর ওপর েনেম এেলন, েযমন শুরুেত
আমােদর ওপর এেসিছেলন৷ 16 এরপর প্রভু যা বেলিছেলন তা আমার মেন পড়ল৷ প্রভু যীশু বেলিছেলন,
�েযাহন জেল বাপ্তাইজ করেছন, িকন্তু েতামরা পিবত্র আত্মায় বাপ্তাইিজত হেব৷� 17 আমরা প্রভু যীশু
খ্রীষ্টেক িবশ্বাস করেল ঈশ্বর আমােদর েয দান িদেয়িছেলন, েতমিন তারা িবশ্বাসী হেল ঈশ্বর তােদর সমান
বরদান করেলন, েসেক্ষেত্র আিম িক ঈশ্বেরর কােজ বাধাদান করেত পাির? না!”

18 ইহুদী িবশ্বাসীরা যখন এই সব কথা শুনল, তারা তকর্ থািমেয় িদেয় ঈশ্বেরর প্রশংসা করেত করেত
বলল, “তাহেলআমােদরই মতঅইহুদীেদরও ঈশ্বরজীবন লাভ করার জনয্ মন-িফরােনার সুেযাগ িদেলন!”

আিন্তয়িখয়ায় সুসমাচার প্রচার
19 িস্তফােনর হতয্ার পরিনযর্াতন শুরু হেয়িছল, ফেল িবশ্বাসীরা িবিভন্ন জায়গায় ছিড়েয় িছিটেয়

িগেযিছেলন৷ তঁােদর মেধয্ অেনেক বহুদূর অথর্াৎ ৈফনীিকয়া, কুপ্র ও আিন্তয়িখয়ায় পািলেয় িগেয়
েকবলমাত্র ইহুদীেদর কােছই সুসমাচার প্রচার কেরিছেলন৷ 20 তঁােদর মেধয্ কেয়কজন িবশ্বাসী কুপ্রীয়
ও কুিরণীয় েদেশর েলাক িছেলন, যারা আিন্তয়িখয়ায় এেস গ্রীক ভাষাবাদী ইহুদীেদর কােছ প্রভু যীশুর
সুসমাচার প্রচার কেরিছেলন৷ 21 প্রভুর পরাক্রম তঁােদর সােথ িছল, ফেল বহুেলাক প্রভু যীশুর ওপর
িবশ্বাস কের তঁার অনুগামী হল৷

22 েজরুশােলেমর িবশ্বাসী মণ্ডলী যখন েসই সংবাদ শুনেলন, তঁারা বাণর্াবােক আিন্তয়িখয়ায় পাঠােলন৷
23-24 বাণর্বা একজন ভােলা েলাক িছেলন; িতিন পিবত্র আত্মায় ও িবশ্বােস পিরপূণর্ িছেলন৷ আিন্তয়িখয়ায়
িগেয় বাণর্বা েদখেলন েয ঈশ্বর েসখানকার েলাকেদর আেরা কত আশীবর্াদ কেরেছন৷ এেত িতিন খুবই
সন্তুষ্ট হেয়, তােদর হৃদয় িদেয় প্রভুর প্রিত সদাই িবশ্বস্ত থাকেত উৎসাহ িদেলন; আর বহুসংখয্ক েলাক
প্রভুর সেঙ্গ যুক্ত হেলন৷

25 বাণর্বা েশৗেলর েখঁােজ তােষর্ েগেলন৷ 26 েসখােন েশৗেলর েদখা েপেয় িতিন তঁােক আিন্তয়িখয়ােত
িনেয় এেলন৷ তঁারা সমূ্পণর্ এক বছর িবশ্বাসী সমােবেশ েথেক বহু েলাকেক িশক্ষা িদেলন৷ আিন্তয়িখয়ােতই
অনুগামীরা প্রথম “খ্রীষ্টীয়ান” নােম অিভিহত হেলন৷

27 এই সময় কেয়কজন ভাববাদী েজরুশােলম েথেক আিন্তয়িখয়ােত এেলন৷ 28 তঁােদর মেধয্ আগাব
নােম এক ভাববাদী উেঠ দঁািড়েয় পিবত্র আত্মার েপ্ররণায় ভাববাণী করেলন, “সারা জগেত এক মহা দুির্ভক্ষ
আসেছ৷ েলাকেদর খােদয্র অভাব হেব৷” (সম্রাট েক্লৗিদেয়র সময় এই দুির্ভক্ষ হেয়িছল৷) 29প্রেতয্ক িশষয্
তঁােদর িনজ-িনজ সামথর্য্ অনুসাের িযহূদার িবশ্বাসী ভাইেদর সাহাযয্ পাঠাবার জনয্ মনিস্থর করেলন৷ 30তাই
তঁারা বাণর্বা ও েশৗেলর মাধয্েম তঁােদর সংগৃহীত অথর্ পািঠেয় এই কাজ করেলন৷

12
আিগ্রপ্পার মণ্ডলীর উপর েহেরােদর অতয্াচার

1 েসই সময় রাজা েহেরাদ িবশ্বাসী মণ্ডলীর িকছু েলােকর ওপরিনযর্াতন শুরু করেলন৷ 2 েযাহেনর ভাই
যােকাবেক েহেরাদ তরবািরর আঘােত হতয্া করার িনেদর্ শ িদেলন৷ 3 িতিন যখন েদখেলন এেত ইহুদীরা খুব
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খুশী হল, তখন িতিন িপতরেক েগ্রপ্তার করেলন৷ তখন িছল ইহুদীেদর িনস্তারপেবর্র* সময়৷ 4 িপতরেক
েগ্রপ্তার কের েহেরাদ তঁােক কারাগাের রাখেলন৷ তঁােক পাহারা েদবার জনয্ চারজন কের েষাল জন
ৈসিনকেক িনেয়াগ করেলন৷ িতিন মেন করেলন িনস্তারপেবর্র পের িপতরেক জনসাধারেণর কােছ িবচােরর
জনয্ হািজর করেবন৷ 5তাই িপতরেককারাগাের বন্দী কের রাখা হল, িকন্তু িবশ্বাসী মণ্ডলী তঁার জনয্ ঈশ্বেরর
কােছ একাগ্রভােব প্রাথর্না করেত থাকেলন৷

িপতর কারাগার েথেক মুক্ত হেলন
6 েসই রােত িপতর দুজন প্রহরারত ৈসিনেকর মাঝখােন শুেয় ঘুমািচ্ছেলন, দুিট েশকল িদেয় তঁােক

েবঁেধ রাখা হেয়িছল এবং ৈসিনকরা ফটেক পাহারা িদিচ্ছল৷ েহেরাদ িঠক কেরিছেলন েয পরিদন সকােল
িবচােরর জনয্ িপতরেক কারাগােরর বাইের আনেবন৷ 7 হঠাৎ প্রভুর এক দূত েসখােন এেস দঁাড়ােলন; আর
কারাগােরর মেধয্ একটা আেলা ঝলেস উঠল৷ স্বগর্দূত িপতেরর গােয় মৃদু আঘাত িদেয় তঁােক জািগেয়
বলেলন, “িশগিগর ওঠ!” তখন তঁার দুহােতর েশকল খেস পড়ল৷ 8 এরপর েসই স্বগর্দূত িপতরেক
বলেলন, “েপাশাক পর, আর পােয় জুেতা দাও৷” িপতর েসই মত কাজ করেলন৷ তখন স্বগর্দূত িপতরেক
বলেলন, “েতামার আলখাল্লািট গােয় িদেয় আমােক অনুসরণ কর৷”

9 স্বগর্দূত বার হেলন আর িপতর তঁার িপছু িপছু বাইের েবিরেয় েগেলন; িকন্তু স্বগর্দূত যা করেলন তা
েয বাস্তেব সতয্ তা িতিন বুেঝ উঠেত পারিছেলন না৷ িতিন মেন করেলন হয়েতা েকান দশর্ন েদখেছন৷
10 তঁারা প্রথম ও িদ্বতীয় পাহারাদারেদর েপছেন েফেল এিগেয় েগেলন, আর েযখান িদেয় শহের যাওয়া
যায়, েলাহার েসই িবরাট ফটেকর কােছ এেলন৷ েসই ফটক তঁােদর জনয্ িনেজ েথেক খুেল েগল আর
তঁারা েসখান িদেয় বাইের েবিরেয় েগেলন৷ তঁারা দুজেন যখন একটা রাস্তার েশষ পযর্ন্ত েগেলন, অমিন
েসই স্বগর্দূত িপতেরর কাছ েথেক হঠাৎ েকাথায় িমিলেয় েগেলন৷

11 তখন িপতর বুঝেলন িক ঘেটেছ এবং বেল উঠেলন, “আিম িনশ্চয় জানলাম েয এসবই বাস্তব৷ প্রভু
তঁার দূতেক পািঠেয়িছেলন আর িতিনই েহেরােদর ও েয ইহুদীরা িনযর্াতন েদখেব েভেবিছল তােদর হাত
েথেক আমায় উদ্ধার কেরেছন৷”

12 এই কথা বুঝেত েপের িতিন মিরয়েমর বািড়র িদেক রওনা িদেলন৷ এই মিরয়ম হেলন েযাহেনর মা৷
এই েযাহনেক আবার মাকর্ ও বেল৷ এেদর বািড়েত অেনেক জেড়া হেয় প্রাথর্না করিছেলন৷ 13 িপতর এেস
বাইেরর দরজায় ঘা িদেল েরাদা নােম একজন চাকরানী এেস দরজায় েক তা িজেজ্ঞস করল৷ 14 িপতেরর
কন্ঠস্বর িচনেত েপের তার এত আনন্দ হল েয েস দরজা খুলেত ভুেল েগল, আর েদৗেড় েভতের িগেয়
এই খবর জানাল৷ েস বলল, “িপতর দরজার বাইের দঁািড়েয় আেছন!” 15 তঁারা তােক বলেলন, “েতামার
মাথা খারাপ হেয়েছ!” িকন্তু েস যখন বারবার বলেত লাগল, তার কথাই িঠক, তখন তঁারা বলেলন, “তেব
ও িনশ্চয়ই স্বগর্দূত৷”

16 িকন্তু িপতর দরজায় আঘাত কেরই চলেলন, আর তঁারা দরজা খুেল তঁােক েদখেত েপেয় আশ্চযর্য্
হেয় েগেলন৷ 17 িতিন হাত িদেয় ইিঙ্গেত তােদর চুপ করেত বলেলন এবং প্রভু িকভােব েসই কারাগার
েথেক তঁােক উদ্ধার কের এেনেছন েস কথা জানােলন৷ িতিন বলেলন, “েতামরা যােকাবেক ও অনয্ানয্
ভাইেদর এই ঘটনার কথা জানাও৷” পের িতিন েসখান েথেক অনয্ জায়গায় চেল েগেলন৷

18 সকাল হেল প্রহরারত ৈসিনকেদর মেধয্ একটা ৈহৈচ পেড় েগল৷ িপতেরর িক হল, এই েভেব তারা
আশ্চযর্য্ হেয় েগল৷ 19 এরপর েহেরাদ িপতরেক অেনক েখঁাজাখঁুিজ করেলন, িকন্তু তঁােক না েপেয়
প্রহরীেদর নানাভােব িজজ্ঞাসাবাদ কের িতিন েসই প্রহরীেদর প্রাণদেণ্ডর আেদশ িদেলন৷

েহেরাদ আিগ্রপ্পার মৃতুয্
এরপর েহেরাদ িযহূদা েছেড় ৈকসিরয়া শহের িগেয় িকছুকাল েসখােন থাকেলন৷ 20 েহেরাদ েসারীয়

ও সীেদানীেয়র েলাকেদর ওপর খুবই কু্রদ্ধ িছেলন৷ তারা দল েবঁেধ েহেরােদর সেঙ্গ েদখা করেত এল৷
রাজার একান্ত সিচব ব্লাস্তেক িনেজেদর দেল েটেন তারা েহেরাদেক শািস্তর জনয্ অনুেরাধ করল, কারণ
তােদর েদশ রাজার েদেশর ওপর খােদয্র জনয্ িনভর্ রশীল িছল৷
* 12:3: ইহুদীেদর গুরুত্বপূণর্ পিবত্র িদন৷ প্রিত বছর এই িদন তারা িবেশষ খাবার খায় এবং েমািশর সমেয় ঈশ্বর িকভােব িমশরেক দাসত্ব
েথেক মুক্ত কেরিছেলন তা স্মরণ কের৷



েপ্রিরত 12:21 1591 েপ্রিরত 13:17

21 এক িনরূিপত িদেন, েহেরাদ রাজকীয় েপাশাক পের িসংহাসেন এেস বসেলন এবং েলাকেদর কােছ
ভাষণ িদেত লাগেলন৷ 22 েলাকরা িচৎকার করেত লাগল, “এ-েতা মানুেষর কন্ঠস্বর নয়, এ েয ঈশ্বেরর
কন্ঠস্বর!” 23 েহেরাদ এই প্রশংসা কুড়ােলন৷ ঈশ্বরেক তঁার প্রাপয্ েগৗরব িদেলন না৷ হঠাৎ প্রভুর এক
দূত এেস েহেরাদেক আঘাত করেল িতিন অসুস্থ হেলন৷ তঁার শরীর কীেট েখেয় েফলল, ফেল িতিন মারা
েগেলন৷

24 এিদেক ঈশ্বেরর বাতর্ া চারিদেক ছিড়েয় পড়ল আর বহু েলাক তােত িবশ্বাস করল৷
25 বাণর্বা ও েশৗল েজরুশােলেম তঁােদর কাজ েসের আিন্তয়িখয়ায় িফের েগেলন৷ তঁারা েযাহন, যােক

মাকর্ বেল, তঁােক সেঙ্গ িনেয় েগেলন৷

13
বাণর্বা ও েশৗল িবেশষ কােজ মেনানীত

1 েসই সময়আিন্তয়িখয়ার মণ্ডলীেত কেয়কজন ভাববাদী ও িশক্ষক িছেলন৷ তঁারা হেলন; বাণর্বা, িশেমান
যােক নীেগর বলা হত, কুরীনীয় শহেরর লুিকয়, মনেহম ইিন শাসনকতর্ া েহেরােদর সেঙ্গ মানুষ হেয়িছেলন ও
েশৗল৷ 2 তঁারা প্রভুর েসবায় রত িছেলন ও উপবাস করিছেলন৷ েসই সময় একিদন পিবত্র আত্মা বলেলন,
“বাণর্বা ও েশৗলেক আমার জনয্ পৃথক কের দাও; কারণ একিট িবেশষ কােজর জনয্ আিম তােদর
মেনানীত কেরিছ৷”

3 তখন তঁারা উপবাস ও প্রাথর্নার পর বাণর্বা ও েশৗেলর ওপর হাত েরেখ তঁােদর িবদায় িদেলন৷

বাণর্বা ও েশৗল কুপ্রীয়েত েগেলন
4এইভােব পিবত্র আত্মার েপ্ররণায় চািলত হেয় তঁারা িসলুিকয়া শহের েগেলন ও েসখান েথেক জাহােজ

কের কুপ্র দ্বীেপ রওনা িদেলন৷ 5 তঁারা সালামী শহের েপৗেঁছ ইহুদীেদর সমাজ-গৃহগুিলেত িগেয় ঈশ্বেরর
বাতর্ া প্রচার করেলন৷ েযাহন মাকর্ তঁােদর সহকারীরূেপ কাজ করিছেলন৷

6 তঁারা েসই দ্বীেপর মধয্ িদেয় েযেত েযেত পের পােফােস এেস উঠেলন৷ েসখােন তঁারা বর যীশু নােম
এক ইহুদী যাদুকর ও ভণ্ড ভাববাদীর েদখা েপেলন৷ 7 েস েসই রােজয্র রাজয্পাল েসগীর্য় েপৗেলর উপেদষ্টা
িছল৷ েসগীর্য় েপৗল িছেলন একজন বুিদ্ধমান েলাক৷ িতিন বাণর্বা ও েশৗলেক েডেক পািঠেয় তঁােদর কাছ
েথেক ঈশ্বেরর বাতর্ া শুনেত চাইেলন৷ 8 িকন্তু েসই যাদুকর ইলুমা (এই িছল বর যীশুর গ্রীক নাম) বাণর্বা
ও েপৗেলর িবরুদ্ধাচরণ কের রাজয্পালেক খ্রীেষ্ট িবশ্বাস েথেক সিরেয় িনেয় যাবার েচষ্টা করেত লাগল৷
9 তখন েশৗল যােক েপৗলও বেল, িতিন পিবত্র আত্মায় পূণর্ হেয় ইলুমার িদেক েসাজাসুিজ তাকােলন৷
10 বলেলন, “তুই ছল-চাতুরীেত ভরা েলাক! তুই িদয়াবেলর েছেল! যা িকছু িঠক, তুই তার শত্রু! তুই িক
প্রভুর সতয্ পথেক িবকৃত করেত ক্ষান্ত হিব না? 11 েদখ, প্রভুর হাত এখন েতার ওপর৷ তুই অন্ধ হেয় যািব,
আর িকছু িদন সূেযর্র আেলা আর েদখেত পািব না৷”
সেঙ্গ সেঙ্গ এক গভীর অন্ধকার তার ওপর েনেম এলআর েস চারিদেক হাতড়ােত লাগল, তােক হাত ধের

েসখান েথেক িনেয় যাবার জনয্ েলাকেদর অনুেরাধ করেত লাগল৷ 12 তখন েসই ঘটনা েদেখ রাজয্পাল
িবশ্বাস করেলন, কারণ িতিন প্রভুর িবষেয় িশক্ষার কথা শুেন মুগ্ধ হেয় িগেয়িছেলন৷

েপৗল এবং বাণর্বার কুপ্রীয় তয্াগ
13 েপৗল ও তঁার সঙ্গীরা পাফঃ েথেক জলপেথ রওনা িদেয় পামু্ফিলয়ার পগর্ােত এেলন, িকন্তু েযাহন

তঁােদর েছেড় েজরুশােলেম িফের েগেলন৷ 14 তঁারা পগর্া েথেক আবার যাত্রা শুরু কের িপিষিদয়ার
আিন্তয়িখয়ায় এেস উপিস্থত হেলন৷
এক িবশ্রামবাের েপৗল ও বাণর্বা ইহুদীেদর এক সমাজ-গৃেহ িগেয় বসেলন৷ 15 েমািশর িবিধ-বয্বস্থা

এবং ভাববাদীেদর গ্রন্থ েথেক পাঠ করা হেল পের সমাজ-গৃেহর অধয্ক্ষ তােদর বেল পাঠােলন, “ভাইরা,
েলাকেদর কােছ িশক্ষা েদবার ও উৎসাহ েযাগাবার মত যিদ আপনােদর িকছু থােক তেব এিগেয় এেস তা
বলুন৷”

16 তখন েপৗল উেঠ দঁািড়েয় হাত েনেড় বলেত থাকেলন, “েহ ইস্রােয়লী েলােকরা ও অইহুদীরা,
আপনারা যঁারা সতয্ ঈশ্বেরর উপাসনা কেরন তারা আমার কথা শুনুন৷ 17এই ইস্রােয়লীয়েদর ঈশ্বরআমােদর
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িপতৃপুরুষেদর মেনানীত কেরিছেলন, আর িমশর েদেশ প্রবাসীরূেপ থাকার সময় িতিন আমােদর েলাকেদর
উন্নত কেরিছেলন৷ েসই েদশ েথেক ঈশ্বর মহাপরাক্রেম তােদর বার কের আনেলন৷ 18প্রায় 40 বছর ধের
প্রান্তেরর মেধয্ ঈশ্বর তােদর সব রকেমর বয্বহার সহয্ করেলন৷ 19 িতিন কনােনর সাতিট জািতেক উেচ্ছদ
কের েসইসব জািতর েদশ ইস্রােয়লীয়েদর িদেলন৷ 20 এইভােব প্রায় চারেশা পঞ্চাশ বছর েকেট েগল৷

“এরপর ভাববাদী শমূেয়েলর সময় পযর্ন্ত ঈশ্বর কেয়কজন িবচারক িদেলন; 21 তারপর তারা একজন
রাজা চাইেল িবনয্ামীন েগাষ্ঠীর কীেশর েছেল েশৗলেক ঈশ্বর িদেলন, েয চিল্লশ বছর ধের তােদর ওপর
রাজত্ব করল৷ 22 পের িতিন তােক সিরেয়, দায়ূদেক তােদর রাজা করেলন৷ ঈশ্বর তঁার িবষেয় সাক্ষয্ িদেয়
বলেলন, �আিম িযশেয়র েছেল দায়ূদেক েপেয়িছ, েস আমার মেনর মত েলাক৷ আিম তােক যা করেত
বলব েস তা করেব৷�

23 “দায়ূেদর বংেশ ঈশ্বর তঁার প্রিতশ্রুিত অনুসাের ইস্রােয়েলর জনয্ এক ত্রাণকতর্ া আনেলন, িতিন যীশু৷
24 তঁার আসার আেগ েযাহন সমস্ত ইস্রােয়ল জািতর কােছ মন-িফরােনার এক বািপ্তস্ম েঘাষণা করেলন৷
25 েযাহন তঁার কােজর েশেষর িদেক বলেতন, �আিম েক, েতামরা িক মেন কর? আিম েসই খ্রীষ্ট নই৷
আমার পর িযিন আসেছন, তঁার জুেতার িফেত েখালার েযাগয্তাও আমার েনই৷�

26 “ভাইরা, অব্রাহােমর বংশধররা, আর অইহুদীেদর মেধয্ যঁারা ঈশ্বেরর উপাসনা কেরন, আপনারা
সকেল জানুন েয আমােদরই কােছ পিরত্রােণর এই বাতর্ া পাঠােনা হেয়েছ৷ 27 েজরুশােলেমর অিধবাসীরা
ও তােদর েনতারা যীশুেক ত্রাণকতর্ া িহেসেব িচনেত পাের িন, যিদও ভাববাদীেদর বাকয্ যা প্রভু যীশুর
সম্বেন্ধ বেল তা তােদর কােছই প্রিত িবশ্রামবাের পাঠ করা হত৷ িযহূিদরাই তােক েদাষী সাবয্স্ত করল, আর
এইভােব তারা ভাববাদীেদর বাকয্ সফল কেরেছ৷ 28 মৃতুয্দণ্ড েদবার মেতা তঁার েকান েদাষ না েপেলও
তারা পীলােতর কােছ তঁােক হতয্া করার জনয্ দাবী জানায়৷

29 “যীশুর িবষেয় যা িকছু শােস্ত্র েলখা হেয়েছ তার সবিকছু সম্পন্ন করবার পর, তারা তঁার মৃতেদহ েসই
কু্রশ েথেক নািমেয় এক কবের েরেখিছল৷ 30 িকন্তু ঈশ্বর যীশুেক পুনজীর্িবত করেলন৷ 31 যঁারা তঁার সেঙ্গ
গালীল েথেক েজরুশােলেম এেসিছেলন, তােদর িতিন অেনক িদন পযর্ন্ত েদখা িদেয়িছেলন৷ তারাই এখন
েলাকেদর কােছ সবর্সমেক্ষ তঁার সাক্ষী৷

32 “আমরা আপনােদর কােছ এই সুসমাচার জানািচ্ছ, যা ঈশ্বর আমােদর িপতৃপুরুেষর কােছ প্রিতশ্রুিত
স্বরূপ িদেয়িছেলন; 33 যীশুেক মৃতুয্ েথেক পুনরুিত্থত কের ঈশ্বর আমােদর কােছ অথর্াৎ তঁার সন্তানেদর
জেনয্ েসই প্রিতশ্রুিত পূণর্ কেরেছন৷ েযমন িদ্বতীয় গীেত েলখা আেছ:

�তুিম আমার পুত্র,
আজই আিম েতামার িপতা হেয়িছ৷� গীতসংিহতা 2:7

34 ঈশ্বর যীশুেক মৃতুয্ েথেক পুনরুিত্থত কেরেছন৷ যীশু আর কখনও ক্ষয় পােবন না৷ এই িবষেয় ঈশ্বর
বেলেছন:

�আিম দায়ূেদর কােছ েয পিবত্র ও সতয্ প্রিতশ্রুিতগুিল িদেয়িছলাম, তা েতামােক েদব৷� িযশাইয় 55:3

35আবার আর এক জায়গায় ঈশ্বর বেলেছন:

�তুিম েতামার পিবত্রতমেক ক্ষয় েদখেত েদেব না৷� গীতসংিহতা 16:10

36 “দায়ূদ তঁার সমেয় ঈশ্বেরর ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করার পর মারা েগেল িপতৃপুরুেষর কবেরর মেধয্
তঁােকও কবর েদওয়া হল ও তার েদহও ক্ষয় েপল৷ 37 িকন্তু ঈশ্বর যােক (যীশুেক) মৃতুয্ েথেক পুনরুিত্থত
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কেরেছন, িতিন ক্ষয় েদেখন িন৷ 38-39 তাই ভাইরা, আিম চাই আপনারা জানুন েয এই যীশুর মাধয্েমই
পােপর ক্ষমা লােভর কথা আপনােদর কােছ েঘাষণা কের হেচ্ছ৷ েমািশর িবিধ-বয্বস্থায় আপনারা পাপ
েথেক মুক্ত হেত পারেতন না; িকন্তু প্রেতয্ক বয্িক্ত েয যীশুর ওপর িবশ্বাস কের, েস পাপ েথেক মুক্ত হেত
পাের৷ 40 তাই সাবধান! ভাববাদীরা যা বেল েগেছন, তা েযন আপনােদর জীবেন ফেল না যায়৷ ভাববাদীরা
বলেলন,

41 �েশান, েতামরা যঁারা উপহাস কর!
েতামরা েদখ, অবাক হও ও ধ্বংস হেয় যাও,

কারণ আিম েতামােদর সমেয় এমন কাজ কেরিছ,
েয কােজর কথা েতামােদর বলা হেলও

েতামরা িবশ্বাস করেব না৷� ” হবকূ্কক 1:5

42 েপৗল ও বাণর্বা যখন সমাজ-গৃহ েথেক চেল যােচ্ছন, তখন েলােকরা অনুেরাধ করল েযন পেরর
িবশ্রামবাের তারা আেরা িবস্তািরতভােব ঐসব কথা তােদর জানান৷ 43সমাজ-গৃেহর সভা েশষ হেল, অেনক
ইহুদী ও ইহুদী ধমর্াবলম্বী ভক্ত েলােকরা েপৗল ও বাণর্বার িপছেন িপছেন েগল৷ েপৗল ও বাণর্বা ঐসব
েলাকেদর সেঙ্গ কথা বলেলন ও ঈশ্বেরর অনুগ্রেহ আস্থা েরেখ চলার পরামশর্ িদেলন৷

44 পেরর িবশ্রামবাের েসই শহেরর প্রায় সমস্ত েলাক প্রভুর কথা েশানার জনয্ সমেবত হল; 45 িকন্তু
ইহুদীরা অেতা েলােকর সমাগম েদেখ ঈষর্ােত জ্বলেত লাগল৷ তারা েপৗেলর কথার প্রিতবাদ কের তােদর
অপমানও করেত লাগল৷ 46 িকন্তু েপৗল ও বাণর্বা িনভীর্কভােব বলেত থাকেলন, “প্রথেম েতামরা যারা
ইহুদী েতামােদরই কােছ ঈশ্বেরর বাতর্ া প্রচার করার প্রেয়াজন িছল; িকন্তু েতামরা যখন তা অগ্রাহয্ কের
িনেজেদর অনন্ত জীবেনর অেযাগয্ মেন করছ, তখন আমরা অইহুদীেদর কােছই যাব৷ 47 কারণ প্রভু
আমােদর এমনই আেদশ কেরেছন:

�আিম েতামােদর অইহুদীেদর কােছ দীিপ্তস্বরূপ কেরিছ,
েযন েতামরা জগেতর সমস্ত েলােকর কােছ পিরত্রােণর পথ জানােত পােরা৷� ” িযশাইয় 49:6

48 অইহুদীরা েপৗেলর এই কথা শুেন আনিন্দত হল ও প্রভুর বাতর্ ার সম্মান করল৷ আর যারা অনন্ত
জীবেনর জনয্ মেনানীত হেয়িছল, তারা িবশ্বাস করল৷

49 প্রভুর এই বাতর্ া েসই অঞ্চেলর সবর্ত্র ছিড়েয় পড়ল৷ 50 এিদেক িকছু ইহুদীরা ভিক্তমিত ও সম্মানীয়
মিহলােদর ও শহেরর েনতােদর উেত্তিজত কের েপৗল ও বাণর্বার প্রিত িনযর্াতন শুরু করল, আর িনেজেদর
অঞ্চল েথেক তঁােদর তািড়েয় িদল৷ 51 তখন তঁারা তােদর িবরুেদ্ধ পােয়র ধুেলা েঝেড় েফেল ইকিনেয়
চেল েগেলন৷ 52 এিদেক আিন্তয়েক অনুগামীরা আনেন্দ ও পিবত্র আত্মায় পিরপূণর্ হেত থাকেলন৷

14
ইকিনেয় েপৗল ও বাণর্বা

1 এরপর েপৗল ও বাণর্বা ইকিনেয় েগেলন৷ েসখােন তঁারা তঁােদর কােজর পদ্ধিত অনুযায়ী েসই
একইভােব ইহুদীেদর সমাজ-গৃেহ প্রেবশ করেলন৷ েসখানকার েলাকেদর কােছ েপৗল ও বাণর্বা এেতা
সুন্দরভােব কথা বলেলন, েয অেনক ইহুদী ও গ্রীক তঁােদর কথায় িবশ্বাস করল৷ 2 িকন্তু িকছু ইহুদীরা
িবশ্বাস করল না এবং তারা ভাইেদর িবরুেদ্ধ অইহুদীেদর েক্ষিপেয় তুলল৷

3 েপৗল ও বাণর্বা ইকিনেয় অেনক িদন েথেক েগেলন, আর তঁারা িনভীর্কভােব প্রভুর কথা বেল েযেত
লাগেলন৷ তঁারা প্রভুর অনুগ্রেহর কথা প্রচার করেতন; আর প্রভুও তঁােদর মাধয্েম নানা অেলৗিকক কাজ
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কের েসই প্রচােরর পেক্ষ সাক্ষয্ িদেতন৷ 4 েসই শহেরর েলাকরা দু�দেল ভাগ হেয় েগল, একদল ইহুদীেদর
পেক্ষ আর অনয্ দল েপ্রিরতেদর পক্ষ িনল৷

5 তখন অইহুদীরা ও ইহুদীরা তােদর সমাজপিতেদর সেঙ্গ এক হেয় েপৗল ও বাণর্বােক অপমান কের
পাথর েমের হতয্া করার পিরকল্পনা করল৷ 6 েশৗল ও বাণর্বা তা জানেত েপের েসই শহর েছেড় েগেলন৷
তঁারা লুকায়িনয়ার লুস্ত্রা ও দবীর্ শহের ও তার চারপােশর অঞ্চেল চেল েগেলন; 7 আর েসখােনও তঁারা
সুসমাচার প্রচােরর কাজ চািলেয় েগেলন৷

লুস্ত্রা ও দবীর্েত েপৗল
8 লুস্ত্রায় একজন েলাক বেস থাকত, েস তার পা বয্বহার করেত পারত না৷ েস জন্ম েথেকই েখঁাড়া

িছল, কখনও হঁাটা চলা কের িন৷ 9 েসই েলাকিট বেস বেস েপৗেলর কথা শুনিছল৷ েপৗল তার িদেক েচেয়
েদখেলন৷ সুস্থ হবার জনয্ েলাকিটর ঈশ্বেরর প্রিত িবশ্বাস আেছ৷ 10 েপৗল তখন তােক েডেক বলেলন,
“েতামার দু পােয় ভর িদেয় েসাজা হেয় দঁাড়াও!” আর েস লাফ িদেয় উেঠ েহঁেট েবড়ােত লাগল৷

11 েপৗল যা করেলন তা েদেখ েলােকরা লুকায়নীয় ভাষায় বেল উঠল, “েদবতারা মানুষ রূপ ধারণ
কের আমােদর মেধয্ অবতীণর্ হেয়েছন!” 12 তারা বাণর্বােক বলল, “দুয্িপতর”* আর েপৗলেক বলল,
“মকুর্ িরয়,”† কারণ েপৗল িছেলন প্রধান বক্তা৷ 13 শহেরর িঠক সামেনই দুয্িপেতর েয মিন্দর িছল, তার
যাজক কেয়কটা ষঁাড় ও মালা িনেয় শহেরর ফটেক এল ও েলাকেদর সেঙ্গ েসখােন তা বিলদান কের েপৗল
ও বাণর্বার কােছ উৎসগর্ করেত চাইল৷

14 িকন্তু েপ্রিরত বাণর্বা ও েপৗল যখন একথা বুঝেলন, তখন তঁারা িনেজেদর েপাশাক িঁছেড় েদৗেড় বাইের
িগেয় েলাকেদর উেদ্দেশয্ িচৎকার কের বলেলন, 15 “আহা, েতামরা এ করছ িক? আমরাও েতামােদর
মেতা সাধারণ মানুষ! আমরা েতামােদর সুসমাচার েশানােত এেসিছ৷ এইসব অসারতার মধয্ েথেক জীবন্ত
ঈশ্বেরর িদেক িফরেত হেব৷ ঈশ্বরই আকাশ, পৃিথবী, সমুদ্র ও েসই সকেলর মেধয্ যা িকছু আেছ েস সমস্তই
সৃষ্টি কেরেছন৷

16 “িতিনই অতীেত সমস্ত জািতেক িনেজেদর খুশী মেতা পেথ চলেত িদেয়েছন৷ 17 তথািপ ঈশ্বর েয
আেছন এর প্রমােণর জনয্ িতিন অেনক িকছু কেরিছেলন৷ িতিন সকেলর মঙ্গল কেরেছন৷ আকাশ েথেক
বৃষ্টি ও িবিভন্ন ঋতুেত শসয্ িদেচ্ছন৷ িতিন েতামােদর খাদয্ েযাগােচ্ছন ও েতামােদর অন্তর আনেন্দ পূণর্
করেছন৷”

18 এইসব কথা েপৗল ও বাণর্বা অেনক কের েবাঝােলও তঁােদর উেদ্দেশয্ বিলদান করা েথেক
েকানভােবই এই েলাকেদর রুখেত পারেলন না৷

19 এই ঘটনার পর ইকিনয় ও আিন্তয়িখয়া েথেক কেয়কজন ইহুদী এেস েলাকেদর েপৗেলর িবরুেদ্ধ
প্রেরািচত করল৷ তারা েপৗেলর ওপর পাথর ছঁুড়ল, তঁােক েটেন এেন শহেরর বাইের িনেয় েগল৷ তারা মেন
করল েপৗল বুিঝ মারাই েগেছন৷ 20 িকন্তু যীশুর অনুগামীরা এেস তঁার চারপােশ দঁাড়ােল িতিন উেঠ তােদর
সেঙ্গ শহের েগেলন৷ পরিদন িতিন বাণর্বার সেঙ্গ দবীর্েত চেল েগেলন৷

সুিরয়ার আিন্তয়িখয়ায় প্রতয্াবতর্ ন
21 েসই শহের তঁারা সুসমাচার প্রচার করেলন, আর বহুেলাক যীশুর অনুগামী হল৷ এরপর তঁারা লুস্ত্রা

হেয় ইকিনয় ও পের আিন্তয়িখয়ায় িফের এেলন৷ 22 তঁারা ঐসব শহের িশষয্েদর শিক্ত েজাগােলন৷ সমস্ত
িনযর্াতেনর মেধয্ও িবশ্বােস অটল থাকেত তঁােদর সাহস িদেয় বলেলন, “অেনক দুঃখেভােগর মধয্ িদেয়
আমােদর ঈশ্বেরর রােজয্ প্রেবশ করেত হেব৷” 23 তঁারা প্রেতয্কিট িবশ্বাসী মণ্ডলীর জনয্ প্রাচীনেদর িনেয়াগ
করেলন৷ এই প্রাচীনরা, যারা প্রভুর ওপর িবশ্বাস স্থাপন কেরিছেলন, প্রাথর্না ও উপবােসর সেঙ্গ তঁােদর
প্রেতয্কেক তঁারা প্রভুর হােত সঁেপ িদেলন৷

24 এরপর তঁারা িপিষিদয়ার মধয্ িদেয় পামু্ফিলয়ায় েগেলন৷ 25 তারপর পগর্ায় আবার সুসমাচার প্রচার
করেলন ও েসখান েথেক অত্তািলয়ায় চেল েগেলন৷ 26 েসখান েথেক তঁারা জাহােজ কের আিন্তয়িখয়ায়
েগেলন৷ েয কাজ তঁারা এখন েশষ করেলন, েসই কােজর জনয্ই এই শহর েথেক িবশ্বাসীরা েপৗল ও
বাণর্বােক প্রভুর কােছ সমপর্ণ কেরিছেলন৷
* 14:12: দুয্িপতর গ্রীকেদর অতয্ন্ত গুরুত্বপূণর্ েদবতা৷ † 14:12: মকুর্ িরয় অনয্ গ্রীক েদবতা, গ্রীকেদর িবশ্বাস মেত েস েদবতােদর
বাতর্ াবাহক িছল৷
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27 েপৗল বাণর্বা িফের এেস মণ্ডলীর িবশ্বাসীেদর একত্র করেলন; আর ঈশ্বর তঁােদর সেঙ্গ েথেক েয সব
কাজ কেরিছেলন ও অইহুদীেদর জনয্ িবশ্বােসর েয দ্বার উনু্মক্ত কের িদেয়িছেলন, েস সব কথা তঁােদর
জানােলন৷ 28 পের তঁারা অনুগামীেদর সেঙ্গ েসখােন দীঘর্ সময় থাকেলন৷

15
েজরুশােলেম সভা

1 িযহূদা েথেক কেয়কজন েলাক এেস িশক্ষা িদেত লাগল৷ তারা অইহুদী ভাইেদর িশক্ষা িদেয় বলল,
“েমািশর িবধান অনুসাের সুন্নত সংস্কার না করেল েতামরা উদ্ধার পােব না৷” 2 েপৗল ও বাণর্বা এই িশক্ষার
িবেরািধতা করেলন৷ েসই েলাকেদর সেঙ্গ েপৗল ও বাণর্বার তকর্ হল৷ িঠক হল এই তেকর্ র মীমাংসার জনয্
েপৗল, বাণর্বা ও আরও কেয়কজনেক েজরুশােলেম েপ্রিরতেদর ও প্রাচীনেদর কােছ পাঠােনা হেব৷

3 তখন মণ্ডলী তঁােদর যাওয়ার বয্বস্থা কের িদেলন৷ এই িবশ্বাসীরা যাত্রা পেথ ৈফনীিকয়া ও শমিরয়া
হেয় েগেলন ও অইহুদীরা েয খ্রীষ্ট িবশ্বাসী হেয়েছ তা জানােলন, এেত িবশ্বাসীেদর মেধয্ খুবই আনন্দ হল৷
4 েপৗল, বাণর্বা ও অনয্ানয্রা েজরুশােলেম েপৗছঁােলন৷ িবশ্বাসী মণ্ডলীর েপ্রিরতরা ও প্রাচীনরা তঁােদর স্বাগত
জানােলন৷ ঈশ্বর তােদর সেঙ্গ যা কেরেছন, েপৗল ও বাণর্বা েস সব কথা জানােলন৷ 5 িকন্তু ফরীশীেদর
মেধয্ যঁারা িবশ্বাসী হেয়েছন তােদর মেধয্ কেয়কজন উেঠ দঁািড়েয় বলেত লাগল, “অইহুদীেদর মেধয্ যঁারা
িবশ্বাসী হেয়েছ, তােদর সুন্নত করা ও েমািশর েদওয়া িবিধ-বয্বস্থা পালেন বাধয্ করা হেব৷”

6 এরপর েপ্রিরতরা ও প্রাচীনরা এই প্রেশ্নর িবষেয় আেলাচনা করার জনয্ সমেবত হেলন৷ 7 দীঘর্ক্ষণ
ধের নানা কথা কাটাকািটর পর িপতর উেঠ দঁািড়েয় তােদর বলেলন, “ভাইরা আপনারা জােনন, পূেবর্র
িদনগুিলেত ঈশ্বর আপনােদর মধয্ েথেক আমােক মেনানীত কেরিছেলন, েযন অইহুদীেদর কােছ আিম
সুসমাচার প্রচার কির৷ তারা আমার মুেখ সুসমাচার শুেন িবশ্বাস কেরিছল৷ 8 ঈশ্বর, িযিন অন্তযর্ামী িতিন
অইহুদীেদর তঁার রােজয্ গ্রহণ করেলন এবং এর সাক্ষয্স্বরূপ তােদর পিবত্র আত্মা িদেলন, েযমন আমােদর
িদেয়িছেলন৷ 9 তােদর ও আমােদর মেধয্ ঈশ্বর েকান প্রেভদ রােখন িন, বরং িবশ্বাস করেল পর ঈশ্বর
তােদর অন্তরও শুদ্ধ করেলন৷ 10 এখন এই অইহুদী ভাইেদর কঁােধ েকন আপনারা ভারী েযায়াল চািপেয়
িদেত চাইেছন? ঈশ্বরেক িক আপনারা কু্রদ্ধ করেত চান? আমরা ও আমােদর িপতৃপুরুষেদর এমন শিক্ত
িছল না েয েসই ভারী েযায়াল বহন কির৷ 11 িকন্তু আমরা িবশ্বাস কির েয এই অইহুদী িবশ্বাসীরা আমােদর
মত প্রভু যীশুর অনুগ্রেহই উদ্ধার লাভ করেব!”

12 তখন সমস্ত েলাক নীরব হেয় েগল আর বাণর্বা ও েপৗেলর মাধয্েম অইহুদীেদর মেধয্ ঈশ্বর িক িক
অেলৗিকক কাজ কেরেছন, তােদর কাছ েথেক েস সব ঘটনার কথা শুনল৷ 13 তােদর কথা বলা েশষ হেল
যােকাব বলেত শুরু করেলন, “ভাইরা, আমার কথা শুনুন৷ 14অইহুদীেদর প্রিত ঈশ্বেরর ভােলাবাসার কথা
আপনারা ভাই িশেমােনর মুেখ শুেনেছন৷ এই প্রথম যখন ঈশ্বর অইহুদীেদর গ্রহণ করেলন ও তােদর তঁার
প্রজা কের িনেলন৷ 15 ভাববাদীেদর কথাও এর সােথ েমেল েযমন শােস্ত্র েলখা আেছ:

16 �এরপর আিম িফের আসব,
আর দায়ূেদর েয ঘর েভেঙ্গ েগেছ,
তা পুনরায় গঁাথব৷

আিম তার ধ্বংসস্থান আবার েগঁেথ তুলব,
তা নতুন কের স্থাপন করব৷

17 েযন মানবজািতর বািক অংশ প্রভুর অেন্বষণ কের,
আর সমস্ত অইহুদীেদর যােদর আমার নােম আহ্বান করা হেয়েছ,

তারাও সকেল প্রভুর অেন্বষণ কের৷
ঈশ্বর একথা বেলন এবং িতিনই এসব কেরেছন৷� আেমাষ 9:11-12

18 �ঈশ্বর বহুপূেবর্ই এই িবষয়গুিল জািনেয়েছন৷�



েপ্রিরত 15:19 1596 েপ্রিরত 15:33

19 “তাই আমার িবচার হল েয অইহুদীেদর মধয্ েথেক যঁারা ঈশ্বেরর িদেক িফেরেছ আমরা তােদর কষ্ট
েদব না৷ 20 এর পিরবেতর্ আমরা তােদর পত্র িলেখ এই কথা জানােবা৷

তারা েযন প্রিতমা সংক্রান্ত েকান অশুিচ খাদয্ না খায়,
েযৗন পাপ কাযর্ েথেক িবরত থােক,
গলা িটেপ মারা েকান প্রাণীর মাংস না খায় বা রক্ত আস্বাদন না কের৷

21 তােদর এিবষেয় িনবৃত্ত হওয়া প্রেয়াজন, কারণ েসই আিদকাল েথেকই প্রিতিট শহের ইহুদীেদর সমাজ-
গৃেহ এখনও েমািশর এমন েলাক আেছ, যঁারা তােক অথর্াৎ তঁার িবিধ-বয্বস্থার কথা প্রচার কের৷ তাছাড়া
প্রিত িবশ্রামবাের ইহুদীেদর সমাজ-গৃেহ েমািশর িবিধ-বয্বস্থা পাঠ করা হয়৷”

অইহুদী িবশ্বাসীেদর উেদ্দেশয্ পত্র
22তখন েপ্রিরতরা ও প্রাচীনরা মণ্ডলীর িবশ্বাসীবেগর্র সেঙ্গ একেযােগ তঁােদর মধয্ েথেক কেয়কজনেক

মেনানীত কের েপৗল ও বাণর্বার সেঙ্গ আিন্তয়িখয়ায় পাঠাবার িবষেয় িঠক করেলন৷ তঁারা িযহূদা (বাণর্বা)
ও সীলেক মেনানীত করেলন, এরা ভাইেদর মেধয্ েনতৃস্থানীয় িছেলন৷

23 তঁােদর সেঙ্গ তঁারা এইরকম এক পত্র িলেখ পাঠােলন:

আিন্তয়িখয়ায়, সুিরয়া ও িকিলিকয়ার অইহুদী সমিবশ্বাসী ভাইেদর কােছ
েপ্রিরতেদর ও মণ্ডলীর প্রাচীনেদর শুেভচ্ছা৷

িপ্রয় ভাইরা,
24 আমরা শুনেত েপেয়িছ েয আমােদর িনেদর্ শ ছাড়াই এমন কেয়কজন েলাক এখান েথেক িগেয়

নানা কথা বেল েতামােদর মনঅিস্থর কের তুেলেছ ও েতামােদর নানা সমসয্ার মেধয্ েফেলেছ! 25আমরা
সকেল একমত হেয়িছ েয কেয়কজনেক মেনানীত কের আমােদর িপ্রয় ভাই বাণর্বা ও েপৗেলর সেঙ্গ
েতামােদর কােছ পাঠান৷ 26 এই েলােকরা আমােদর প্রভু, যীশু খ্রীেষ্টর নােম িনেজেদর জীবন উৎসগর্
কেরেছন৷ 27 তাই এঁেদর সেঙ্গ আমরা িযহূদা ও শীলেক পাঠািচ্ছ, এঁরা েতামােদর একই কথা বলেবন৷
28কারণ পিবত্রআত্মার কােছ এবংআমােদর কােছও এটাই ভাল মেন হল েয এই প্রেয়াজনীয় িবষয়গুিল
ছাড়া অিতিরক্ত েকান িকছুই েতামােদর ওপর ভারস্বরূপ চািপেয় েদব না৷

29 েতামরা প্রিতমার সামেন উৎসগর্ করা েকান খাদয্বস্তু খােব না,
রক্ত এবং গলা িটেপ মারা েকান প্রাণীর মাংস খােব না,
আর েযৗন পাপ কমর্ েথেক দূের থাকেব৷

েতামরা যিদ িনেজেদর এর েথেক দূের রাখ তাহেল েতামােদর মঙ্গল হেব৷

েতামােদর সকেলর জনয্ আমােদর শুেভচ্ছা রইল৷

30 তাই েপৗল, বাণর্বা, িযহূদা ও সীল েজরুশােলম েথেক রওনা হেয় আিন্তয়িখয়ায় এেলন৷ তঁারা
েলাকেদর সমেবত কের েসই িচিঠিট িদেলন৷ 31 িচিঠিট পড়ার পর তঁারা সবাই েসই উৎসােহাদ্দীপক িচিঠর
জনয্ আনন্দ করেত থাকেলন৷ 32 িযহূদা ও সীল উভেয় ভাববাদী হওয়ােত ভাইেদর সেঙ্গ অেনকক্ষণ ধের
কথা বেল তােদর উৎসাহ িদেলন ও শিক্ত েজাগােলন৷ 33 িযহূদা ও সীল িকছুিদন েসখােন থাকার পর যঁারা
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তঁােদর পািঠেয়িছেলন, তঁােদর কােছ অথর্াৎ েজরুশােলেম িফের যাবার জনয্ ভাইেদর কাছ েথেক শািন্তেত
িবদায় েপেলন৷ 34 *

35 িকন্তু েপৗল ও বাণর্বা আিন্তয়িখয়ােত িকছু সময় কাটােলন৷ তঁারা অনয্ানয্ আেরা অেনেকর সেঙ্গ প্রভুর
বাতর্ া িশক্ষা িদেতন ও সুসমাচার প্রচার করেতন৷

েপৗল ও বাণর্বা আলাদা হেলন
36 িকছু সময় পর েপৗল বাণর্বােক বলেলন, “চল আমরা িফের যাই, প্রিতিট শহের েযখােন আমরা প্রভুর

বাতর্ া প্রচার কেরিছলাম, েসইসব জায়গায় িগেয় েদিখ ভাইরা েকমন আেছ৷”
37 বাণর্বা চাইেলন েযন েযাহন অথর্াৎ মাকর্ ও তঁােদর সেঙ্গ যান৷ 38 িকন্তু েপৗল ভাবেলন, একবার েয

পামু্ফিলয়ােত তঁােদর েছেড় চেল িগেয়িছল, তােক সেঙ্গ না েনওয়াই ভাল৷ 39 এর ফেল তঁােদব মেধয্
মতিবেরাধ েদখা িদল৷ েশষ পযর্ন্ত তঁারা পরস্পরআলাদা হেয় েগেলন৷ বাণর্বা মাকর্ েক সেঙ্গ িনেয় জাহােজ
কের কুেপ্রর িদেক রওনা িদেলন৷

40 েপৗল সীলেক সেঙ্গ িনেলন৷ ভাইরা আিন্তয়িখয়ােত প্রভুর েসবার ভার েপৗলেক িদেলন৷ 41 েপৗল
এবং সীল সুিরয়া ও িকিলিকয়ার মধয্ িদেয় েযেত েযেত িবিভন্ন মণ্ডলীেক আরও সুদৃঢ় করেলন৷

16
েপৗল ও সীেলর সেঙ্গ তীমিথয়র যাত্রা

1 েপৗল দবীর্ ও লুস্ত্রার শহের েগেলন; েসখােন তীমিথয় নােম একজন খ্রীষ্টানুসারী িছেলন৷ তীমিথয়র মা
িছেলন ইহুদী খ্রীষ্টীয়ান, তঁার বাবা িছেলন গ্রীক৷ 2 লুস্ত্রা ও ইকনীেয়র সকল ভাইরা তীমিথয়েক শ্রদ্ধা করত
ও তঁার িবষেয় সুখয্ািত করত৷ 3 েপৗল চাইেলন সুসমাচার প্রচােরর জনয্ েযন তীমিথয় তঁার সেঙ্গ যান৷ তাই
িতিন ঐসব জায়গায় ইহুদীেদর সন্তুষ্ট করেত তীমিথয়েক সুন্নত করােলন, কারণ তঁার বাবা েয গ্রীক একথা
সকেল জানত৷

4 পের েপৗল ও তঁার সঙ্গীরা িবিভন্ন শহেরর মধয্ িদেয় েযেত েযেত, েসখানকার িবশ্বাসী ভাইেদর কােছ
েজরুশােলেমর েপ্রিরতেদর ও প্রাচীনেদর িনধর্ািরত িনেদর্ শ জানােলন৷ 5 এইভােব মণ্ডলীগুিল িবশ্বােস দৃঢ়
হেত থাকল ও প্রিতিদন সংখয্ায় বৃিদ্ধ েপেত থাকল৷

এিশয়ার বাইের েপৗলেক আহ্বান
6 েপৗল ও তঁার সঙ্গীরা ফরুিগয়া ও গালািতয়ায় েগেলন, কারণ এিশয়ায় সুসমাচার প্রচার করার িবষেয়

পিবত্র আত্মা তঁােদর অনুমিত িদেলন না৷ 7 তঁারা মুিশয়ার সীমােন্ত এেলন এবং িবথুিনয়ায় েযেত েচষ্টা
করেলন, িকন্তু যীশুর আত্মা তােদর েসখােনও েযেত িদেলন না৷ 8 তাই তঁারা মুিশয়ার মধয্ িদেয় েত্রায়ােত
িগেয় েপৗছঁােলন৷

9 েসই রােত্র েপৗল এক দশর্ন েপেলন; িতিন েদখেলন একজন মািকদিনয়ান েলাক দঁািড়েয় অনুনয় কের
বলেছ, “মািকদিনয়ায় আসুন! আমােদর সাহাযয্ করুন৷” 10 েপৗেলর এই দশর্ন পাওয়ার পর আমরা সেঙ্গ
সেঙ্গ মািকদিনয়ায় যাওয়ার িস্থর করলাম, আমরা বুঝেত পারলাম েয েসখােন সুসমাচার প্রচার করার জনয্
ঈশ্বর আমােদর ডাকেছন৷

লুিদয়ার মন পিরবতর্ ন
11 আমরা েত্রায়া েছেড় জলপেথ েসাজা সামথ্রাকীেতর িদেক রওনা িদলাম, আর পরিদন িনয়াপিলেত

েপৗছঁালাম৷ 12 েসখান েথেক আমরা িফিলপীেত েগলাম৷ িফিলপী হল মািকদিনয়ার এ অংেশর এক
উেল্লখেযাগয্ শহর, এক েরামান উপিনেবশ৷ আমরা েসখােন িকছুিদন থাকলাম৷

13 িবশ্রামবাের আমরা শহেরর ফটেকর বাইের নদীর ধাের েগলাম, মেন করলাম েসখােন িনশ্চয়ই
েকান প্রাথর্নার জায়গা আেছ৷ আর েসখােন েয সব স্ত্রীেলাক সমেবত হেয়িছেলন, আমরা তােদর সেঙ্গ
কথা বলেত শুরু করলাম৷ 14 েসখােন লুিদয়া নােম এক মিহলা িছেলন, তঁার েবগুেন রেঙর কাপেড়র
* 15:34: েকান েকান গ্রীক প্রিতিলিপেত পদ 34 যুক্ত করা হেয়েছ: “িকন্তু সীল েসখােন থাকেবন বেল িস্থর কেরিছেলন৷”
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বয্বসা িছল৷ থুয়াতীরা শহর েথেক আগত এই মিহলা সতয্ ঈশ্বেরর উপাসনা করেতন৷ িতিন আমােদর কথা
শুনিছেলন, আর ঈশ্বর তঁার হৃদয় খুেল িদেল িতিন েপৗেলর কথা মন িদেয় শুেন িবশ্বাস করেলন৷ 15 িতিন
ও তঁার পিরবােরর সকেল বাপ্তাইজ হেল পর, িতিন অনুেরােধর সুের আমােদর বলেলন, “আপনারা যিদ
আমােক প্রভুর প্রকৃত িবশ্বাসী মেন কের থােকন, তেব আমার বািড়েত এেস থাকুন৷” আর তঁার বািড়েত
থাকবার জনয্ আমােদর অেনক পীড়াপীিড় করেলন৷

কারাগাের েপৗল ও সীল
16 একিদন আমরা যখন প্রাথর্না করার জনয্ যািচ্ছলাম, তখন একজন ক্রীতদাসী আমােদর সামেন এল৷

তার উপর এমন এক িবেশষ মন্দআত্মা ভর কের িছল যার প্রভােব েস মানুেষর ভিবষয্ৎ বেল িদেত পারত৷
এই কের েস তার মিনবেদব েবশ েরাজগােরর রাস্তা কের িদেয়িছল৷ 17 েস আমােদর ও েপৗেলর িপছু
ধরল আর িচৎকার কের বলেত লাগল, “এই েলাকরা পরাৎ পর ঈশ্বেরর দাস৷ তঁারা বেলন িকভােব েতামরা
উদ্ধার েপেত পােরা৷” 18 এভােব েস অেনকিদন ধের বলেত লাগল৷ েশেষ েপৗল এেত িবরক্ত হেয় ঘুের
দঁািড়েয় েসই আত্মােক বলেলন, “যীশু খ্রীেষ্টর নােম আিম েতােকআেদশ করিছ েয তুই এর েথেক েবিরেয়
যা৷” তােত েসই মন্দ আত্মা সেঙ্গ সেঙ্গ বার হেয় েগল৷

19 েসই ক্রীতদাসীর মিনবরা তা েদখল, আর েসই ক্রীতদাসীেক কােজ লািগেয় তােদর অথর্ উপাজর্ েনর
পথ বন্ধ হল বুঝেত েপের তারা েপৗল ও সীলেক ধের টানেত টানেত বাজাের কতৃ্তর্ পেক্ষর কােছ িনেয় েগল৷
20 তারা নগেরর কতৃ্তর্ পেক্ষর সামেন েপৗল ও সীলেক িনেয় এেস বলল, “এরা ইহুদী, আর এরা আমােদর
শহের গণ্ডেগােলর সৃষ্টি করেছ! 21এরা এমন সব রীিত নীিত পালেনর কথা বলেছ যা পালন করা আমােদর
পেক্ষ নীিতিবরুদ্ধ কাজ, কারণ আমরা েরামান নাগিরক৷ আমরা ঐসব পালন করেত পাির না৷”

22 তখন েসই জনতা তঁােদর ওপর মারমুখী হেয় উঠল৷ নগররক্ষকগণ েপৗল ও সীেলর েপাশাক িঁছেড়
েফেল তঁােদর েবত মারার জনয্ হুকুম িদেলন৷ 23 েপৗল ও সীলেক জনতা খুব মারেধার করার পর েনতারা
তঁােদর কারাগাের পুের িদল এবং কারারক্ষকেক কড়া পাহারা িদেত বলল৷ 24কারারক্ষক এই িনেদর্ শ েপেয়
েপৗল ও সীলেক কারাগােরর েভতেরর কেক্ষ িনেয় িগেয় েদওয়ােল বসােনা কােঠর েবিড়গুিলর মেধয্
তঁােদর পা আটেক িদল৷

25 মাঝরােত েপৗল ও সীল ঈশ্বেরর স্তবগান ও প্রাথর্না করিছেলন, অনয্ বন্দীরা তা শুনিছল৷ 26 হঠাৎ 
প্রচণ্ড ভূিমকেম্পকারাগােরর িভত েকঁেপ উঠলআর সেঙ্গ সেঙ্গ কারাগােরর সব দরজা খুেল েগল, বন্দীেদর
েশকল খেস পড়ল৷ 27 কারারক্ষক েজেগ উেঠ যখন েদখেলন েয কারাগােরর সব দরজা েখালা তখন
িতিন েকাষ েথেক তঁার তরবাির বার কের আত্মহতয্া করেত চাইেলন, কারণ িতিন ভাবেলন বন্দীরা সব
পািলেয়েছ৷ 28 িকন্তু েপৗল িচৎকার কের বেল উঠেলন, “িনেজর ক্ষিত করেবন না! আমরা সকেলই
এখােন আিছ!”

29 তখন কারারক্ষক কাউেক আেলা আনেত বেল েভতের েদৗেড় েগেলন, আর ভেয় কঁাপেত কঁাপেত
েপৗল ও সীেলর সামেন উপুড় হেয় পড়েলন৷ 30 পের তঁােদর বাইের িনেয় এেস বলেলন, “মহাশয়রা,
উদ্ধার েপেত হেল আমায় িক করেত হেব?”

31 তঁারা বলেলন, “প্রভু যীশুর ওপর িবশ্বাস করুন, তাহেল আপিন ও আপনার গৃেহর সকেলই উদ্ধার
লাভ করেবন৷” 32এরপর তঁারা েসই কারারক্ষক ও তঁার বািড়র েলােকর কােছ প্রভুর বাতর্ া প্রচার করেলন৷
33 েবশ রাত হেয় িগেয়িছল িকন্তু কারারক্ষক েসই রােতই েপৗল ঔ সীেলর সমস্ত ক্ষত ধুেয় িদেলন এবং
সপিরবাের বািপ্তস্ম গ্রহণ করেলন৷ 34এরপর কারারক্ষক েপৗল ও সীলেক িনেজর গৃেহ িনেয় িগেয় তঁােদর
আহােরর বয্বস্থা করেলন৷ ঈশ্বের িবশ্বাসী হওয়ায় িতিন ও তঁার পিরবােরর সকেল খুব আনিন্দত হেলন৷

35 পরিদন সকাল হেল শাসকগণ রক্ষীবািহনীেদর িদেয় কারারক্ষকেক বেল পাঠােলন, “ঐ েলাকেদর
েছেড় দাও!”

36 তখন কারারক্ষক েসকথা েপৗলেক জানােলন, “নগর অধয্ক্ষরা আপনােদর েছেড় েদবার জনয্ বেল
পািঠেয়েছন, তাই এখন আপনারা িনির্বেঘ্ন এখান েথেক চেল যান৷”

37 িকন্তু েপৗল তােদর বলেলন, “আমরা েরামান নাগিরক হওয়া সেত্ত্বও তঁারা আমােদর িবচার না কেরই
সকেলর সামেন েবত েমেরেছন৷ েশেষ আমােদর কারাগাের বন্দী কেরিছেলন৷ এখন তঁারা চুিপ-চুিপ
আমােদর েছেড় িদেত চাইেছন? এ হেত পাের না! িকন্তু তঁােদর এখােন আসেত হেব আর এেস আমােদর
কারাগােরর বাইের িনেয় েযেত হেব৷”
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38 েসই রক্ষীবািহনীর েলাকরা িবচারকেদর জানাল েয েপৗল ও সীল েরামান নাগিরক, তখন তারা ভয়
েপেয় েগল৷ 39তাই তঁারা এেস ক্ষমা চাইেলন, আর তঁােদর কারাগােরর বাইের িনেয় িগেয় েসই শহর েছেড়
চেল যাবার জনয্ অনুেরাধ করেলন৷ 40 েপৗল ও সীল কারাগার েথেক বাইের এেস লুিদয়ার বািড় েগেলন৷
েসখােন িবশ্বাসীেদর সেঙ্গ েদখা হেল তােদর সকলেক উৎসাহ িদেলন৷ এরপর েপৗল ও সীল শহর েছেড়
চেল েগেলন৷

17
েপৗল ও সীল িথষলনীকীেত

1এরপর তারা আিম্ফপিল ও অপেল্লািনয়ার েভতর িদেয় িথসলনীকীেত এেলন৷ এখােন ইহুদীেদর একিট
সমাজ-গৃহ িছল৷ 2 েপৗল তঁার রীিত অনুযায়ী ইহুদীেদর েদখার জনয্ একিট সমাজ-গৃেহ েগেলন৷ িতনিট
িবশ্রামবাের িতিন তােদর সেঙ্গ শাস্ত্র িনেয় আেলাচনা করেলন৷ 3 ইহুদীেদর কােছ শাস্ত্র বয্াখয্া কের বুিঝেয়
িদেলন েয খ্রীেষ্টর দুঃখেভাগ করা ও মৃতুয্ েথেক পুনরুত্থােনর প্রেয়াজন িছল৷ েপৗল বলেলন, “এই েয
যীশুেক আিম েতামােদর কােছ প্রচার করিছ, ইিনই খ্রীষ্ট৷” 4 তােদর মেধয্ েকউ েকউ এেত সম্মিত জানাল
এবং েপৗল ও সীেলর সেঙ্গ েযাগ িদল৷ এেদর মেধয্ অেনক ঈশ্বরভক্ত গ্রীক িছল যারা সতয্ ঈশ্বেরর উপাসনা
করত, ও িকছু গনয্-মানয্ মিহলাও িছেলন৷

5 িকন্তু ইহুদীেদর মেন ঈষর্া জাগল৷ তারা িকছু দুষ্ট প্রকৃিতর েলাকেক বাজার েথেক েজাগাড় করল আর
এইভােব একটা দল ৈতরী কের শহের গণ্ডেগাল বািধেয় িদল৷ তারা েলাকসমেক্ষ েপৗল ও সীলেক দঁাড়
করােনার জনয্ যােসােনর বািড়েত চড়াও হেয় েসখােন তঁােদর খঁুজেত লাগল৷ 6 িকন্তু েসখােন তঁােদর না
েপেয় তারা যােসান ও অনয্ কেয়কজন ভাইেক ধের টানেত টানেত শহেরর শাসনকতর্ ােদর কােছ িনেয়
েগল৷ তারপর তারা িচৎকার কের বলল, “এই েয েলাকরা সারা জগেত েগালমাল পািকেয় েবড়ােচ্ছ,
এরা এখন এখােন এেসেছ! 7 আর যােসান িকনা তােদর িনেজর বািড়েত আশ্রয় িদেয়েছ? এরা সকেল
ৈকসেরর আইেনর িবেরািধতা কের৷ এরা বেল েবড়ােচ্ছ েয যীশু বেল আর একজন রাজা আেছ৷”

8এই কথা শুেন সমেবত জনতা ও কতৃ্তর্ পক্ষ উিদ্বগ্ন হল৷ 9তারা যােসান ও বাকী আর সকেলর জিরমানা
িনেয় তােদর েছেড় িদল৷

িবরয়ােত েপৗল এবং সীল
10 েসই রােতই ভাইরা েপৗল ও সীলেক িবরয়ােত পািঠেয় িদল৷ েসখােন েপৗেঁছ তঁারা ইহুদীেদর সমাজ-

গৃেহ েগেলন৷ 11 িথষলনীকীয়র েলাকেদর েথেক এই েলাকরা আেরা উদার মেনাভাবাপন্ন িছল৷ এরা
আগ্রেহর সেঙ্গ ঈশ্বেরর বাকয্ শুনল৷ েপৗল ও সীেলর বক্তেবয্র িবষয় সতয্ িকনা তা িমিলেয় েদখার জনয্
তারা প্রিতিদন শােস্ত্রর মেধয্ অনুসন্ধান করেত লাগল৷ 12 এর ফেল ইহুদীেদর মেধয্ অেনেক িবশ্বাস করল,
এেদর মেধয্ কেয়কজন সম্ভ্রান্ত গ্রীক মিহলা ও বহু পুরুষও িছেলন৷

13 িথষলনীকীয় ইহুদীরা যখন শুনেত েপল েয েপৗল িবরয়ােত ঈশ্বেরর বাকয্ প্রচার করেছন, তখন তারা
েসখােন এেস েলাকেদর েক্ষিপেয় তুলল৷ 14তখন েসখানকার ভাইরা তাড়াতািড় কের েপৗলেক সমুদ্রতীের
পািঠেয় িদেলন, িকন্তু সীল ও তীমিথয় িবরয়ােত রেয় েগেলন৷ 15 েপৗলেক সেঙ্গ িনেয় যঁারা িগেয়িছেলন
তঁারা আথীনী পযর্ন্ত েগেলন৷ সীল ও তীমিথয়র উেদ্দেশয্ এক বাতর্ া িনেয় ভাইরা িবরয়ােত িফের এেলন৷
বাতর্ ােত বলা িছল, “যত শীঘ্র সম্ভব েতামরা আমার কােছ চেল এস৷”

আথীনীেত েপৗল
16তীমথীয় ও সীেলর জনয্ েপৗল যখনআথীনীেত অেপক্ষা করিছেলন, তখন েসই শহেরর সব জায়গায়

নানা েদব-েদবীর মূির্ত েদেখ অন্তরআত্মায় িতিন খুবই বয্িথত হেয় উঠেলন৷ 17তাই িতিন সমাজ-গৃেহ িগেয়
ইহুদী ও ভক্ত গ্রীকেদর সেঙ্গ ও হােট বাজাের েলাকেদর কােছ প্রিতিদন ধমর্ােলাচনা করেত লাগেলন৷
18 ইিপকূেরর ও েস্তািয়কীর দাশর্িনক সম্প্রদােয়র মেধয্ কেয়কজন তঁার সেঙ্গ তকর্ িবতকর্ করেত লাগল৷
েকউ েকউ বলল, “এই সবজান্তা িক বলেত চায়?” আবার েকউ েকউ বলল, “এ েদখিছ িবেদশী

েদবতােদর িবষেয় প্রচার করেছ৷” কারণ েপৗল সুসমাচার এবং যীশু ও তঁার পুনরুত্থােনর িবষয় বলিছেলন৷
19 তারা েপৗলেক আেরয়পােগর সভায় িনেয় িগেয় বলল, “আপিন এই েয নতুন িবষয় িশক্ষা িদেচ্ছন,

এটা িক? আমরা িক তা জানেত পাির? 20 আপিন িকছু অদু্ভত কথা েশানােচ্ছন, তাই আমােদর জানেত
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ইচ্ছা হয়, এসেবর অথর্ িক?” 21আথীনীয় েলােকরা ও েসখােন বসবাসকারী িবেদশীরা সব সময় েকবল
িনতয্-নতুন িবষয় িনেয় আেলাচনা কের সময় কাটাত৷

22তখন েপৗলআেরয়পােগর সভার সামেন দঁািড়েয় বলেত থাকেলন, “েহআথীনীয় েলােকরা, আপনারা
েদখিছ সমস্ত বয্াপােরই খুব ধমর্প্রবণ৷ 23 কারণ আিম েবড়ােত েবড়ােত আপনারা যােদর উপাসনা কেরন
েসগুিল লক্ষয্ করেত করেত একটা েবদী েদখলাম, যার গােয় েলখা আেছ, �অজানা েদবতার উেদ্দেশয্!�
তাই েয অজানা েদবতার উপাসনা আপনারা করেছন তঁােকই আিম আপনােদর কােছ উপিস্থত করিছ৷

24 “ঈশ্বর, িযিন এই জগত ও তার মেধয্কার সমস্ত িকছুর িনমর্াণকতর্ া, িতিনই স্বগর্ ও পৃিথবীর প্রভু, িতিন
মানুেষর হােত ৈতরী মিন্দের বাস কেরন না৷ 25 মানুেষর হােতর েসবা কােযর্র প্রেয়াজন তঁার েনই৷ তঁার েতা
েকান িকছুরই অভাব েনই৷ িতিনই সকলেক জীবন, শ্বাস ও যা িকছু প্রেয়াজন তা িদেচ্ছন৷ 26শুরুেত ঈশ্বর
একিট মানুষেক সৃষ্টি কের েসই একজন মানুষ েথেকই মানবজািতর সৃষ্টি কেরেছন, আর েগাটা পৃিথবীটা
তােদর বসবােসর জনয্ িদেয়েছন৷ িতিন িনধর্ারণ কের েরেখেছন েকাথায় ও কখন তারা থাকেব৷

27 “ঈশ্বর েচেয়িছেলন েযন মানুষ তঁার অেন্বষণ কের৷ তঁার েখঁাজ করেত করেত তারা েযন েশষ পযর্ন্ত
তঁার নাগাল পায়৷ অথচ িতিন আমােদর কােরা কাছ েথেক েতা দূের নন, 28 �কারণ তঁার সত্ত্বােতই আমােদর
জীবন, গিত ও সত্ত্বা৷�আবারআপনােদর েকান েকান কিবও একথা বেলেছন: �কারণআমরা তঁার সন্তান৷�

29 “তাহেল আমরা যখন ঈশ্বেরর সন্তান, তখন ঈশ্বরেক মানুেষর িশল্পকলা বা কল্পনা অনুসাের েসানা,
রূেপা বা পাথেরর ৈতরী েকান মূির্তর সেঙ্গ তুলনা করা আমােদর উিচত নয়৷ 30 মানুেষর এই অজ্ঞতার
সময়েক ঈশ্বর ক্ষমার েচােখ েদেখেছন, িকন্তু এখন সব জায়গায় সকল মানুষেক িতিন এর জনয্ মন-
েফরােত বলেছন৷ 31কারণ িতিন একিট িদন িস্থর কেরেছন, েয িদেন িতিন তঁার িনরূিপত একজনেক িদেয়
সারা জগত সংসােরর িবচার করেবন৷ এই িবষেয় সকেল েযন িবশ্বাস করেত পাের এমন প্রমাণও িতিন
িদেয়েছন: এই প্রমাণস্বরূপ িতিন মৃতেদর মধয্ েথেক তঁােক পুনরিত্থত কেরেছন!”

32 মৃতুয্ েথেক পুনরুত্থােনর কথা শুেন তােদর মেধয্ কেয়কজন উপহাস করেত লাগল, িকন্তু অনয্রা
বলল, “আমরা এ িবষেয় আর একিদন আপনার কাছ েথেক শুনব!” 33 এরপর েপৗল তােদর কাছ েথেক
চেল েগেলন৷ 34তােদর মেধয্ কেয়কজন িবশ্বাস করলও েপৗেলর সঙ্গ িনল৷ এেদর মেধয্আেরয়পাগীেয়র*
সভয্ িদয়নুিষয়, দামারী নােম এক মিহলা ও আেরা কেয়কজন িছেলন৷

18
কিরেন্থ েপৗল

1 এরপর েপৗল আথীনী েছেড় কিরেন্থ এেলন৷ 2 েসখােন আিক্কলা নােম এক ইহুদীর সেঙ্গ তঁার পিরচয়
হয়, িতিন িছেলন পন্ত েদেশর েলাক৷ সম্প্রিত িতিন তঁার স্ত্রী িপ্রিষ্কল্লােক িনেয় ইতালী েথেক এেসিছেলন,
কারণ েক্লৗিদয় সমস্ত ইহুদীেদর েরাম েছেড় যাবার িনেদর্ শ িদেয়িছেলন৷ েপৗল তঁােদর সেঙ্গ েদখা করেত
েগেলন৷ 3 তঁারা তঁাবু িনমর্াণ করেতন েযমন েপৗলও করেতন৷ এইজনয্ িতিন তঁােদর সেঙ্গ কাজ করেত
লাগেলন৷

4 প্রিত িবশ্রামবাের েপৗল সমাজ-গৃেহ ইহুদী ও গ্রীকেদর সেঙ্গ কথা বলেতন৷ েপৗল েচষ্টা করেতন েযন
এইসব েলাকরা যীশুেত িবশ্বাসী হয়৷ 5 সীল ও তীমিথয় যখন মািকদিনয়া েথেক কিরেন্থ এেলন, তখন
েপৗল সুসমাচার প্রচােরর জনয্ তঁার সমস্ত সময় িদেলন৷ যীশুই েয ঈশ্বেরর খ্রীষ্ট এই প্রমাণ িতিন ইহুদীেদর
িদিচ্ছেলন৷ 6 িকন্তু ইহুদীরা েপৗেলর িশক্ষার িবেরািধতা কের তঁােক গালাগাল িদেত লাগল৷ তখন িতিন তঁার
েপাশােকর ধুেলা েঝেড় তােদর বলেলন, “েতামােদর যিদ উদ্ধার না হয় তার জনয্ েতামরা দায়ী৷ আিম
দায়মুক্ত! এরপর আিম অইহুদীেদর কােছ যাব!”

7 েপৗল েসখান েথেক চেল িগেয় সমাজ-গৃেহর পােশ িতিতয় যুষ্ট নােম এক ঈশ্বরভক্ত অইহুদীর বািড়েত
উঠেলন; ইিন সতয্ ঈশ্বেরর উপাসনা করেতন৷ 8সমাজ-গৃেহর পিরচালক ক্রীষ্প ও তঁার পিরবােরর সকেল
প্রভু যীশুেত িবশ্বাসী হল৷ কিরেন্থর আেরা অেনেক েপৗেলর কথা শুনল, িবশ্বাস করল ও বািপ্তস্ম িনল৷

* 17:34: আেরয়পাগীয় আথীনীর একজন গুরুত্বপূণর্ েনতা৷ তঁারা িঠক িবচারেকর মেতা িছেলন৷
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9এক রােত এক দশর্েন প্রভু েপৗলেক বলেলন, “ভয় েপেযা না! িকন্তু কথা বেল যাও, চুপ কের েথেকা
না! 10আিম েতামার সেঙ্গ আিছ; েকউ েতামার ক্ষিত করেত পারেব না, কারণ এই শহের আমার েলাকরা
আেছ৷” 11 তাই েপৗল েসখােন েথেক েদড় বছর ধের তােদর ঈশ্বেরর বাণী িশক্ষা িদেলন৷

েপৗলেক গািল্লেয়ার সামেন আনা হল
12 গািল্লেযা যখন আখায়ার রাজয্পাল িছেলন, তখন ইহুদীেদর িকছু েলাক েজাট পািকেয় েপৗেলর

িবরুেদ্ধ দঁাড়াল৷ তারা েপৗলেক িবচারালেয় িনেয় হািজর করল৷ 13 এই ইহুদীরা গািল্লেযােক বলল, “এই
েলাকিট আমােদর িবিধ-বয্বস্থার িবরুেদ্ধ অনয্ এক পদ্ধিতেত ঈশ্বেরর উপাসনা করেত িশক্ষা িদেচ্ছ!”

14 েপৗল েসই সময় যখন িকছু বলেত যােচ্ছন, তখন গািল্লেযা ইহুদীেদর উেদ্দেশয্ বলেলন, “েহ ইহুদীরা
েশান! এ যিদ েকান অপরাধ বা মারাত্মক রকম অনয্ায় েকান কাজ করত তেব েতামােদর কথা েশানা আমার
পেক্ষ যুিক্তযুক্ত হত৷ 15 িকন্তু েতামরা যখন েকান বয্িক্তর নাম, তার বাণী বা েতামােদর িবিধ-বয্বস্থার িবষেয়
িবচােরর প্রশ্ন তুলছ, তখন েতামরাই এর িবচার কর, আিম ওসব িবষেয়র িবচারকতর্ া হেত চাই না!” 16 এই
বেল িতিন তােদর সকলেক িবচারালয় েথেক েযেত বলেলন৷

17তখন তারা সমাজ-গৃেহ পিরচালক েসািস্থনীেক ধের িবচারালেয়র সামেন প্রচণ্ড মারল; িকন্তু গািল্লেযা
েস িবষেয় ভ্রুেক্ষপ করেলন না৷

েপৗেলর আিন্তয়িখয়ায় প্রতয্াবতর্ ন
18 েপৗল েসই শহের আেরা িকছুিদন থাকার পর ভাইেদর কাছ েথেক িবদায় িনেয় সমুদ্র পেথ সুিরয়ার

িদেক রওনা িদেলন৷ তঁার সেঙ্গ আিক্কলা ও িপ্রিষ্কল্লাও িছল৷ এক মানত পুরণ করেত েপৗল িকংিক্রয়ােত
এেস মাথা কািমেয় েফলেলন৷ 19 েসখান েথেক তঁারা ইিফেষ েপৗছঁােলন৷ িপ্রিষ্কল্লা ও আিক্কলােক েসখােন
েরেখ েপৗল সমাজ-গৃেহ েগেলন আর ইহুদীেদর সেঙ্গ শাস্ত্র আেলাচনা করেত লাগেলন৷ 20 তারা েসখােন
তঁােক আেরা িকছুিদন থাকার জনয্ অনুেরাধ করল বেট িকন্তু িতিন তােত রাজী হেলন না৷ 21 েসখান েথেক
যাবার সময় িতিন তােদর বলেলন, “ঈশ্বেরর ইচ্ছা হেল আিম আবার েতামােদর কােছ আসব৷” এরপর
িতিন ইিফষ েথেক সমুদ্র যাত্রা করেলন৷

22 িতিন ৈকসিরয়া শহের েপৗছঁেলন৷ এরপর েজরুশােলেম সকেলর সেঙ্গ সাক্ষাৎ কের শুেভচ্ছা
জানাবার পর েপৗল েসখান েথেকআিন্তয়িখয়া শহের েগেলন৷ 23আিন্তয়িখয়ায় েপৗল িকছু সময় থাকেলন৷
তারপর আিন্তয়িখয়া েছেড় গালািতয়া ও ফরুিগয়া অঞ্চেলর িবিভন্ন শহের ভ্রমণ কের েসইসব স্থােনর
অনুগামীেদর নতুন শিক্ত জািগেয় তুলেলন৷

ইিফেষ ও আখায়ােত আপেল্লা
24আপেল্লা নােম একজন ইহুদী ইিফেষ এেলন, ইিন আেলকসান্দ্রীয় নগের জেন্মিছেলন৷ িতিন িশিক্ষত

মানুষ িছেলন এবং শাস্ত্র খুব ভাল কের জানেতন৷ 25 আপেল্লা প্রভুর পেথর িবষেয় িশক্ষা েপেয়িছেলন৷
িতিন আত্মার আেবেগ কথা বলেতন এবং যীশুর িবষেয় িনভুর্ লভােব িশক্ষা িদেতন, িকন্তু িতিন েকবল
েযাহেনর বািপ্তেস্মর িবষেয়ই জানেতন৷ 26আপেল্লা যখন সমাজ-গৃেহ িনভীর্কভােব প্রচার করিছেলন, েসই
সময় িপ্রিষ্কল্লা ও আিক্কলা তঁার কথা শুেন তঁােক একােন্ত েডেক িনেয় িগেয় ঈশ্বেরর পেথর িবষেয় আেরা
িনখঁুতভােব বুিঝেয় িদেলন৷

27আপেল্লাআখায়ােত েযেত চাইেল খ্রীষ্ট িবশ্বাসী ভাইরা তঁােক েস িবষেয় উৎসাহ িদেলন৷ তঁারা আখায়ার
খ্রীষ্ট িবশ্বাসীেদর িচিঠ িলেখ িদেলন েযন তঁারা আপেল্লােক সাদের গ্রহণ কেরন৷ িতিন েসখােন েপৗছঁােল
যঁারা অনুগ্রেহর মাধয্েম িবশ্বাসী হেয়িছল, আপেল্লা তােদর অেনকেক সাহাযয্ করেলন৷ 28 িতিন প্রকাশয্
িবতকর্ সভায় দৃঢ়তার সেঙ্গ ইহুদীেদর হািরেয় িদেলন এবং শাস্ত্র েথেক প্রমাণ করেলন েয, যীশুই হেলন
েসই খ্রীষ্ট৷

19
েপৗল ইিফেষ
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1 আপেল্লা যখন কিরেন্থ িছেলন তখন েপৗল েসই অঞ্চেলর মধয্ িদেয় েযেত েযেত ইিফেষ এেস
েপৗছঁেলন৷ েসখােন িতিন েযাহন বাপ্তাইজেকর কেয়কজন অনুগামীর েদখা েপেলন৷ 2 িতিন তােদর
বলেলন, “েতামরা যখন িবশ্বাসী হও, তখন িক পিবত্র আত্মা েপেয়িছেল?”
তারা তঁােক বলল, “কই? পিবত্র আত্মা বেল েয িকছু আেছ এমন কথা েতা আমরা কখনও শুিন িন!”
3 িতিন তােদর বলেলন, “তেব েতামােদর িক ধরেণর বািপ্তস্ম হেয়িছল?”
তারা বলল, “েযাহন েয ধরেণর বািপ্তস্ম িদেতন৷”
4 েপৗল বলেলন, “েযাহন মন-েফরােনার জনয্ েলাকেদর বাপ্তাইজ করেতন৷ িতিন তােদর বলেতন,

তঁার পের িযিন আসেছন, তঁার ওপর অথর্াত যীশুর ওপর িবশ্বাস কর৷”
5 তারা একথা শুেন প্রভু যীশুর নােম বাপ্তাইজ হল৷ 6 এরপর েপৗল তােদর ওপর হাত রাখেল, তােদর

ওপর পিবত্র আত্মা েনেম এেলন৷ তারা নানা ভাষায় কথা বলেত ও ভাববাণী বলেত শুরু করল৷ 7 তারা
েমাট বােরা জন পুরুষ িছল৷

8 এরপর েপৗল সমাজ-গৃেহ েগেলন, আর েসখােন িতন মাস ধের িনভীর্কভােব কথা বলেলন এবং
যুিক্তসহ ঈশ্বেরর রােজয্র িবষেয় বুিঝেয় িদেলন৷ 9 িকন্তু তােদর মেধয্ কেয়কজন তঁার কথা মানেত চাইল
না৷ তারা প্রকােশয্ খ্রীেষ্টর পেথর িবরুেদ্ধ িনন্দা করেত লাগল৷ তখন েপৗল তােদর েছেড় চেল েগেলন,
যীশুর অনুগামীেদর সেঙ্গ িনেয় েগেলন৷ পের প্রিতিদন তুরােণর ভাষণ কেক্ষ েপৗল তােদর িনেয় শাস্ত্র
আেলাচনা করেত লাগেলন৷ 10এইভােব দুবছর েকেট েগল, এর ফেল এিশয়ায় যঁারা বাস করত, িক ইহুদী,
িক গ্রীক সকেলই প্রভুর বাকয্ শুনেলন৷

শীভার সন্তানগণ
11 ঈশ্বর েপৗেলর হাত িদেয় অেনক অেলৗিকক ঘটনা সম্পন্ন করােলন৷ 12 এমন িক তঁার স্পশর্ করা

গামছা অসুস্থ েলাকেদর গােয় েছায়়ােল তােদর েরাগ ভাল হেয় েযত, আর অশুিচ আত্মারাও তােদর মধয্
েথেক বার হেয় েযত৷

13-14 েসই সমেয় কেয়কজন ইহুদী ওঝা ঘুের েবড়াত, যারা অশুিচ আত্মায় পাওয়া েলাকেদর ছাড়ােতা৷
ইহুদী মহাযাজক শীভার সাত েছেলও এই কাজ করিছল৷ এই ইহুদীরা েলাকেদর মধয্ েথেক অশুিচ আত্মা
তাড়ােত প্রভু যীশুর নাম বয্বহার করত৷ তারা বলত, “েয যীশুর কথা েপৗল প্রচার করেছন, েসই যীশুর
নােম আিম আেদশ করিছ এর মধয্ েথেক বার হেয় যাও!”

15 িকন্তু একবার অশুিচ আত্মা েসই ইহুদীেদর বলল, “আিম যীশুেক জািন, েপৗলেকও জািন, িকন্তু
েতারা আবার েক?”

16 এরপর যার মেধয্ িদয়াবেলর অশুিচ আত্মা বাস করিছল, েস ঝঁািপেয় পেড় েসই শীভার েছেলেদর
সবাইেক ধরাশায়ী করল৷ এর ফেল েসই ইহুদীরাআহতও উলঙ্গঅবস্থায় বািড় েছেড় পািলেয় েগল৷ 17 ইহুদী
ও গ্রীক যঁারা ইিফেষ থাকত, তারা সবাই এই ঘটনার কথা জানেত পারল৷ এর ফেল তােদর সকেলর মেধয্
ত্রােসর সঞ্চার হল আর প্রভুর নাম সমাদৃত হল৷ েলােকরা যীশুর নামেক আরও উচ্চ সম্মান িদেত লাগল৷
18 অেনেক যারা িবশ্বাসী হল তারা িনেজর িনেজর অপকেমর্র কথা প্রকােশয্ স্বীকার করল৷ 19 আবার
অেনেক যারা যাদুিক্রয়া করত, তারা তােদর বইপত্র ও সাজসরঞ্জাম এেন প্রকােশয্ আগুেন পুিড়েয় িদল,
গণনা কের েদখা েগল তার দাম িছল পঞ্চাশ হাজার েরৗপয্ মুদ্রা৷ 20এইভােব প্রবলভােব প্রভুর বাকয্ প্রসার
লাভ করল এবং শিক্তশালী হেত লাগল আর বহুেলাক িবশ্বাস করল৷

েপৗেলর যাত্রা পিরকল্পনা
21এই ঘটনার পর েপৗল িঠক করেলন েয িতিন মািকদিনয়া ও আখায়া হেয় েজরুশােলেম যােবন৷ িতিন

বলেলন, “েসখােন িগেয় পের আিম েরােমও যাব৷” 22 িতিন তঁার দুজন সহকারীেক অথর্াৎ তীমিথয় ও
ইরাস্তেক মািকদিনয়ায় পাঠােলন আর িনেজ িকছু িদন এিশয়ায় রেয় েগেলন৷

ইিফেষ েগালমাল
23 েসই সময় ইিফেষ মহা গণ্ডেগােলর সৃষ্টি হল৷ ঈশ্বেরর পেথর িবষয়ই িছল এই গণ্ডেগােলর কারণ৷

ঘটনাটা এইভােব হল; 24 দীমীিত্রয় নােম একজন স্বণর্কার েদবী দীয়ানার রূেপার মিন্দর ৈতরী করত আর
কািরগরেদর অেনক কাজ জুিগেয় িদত৷

25 েস তার বয্বসােয়র সেঙ্গ যুক্ত অনয্ সব কািরগরেদর একত্র কের সভায় বলল, “ভাইসব েতামরা
জান এই কােজর দ্বারা আমরা সকেল ভালই েরাজগার কির৷ 26 এও েতা েদখেত ও শুনেত পাচ্ছ েকবল
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এই ইিফেষ নয়, প্রায় সমস্ত এিশয়ায় এই েপৗল বহু েলাকেক প্রভািবত কেরেছ ও এই বেল েবিড়েয়েছ েয,
মানুেষর হােত গড়া েদবতারা নািক েদবতাই নয়৷ 27 এেত আমােদর এই বৃিত্তর েয েকবল দুনর্াম হেব তাই
নয়, মহােদবী দীয়ানার মিন্দরও েলাকসমেক্ষ তুচ্ছ হেব৷ আবার যােক সমস্ত এিশয়া, এমন িক সারা জগত
সংসার উপাসনা কের, িতিনও তঁার িবপুল গিরমা হারােবন৷”

28 এই কথা শুেন েলােকরা প্রচণ্ড েরেগ েগল৷ তারা িচৎকার কের বলেত লাগল, “ইিফেষর দীয়ানাই
মহান!” 29 এেত সমস্ত শহের িবশৃঙ্খলা েদখা িদল৷ সকেল একসেঙ্গ রঙ্গভূিমর িদেক ছুটল৷ তারা তােদর
সেঙ্গ টানেত টানেত িনেয় চলল গায় ও আিরষ্টাখর্ নােম দুজন মািকদিনয়ান েলাকেক, যঁারা েপৗেলর সঙ্গী
িছেলন৷ 30তখন েপৗল েলাকেদর কােছ েযেত চাইেল অনুগামীরা তঁােক বাধা িদল, েযেত িদল না৷ 31 েসই
প্রেদেশর কেয়কজন েনতা যঁারা তঁার বনু্ধ িছেলন, তঁারা েপৗেলর কােছ েলাক পািঠেয় অনুেরাধ করেলন
েযন িতিন রঙ্গভূিমেত িগেয় িনেজর িবপদ েডেক না আেনন৷

32 এিদেক নানা েলােক নানা কথা বেল িচৎকার করিছল, কারণ সভার মেধয্ িবশৃঙ্খলা শুরু হেয়
িগেয়িছল, অিধকাংশ েলাকজানতই না েকন তারা েসখােন এেসেছ৷ 33কেয়কজন ইহুদীআেলকসান্দারেক
সামেন েঠেল িদল, এেকই জনতার কেয়কজন পরামশর্ িদিচ্ছল৷ িতিন সকলেক ইশারায় চুপ করেত
বলেলন, ও তােদর কােছ িকছু বলেত চাইেলন৷ 34 িকন্তু তারা যখন বুঝেত পারল েয িতিন একজন ইহুদী
তখন েজাের িচৎকার করেত লাগল৷ দুঘন্টা ধের তারা শুধু এই বেল েচঁিচেয়ই চলল, “ইিফেষর দীয়ানাই
মহান!”

35 েশষ পযর্ন্ত শহেরর করিণক জনতােক শান্ত কের বলেলন, “েহ ইিফষীয়রা, বল েদিখ, ইিফষীয়েদর
শহর েয মহােদবী দীয়ানার মিন্দেরর তত্ত্বাবধান কের এবং েসই মিন্দেরর পিবত্র পাথর েয আকাশ েথেক
পেড়িছল তা েক না জােন? 36তাই এই কথা যখন েকউ অস্বীকার করেত পারেব না, তখন েতামােদর শান্ত
হওয়া উিচত এবং অসংযত েকান কাজ করা উিচত নয়৷

37 “কারণ এই েয েলাকেদর েতামরা এখােন এেনছ, এরা েতা মিন্দর লুঠও কের িন বা আমােদর েদবীর
অপমানও কের িন৷ 38তাই যিদ কােরা িবরুেদ্ধ দীমীিত্রয় ও তার সম-বয্বসায়ীেদর েকান অিভেযাগ থােক,
তেব আদালত েখালা আেছ, িবচারকরাও আেছন, তারা েসখােন িগেয় তােদব িবরুেদ্ধ মামলা করুক!

39 “আর যিদ অনয্ েকান িবষয় অনুসন্ধােনর থােক তেব তার িবচার আইনানুগ িবচার সভায় করা েযেত
পাের৷ 40কারণ এই ভয় আেছ েয, আমােদর িবরুেদ্ধ অিভেযাগ আসেত পাের েয এই গণ্ডেগােলর কারণ
আমরাই, এই সভা ডাকার েকান যুিক্তসঙ্গত কারণ আমরা েদখােত পারব না৷” 41 এই বেল িতিন সভা ভঙ্গ
করেলন৷

20
েপৗেলর মািকদিনয়া ও গ্রীেস যাত্রা

1 েসই হাঙ্গামা েথেম যাবার পর েপৗল যীশুর অনুগামীেদর েডেক পাঠােলন, আর তােদর সকলেক
উৎসাহ দান কের ও শুেভচ্ছা জািনেয় মািকদিনয়ার অঞ্চলগুিলেত যাবার জনয্ রওনা িদেলন৷ 2 িতিন েসই
অঞ্চল িদেয় মািকদিনয়ায় েযেত েযেত িবিভন্ন জায়গায় খ্রীষ্টানুসারীেদর অেনক কথা বেল উৎসাহ িদেলন,
েশেষ গ্রীেস এেস েপৗছঁেলন৷ 3 েসখােন িতিন িতন মাস থাকেলন৷
িতিন যখন সমুদ্রপেথ সুিরয়া যাবার জনয্ প্রস্তুত হিচ্ছেলন তখন ইহুদীরা তঁার িবরুেদ্ধ এক চক্রান্ত করেছ

এই কথা জানেত েপের িতিন মািকদিনয়া হেয় সুিরয়া যােবন বেল িঠক করেলন৷ 4 িকছু িকছু েলাক তঁার
সেঙ্গ যািচ্ছল৷ এরা হল িবরয়ার পুেহর্ র েছেল েসাপাত্র, িথষলনীিকয় েথেক আগত আিরষ্টাখর্ ও িসকুন্দ,
দবীর্র গায় ও তীমিথয় আর এিশয়ার তুিখক ও ত্রিফম৷ 5 এরা েপৗেলর আেগই রওনা হেয় েত্রায়ােত িগেয়
আমােদর জনয্ অেপক্ষা করিছল৷ 6 খািমরিবহীন রুিটর পেবর্র পর আমরা িফিলপী েথেক সমুদ্রপেথ রওনা
হেয় পঁাচ িদন পর েত্রায়ােত তােদর সেঙ্গ েযাগ িদলাম৷ েসখােন আমরা সাত িদন থাকলাম৷

েত্রায়ােত েপৗেলর েশষ যাত্রা
7 রিববার আমরা যখন আবার প্রভুর েভাজ গ্রহণ করেত একিত্রত হলাম তখন েপৗল পেরর িদন েসখান

েথেক চেল যােবন বেল মধয্রািত্র পযর্ন্ত তােদর সােথ কথা বলেত থাকেলন৷ 8 আমরা ওপেরর েয ঘের
সমেবত হেয়িছলাম েসখােন অেনক প্রদীপ িছল৷ 9 উতুখ নােম এক যুবক েসই ঘেরর জানালায় বেসিছল৷
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েপৗেলর দীঘর্ বকৃ্ততার সময় েস গভীরভােব ঘুিমেয় েগল৷ তারপর ঘুেমর েঘাের েস িতনতলা েথেক নীেচ
পেড় েগল৷ েলােকরা িগেয় যখন তােক তুলল, েদখা েগল েস মারা েগেছ৷

10 েপৗল িনেজই নীেচ েনেম েগেলন৷ িতিন তার েদেহর ওপের িনেজেক েরেখ তােক বুেক জিড়েয় ধের
বলেলন, “েতামরা িবচিলত হেয়া না, কারণ েদখ এর মেধয্ এখনও প্রাণ আেছ৷” 11এরপর েপৗল ওপেরর
ঘের িগেয় রুিট ভাঙ্গেলন ও িকছু খাওয়া-দাওয়া কের েভার পযর্ন্ত তােদর সেঙ্গ কথাবাতর্ া বলেলন৷ তারপর
িতিন তােদর কাছ েথেক রওনা হেলন৷ 12 িবশ্বাসীরা েসই যুবকেক জীিবত অবস্থায় তার বািড় িনেয় েযেত
েপের খুবই আশ্বস্ত হল৷

েত্রায়া েথেক মাইেলটাস যাত্রা
13 আমরা সমুদ্রপেথ আঃেস রওনা িদেয় েপৗেলর আেগই েসখােন েপৗছঁালাম৷ িঠক িছল েয েপৗল

আঃেস হঁাটা পেথ যােবন আর েসখােন আমরা তঁােক জাহােজ তুেল েদব৷ 14 পের আঃেস েপৗেলর সেঙ্গ
আমােদর েদখা হল, আর িতিন জাহােজ আমােদর কােছ এেলন৷ আমরা সকেল িমতুলীনী শহের েগলাম৷
15 েসখান েথেক পেরর িদন জাহােজ কের খীেয়র দ্বীেপর কােছ েপৗছঁালাম৷ িদ্বতীয় িদেন আমরা সামঃ
দ্বীপ পার হেয় তার পরিদন িমলীেত েগলাম, 16 কারণ েপৗল আেগই িঠক কেরিছেলন েয িতিন ইিফেষ
নামেবন না৷ িতিন এিশয়ােত েবশী সময় থাকেত চাইেলন না, কারণ পঞ্চাশত্তমীর আেগই েজরুশােলেম
েপৗছঁবার জনয্ িতিন বয্গ্র হেয় উেঠিছেলন৷

েপৗল ইিফেষ প্রাচীনেদর সেঙ্গ কথা বলেলন
17 িমলীেত এেস িতিন ইিফেষর মণ্ডলীর প্রাচীনেদর তঁার সেঙ্গ েদখা করার জনয্ েডেক পাঠােলন৷
18 তঁারা এেল পর িতিন তঁােদর বলেলন, “েতামরা জান আিম এিশয়ােত থাকাকালীন প্রথম িদন েথেকই

েতামােদর সেঙ্গ িকভােব সমস্ত সময় কািটেয়িছ৷ 19 ইহুদীরা আমার িবরুেদ্ধ চক্রান্ত কেরিছল, আমােক
বড় সঙ্কেটর মধয্ িদেয় েযেত হেয়িছল৷ িকন্তু েতামরা জান েয এসব সেত্ত্বও আিম নম্রভােব েচােখর জেল
সবর্দাই প্রভুর েসবা কের েগিছ৷ 20 েতামােদর জনয্ যা মঙ্গলজনক, ইতস্তত না কের সবর্দা েতামােদর কােছ
বেলিছ৷ এমন িক বািড় বািড় িগেয় িশক্ষা িদেয়িছ ও সুসমাচার প্রচার কেরিছ৷ 21 ইহুদী িক অইহুদী গ্রীক
সকেলর কােছই বেলিছ েযন তারা মন-েফরায়, ঈশ্বেরর িদেক েফের ও প্রভু যীশুেক িবশ্বাস কের৷

22 “িকন্তু এখন আমােক পিবত্র আত্মার িনেদর্ শ মানেত হেব, তাই আিম েজরুশােলেম যািচ্ছ৷ েসখােন
আমার িক হেব তা আিম জািন না৷ 23 তেব পিবত্র আত্মার সতকর্ বাণীর মধয্ িদেয় একথা জািন েয
েজরুশােলেমর প্রেতয্কিট শহের আমার জনয্ দুঃখ-কষ্ট ও কারাবরণ অেপক্ষা করেছ৷ 24 আিম মেন
কির আমার কােছ আমার জীবেনর েকান মূলয্ েনই৷ আিম মেন কির আমার জীবেনর সবেচেয় গুরুত্বপূণর্
িবষয় হল প্রভু যীশুর কাছ েথেক েয কােজর ভার েপেয়িছ তােত লক্ষয্ িস্থর েরেখ েযন েশষ পযর্ন্ত েদৗড়ােত
পাির; েসই কাজ হল সকেলর কােছ ঈশ্বেরর অনুগ্রেহর বাতর্ া ও সুসমাচার িনেয় যাওয়া৷

25 “এখন আিম যা বলিছ মন িদেয় েশান; েতামােদর মেধয্ যােদর কােছ ঈশ্বেরর রােজয্র সুসমাচার
জািনেয়িছ তােদর েকউই আমার মুখ আর েদখেত পােব না৷ 26 তাই আজ আিম েতামােদর কােছ একথা
েজার িদেয় বলিছ েয এসেত্ত্বও েতামােদর মেধয্ যঁারা উদ্ধার পােব না, ঈশ্বর তােদর িবষেয় আমােক েদাষী
করেবন না৷ 27আিম এসব কথা বলেত পাির েয ঈশ্বর েতামােদর যা িকছু জানােত েচেয়িছেলন, েস সবই
আিম েতামােদর জািনেয়িছ৷ 28 িনেজেদর বয্াপাের সাবধান েথেকা আর পিবত্র আত্মা েতামােদরেক েয
পােলর েদখােশানার ভার িদেয়েছন, ঈশ্বেরর েসই মণ্ডলীর তত্ত্বাবধান কর, কারণ এই মণ্ডলী িতিন তঁার
রক্ত িদেয় িকেনেছন৷ 29আিম জািন, আিম চেল েগেল ভয়ঙ্কর েনকেড়র েতামােদর মেধয্ আসেব, তারা
ঈশ্বেরর এই পালেকধ্বংসকরেত চাইেব৷ 30এমনিক েতামােদর মধয্ েথেক এমন সব েলাক েবিরেয়আসেব
যঁারা খ্রীষ্টানুসারীেদর িনেজেদর অনুসারী করার জনয্ উেল্টাপাল্টা কথা বলেব৷ িকছু িকছু খ্রীষ্টানুসারীেদর
তারা সতয্ েথেক সিরেয় েদেব৷ 31 সাবধান ও সতকর্ েথেকা! মেন েরেখা, েতামােদর সেঙ্গ আিম েয িতন
বছর িছলাম, েসই সময় েতামােদর জনয্ েচােখর জল েফেল রাত িদন সতকর্ কের অেনক েচতনা িদেয়িছ৷

32 “এখন আিম েতামােদর ঈশ্বেরর হােত ও তঁার অনুগ্রেহর বাতর্ ােত েতামােদর সঁেপ িদলাম, তা
েতামােদর গেড় তুলেত সমথর্৷ ঈশ্বর তঁার সমস্ত পিবত্র েলাকেদর েয আশীবর্াদ িদেয় থােকন, এই বাতর্ া
েতামােদর েসই আশীবর্াদ েদেবন৷ 33আিম যখন েতামােদর মেধয্ িছলাম, তখন আিম কােরার কােছ অথর্
বা জামা কাপড় চাই িন৷ 34 েতামরা ভালভােবই জান েয আমার িনেজর ও সঙ্গীেদর অভাব দূর করেত
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আিম এই দুহােত কাজ কেরিছ৷ 35আিম েতামােদর েদিখেয়িছ িকভােব কেঠার পিরশ্রম কের অভাবীেদর
সাহাযয্ করেত হয়৷ প্রভু যীশুর কথা স্মরণ করাও উিচত, কারণ িতিন বেলেছন, �গ্রহণ করার েথেক দান
করা েবশী পুেণয্র৷� ”

36 এই কথা বলার পর িতিন তােদর সকেলর সেঙ্গ হঁাটু েগেড় প্রাথর্না করেলন৷ 37-38 এরপর সকেল
খুব কান্নাকািট করেলন ও েপৗেলর গলা জিড়েয় ধের তঁােক চুমু িদেলন৷ তঁারা তঁােক আর েদখেত পােবন
না, একথা শুেন িবেশষ দুঃখ করেলন৷ পের জাহাজ পযর্ন্ত তঁােক েপৗেঁছ িদেত েগেলন৷

21
েপৗেলর েজরুশােলম যাত্রা

1 ইিফেষর মণ্ডলীর প্রাচীনেদর কাছ েথেক িবদায় িনেয় আমরা সমুদ্র পেথ েসাজা েকা দ্বীেপ এলাম৷
পরিদন আমরা েরাদঃ দ্বীেপ েগলাম৷ েরাদঃ েথেক পাতারায় চেল েগলাম৷ 2 পাতারায় এমন একিট জাহাজ
েপলাম যা পার হেয় ৈফনীিকয়া অঞ্চেল যােব৷ আমরা েসই জাহােজ চেড় যাত্রা করলাম৷

3পের আমরা যাবার পেথ কুপ্র দ্বীেপর কােছ এলাম৷ আমােদর উত্তরিদেক দ্বীপিটেক েদখেত পািচ্ছলাম;
িকন্তু েসখােন আমরা জাহাজ েভড়ালাম না৷ 4আমর সুিরয়ার িদেক এিগেয় েগলাম, েসার শহের জাহাজ
থামােনা হল, কারণ েসখােন জাহাজ েথেক িকছু মাল নামােনার িছল৷ আমরা েসখােন িকছু খ্রীষ্টানুসারীর
েদখা েপেয় তঁােদর সেঙ্গ সাতিদন কাটালাম৷ পিবত্র আত্মার মাধয্েম তঁারা েপৗলেক েজরুশােলম েযেত
িনেষধ করেলন৷ 5 িকন্তু েসখােন থাকার সময় েশষ হেল আমরা রওনা িদলাম এবং যাত্রাপেথ এিগেয়
চললাম৷ েসখানকার খ্রীষ্টানুসারীরা সকেল িনেজেদর পিরবার ও েছেল-েমেয়েদর সেঙ্গ িনেয় এেস
আমােদর িবদায় জানােত শহেরর বাইের এেলন৷ েসখােন সমুদ্রতীের আমরা হঁাটু েগেড় বেস প্রাথর্না কের
পরস্পেরর কাছ েথেক িবদায় িনলাম৷ 6 এরপর আমরা জাহােজ উঠলাম আর তঁারা বািড় িফের েগেলন৷

7 েসার েথেক যাত্রা কের আমরা তিলমািয়েত েপৗছঁালাম৷ আর েসখানকার খ্রীষ্ট িবশ্বাসী ভাইেদর শুেভচ্ছা
জািনেয় তােদর সেঙ্গ একিদন থাকলাম৷ 8 পেরর িদন আমরা তিলমািয় েথেক রওনা হেয় ৈকসিরয়ায়
এলাম৷ েসখােন সুসমাচার প্রচারক িফিলেপর বািড়েত উঠলাম৷ ইিন েসই সাতজন মেনানীত েলাকেদর
মেধয্ একজন৷ আমরা েসখােন তঁার সেঙ্গ থাকলাম৷ 9 এই িফিলেপর চারিট কুমারী কনয্া িছেলন, এরা
ভাববাণী বলেত পারেতন৷

10 েসখােন েবশ িকছুিদন থাকার পর িযহূিদয়া েথেকআগাব নােম একজন ভাববাদী এেসআমােদর সেঙ্গ
েদখা করেলন৷ 11 িতিনআমােদর কােছ এেস েপৗেলর েকামর বন্ধনীিট িনেয় িনেজর হাত পা েবঁেধ বলেলন,
“পিবত্র আত্মা এই কথা বলেছন, �এই েকামর বন্ধনীিট যার তােক েজরুশােলেমর ইহুদীরা এইভােব েবঁেধ
অইহুদীেদর হােত তুেল েদেব৷� ”

12 েসই কথা শুেনআমরা ও যীশুর অনয্ অনুগামীরা েপৗলেক অনুেরাধ করলাম েযন িতিন েজরুশােলেম
না যান৷ 13 েপৗল এর জবােব বলেলন, “েতামরা এ িক করছ? েতামরা এভােব কান্নাকািট কের আমার
হৃদয় িক েভেঙ িদচ্ছ না? খ্রীেষ্টর নােমর জনয্ আিম েজরুশােলেম েকবল শৃঙ্খলাবদ্ধ হবার জনয্ যাব তাই
নয়, আিম েসখােন মরেতও প্রস্তুত!”

14 তঁােক যখন আমরা েজরুশােলেম যাওয়া েথেক িবরত করেত পারলাম না, তখন আর অনুেরাধ না
কের চুপ কের েগলাম আর বললাম, “প্রভুর ইচ্ছাই পূণর্ েহাক্◌্৷”

15 এরপর আমরা প্রস্তুত হেয় েজরুশােলেম রওনা হলাম৷ 16 ৈকসিরয়া েথেক কেয়কজন অনুগামী
(খ্রীষ্টানুসারী) আমােদর সেঙ্গ চলেলন৷ তারা ম্লােসান নােম একজন েলােকর বািড়েত আমােদর তুলেলন৷
ইিন িছেলন কুেপ্রর েলাক, েগাড়ায়় যঁারা খ্রীষ্টানুসারী হেয়িছেলন, ইিন তােদর অনয্তম৷ তঁার বাড়ীেত
আমােদর িনেয় যাওয়া হল যােত আমরা েসখােন থাকেত পাির৷

যােকােবর সেঙ্গ েপৗেলর সাক্ষাৎকার
17 েজরুশােলেমর িবশ্বাসীরা আমােদর েদেখ বড়ই খুশী হেলন৷ 18 পরিদন েপৗল আমােদর িনেয়

যােকােবর সেঙ্গ সাক্ষাৎ করেত েগেলন৷ মণ্ডলীর প্রাচীনরা েসখােন িছেলন৷ 19 েসখােন পরস্পর শুেভচ্ছা
িবিনমেয়র পর েপৗল তঁার কােজর মাধয্েম অইহুদীেদর মেধয্ ঈশ্বর েযসব কাজ কেরেছন তা িবস্তািরতভােব
জানােলন৷
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20 এই কথা শুেন তঁারা ঈশ্বেরর প্রশংসা করেত লাগেলন৷ তঁারা েপৗলেক বলেলন, “ভাই, আপিন েতা
জােনন, হাজার হাজার ইহুদী আজ খ্রীষ্টিবশ্বাসী হেয়েছ৷ িকন্তু তারা তােদর েমািশর িবিধ-বয্বস্থা পালন
করেত বড়ই উৎসাহী৷ 21 তারা আপনার িবষেয় এই কথা শুেনেছ েয অইহুদীেদর মেধয্ বাসকারী প্রবাসী
ইহুদীেদর আপিন নািক েমািশর িবিধ-বয্বস্থা অনুসাের চলেত বারণ কেরন৷ আপিন তােদর েছেলেদর সুন্নত
করা বা ইহুদী রীিতনীিত েমেন চলা নািক িনেষধ কেরন!

22“আমরা িক করব? তারা িনশ্চয়শুনেব েযআপিন এখােনআেছন৷ 23তাইআমরা যা বিলআপিন তাই
করুন৷ আমােদর মেধয্ চারজন েলােকর একটা মানত আেছ৷ 24আপিন তােদর সেঙ্গ িনেয় শুিচকরেণর
অনুষ্ঠােন েযাগ িদন, এজনয্ তােদর যা খরচ পেড় আপিন তা িদেয় িদন৷ আর তারা েযন তােদর মাথা েনড়া
কের৷ তাহেল সকেল জানেব েয আপনার িবষেয় েয সব কথা ওরা শুেনেছ েস সব সতয্ নয়, বরং আপিন
িনেজ েমািশর িবিধ-বয্বস্থা যথারীিত পালন কেরন৷

25 “অইহুদীেদর মধয্ েথেক যঁারা খ্রীষ্টিবশ্বাসী হেয়েছ, তােদর উেদ্দেশয্ আমরা িলেখিছ েয:

�তারা েযন প্রিতমার প্রসাদ,
রক্ত, গলািটেপ মারা প্রাণীর মাংস না খায়
ও েযৗন পাপ েথেক দুের থােক৷� ”

েপৗল বন্দী হেলন
26 তখন েপৗল েসই কেয়কজনেক িনেয় তােদর সেঙ্গ িনেজেক শুিচ করেলন৷ তারপর মিন্দের িগেয়

শুিচকরণ অনুষ্ঠান কত িদেন সমূ্পণর্ হেব ও তােদর প্রেতয্েকর জনয্ কেব ৈনেবদয্ উৎসগর্ করা হেব তাও
জানােলন৷

27সাতিদন প্রায় েশষ হেয় এেসেছ, এমন সময় এিশয়া েদেশর কেয়কজন ইহুদী মিন্দেরর মেধয্ েপৗলেক
েদখেত েপেয় তঁার িবরুেদ্ধ নানা কথা বেল েলাকেদর উেত্তিজত কের তুলল, আর েপৗলেক ধের িচৎকার
কের বলেত লাগল, 28 “েহ ইস্রােয়লীয়রা, এিদেক এিগেয় এেস সাহাযয্ কর! এ েসই েলাক, এই েলাকই
আমােদর জািতর িবরুেদ্ধ বেল েবড়ােচ্ছ, আমােদর িবিধ-বয্বস্থার িবপরীত িশক্ষা িদেচ্ছ আর এই মিন্দেরর
িবরুেদ্ধও কথা বলেছ৷ এই হল েসই েলাক েয সবর্ত্র এই িশক্ষা িদেয় েবড়ােচ্ছ৷ েদখ মিন্দেরর চত্বের
েস গ্রীকেদর ঢুিকেয় এই মিন্দর অপিবত্র কেরেছ!” 29 (কারণ তারা এর আেগ েপৗেলর সেঙ্গ ইিফেষর
ত্রিফমেক শহেরর মেধয্ েদেখিছল, মেন কেরিছল েপৗল তঁােক মিন্দেরর মেধয্ এেনেছন৷ ত্রিফম িছেলন
জািতেত গ্রীক এবং ইিফেমর েলাক৷)

30 সমগ্র েজরুশােলেম উেত্তজনা ছিড়েয় পড়ল আর েলােকরা একসেঙ্গ ছুটল৷ তারা েপৗলেক ধের
টানেত টানেত মিন্দর েথেক েবর কের িদল৷ সেঙ্গ সেঙ্গ মিন্দেরর দরজা বন্ধ হেয় েগল৷ 31 েলােকরা
েপৗলেক হতয্া করার েচষ্টা করিছল৷ েরামান েসনাপিতর কােছ খবর েপৗছঁেলা েয সারা েজরুশােলম শহের
প্রচণ্ড েগালমাল শুরু হেয়েছ৷ 32 িতিন তখনই ৈসনয্েদর ও তােদর কমর্কতর্ ােদর িনেয় েসখােন ছুেট এেলন৷
ইহুদীরা যখন েসনাপিতেক ও তার সেঙ্গ ৈসনয্েদর েদখল, তখন েপৗলেক প্রহার করা বন্ধ করল৷

33 তখন েসনাপিত কােছ এেস েপৗলেক েগ্রপ্তার কের তঁােক দুেটা েশকেল বঁাধেত হুকুম করেলন৷
এরপর েসনাপিত িজেজ্ঞস করেলন, “এ েক, এ িক েদাষ কেরেছ?” 34 তখন েসই ভীেড়র মেধয্ েকউ
েকউ একরকম কথা বলল, আবার েকউ েকউ অনয্ রকম কথা বলল৷ এই েচঁচােমিচেত িতিন িকছুই িঠক
করেত না েপের েপৗলেক দুেগর্র মেধয্ িদেয় যাবার হুকুম করেলন৷ 35 সমস্ত েলােকরা তােদর অনুসরণ
করিছল৷ েপৗল যখন িঁসিড়র কােছ এেসেছন, তখন জনতা এতই িহংস্র হেয় উঠল েয েসনারা েপৗলেক
কঁােধ কের বেয় িনেয় েযেত লাগল৷ 36কারণ জনতা িচৎকার কের বলিছল, “ওেক েশষ কের েফেলা!”

37 তারা েপৗলেক দুেগর্র েভতর িদেয় িনেয েযেত চাইেল েপৗল েসনাপিতেক বলেলন, “আিম িক
আপনােক িকছু বলেত পাির?”
েসনাপিত বলেলন, “তুিম েদখিছ গ্রীক বলেত পার? 38 তাহেল তুিম েসই িমশরীয় নও েয িকছু সময়

পূেবর্ িবেদ্রাহী হেয়িছল ও চার হাজার সন্ত্রাসবাদীেক িনেয় মরুপ্রান্তের পািলেয়িছল?”
39তখন েপৗল বলেলন, “না, আিম একজন ইহুদী, িকিলিকয়ার তাষর্ নােম এক প্রিসদ্ধ শহেরর বািসন্দা৷

আিম আপনােক অনুেরাধ করিছ, এই েলাকেদর কােছ আমায় িকছু বলেত িদন৷”
40 েসনাপিত অনুমিত িদেল েপৗল িঁসিড়র ওপর দঁািড়েয় েলাকেদর শান্ত হবার জনয্ হাত েনেড় ইিঙ্গত

করেলন৷ সবাই যখন চুপ করল তখন িতিন ইব্রীয় ভাষায় বলেত শুরু করেলন৷
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22
েপৗেলর আত্মপক্ষ সমথর্ণ

1 েপৗল বলেলন, “ভাইরা ও িপতৃতুলয্ বয্িক্তরা, এখন শুনুন, আিম আপনােদর সামেন আত্মপক্ষ সমথর্ন
করিছ!”

2 ইহুদীরা যখন েপৗলেক ইহুদীেদর প্রচিলত ইব্রীয় ভাষায় কথা বলেত শুনল, তারা শান্ত হল৷ তখন িতিন
বলেলন,

3 “আিম একজন ইহুদী, আিম িকিলিকয়ার তােষর্র শহের জেন্মিছ; িকন্তু এই শহের আিম বড় হেয়
উেঠিছ৷ গমলীেয়েলর* চরেণ বেস আিম আমােদর িপতৃপুরুষেদর েদওয়া িবিধ-বয্বস্থা িশক্ষালাভ কেরিছ৷
আজ আপনারা সকেল েযমন, েতমিন আিমও ঈশ্বেরর েসবার জনয্ উেদয্াগী িছলাম৷ 4 খ্রীেষ্টর পেথ যঁারা
চলত তােদর আিম িনযর্াতন করতাম, এমনিক কােরা কােরা মৃতুয্ও ঘিটেয়িছলাম৷ স্ত্রী, পুরুষ সকলেকই
আিম েগ্রপ্তার কের কারাগাের রাখতাম৷

5 “মহাযাজক ও ইহুদী সমাজপিতরা সকেল এই কথার সতয্তা প্রমাণ িদেত পােরন৷ তােদর কাছ েথেক
িচিঠ িনেয় ইহুদী ভাইেদর কােছ যাবার জনয্ আিম দেম্মশেকর পেথ রওনা হেয়িছলাম৷ যীশুর অনুগামী যারা
েসখােন িছল তােদর েগ্রপ্তার কের েজরুশােলেম আনবার জনয্ িগেয়িছলাম, েযন তােদর শািস্ত েদওয়া
হয়৷

েপৗল তঁার মন-পিরবতর্ ন সম্পেকর্ বলেলন
6 “আর একটা বয্াপার ঘটল৷ আিম চলেত চলেত দেম্মশেকর কাছাকািছ এেল, দুপুর েবলা হঠাৎ আকাশ

েথেক তীব্র আেলার ছটা আমার চারিদেক েছেয় েগল৷ 7আিম মািটেত পেড় েগলাম আর এক রব শুনলাম,
�েশৗল, েশৗল, তুিম েকন আমায় িনযর্াতন করছ?�

8 “আিম বললাম, �প্রভু, আপিন েক?� িতিন আমায় বলেলন, �যােক তুিম িনযর্াতন করছ, আিম েসই
নাসরতীয় যীশু৷� 9 যারা আমার সেঙ্গ িছল তারা েসই আেলা েদখেত েপেয়িছল, িকন্তু িযিন আমার সেঙ্গ
কথা বলিছেলন, তঁার রব তারা শুনেত পায় িন৷

10 “আিম বললাম, �প্রভু আমায় িক করেত হেব?� প্রভু আমায় বলেলন, �ওঠ, দেম্মশেক যাও৷ েয
কােজর জনয্ েতামােক মেনানীত করা হেয়েছ তা েসখােনই েতামােক বলা হেব৷� 11 েসই তীব্র আেলার
ঝলেক আিম অন্ধ হেয় েগিছলাম৷ তাই আমার সঙ্গীরা আমার হাত ধের দেম্মশেক িনেয় েগল৷

12 “েসখােন অনিনয় নােম একজন ধাির্মক বয্িক্ত িছেলন৷ িতিন েমািশর িবিধ-বয্বস্থা পালন করেতন৷
েসখানকার ইহুদীেদর মেধয্ তঁার সুনাম িছল৷ 13 িতিন আমার কােছ এেস আমার পােশ দঁািড়েয় বলেলন,
�ভাই েশৗল, তুিম দৃষ্টিশিক্ত লাভ কর৷� আর েসই মুহূেতর্ আিম তঁােক েদখেত েপলাম৷

14 “িতিন বলেলন, �আমােদর িপতৃপুরুষেদর ঈশ্বর েতামায় বহুপূেবর্ই মেনানীত কেরেছন, যােত তুিম
তঁার পিরকল্পনা জানেত পার এবং েসই ধাির্মকজনেক েদখেত পাও ও তঁার রব শুনেত পাও৷ 15 তুিম যা
েদখেল ও শুনেল সকল েলােকর কােছ েস িবষেয় সাক্ষয্ েদেব৷ 16এখন আর েদরী না কের ওঠ, বািপ্তস্ম
নাও আর েতামার পাপ ধুেয় েফল৷ উদ্ধার লােভর জনয্ যীশুেত িবশ্বাস কর৷�

17 “পের আিম েজরুশােলেম িফের এেস যখন মিন্দেরর চত্বের প্রাথর্না করিছলাম, েসই সময় এক দশর্ন
েপলাম৷ 18 দশর্েন েদখলাম যীশু আমায় বলেছন, �শীঘ্রই ওঠ! এখুিন েজরুশােলম েথেক চেল যাও!
কারণ আমার িবষেয় তুিম েয সাক্ষয্ িদচ্ছ, তারা তা গ্রহণ করেব না৷�

19 “আিম বললাম, �প্রভু, তারা েতা ভাল কেরই জােন েয যারা েতামায় িবশ্বাস কের, তােদর েগ্রপ্তার
কের মারধর করার জনয্ আিম সমাজ-গৃহগুিলেত েযতাম৷ 20 যখন েতামার সাক্ষী িস্তফােনর রক্তপাত
হিচ্ছল, তখন আিম েসখােন দঁািড়েয় েথেক তার অনুেমাদন কেরিছলাম, আর যারা তােক মারিছল তােদর
েপাশাক আগলািচ্ছলাম৷�

21 “তখন যীশু আমায় বলেলন, �এখন যাও! আিম েতামােক বহুদূের অইহুদীেদর কােছ পাঠািচ্ছ৷� ”
22 েপৗল অইহুদীেদর কােছ যাওয়ার কথা বলেল েলােকরা তা আর শুনেত চাইল না৷ ইহুদীরা সকেল

েজাের িচৎকার কের উঠল, “মার েবটােক! এেক পৃিথবী েথেক সিরেয় দাও! এ েবঁেচ থাকার অেযাগয্!”
23তারা যখন এভােব িচৎকার করেছ ও তােদর েপাশাক খুেল ছঁুেড় েফেল বাতােস ধুেলা ওড়ােচ্ছ, 24তখন
* 22:3: গমলীেয়ল ইিন ইহুদী ধাির্মক দেলর এবং ফরীশীেদর একজন অতয্ন্ত গুরুত্বপূণর্ িশক্ষক িছেলন৷ দ্রষ্টবয্ েপ্রিরত 5:34
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েসই েসনাপিত েপৗলেক দুেগর্র মেধয্ িনেয় েযেত হুকুম িদেয় বলেলন, “এেক চাবুক েমের েদখ এ িক
বেল, েলােকরা েকন এর িবরুেদ্ধ এমিন কের িচৎকার করেছ!” 25 ৈসিনকরা যখন েপৗলেক চাবুক মারার
জনয্ বঁাধেছ তখন েয েসনাপিত েসখােন দঁািড়েয়িছল েপৗল তােক বলেলন, “একজন েরামান নাগিরেকর
িবচার কের তার েকান েদাষ না েপেলও তােক চাবুক মারা িক আইনসম্মত কাজ হেব?”

26 এই কথা শুেন েসই েসনাপিত তার ওপরওয়ালার কােছ িগেয় বলল, “আপিন জােনন আপিন িক
করেত যােচ্ছন? এ েলাকটা েতা একজন েরামান৷”

27 তখন েসই েসনাপিত েপৗেলর কােছ এেস বলল, “আমায় বল েদিখ, তুিম িক েরামীয়?”
েপৗল বলেলন, “হঁয্া৷”
28 তখন েসই েসনাপিত বলল, “এই নাগিরকত্ব লাভ করেত আমার অেনক টাকা খরচ হেয়েছ৷”
েপৗল বলেলন, “িকন্তু আিম জন্মসূেত্রই েরামীয়৷”
29 যঁারা তােক প্রশ্ন করার জনয্ প্রস্তুত হেয়িছল তারা এই কথা শুেন িপিছেয় েগল৷ েসনাপিতও ভয় েপেয়

েগল যখন বুঝেত পারল েয েপৗল একজন েরামান নাগিরক, আর েস তঁােক েবঁেধেছ৷

েপৗল ইহুদী েনতােদর সেঙ্গ কথা বলেলন
30পরিদন ইহুদীরা েকন েপৗেলর ওপর েদাষ িদেচ্ছ তা জানবার জনয্ েরামান েসনাপিত ইহুদীেদর প্রধান

যাজকেদর ও মহাসভার সকল সভয্েক জেড়া হেত হুকুম িদল; আর েপৗলেক েসখােন তােদর মােঝ মুক্ত
অবস্থায় হািজর করল৷

23
1 েপৗল মহাসভার িদেক িস্থর দৃষ্টিেত তািকেয় বলেত শুরু করেলন, “ভাইরা, ঈশ্বেরর দৃষ্টিেত আিম

আজ পযর্ন্ত শুদ্ধ িবেবক অনুযায়ী জীবনযাপন করিছ৷” 2 তখন মহাযাজক অনিনয়, েপৗেলর কাছাকািছ
যারা দঁািড়েয়িছল তােদর হুকুম িদেলন েপৗেলর মুেখ চড় েমের তার মুখ বন্ধ কের িদেত৷ 3 তখন েপৗল
অনিনয়েক বলেলন, “েহ চুনকাম করা প্রাচীর! স্বয়ং ঈশ্বর েতামায় আঘাত করেবন৷ আইনসঙ্গত ভােব
আমার িবচার করার জনয্ তুিম এখােন বেসছ; আর আমােক আঘাত করার হুকুম িদেয় তুিম েমািশর িবিধ-
বয্বস্থার িবরুেদ্ধ যাচ্ছ৷”

4 যারা েপৗেলর আেশপােশ দঁািড়েয়িছল তারা তঁােক বলল, “ঈশ্বেরর মহাযাজেকর সেঙ্গ তুিম এইভােব
কথা বলেত পােরা না৷ তুিম তঁােক অপমান করছ!”

5 েপৗল বলেলন, “ভাইরা, আিম বুঝেত পাির িন েয উিন মহাযাজক; কারণ এরকম েলখা আেছ, �তুিম
সমােজর েকান েনতার িবরুেদ্ধ কটু কথা বেলা না৷� ”✡

6 েপৗল যখন বুঝেত পারেলন েয তােদর মেধয্ িকছু সভয্ সদূ্দকী ও িকছু সভয্ ফরীশী, তখন িতিন
মহাসভার উেদ্দেশয্ িচৎকার কের বেল উঠেলন, “ভাইরা আিম একজন ফরীশী! আর ফরীশীেদরই সন্তান৷
মৃতেদর পুনরুত্থান হেব বেল আমার েয প্রতয্াশা আেছ, তার জনয্ই আমার এই িবচার হেচ্ছ!”

7 েপৗেলর কথা শুেন ফরীশী ও সদূ্দকীেদর মেধয্ িবেরাধ েবেধ েগল৷ আর সভা দুেটা দেল ভাগ হেয়
েগল৷ 8 (কারণ সদূ্দকীরা বলত পুনরুত্থান বেল িকছু েনই, স্বগর্দূত বা আত্মা বেলও িকছু েনই; িকন্তু ফরীশীরা
উভয়ই িবশ্বাস করত৷) 9 চারিদেক িবরাট েকালাহল শুরু হেয় েগল৷ ফরীশীেদর মেধয্ েথেক কেয়কজন
বয্বস্থার িশক্ষক উেঠ দঁািড়েয় খুব েজারােলা তকর্ জুেড় িদল, তারা বলল, “আমরা এঁর েকান েদাষই েদখেত
পািচ্ছ না! হয়েতা েকান আত্মা বা স্বগর্দূত দেম্মশেকর পেথ সতয্সতয্ই তঁার সেঙ্গ কথা বেলেছন!”

10 এইভােব গণ্ডেগাল বাড়েত বাড়েত লড়াইেয় পিরণত হল৷ েসনাপিত ভয় েপেয় েগেলন, েয তারা
হয়েতা েপৗলেক েটেন-িঁহচেড় টুকেরা টুকেরা কের েফলেব, তাই িতিন হুকুম িদেলন েযন ৈসনয্রা েনেম
িগেয় ইহুদীেদর মধয্ েথেক েপৗলেক দূেগর্ িনেয় যায়৷

11 পরিদন রােত প্রভু যীশু েপৗেলর কােছ এেস দঁাড়ােলন৷ িতিন বলেলন, “সাহস কর! কারণ তুিম
আমার িবষেয় েযমন েজরুশােলেম সাক্ষয্ িদেয়ছ, েতমিন েরােমও আমার কথা েতামােক বলেত হেব!”
✡ 23:5: উদৃ্ধিত যাত্রা 22:28
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িকছু ইহুদী েপৗলেক হতয্া করার চক্রান্ত করল
12 পেরর িদন সকােল ইহুদীরা েজাট েবঁেধ িদিবয্ কের বলল, “েপৗলেক হতয্া না করা পযর্ন্ত তারা অন্ন

জল মুেখ তুলেব না৷” 13 যঁারা এই চক্রান্ত কেরিছল তারা সংখয্ায় প্রায় চিল্লশ জেনর িকছু েবশী িছল৷
14 েসই ইহুদীরা প্রধান যাজক ও সমাজপিতেদর কােছ িগেয় বলল, “আমরা শপথ কেরিছ েয েপৗলেক
হতয্া না করা পযর্ন্ত আমরা অন্ন জল মুেখ তুলব না৷ 15এখনআপনারা মহাসভার সভয্েদর সেঙ্গ েসনাপিতর
কােছআেবদন করুন, েযন িতিনআপনােদর কােছ েপৗলেক নািমেয়আেনন, বলুন েযআপনারা তার কােছ
আেরা িকছু প্রশ্ন করেত চান৷ েস এখােন আসার আেগই আমরা তােক হতয্া করার জনয্ ৈতরী রইলাম৷”

16 িকন্তু েপৗেলর এক ভােগ্ন এই চক্রােন্তর কথা জানেত েপের দুেগর্র মেধয্ ঢুেক েপৗলেক সব কথা
জািনেয় িদল৷ 17 েপৗল তখন শতপিতেদর একজনেক কােছ েডেক বলেলন, “আপিন এই যুবকেক
েসনাপিতর কােছ িনেয় যান, কারণ তােক এর িকছু বলার আেছ৷” 18তােত িতিন েসই যুবকেক েসনাপিতর
কােছ িনেয় িগেয় বলেলন, “বন্দী েপৗল আমার এই যুবকেক আপনার কােছ িনেয় আসেত বলেলন, কারণ
এ আপনােক িকছু বলেত চায়৷”

19 তখন েসনাপিত যুবকিটর হাত ধের এক পােশ িনেয় িগেয় একােন্ত তােক িজেজ্ঞস করেলন, “তুিম
আমায় িক বলেত চাও বল৷”

20 েসই যুবক বলল, “ইহুদীরা পরামশর্ কের িঠক কেরেছ েয তারা েপৗলেকআরও িবশদভােব প্রশ্ন করার
িমথয্া অজুহাত িনেয় আপনার কােছ এেস অনুেরাধ করেব েযন আপিন েপৗলেক কাল মহাসভার সামেন
হািজর কেরন৷ 21 িকন্তু আপিন তােদর কথায় িবশ্বাস করেবন না, কারণ তােদর মেধয্ চিল্লশ জেনরও েবশী
েলাক েপৗলেক হতয্া করার জনয্ লুিকেয় অেপক্ষা কের আেছ৷ তারা িনেজেদর মেধয্ শপথ কেরেছ েয,
েপৗলেক না মারা পযর্ন্ত তারা অন্ন জল মুেখ তুলেব না৷ তারা েকবল আপনার সম্মিতর অেপক্ষায় আেছ৷”

22 তখন েসনাপিত ঐ যুবকেক এই বেল িবদায় িদেলন েয, “েস েয তার সেঙ্গ েদখা কেরেছ তা েযন
েকউ না জানেত পাের৷”

েপৗলেক ৈকসিরয়ায় পাঠােনা হল
23 পের িতিন দুজন েসনাপিতেক কােছ েডেক বলেলন, “দুেশা ৈসিনকেক রাত নটায় ৈকসিরয়া যাবার

জনয্ প্রস্তুত থাকেত বেলা আর এেদর সেঙ্গ দুেশা বশর্াধারী ও সত্তর জন অশ্বােরাহী ৈসনয্ িদও৷ 24 েপৗেলর
জনয্ও অশ্ব প্রস্তুত েরেখা, তােত কের তােক রাজয্পাল ফীিলেক্সর কােছ েপৗেঁছ িদও৷” 25আর িতিন এরূপ
একিট পত্র িলেখ সেঙ্গ িদেলন:

26 মহামিহম রাজয্পাল ফীিলক্স সমীেপষু,

েক্লৗিদয় লুিদেয়র অিভবাদন গ্রহণ করুন৷
27 েপৗল নােমর েলৗকিটেক ইহুদীরা ধের হতয্া করেত উদয্ত হেয়িছল; িকন্তু আিম যখন জানেত

পারলাম েয েস েরামান নাগিরক তখন আমার ৈসনয্েদর িনেয় এেস তােক উদ্ধার কের আনলাম৷
28 এর িবরুেদ্ধ েয িক অিভেযাগ আেছ তা জানার জনয্ আিম এেক ইহুদীেদর মহাসভার সামেন আিন৷
29 েসখােন আিম বুঝেত পারলাম েয ইহুদীেদর িবিধ-বয্বস্থা সংক্রান্ত িবষয় িনেয় ওর ওপর েদাষােরাপ
করা হেচ্ছ, িকন্তু মৃতুয্দণ্ড েদওয়া বা কারাগাের েদওয়ার মত এর েকান েদাষ আিম পাই িন৷ 30 এই
েলােকর িবরুেদ্ধ হতয্ার চক্রান্ত করা হেচ্ছ, একথা যখন আমােক জানােনা হল, তখন তাড়াতািড় এেক
আিমআপনার কােছ পাঠালাম৷ যারা এর উপর েদাষােরাপ করেছ তােদরও বেলিছ, তারা আপনার কােছ
িগেয় এর িবরুেদ্ধ যা বলবার বলেব৷

31 তখন েসনাপিতর েসই আেদশ অনুসাের েসনারা েপৗলেক িনেয় েসই রােতই আিন্তপািতেত েগল৷
32পরিদন তঁার সেঙ্গ েকবল অশ্বােরাহী ৈসনয্েদর যাবার বয্বস্থা কের বাকী ৈসনয্রা দুেগর্ িফের এল৷ 33তারা
ৈকসিরয়ায় েপৗেঁছ েসই পত্রখািন রাজয্পােলর হােত িদেয় েপৗলেক তঁার কােছ হািজর করল৷
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34 রাজয্পাল পত্রখািন পেড় িজেজ্ঞস করেলন, “তার িনেজর প্রেদশ েকানিট৷” িতিন জানেত পারেলন
েয েপৗল িকিলিকয়ার েলাক, 35 তখন বলেলন, “েতামার অিভেযাগকারীরা এেস েপৗছঁােল আিম েতামার
কথা শুনব৷” এই কথা বেল িতিন েপৗলেক েহেরােদর প্রাসােদ পাহারা িদেয় রাখেত বলেলন৷

24
েপৗেলর িবরুেদ্ধ ইহুদীেদর অিভেযাগ

1 পঁাচিদন পর মহাযাজক অনিনয় ইহুদী সমােজর কেয়কজন বৃদ্ধ েনতা ও উিকল ততুর্ ল্লেক সেঙ্গ িনেয়
েসখােন েগেলন; আর তারা েপৗেলর িবরুেদ্ধ রাজয্পােলর কােছ অিভেযাগ দােয়র করেলন৷ 2-3 েপৗলেক
েডেক পাঠােনা হল, তখন ফীিলেক্সর সামেন ততুর্ ল্ল সওয়াল শুরু করেলন, “মহামানয্ ফীিলক্স! আপনার
জনয্ই আমরা মহাশািন্তেত আিছ; আপনার দূরদৃষ্টির জনয্ এই জািতর অেনক সংস্কার সাধন হেয়েছ৷ একথা
আমরা সকেল সবর্ত্র সমূ্পণর্ কৃতজ্ঞতার সেঙ্গ স্বীকার করিছ৷ 4 িকন্তু েবশী কথা বেলআিমআপনার মূলয্বান
সময় নষ্ট করেত চাই না৷ এইজনয্ আপনােক অনুেরাধ করিছ, আপিন অনুগ্রহ কের আমােদর এই সামানয্
আেবদন শুনুন৷ দয়া কের ৈধযর্য্ ধরুন৷ 5কারণ আমরা েদখিছ, ঐ েলাকটাই হেচ্ছ যত নেষ্টর মূল৷ জগেত
েযখােন যত ইহুদী আেছ এ তােদর মেধয্ গণ্ডেগাল পাকােচ্ছ, এ নাসরতীয় দেলর একজন েনতা৷ 6-8আরএ
আমােদর মিন্দরও অশুিচ করেত েচেয়িছল, তাই আমরা এেক ধের এেনিছ৷*আমরা িক িবষেয় এর ওপর
েদাষােরাপ করিছ তা আপিন িনেজ এেক িজেজ্ঞস করেলই সব জানেত পারেবন৷” 9 সমেবত ইহুদীরাও
এেত সায় িদেয় বলল, “এ সবই সতয্৷”

ফীিলেক্সর সামেন েপৗল আত্ম প্রিতেরাধ করেলন
10 রাজয্পাল যখন েপৗলেক বলার জনয্ ইশারা করেলন, তখন েপৗল বলেত শুরু করেলন, “রাজয্পাল

ফীিলক্স, আপিন অেনক বছর ধের এই জািতর িবচার করেছন েজেনআিমআনেন্দর সেঙ্গআত্মপক্ষ সমথর্ন
করিছ৷ 11আপিন অনুসন্ধান করেল েদখেবন, আজ বােরা িদেনর েবশী হয় িন আিম উপাসনা করার জনয্
েজরুশােলেম িগেয়িছলাম৷ 12 আর এই ইহুদীরা মিন্দেরর মেধয্ আমােক কােরার সেঙ্গ ঝগড়া করেত বা
সমাজ-গৃেহ জনতােক উেত্তিজত করেত েদেখ িন৷ 13 এরা আমার িবরুেদ্ধ েয েদাষােরাপ করেছ তার
েকান প্রমাণ আপনােক িদেত পারেব না৷

14 “িকন্তু আপনার কােছ আিম একথা স্বীকার করিছ, আিম যীশুর পেথর অনুসারী হেয় আমার
িপতৃপুরুষেদর ঈশ্বেরর উপাসনা কির৷ আমার েদাষােরাপকারীরা বলেছ েয েসই পথ িঠক নয়৷ েমািশর
িবিধ-বয্বস্থায় যা িকছু েলখা আেছ এবং ভাববাদীেদর গ্রেন্থ যা েলখা আেছ আিম েস সেব িবশ্বাস কির৷
15 এেদর মেতা আমারও ঈশ্বেরর ওপর প্রতয্াশা আেছ েয ধাির্মক ও অধাির্মক উভেয়রই পুনরুত্থান হেব৷
16 এইজনয্ আিমও সবর্দা েসইভােব চিল যােত ঈশ্বর ও মানুেষর সামেন িনেজর িবেবকেক শুদ্ধ রাখেত
পাির৷

17-18 “অেনক বছর পর আিম আমার জািতর েলাকেদর জনয্ ত্রাণসামগ্রী িনেয এেসিছলাম এবং
মিন্দের ৈনেবদয্ উৎসগর্ করেত িগেয়িছলাম৷ েসই সময় তারা আমােক মিন্দেরর মেধয্ শুিচশুদ্ধ অবস্থােতই
েদেখিছল৷ েসখােন তখন েকান ভীড় িছল না বা গণ্ডেগাল হয় িন৷ 19 এিশয়া েথেক িকছু ইহুদী েসখােন
এেসিছল৷ আমার িবরুেদ্ধ তােদর িকছু বলার থাকেল আপনার কােছ এেস তারা আমার ওপর েদাষােরাপ
করেত পারত৷ 20 অথবা যারা এখােন উপিস্থত আেছ তারাই বলুক আিম যখন মহাসভার সামেন িছলাম,
তারা িক আমার েকান েদাষ েদখেত েপেয়েছ? 21 না েকবল তােদর মেধয্ দঁািড়েয় মৃতেদর পুনরুত্থােনর
িবষেয় আমার িবশ্বাস েঘাষণা কেরিছ বেল আজ আপনােদর সামেন আমার িবচার হেচ্ছ৷”

22 ফীিলক্স েসই পেথর িবষয় ভালভােবই জানেতন, তাই িতিন িবচার স্থিগত রাখেলন, আর বলেলন,
“প্রধান েসনাপিত লুিষয় এেল আিম এর িবচার িনষ্পিত্ত করব৷” 23 িতিন েসনাপিতেক হুকুম িদেলন, েযন
েপৗলেক প্রহরারত অবস্থায় রাখা হয়, িকন্তু িকছু স্বাধীনতাও তােক িদেলন, “এর েকান বনু্ধ যিদ এর
েদখােশানা করেত আেস তেব বারণ কেরা না৷”
* 24:6-8: েকান েকান গ্রীক প্রিতিলিপেত পদ 6-8 যুক্ত করা হেয়েছ: “আমরা তঁােক আমােদর িবিধ-বয্বস্থা িদেয় িবচার করতাম৷ 7 িকন্তু
প্রধান েসনাপিত লুিয়স আমােদর কাছ েথেক তঁােক েজার কের িনেয় েগেছ৷ 8 লুিয়স তার েলাকেদর আপনার কােছ এেন আমােদর িবরুেদ্ধ
অিভেযাগ করেত বেলেছ৷”
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ফীিলক্ম ও তঁার স্ত্রীর সেঙ্গ েপৗেলর কথা
24এর কেয়কিদন পর ফীিলক্স তঁার ইহুদী স্ত্রী দ্রুিষল্লােক িনেয় েসখােন এেল েপৗলেক েডেক পাঠােলন৷

ফীিলক্স েপৗেলর মুেখ খ্রীষ্ট যীশুেত িবশ্বােসর কথা শুনেলন৷ 25 িকন্তু েপৗল যখন তােক নয্ায়পরায়ণতা,
আত্মসংযম ও ভিবষয্েতর মহািবচােরর কথা েশানািচ্ছেলন, তখন ফীিলক্স েবশ ভয় েপেয় েগেলন, আর
বলেলন, “তুিম এখন যাও আমার আবার সুেযাগ হেল েতামায় েডেক পাঠােবা৷” 26 এই সময় িতিন আশা
করিছেলন েয েপৗল তােক টাকা েদেবন, তাই িতিন বার বার েপৗলেক েডেক পািঠেয় তঁার সেঙ্গ কথা
বলিছেলন৷

27 দুবছর েকেট যাবার পর পির্কয় ফীষ্ট ফীিলেক্সর পেদ িনযুক্ত হেলন৷ আর ফীিলক্স ইহুদীেদর সন্তুষ্ট
রাখার জনয্ েপৗলেক বন্দী েরেখ েগেলন৷

25
েপৗল ৈকসেরর সেঙ্গ সাক্ষাৎ করেত চাইেলন

1ফীষ্ট েসই প্রেদেশ এেলন, এর িতনিদন পর িতিন ৈকসিরয়া েথেক েজরুশােলেম েগেলন৷ 2 েসখােন
প্রধান যাজকরা ও ইহুদী সমাজপিতরা তঁার কােছ এেস েপৗেলর িবরুেদ্ধ তােদর অিভেযাগ জানাল৷ 3ফীেষ্টর
কােছ তারা এই আেবদন জানাল েযন িতিন েপৗলেক েজরুশােলেম পাঠাবার বয্বস্থা কেরন৷ তারা এই
অনুগ্রহ েদখােনার অনুেরাধ কেরিছল কারণ তারা পেথই েপৗলেক হতয্া করার পিরকল্পনা কেরিছল৷ 4 িকন্তু
ফীষ্ট বলেলন, “না, েপৗল ৈকসিরয়ায় বন্দী হেয় আেছ এবং আিম শীঘ্রই ৈকসিরয়ায় যাব৷ 5তাই েতামােদর
মেধয্ যারা ক্ষমতায় আেছ, তারা আমার সেঙ্গ েসখােন চলুন৷ এই েলাকিট যিদ িকছু ভুল কের থােক তেব
তা েসখােনই েপশ করুক৷”

6ফীষ্ট েজরুশােলেম প্রায়আট দশিদন থাকার পর ৈকসিরয়ায় চেল েগেলন৷ পেরর িদন িতিন িবচারালেয়
িনেজর আসেন বেস েপৗলেক েসখােন হািজর করেত হুকুম করেলন৷ 7 েপৗল েসখােন এেল েজরুশােলম
েথেক েযসব ইহুদীরা এেসিছল তারা চারপােশ িঘের দঁািড়েয় তঁার িবরুেদ্ধ এমন সব জঘনয্ অপরােধর কথা
বলেত লাগল, যার েকান প্রমাণ তারা িনেজরাই িদেত পারল না৷ 8 েপৗল আত্মপক্ষ সমথর্ন কের বলেলন,
“আিম ইহুদীেদর িবিধ-বয্বস্থা বা মিন্দর িকংবা ৈকসেরর িবরুেদ্ধ েকান অপরাধ কির িন৷”

9 িকন্তু ইহুদীেদর কােছ সুনাম পাবার আশায় ফীষ্ট েপৗলেক বলেলন, “তুিম িক েজরুশােলেম িগেয়
েসখােন আমার সামেন এসব িবষেয় েতামার িবচার হয় তা চাও?”

10 েপৗল বলেলন, “আিম ৈকসেরর িবচারালেয় দঁািড়েয় আিছ, এখােনই আমার িবচার হওয়া উিচত৷
আিম ইহুদীেদর িবরুেদ্ধ িকছুই কির িন, একথাআপিন ভােলাভােবই জােনন৷ 11আিম যিদ েকান অিভেযােগ
েদাষী সাবয্স্ত হই ও মৃতুয্দণ্ড পাবার েযাগয্ হই, তেব আিম মৃতুয্ েথেক রক্ষা পাবার জনয্ বলব না৷ িকন্তু
এরা আমার িবরুেদ্ধ েযসব অিভেযাগ করেছ, এসব যিদ সতয্ না হয় তেব এেদর হােত েকউ আমােক তুেল
িদেত পারেব না, কারণ আিম ৈকসেরর কােছ আপীল করিছ!”

12 তখন ফীষ্ট তঁার পরামশর্দাতােদর সেঙ্গ কথা বলেলন, পের ফীষ্ট েপৗলেক বলেলন, “তুিম ৈকসেরর
কােছ আপীল কেরছ, েতামােক ৈকসেরর কােছ পাঠােনা হেব৷”

ফীষ্ট দ্বারা রাজা আিগ্রপ্পােক েপৗল সম্পেকর্ িজজ্ঞাসাবাদ
13 এর িকছু িদন পর রাজা আিগ্রপ্প ও বণীর্কী ৈকসিরয়ায় এেস ফীেষ্টর সেঙ্গ েদখা করেলন৷ 14 তঁারা

েসখােন েবশ িকছু িদন থাকেলন৷ রাজার কােছ ফীষ্ট েপৗেলর িবষয় এইভােব বলেলন, “ফীিলক্স েকান
একজন েলাকেক এখােন বন্দী কের েরেখেছন৷ 15আিম যখন েজরুশােলেম িছলাম, েসই সময় ইহুদীেদর
প্রধান যাজকরা ও সমাজপিতরা তার িবরুেদ্ধ আেবদন কের িবচার ও শািস্ত েচেয়িছল৷ 16 আিম তােদর
বেলিছলাম েয, যার নােম অিভেযাগ দােয়র করা হেচ্ছ, েস যতক্ষণ পযর্ন্ত না অিভেযাগকারীেদর সামেন
আত্মপক্ষ সমথর্ন করেত পােচ্ছ, ততক্ষণ েকান েলাকেক তােদর হােত তুেল েদওয়া েরামাণেদর িনয়ম নয়৷

17 “আর তারা আমার সেঙ্গ এখােন এেল, আিম আর েদরী না কের, পরিদনই েসই বন্দীেক িবচােরর
জনয্ আমার িবচারালেয় আনাই৷ 18 যখন তারা দঁািড়েয় তােক েদাষী সাবয্স্ত করেত েগল তখন তঁার িবরুেদ্ধ
েয রকম েদােষর কথা আিম অনুমান কেরিছলাম, তার অিভেযাগকারীরা েসই রকম েকান েদাষই েদখােত
পারল না৷ 19 তার সােথ তােদর ধমর্ সম্বেন্ধ এবং যীশু নােম এক বয্িক্ত িযিন মারা িগেয়িছেলন িকন্তু
যােক েপৗল জীিবত বেল প্রচার করত েস সম্বেন্ধ িকছু মতপাথর্কয্ িছল৷ 20 আিম বুেঝ উঠেত পারলাম
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না েয এই ধরেণর প্রশ্নগুিলর উত্তর িকভােব অনুসন্ধান করা হেব, তাই তােক িজেজ্ঞস করলাম, �তুিম
িক েজরুশােলেম িগেয় েসখােন এই িবষেয়র িবচার েহাক্ তাই চাও?� 21 িকন্তু েপৗল ৈকসেরর কােছ
িবচার েচেয় কারাগাের থাকার জনয্ আপীল করায়, যতিদন না আিম তােক ৈকসেরর কােছ পাঠােত পারিছ
ততিদন কারাগাের রাখার িনেদর্ শ িদেয়িছ৷”

22আিগ্রপ্প বলেলন, “হঁয্া, আিমও িনেজ তার কথা শুনেত েচেয়িছলাম৷”
ফীষ্ট বলেলন, “েবশ, কালই শুনেবন৷”
23 পরিদন রাজা আিগ্রপ্প ও বনীর্কী খুব জঁাকজমেকর সােথ এেস সভা ঘের ঢুকেলন, তঁােদর সেঙ্গ

েসনাপিতরা ও শহেরর গনয্মানয্ েলাকরাও িছেলন৷ ফীেষ্টর হুকুেম েপৗলেক েসখােন িনেয় আসা হল৷
24 তখন ফীষ্ট বলেলন, “রাজা আিগ্রপ্প ও আমােদর সেঙ্গ যঁারা উপিস্থত আেছন তঁারা এই েলাকেক

েদখেছন, যার িবরুেদ্ধ এখানকার ও েজরুশােলেমর সমস্ত ইহুদী সমাজ আমার কােছ িচৎকার করেছ েয
এই েলােকর আর েবঁেচ থাকা উিচত্ নয়৷ 25 িকন্তু এর মৃতুয্দেণ্ডর েযাগয্ েকান অপরাধই আিম পাই িন৷ এ
যখন িনেজ সম্রােটর কােছ আপীল কেরেছ, তখন আিম েসখােন এেক পাঠাব বেল িস্থর কেরিছ৷ 26 িকন্তু
সম্রােটর কােছ এর িবষেয় িনির্দষ্ট কের িক বলব তা জািন না৷ েসইজনয্ আিম আপনােদর সামেন, িবেশষ
কের রাজা আিগ্রপ্পর সামেন এেক হািজর কেরিছ যােত এেক িজজ্ঞাসাবাদ করার পর আিম িকছু পাই েয
সম্বেন্ধ িলখেত পাির৷ 27কারণ বন্দীেক পাঠাবার সময় তার িবরুেদ্ধ অিভেযােগর িববরণ না েদওয়া আিম
যুিক্তযুক্ত বেল মেন কির না৷”

26
রাজা আিগ্রপ্পর সামেন েপৗল

1আিগ্রপ্প েপৗলেক বলেলন, “এখন আত্ম সমথর্ন করেত েতামার যা বলার আেছ তা েতামােক বলেত
অনুমিত েদওয়া হল৷” তখন েপৗল হাত প্রসািরত কের আত্মপক্ষ সমথর্ন করেত থাকেলন৷ 2 িতিন বলেলন,
“েহ রাজা আিগ্রপ্প, ইহুদীরা আমার িবরুেদ্ধ েয সব অিভেযাগ এেনেছ, েস িবষেয় আজ আপনার সামেন
আিমআত্মপক্ষ সমথর্ন করেত েপের িনেজেক ধনয্ মেন করিছ৷ 3 িবেশষ কের ইহুদীেদর রীিত-নীিত ও নানা
প্রেশ্নর িবষেয় আপিন অিভজ্ঞ, এইজনয্ আপনার কােছ কথা বলার সুেযাগ েপেয় আিম বড়ই আনিন্দত৷
তাই আপনােক অনুেরাধ করিছ আপিন ৈধযর্য্ ধের আমার কথা শুনুন৷

4 “তারা জােন েয শুরু েথেকই আিম এই েজরুশােলেম আমার স্বজািতর মেধয্ই জীবন কািটেয়িছ এবং
আেরা জােন আিম িকভােব জীবন-যাপন কেরিছ৷ 5এই ইহুদীরা দীঘর্িদন ধের আমায় েচেন; আর তারা যিদ
ইচ্ছা কের তেব এই সাক্ষয্ িদেত পাের েয আিম একজন ফরীশীর মেতাই জীবন-যাপন কেরিছ৷ ফরীশীরাই
ইহুদী ধেমর্র িবিধ-বয্বস্থা অনয্ানয্ দেলর চাইেত সূক্ষ্মভােব পালন কের৷ 6আমােদর িপতৃপুরুষেদর কােছ
ঈশ্বর েয প্রিতশ্রুিত িদেয়েছন েস সব পূণর্ হবার প্রতয্াশায়আিছ বেলইআজআমার িবচার হেচ্ছ৷ 7আমােদর
বােরা বংশ িদনরাত একাগ্রভােব উপাসনা করেত করেত েসই প্রিতশ্রুিতর ফল পাবার প্রতয্াশা করেছ৷ আর
েহ রাজা আিগ্রপ্প, ঈশ্বর আমােদর পূবর্পুরুষেদর েয প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলন, তােত প্রতয্াশা করার জনয্ই
ইহুদীরা আমার ওপর েদাষােরাপ করেছ৷ 8 ঈশ্বর মৃতেদর পুনরুিত্থত কেরন একথা েকন আপনােদর কােছ
অিবশ্বাসয্ মেন হেচ্ছ?

9 “আিমও েতা মেন করতাম েয নাসরতীয় যীশুর নােমর িবরুেদ্ধ যা িকছু করা সম্ভব তা করাই আমার
অবশয্ কতর্ বয্; 10 আর েজরুশােলেম আিম তাই করতাম৷ আিম প্রধান যাজকেদর কাছ েথেক কতৃর্ েত্ত্বর
অিধকার িনেয় বহু িবশ্বাসীেক কারাগাের পুেরিছ আর তােদর মৃতুয্দেণ্ডর সময় আিম আমার পূণর্ সমথর্ন
জািনেয়িছ৷ 11 সমস্ত সমাজ-গৃেহ আিম প্রায়ই তােদর শািস্ত িদেয় েজার কের যীশুর িনন্দা করাবার েচষ্টা
করতাম৷ তােদর িবরুেদ্ধ আমার েক্ষাভ এতই প্রচণ্ড হেয় উেঠিছল েয িবেদেশর শহরগুিলেত িগেযও আিম
তােদরিনযর্াতন করতাম৷

েপৗল যীশুর দশর্ন িবষেয় বলেলন
12 “এই কারেণই একবার আিম প্রধান যাজকেদর কাছ েথেক ক্ষমতা ও হুকুমনামা িনেয় দেম্মশেক

যািচ্ছলাম৷ 13 পেথ একিদন দুপুরেবলায়, েহ মহারাজ আিম েদখলাম সূেযর্র েচেয়ও এক উজ্জ্বল আেলা
আকাশ েথেক আমার ও আমার সহযাত্রীেদর চারিদেক ছিড়েয় পড়ল৷ 14 আমরা মািটেত পেড় েগলাম,
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আর এক রব শুনেত েপলাম যা ইব্রীয় ভাষায় আমায় বলেছ, �েশৗল, েশৗল, আমায় িনযর্াতন করছ েকন?
আমার িবেরািধতা কের তুিম িনেজরই ক্ষিত করছ৷�

15 “তখন আিম বললাম, �প্রভু, আপিন েক?�
“প্রভু বলেলন, �আিম যীশু, যােক তুিম িনযর্াতন করছ৷ 16 তুিম িনেজর পােয় ভর িদেয় দঁাড়াও! আমার

েসবক হবার জনয্ই আিম েতামােক মেনানীত কেরিছ৷ তুিম অেনয্র কােছ আমার সাক্ষী হেব৷ তুিম েয েয
িবষয় আজ েদখেল ও ভিবষয্েত যা যা আিম েতামায় েদখাব, েস সব সকল েলােকর কােছ সাক্ষী দাও৷
এইজনয্ই েতামার কােছ আজ আিম িনেজ েদখা িদেয়িছ৷ 17 েতামার আপন েলাক ইহুদীেদর হাত েথেক
েতামায় আিম রক্ষা করব৷ আর আিম েতামােক অইহুদীেদর কােছ পাঠািচ্ছ৷ 18 তুিম তােদর েচাখ খুেল
েদেব েযন তারা সতয্ েদেখ ও অন্ধকার েথেক আেলােত িফের আেস; আর শয়তােনর কতৃ্তর্ ত্ব েথেক মুক্ত
হেয় ঈশ্বেরর প্রিত িফরেল তােদর সব পাপ ক্ষমা হেব৷ আমার উপর িবশ্বাস কের যারা পিবত্র হেয়েছ, তারা
তােদর সহভাগী হেব৷� ”

েপৗল তঁার কােজর সম্বেন্ধ বলেলন
19 েপৗল বলেত থাকেলন, “েহ মহারাজ আিগ্রপ্প, আিম েসই স্বগীর্য় দশর্েনর অবাধয্ হই িন৷ 20 আিম

েলাকেদর বলেত শুরু করলাম েযন তারা মন-েফরায় ও ঈশ্বেরর িদেক েফের৷ আিম তােদর বললাম তারা
েযন ভাল কাজ কের প্রমাণ েদয় েয সিতয্ কের মন িফিরেয়েছ৷ প্রথেম আিম এসব কথা দেম্মশেকর
েলাকেদর কােছ প্রচার করলাম৷ পের আিম এগুিল েজরুশােলেম ও িযহূিদয়ার সবর্ত্র এবং অইহুদীেদর
কােছও বললাম৷

21 “এই জনয্ই যখন আিম মিন্দের িছলাম, ইহুদীরা েসখান েথেক আমােক ধের এেন হতয্া করেত
েচেয়িছল৷ 22 িকন্তু আজ পযর্ন্ত আিম ঈশ্বেরর সাহাযয্ েপেয়িছ৷ তাই এখােন েছাট ও বড় সকেলর সামেন
দঁািড়েয় আিম সাক্ষয্ িদিচ্ছ৷ েমািশ ও ভাববাদীরা যা ঘটেব বেল েগেছন, েসটা ছাড়া আিম আর অনয্ েকান
কথা বলিছ না৷ 23 তঁারা বেল েগেছন, খ্রীষ্টেক মৃতুয্েভাগ করেত হেব ও মৃতেদর মধয্ েথেক িতিনই হেবন
প্রথম পুনরুিত্থত, ইহুদী িক অইহুদী সবার কােছ িবিশষ্ট েজয্ািতর বাতর্ া িনেয় আসেবন৷”

েপৗল আিগ্রপ্পেক েবাঝােলন
24 েপৗল যখন এভােব আত্মপক্ষ সমথর্ন করেছন তখন ফীষ্ট িচৎকার কের বেল উঠেলন, “েপৗল তুিম

পাগল! অতয্িধক অধয্য়েনর ফেল েতামার মাথা খারাপ হেয় েগেছ!”
25 েপৗল বলেলন, “েহ মহামানয্ ফীষ্ট, আিম পাগল নই বরং আিম যা বলিছ তা সতয্ ও েবাধগময্৷

26 রাজা আিগ্রপ্প এিবষেয় সবই জােনন৷ তঁার সামেন আিম সাহেসর সেঙ্গ একথা বলিছ৷ আিম সুিনিশ্চত
েয, এসব িবষয় িতিন শুেনেছন, কারণ এসব এমন প্রকাশয্ স্থােন ঘেটেছ যােত তা সকেল েদখেত পায়৷
27আিগ্রপ্প, আপিন িক ভাববাদীরা যা িলেখ েগেছন তা িবশ্বাস কেরন? আিম জািন আপিন তা কেরন৷”

28 তখন আিগ্রপ্প েপৗলেক বলেলন, “তুিম িক মেন করছ, আমােক এত অল্প সমেয়র মেধয্ খ্রীষ্টীয়ান
করেত পারেব?”

29 েপৗল বলেলন, “ঈশ্বেরর কােছ প্রাথর্না কির অল্প সমেয়র মেধয্ েহাক্ িক অিধক সমেয়র মেধয্ েহাক্,
েসটা বড় কথা নয়, েকবল আপিন নন, আজ যত েলাক আমার কথা শুনেছন তারা সকেলই েযন আমারই
মত হন; েকবল বন্দীেত্বর েশকল ছাড়া!”

30 তখন রাজা, রাজয্পাল ও বণীর্কী আর তঁােদর সেঙ্গ যঁারা বেসিছেলন সকেল উেঠ পড়েলন৷ 31আর
অনয্ জায়গায় িগেয় পরস্পরআেলাচনা কের বলেলন, “প্রাণদণ্ড বা কারাগাের েদবার মেতা েকান অপরাধই
এই েলাকটা কের িন৷” 32আিগ্রপ্প ফীষ্টেক বলেলন, “এ যিদ ৈকসেরর কােছ আপীল না করত, তেব এেক
আমরা মুিক্ত িদেত পারতাম৷”

27
েরােমর পেথ েপৗেলর যাত্রা

1 যখন িঠক হল েয আমরা জাহােজ কের ইতািলেত যাব, তখন েপৗল ও অনয্ িকছু বন্দীেক রাজকীয়
রক্ষীবািহনীর েসনাপিত যুিলয়র হােত তুেল েদওয়া হল৷ 2আমরা আদ্রামুত্তীয় েথেক আসা একিট জাহােজ
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উঠলাম; এই জাহাজিটর এিশয়া উপকূেলর িবিভন্ন জায়গায় যাওয়ার কথা িছল৷ িথষলনীকীয় েথেক
আিরষ্টাখর্ নােম একজন মািকদিনযান আমােদর সেঙ্গ িছেলন৷

3পেরর িদন আমােদর জাহাজ সীেদােন েপৗছঁল৷ যুিলয় েপৗেলর সেঙ্গ েবশ ভাল বয্বহার করেলন৷ িতিন
েপৗলেক তঁার বনু্ধেদর সেঙ্গ েদখা সাক্ষাৎ করেত যাবার অনুমিত িদেলন৷ েসই বনু্ধরা েপৗেলর প্রেয়াজনীয়
সামগ্রী েযাগােতন৷ 4 েসখান েথেক আমরা জাহাজ খুেল সীেদান শহর েছেড় চললাম৷ প্রিতকূল বাতােসর
জনয্ কূপ্র দ্বীেপর কাছাকািছ অঞ্চল িদেয় চললাম 5আর িকিলিকয়ার ও পামু্ফিলয়ার প্রেদশ েছেড় সমুদ্রপেথ
লুিকয়া প্রেদেশর মুরা বন্দের এলাম৷ 6 েসখােন েসনাপিত ইতািলেত যাবার জনয্ আেলকসান্দ্রীয়ায় এক
জাহাজ েদখেত েপেয় আমােদর েসই জাহােজ তুেল িদেলন৷

7 বহুিদন ধের আমরা খুব আেস্ত আেস্ত চললাম এবং বহুকেষ্ট ক্লীেদ এেস েপৗছঁালাম৷ বাতােসর কারেণ
আমরা আর এেগােত পারলাম না, তাই সলেমানী বন্দেরর উেল্টা িদেক ক্রীিত দ্বীেপর ধার েঘঁেস চললাম৷
8 পের বহুকেষ্ট উপকূেলর ধার েঘঁেস চলেত চলেত লােসয়া শহেরর কােছ “সুন্দর” েপাতাশ্রেয় এেস
েপৗছঁালাম৷

9 এইভােব বহু সময় নষ্ট হল, আর জলযাত্রা তখন খুবই িবপজ্জনক হেয় উেঠিছল৷ এিদেক উপবাস
পেবর্র সময়ও চেল েগল৷ তাই েপৗল তােদর সাবধান কের িদেয় বলেলন, 10 “মহাশয়রা, আিম েদখিছ,
এই যাত্রায় অিনষ্ট ও অেনক ক্ষিত হেব, তা েয েকবল মােলর বা জাহােজর হেব তাই নয়, এমন িক
আমােদর জীবেনরও ক্ষিত হেব৷” 11 িকন্তু েসনাপিত েপৗেলর কথার েচেয় জাহােজর কােপ্তন ও তার
মািলেকর কথার গুরুত্ব িদেলন৷ 12 েসই বন্দরিট শীতকাল কাটাবার পেক্ষ উপযুক্ত না হওয়ােত জাহােজর
অিধকাংশ েলাক একমত হেলন েযন জাহাজ খুেল যাত্রা শুরু করা হয় যােত েকান রকেম ৈফনীকায় েপৗেঁছ
েসখােন তারা শীতকালটা কাটােত পাের৷ েসই স্থানিট িছল দিক্ষণ পিশ্চম ও উত্তর পিশ্চম অিভমুখী ক্রীত
দ্বীেপর একিট বন্দর৷

ঘুির্ণ ঝেড়র মেধয্ জাহাজ
13 আর যখন অনুকূল দিক্ষণা বাতাস বইেত শুরু করল তখন তােদর মেন হল তারা যা চাইিছল তা

েপেয়েছ, তাই তারা েনাঙ্গর তুেল ক্রীেতর ধার েঘঁেস চলেত শুরু করল৷ 14 িকন্তু এর িকছু পেরই দ্বীেপর
েভতর েথেক প্রচণ্ড এক ঘূির্ণ ঝড় উঠল, এই ঝড়েক “ঈশান বায়ু” বেল৷ 15আমােদর জাহাজ েসই ঝেড়র
মেধয্ পড়ল, ঝড় কািটেয় েযেত পারল না৷ তাই আমরা আমােদর জাহাজেক েভেস েযেত িদলাম৷

16 েকৗদা নােম এক েছাট দ্বীেপর আড়ােল চলার সময় জাহােজর সেঙ্গ েয েছাট িডিঙ্গটা িছল তা আমরা
বহু কেষ্ট েটেন তুেল ধ্বংেসর হাত েথেক বঁাচালাম৷ 17এটা েতালার পর েলােকরা জাহাজটােক েমাটা দিড়
িদেয় ভাল কের বঁাধল৷ তারা ভয় করিছল েয জাহাজিট হয়েতা সুত্তীর্র েচারা বািলেত িগেয় পড়েত পাের,
তাই তারা পাল নািমেয় িনেয় জাহাজটােক বাতােসর টােন চলেত িদল৷

18 ঝেড়র প্রেকাপ বাড়েত থাকায়, পর িদন খালাসীরা জাহােজর েখাল েথেক ভারী ভারী মাল জেল
েফেল িদেত লাগল৷ 19 তৃতীয় িদেন তারা িনেজরাই হােত কের জাহােজর িকছু সাজ-সরঞ্জাম জেল েফেল
িদল৷ 20অেনক িদন যাবত্ যখন সূযর্ িক নক্ষেত্রর মুখ েদখা েগল না, আর ঝড়ও প্রচণ্ড উত্তাল হেত থাকল,
তখন েশষ পযর্ন্ত আমােদর বঁাচার আশা রইল না৷

21অেনক িদন ধেরই সকেল খাওয়া-দাওয়া বন্ধ কেরিছল৷ তখন েপৗল তােদর মােঝ দঁািড়েয় বলেলন,
“মহাশয়রা, আমার কথা শুেন ক্রীিত েথেক জাহাজ না ছাড়া আপনােদর উিচত িছল, তাহেল আজেকর
এই ক্ষয়ক্ষিত এড়ােত পারেতন৷ 22 িকন্তু এখনও আিম বলিছ, সাহস করুন, একথা জানেবন আপনােদর
কােরার প্রাণহািন হেব না, শুধু জাহাজিট হারােত হেব৷ 23 কারণ আিম েয ঈশ্বেরর উপাসনা কির েসই
ঈশ্বেরর এক স্বগর্দূত গত রােত্র আমার পােশ দঁািড়েয় বলেলন, 24 �েপৗল ভয় েপও না! েতামােক ৈকসেরর
সামেন অবশয্ই দঁাড়ােত হেব৷ ঈশ্বর েতামার জনয্ এই প্রিতশ্রুিত িদেয়েছন েয িতিন েতামার সহযাত্রীেদর
প্রাণ রক্ষা করেবন৷� 25 তাই মহাশয়রা, আপনারা সাহস করুন, কারণ ঈশ্বেরর ওপর আমার িবশ্বাস আেছ
েয আমােক যা বলা হেয়েছ িঠক েসরকমই ঘটেব৷ 26 িকন্তু েকান দ্বীেপ িগেয় আমােদর আছেড় পড়েত
হেব৷”

27 এইভােব ঝেড়র মেধয্ েচৗদ্দ রাত আিদ্রয়া সমুেদ্র ইতস্ততঃ ভাসমান অবস্থায় থাকার পর মাঝ রােত
নািবকেদর মেন হল েয জাহাজিট েকান ডাঙ্গার িদেক এিগেয় চেলেছ৷ 28 েসখােন তারা জেলর গভীরতা
মাপেল েদখা েগল তা একেশা কুিড় ফুট৷ এর িকছু পের আবার জল মাপেল জেলর গভীরতা নবু্বই ফুেট
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দঁাড়াল৷ 29 তারা ভয় করেত লাগল েয জাহাজিট হয়েতা িকনাের পাথেরর গােয় ধাক্কা খােব৷ তাই নািবকরা
জাহােজর েপছন িদক েথেক চারিট েনাঙ্গর নািমেয় িদল, প্রাথর্না করল েযন শীঘ্র েভার হয়৷ 30 নািবকেদর
মেধয্ েকউ েকউজাহাজ েছেড় পালাবার মতলব করল, তাই েনাঙ্গর েফলারআিছলায় জাহােজর মধয্ েথেক
িডিঙ্গখািন নীেচ নািমেয় িদল৷ 31 িকন্তু েপৗল েসনাপিত ও ৈসনয্েদর উেদ্দেশয্ বলেলন, “এই েলাকরা যিদ
জাহােজ না থােক তেব আপনারা রক্ষা পােবন না৷” 32 তখন ৈসনয্রা িডিঙ্গর দিড় েকেট িদল, আর তা
জেল িগেয় পড়ল৷

33 এরপর েভার হেয় এেল েপৗল সকলেক িকছু েখেয় েনবার জনয্ অনুেরাধ কের বলেলন, “আজ
14 িদন হল আপনারা অেপক্ষা কের আেছন, িকছু না েখেয় উেপাস কের আেছন৷ 34 আিম আপনােদর
অনুেরাধ করিছ িকছু েখেয় িনন, েবঁেচ থাকার জনয্ এর প্রেয়াজন আেছ, কারণ আপনােদর কােরার
একগািছ চুেলরও ক্ষিত হেব না৷” 35 এই কথা বেল েপৗল রুিট িনেয় তােদর সকেলর সামেন ঈশ্বরেক
ধনয্বাদ িদেলন, আর তা েভেঙ্গ েখেত শুরু করেলন৷ 36 তখন সকেল উৎসাহ েপেয় েখেত শুরু করল৷
37 (আমরা েমাট 276 েলাক জাহােজ িছলাম৷) 38 সকেল পিরতৃিপ্তর সেঙ্গ খাবার পর বাকী শসয্ সমুেদ্র
েফেল িদেয় জাহাজিট হাল্কা করা হল৷

জাহাজ ধ্বংস হল
39 িদন হেল পর তারা েসই জায়গাটা িচনেত পারল না; িকন্তু এমন এক খািড় েদখেত েপল যার বড়

বালুতট িছল৷ তারা িঠক করল যিদ সম্ভব হয় তেব ঐ বালুতেটর ওপের জাহাজটা তুেল েদেব৷ 40 এই
আশায় তারা েনাঙ্গর েকেট িদল আর তা সমুেদ্রই পেড় রইল৷ এরপর হােলর বঁাধন খুেল িদেয় বাতােসর
সামেন পাল তুেল েসই েবলাভূিম লক্ষয্ কের এিগেয় চলল৷ 41 িকন্তু একটু এেগােতই তারা বািলয়ািড়েত
ধাক্কা েপল, জাহােজর সামেনর িদকটা বািলেত বেস িগেয় অচল হেয় পড়ল, ফেল েঢউেয়র আঘােত
িপছেনর িদকটা েভেঙ্গ েযেত লাগল৷

42 তখন ৈসনয্রা বন্দীেদর হতয্া করেব বেল িঠক করল, পােছ তােদর েকউ সঁাতার েকেট পালায়৷
43 িকন্তু েসনাপিত েপৗলেক বঁাচাবার আশায় তােদর এই কাজ করেত িনেষধ করেলন, হুকুম িদেলন েযন
যারা সঁাতার জােন তারা ঝঁাপ িদেয় আেগ ডাঙ্গায় ওেঠ৷ 44 বাকী সকেল েযন জাহােজর ভাঙ্গা তক্তা বা
েকান িকছু ধের িকনাের েযেত েচষ্টা কের৷ এইভােব সকেলই িনরাপেদ তীের এেস েপৗছঁেলা৷

28
েপৗল িমিলতা দ্বীেপ

1এইভােব সকেল িনরাপেদ তীের েপৗেঁছ জানেত পারলাম েযআমরা িমিলতা দ্বীেপ উেঠিছ৷ 2 েসখানকার
েলাকরা আমােদর সেঙ্গ খুব ভাল বয্বহার করল৷ বৃষ্টি পড়ার দরুন খুব ঠাণ্ডা হওয়ায় তারা আগুন েজ্বেল
আমােদর সকলেক স্বাগত জানাল৷ 3 েপৗল এক েবাঝা শুকেনা কাঠ েযাগাড় কের এেন আগুেনর ওপর
েফেল িদেল আগুেনর হল্কায় একটা িবষধর সাপ েবিরেয় এেস েপৗেলর হােত জিড়েয় ধরল৷ 4 তখন
েসই দ্বীেপর েলাকরা তার হােত সাপটােক ঝুলেত েদেখ বলাবিল করেত লাগল, “এ েলাকটা িনশ্চয় খুনী,
সমুেদ্রর ঝেড়র হাত েথেক বঁাচেলও নয্ায় এেক বঁাচেত িদল না৷”

5 িকন্তু েপৗল হাত েঝেড় েসই সাপটােক আগুেনর মেধয্ েফেল িদেলন, তঁার েকান ক্ষিত হল না৷ 6 এই
বয্াপার েদেখ তারা মেন করল হয় েপৗেলর শরীর ফুেল উঠেব, নয়েতা িতিন হঠাৎ মারা যােবন৷ অেনকক্ষণ
অেপক্ষা করার পরও তঁার িকছুই ক্ষিত হল না েদেখ তারা েপৗল সম্বেন্ধ তােদর মত বদল কের পরস্পর
বলাবিল করেত লাগল, “ইিন িনশ্চয়ই েদবতা৷”

7 েসই জায়গার কােছই দ্বীেপর প্রধান কমর্কতর্ া জিমদার পুিব্লয় থাকেতন৷ িতিন তঁার বািড়েত আমােদর
সাদের িনেয় েগেলন৷ িতিন আমােদর প্রিত খুব ভাল বয্বহার করেলন আর িতন িদন ধের আমােদর আিতথয্
করেলন৷ 8 েসই সময় পুিব্লেয়র বাবা খুব অসুস্থ িছেলন৷ িতিন জ্বর ও আমাশা েরােগ শযয্াশায়ী িছেলন৷
েপৗল তঁােক েদখার জনয্ েভতের েগেলন৷ এরপর িতিন প্রাথর্না কের তঁার ওপর দুহাত রাখেল িতিন সুস্থ
হেয় েগেলন৷ 9 এই ঘটনার পর ঐ দ্বীেপ অনয্ যত েরাগী িছল তারা েপৗেলর কােছ এেস েরাগ মুক্ত হল৷

10-11 ঐ দ্বীেপর েলাকরা আমােদর অেনক উপহার িদেয় সম্মান েদখাল৷ আমরা েসখােন িতন মাস
থাকলাম আর আমােদর যাত্রা পেথর জনয্ যা যা প্রেয়াজন েস সব িজিনস এেন তারা জাহােজ তুেল িদল৷
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েপৗল েরােম েগেলন
িতন মাস পর আমরা আেলকসান্দ্রীয় এক জাহােজ উেঠ যাত্রা করলাম, েসই দ্বীেপ শীতকাল এেস পড়ায়

ঐ জাহাজিট েনাঙ্গর কের রাখা িছল৷ জাহাজিটেত যমজ েদেবর মূির্ত েখাদাই করা িছল৷ 12আমরা প্রথেম
সুরাকুেষ এলাম, েসখােন িতন িদন থাকলাম৷ 13 েসখান েথেক যাত্রা কের আমরা রীিগেয় েপৗছঁলাম৷
পরিদন দিক্ষণা বাতাস বইেত শুরু করেল আমরা জাহাজ ছাড়েত পারলাম, এবং িদ্বতীয় িদেন পূিতয়লীেত
েপৗছঁলাম৷ 14 েসখােন আমরা কেয়কজন ভাইেয়র েদখা েপলাম৷ তঁারা েসখােন সাতিদন থাকার জনয্
আমােদর অনুেরাধ করেলন৷ এইভােব আমরা েরােম এেস েপৗছঁলাম৷ 15 েরােমর ভাইরা আমােদর কথা
জানেত েপের আিপ্পেয়র বাজার ও িতন সরাই পযর্ন্ত এিগেয় এেস আমােদর সেঙ্গ েদখা করেলন৷ তঁােদর
েদেখ েপৗল ঈশ্বরেক ধনয্বাদ িদেলন ও উৎসাহ েবাধ করেত লাগেলন৷

েরােম েপৗল
16 েরােম েপৗল একা থাকার অনুমিত েপেলন; িকন্তু একজন ৈসিনকেক তঁার প্রহরায় রাখা হল৷
17 িতন িদন পর িতিন ইহুদীেদর প্রধান প্রধান েলাকেদর এক সভায় আহ্বান করেলন৷ তারা সমেবত হেল,

িতিন তােদর বলেলন, “আমার ইহুদী ভাইরা, যিদও আিম আমার িনেজর েলাকেদর িবরুেদ্ধ বা আমােদর
িপতৃপুরুষেদর েদওয়া রীিত-নীিতর িবরুেদ্ধ িকছুই কির িন, তবু েজরুশােলেমর এক বন্দী িহসােব আমােক
েরামানেদর হােত তুেল েদওয়া হেয়িছল৷ 18 তারা আমার িবচার কের, আর মৃতুয্দেণ্ডর েযাগয্ েকান েদাষ
আমার মেধয্ না েপেয় আমােক মুিক্ত িদেত েচেয়িছল৷ 19 িকন্তু স্থানীয় ইহুদীরা তার িবেরািধতা করায় আিম
ৈকসেরর কােছ আপীল করেত বাধয্ হলাম৷ আিম একথা বলিছ না েয আমার স্বজািতর েলাকরা েকান
অনয্ায় কেরেছ৷ 20এই শৃঙ্খেল বন্দী আিছ বেল আিম আপনােদর সেঙ্গ সাক্ষাৎ করেত ওআপনােদর সেঙ্গ
কথা বলেত েচেয়িছলাম, কারণ আিম ইস্রােয়েলর প্রতয্াশােত িবশ্বাসী৷”

21 ইহুদী েনতারা েপৗলেক বলেলন, “িযহূিদয়া েথেকআমরাআপনার িবষেয় েকান িচিঠ পাই িন৷ ভাইেদর
মেধয্ েথেকও েকউ এখােন এেস আপনার িবষেয় খারাপ েকান খবর েদয় িন বা কথাও বেল িন৷ 22 িকন্তু
আপনার মত িক তা আপনার মুখ েথেকই আমরা শুনেত চাই, কারণ এই দেলর িবষেয় আমরা জািন েয
েলােকরা সবর্ত্র এর িবরুেদ্ধ বেল থােক৷”

23 পের তঁারা একটা িদন িস্থর কের েসই িদেন অেনেক তঁার বাসায় এেলন৷ সকাল েথেক সন্ধয্া পযর্ন্ত
িতিন তােদর কােছ ঈশ্বেরর রােজয্র িবষেয় বলেলন, েবাঝােলন ও সাক্ষয্ িদেলন৷ েমািশর িবিধ-বয্বস্থা ও
ভাববাদীেদর গ্রন্থগুিল েথেক িতিন যীশুর িবষয় তঁােদর েবাঝােত েচষ্টা করেলন৷ 24 তঁার কথায় েবশ িকছু
ইহুদী িবশ্বাস করল আবার অেনেক তা িবশ্বাস করল না৷ 25 এইভােব তােদর মেধয্ মেতর িমল না হওয়ায়
তারা েয যার মত চেল েযেত শুরু করল৷ তােদর যাবার আেগ েপৗল তােদর এই কথািট বেলিছেলন:
“পিবত্র আত্মা ভাববাদী িযশাইয়র মাধয্েম আপনােদর িপতৃপুরুষেদর উেদ্দেশয্ ভালই বেলিছেলন৷ েযমন:

26 �এই েলাকেদর কােছ যাও, আর তােদর বল,
েতামরা শুনেব আর শুনেব,

িকন্তু েতামরা বুঝেব না৷
েতামরা েকবল তািকেয় থাকেব

িকন্তু েদখেত পােব না৷
27কারণ এই েলাকেদর অন্তঃকরণ অসাড় হেয় েগেছ,

তােদর কান আেছ বেট িকন্তু তারা শুনেত পায় না৷
এই েলাকরা সেতয্র প্রিত েচাখ বুেজ রেয়েছ৷

এইসব ঘেটেছ যােত েলাকরা তােদর েচাখ িদেয় েদখেত না পায়,
তােদর কান িদেয় শুনেত না পায়
ও হৃদয় িদেয় উপলিদ্ধ না কের৷

এইসব ঘেটেছ েযন তারা আমার কােছ িফের না আেস, পােছ আিম তােদর আেরাগয্ দান কির৷� িযশাইয়
6:9-10
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28“তাই ইহুদী ভাইরা, আপনারা েজেন রাখুন, ঈশ্বেরর েদওয়া এই পিরত্রাণ অইহুদীেদর কােছও পাঠােনা
হল, আর তারা তা শুনেব!” 29 *

30 েপৗল তঁার িনেজর ভাড়া বািড়েত পুেরা দুই বছর থাকেলন৷ যতেলাক তঁার সেঙ্গ েদখা করেত আসত,
িতিন তােদর সকলেক সাদের গ্রহণ করেতন৷ 31 িতিন সমূ্পণর্ সাহেসর সােথ ঈশ্বেরর রােজয্র িবষেয় প্রচার
করেতন৷ িতিন প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর িবষেয় িশক্ষা িদেতন এবং েকউ তঁােক প্রচাের বাধা িদত না৷

* 28:29: েকান েকান গ্রীক প্রিতিলিপেত পদ 29 যুক্ত করা হেয়েছ: “েপৗল এই কথা বলার পর ইহুদীরা তােক েছেড় চেল েগল এবং
িনেজেদর মেধয্ তকর্ শুরু করল৷”
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েরামীয়েদর
প্রিত পত্র

1 যীশু খ্রীেষ্টর দাস েপৗেলর কাছ েথেক ঈশ্বর আমােক েপ্রিরত হবার জনয্ আহ্বান কেরেছন৷
সমস্ত মানুেষর কােছ ঈশ্বেরর সুসমাচার প্রচােরর জনয্আমােক মেনানীত করা হেয়িছল৷ 2ঈশ্বর বহুপূেবর্ই

মানুেষর কােছ এই সুসমাচার েপৗেঁছ েদবার প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলন৷ এই প্রিতশ্রুিত িদেত ঈশ্বর তঁার
ভাববাদীেদর বয্বহার কেরিছেলন৷ পিবত্র শােস্ত্র এই প্রিতশ্রুিতর কথা েলখা িছল৷ 3-4ঈশ্বেরর পুত্রআমােদর
প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর িবষয়ই হল এই সুসমাচার৷ মানবরূেপ িতিন দায়ূেদর বংেশ জেন্মিছেলন; িকন্তু যীশু খ্রীষ্ট
েয ঈশ্বেরর পুত্র তা পিবত্র আত্মার মাধয্েম েদখােনা হল৷ মৃতেদর মধয্ হেত মহাপরাক্রেম তঁার পুনরুত্থানও
প্রমাণ কের েয িতিন ঈশ্বেরর পুত্র৷

5খ্রীেষ্টর মাধয্েম ঈশ্বর আমােক েপ্রিরেতর এই িবেশষ কাজ িদেয়েছন, েযন সবর্জািতর েলাকেদর আিম
িবশ্বাস ও বাধয্তার পেথ িনেয় যাই৷ একাজআিম খ্রীেষ্টর জনয্ই কেরিছ৷ 6 েরামানবাসীরা, েতামরাও তােদর
মেধয্ যীশু খ্রীেষ্টর আহুত েলাক িহসােব আছ৷

7 েহ েরামিনবাসীগণ, েতামরা যারা ঈশ্বেরর পিবত্র েলাক হবার জনয্ আহুত তােদর সকলেক এই িচিঠ
িলখিছ৷ েতামরা তঁার ভালবাসার পাত্র৷
আমােদর ঈশ্বর িপতা ও প্রভু যীশু খ্রীষ্ট হেত েতামােদর প্রিত অনুগ্রহ ও শািন্ত েনেম আসুক৷

ধনয্বােদর প্রাথর্না
8 প্রথেমই আিম েতামােদর সকেলর জনয্ যীশু খ্রীেষ্টর মধয্ িদেয় আমার ঈশ্বরেক ধনয্বাদ জানািচ্ছ৷

আিম ঈশ্বরেক ধনয্বাদ জানাই কারণ তঁার প্রিত েতামােদর এই মহািবশ্বােসর কথা জগেতর সবর্ত্র ছিড়েয়
পেড়েছ৷ 9-10আমার প্রাথর্নার সময় প্রিতবারই আিম েতামােদর মেন কির৷ ঈশ্বর জােনন েয একথা সতয্৷
আিম তঁার পুত্র িবষয়ক সুসমাচার েলাকেদর কােছ প্রচার দ্বারা আত্মােত ঈশ্বেরর উপাসনা কির৷ আিম
ঈশ্বেরর কােছ প্রাথর্না করিছ েযন েতামােদর সবার কােছ যাবার অনুমিত পাই; আর ঈশ্বর যিদ ইচ্ছা কেরন
তেবই তা সম্ভব হেব৷ 11আিম েতামােদর েদখার জনয্ বড়ই উৎসুক৷ েতামােদর শিক্তশালী কের েতালার
জনয্ আিম সকলেক িকছু আিত্মক বর িদেত চাই৷ 12আিম বলেত চাই আমােদর েয িবশ্বাস রেয়েছ, তার
দ্বারা েযন পরস্পর উদু্ধদ্ধ হই৷

13 ভাই ও েবানরা, আিম চাই েয েতামরা জান েয আিম বহুবার েতামােদর কােছ েযেত েচষ্টা কেরিছ,
িকন্তু বাধা েপেয়িছ৷আিম েতামােদর কােছ েযেত েচেয়িছ যােত েতামােদরআিত্মকভােব বৃিদ্ধ েপেত সাহাযয্
করেত পাির৷ অনয্ানয্ অইহুদী েলাকেদর আিম েযমন সাহাযয্ কেরিছ, েতমিন আিম েতামােদরও সাহাযয্
করেত চাই৷

14 আমার উিচত সকেলর েসবা করা, তা েস গ্রীক েহাক্ বা না েহাক্, িবজ্ঞ বা মূখর্ েহাক্◌্৷ 15 এই
কারেণই েরােম েতামােদর কােছ সুসমাচার প্রচার করবার জনয্ আিম এত আগ্রহী৷

16 সুসমাচােরর জনয্ আিম গবর্েবাধ কির৷ সুসমাচারই হল েসই শিক্ত, েয শিক্তর দ্বারা ঈশ্বর তঁার
িবশ্বাসীেদর উদ্ধার কেরন; প্রথেম ইহুদীেদর পের অইহুদীেদর৷ 17 ঈশ্বর িক কের মানুষেক িনেদর্ াষ বেল
গ্রহণ কেরন, তা এই সুসমাচােরর মধয্ িদেয়ই েদখােনা হেয়েছ৷ শুরু েথেক েশষ পযর্ন্ত িবশ্বাস দ্বারাই মানুষ
ঈশ্বেরর সামেন িনেদর্ াষ বেল গনয্ হয়৷ শাস্ত্র েযমন বেল, “িবশ্বােসর দ্বারা েয বয্িক্ত ঈশ্বেরর সামেন ধাির্মক
প্রিতপন্ন হেয়েছ েস অনন্ত জীবেনর অিধকারী হেব৷”✡

সকেলই অনয্ায় কেরেছ
18 মানুষ িনেজর অধমর্ িদেয় ঈশ্বেরর সতয্েক েচেপ রােখ, তাই মানুেষর কৃত সকল মন্দ এবং অনয্ানয্

কােজর জনয্ স্বগর্ েথেক মানুেষর উপর ঈশ্বেরর েক্রাধ প্রকাশ পায়৷ ঈশ্বর সম্পেকর্ য়া জানা েযেত পাের
✡ 1:17: উদৃ্ধিত হবককূক 2:4
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তা পিরষ্কারভােব তারা েজেনেছ৷ 19 তাছাড়া মানুেষর পেক্ষ ঈশ্বরেক যতখািন জানা সম্ভব, তা েতা িতিন
পিরষ্কারভােব জািনেয় িদেয়েছন৷

20ঈশ্বর সম্পেকর্ এমন এমন িবষয় আেছ যা মানুষ েচােখ েদখেত পায় না, েযমন তঁার অনন্ত পরাক্রম ও
েসই সমস্ত িবষয়, যার কারেণ িতিন ঈশ্বর৷ জগৎ সৃষ্টির শুরু েথেক ঈশ্বেরর নানা কােজ েস সব প্রকািশত
হেয়েছ৷ ঈশ্বেরর সৃষ্ট বস্তুর মেধয্ ঐসব পিরষ্কারভােবই েবাঝা যােচ্ছ৷ তাই মানুষ েয মন্দ কাজ করেছ তার
জনয্ উত্তর েদবার পথ তার েনই৷

21 েলাকরা ঈশ্বরেক জানত, িকন্তু তারা ঈশ্বেরর েগৗরব গান কের িন এবং তঁােক ধনয্বাদও েদয় িন৷
েলাকেদর িচন্তাধারা অসার হেয় েগেছ এবং তােদর িনেবর্াধ মন অন্ধকাের পিরপূণর্ হেয় েগেছ৷ 22 তারা
িনেজেদর িবজ্ঞ বেল পিরচয় িদেলও তারা মূখর্৷ 23 তারা িচরজীিব ঈশ্বেরর েগৗরব করার পিরবেতর্ , নশ্বর
মানুষ, পািখ, চতুষ্পেদর ও সরীসৃেপর মূির্ত্তগুিলর উপাসনা কের েসই েগৗরব তােদর িদেয়েছ৷

24 তারা ঈশ্বরেক প্রতয্াখয্ান কেরেছ বেল ঈশ্বর তােদর খুিশ মেতা পােপর পেথ চলেত িদেলন এবং
তােদর অন্তেরর কামনা বাসনা অনুসাের মন্দ কাজ করেত েছেড় িদেলন৷ ফেল তারা তােদর েদহেক
পরস্পেরর সেঙ্গ অসঙ্গত সংসেগর্ বয্বহার কের েযৗনপােপ পূণর্ হেয়েছ৷ 25 ঈশ্বেরর সতয্েক েফেল তারা
িমথয্া গ্রহণ কেরেছ; আর সৃষ্টিকতর্ ােক েছেড় িদেয় তারা তঁার সৃষ্ট বস্তুেক উপাসনা কেরেছ৷ িচরকাল ঈশ্বেরর
প্রশংসা করা উিচত৷ আেমন৷

26 েলাকরা ঐসব মন্দ কােজ িলপ্ত িছল বেল ঈশ্বর তােদর েছেড় িদেলন ও তােদর লজ্জাজনক
অিভলােষর পেথ চলেত িদেলন৷ নারীরা পুরুেষর সেঙ্গ স্বাভািবক সংসগর্ তয্াগ কের িনেজেদর মেধয্ েযৗন
সংসেগর্ িলপ্ত হেয়েছ৷ 27 িঠক একইভােব পুরুষরাও স্ত্রীেদর সেঙ্গ স্বাভািবক সংসগর্ েছেড় িদেয় অপর
পুরুেষর জনয্ লালািয়ত হেয় লজ্জাকর কাজ কেরেছ; আর এই পাপ কােজর শািস্ত তারা তােদর শরীেরই
েপেয়েছ৷

28 তারা ঈশ্বেরর সম্বেন্ধ সতয্ জ্ঞান থাকা েমােটই গুরুত্বপুণর্ বেল মেন কের িন৷ তাই ঈশ্বর তােদর েছেড়
িদেয়েছন যােত তারা িনেজেদর অসার িচন্তায় ডুেব থােক এবং েযসব কাজ তােদর করা উিচত নয় তা
কের৷ 29 েসই েলাকেদর জীবন সব রকেমর পাপ, অসাধুতা, স্বাথর্পরতা ও িহংসায় ভরা৷ তােদর জীবন
েদ্বষ, হতয্া, িববাদ, িমথয্া ছল ও দুবুর্িদ্ধেত পূণর্৷ 30 তারা ঈশ্বর ঘৃণাকারী, দুির্বনীত, উদ্ধত, আত্মশ্লাঘী, মন্দ
িবষেয়র উত্পাদক, িপতামাতার আেদশ অমানয্কারী৷ 31 তারা িনেবর্াধ, প্রিতশ্রুিত ভঙ্গকারী, েস্নহরিহত ও
িনদর্ য়৷ 32 তারা ঈশ্বেরর িবিধ-বয্বস্থা জােন৷ তারা জােন েয িবিধ-বয্বস্থা বেল, যারা এমন আচরণ কের
তারা মৃতুয্র েযাগয্৷ িকন্তু তা েজেনও তারা েসই সব মন্দ কাজ কের চেল৷ তােদর ধারণা, যারা ঐসব মন্দ
কাজ কের তারা সবাই িঠকই কেরেছ৷

2
েতামরা ইহুদীরাও পাপী

1 যিদ মেন কর েয তুিম ঐ েলাকেদর িবচার করেত পার, তাহেল ভুল করছ, কারণ তুিমও েদাষী৷ তুিম
অপেরর িবচার কর; িকন্তু তুিমও েসই একইরকম মন্দ কাজ কর৷ কােজই তুিম যখন অেনয্র িবচার কর
তখন িনেজেকই েদাষী সাবয্স্ত কর৷ 2 যঁারা মন্দ কাজ কের ঈশ্বর তােদর িবচার কেরন; আর তঁার িবচার
নয্ায়সম্মত৷ 3 তুিম তােদর িবচার কের থাক; িকন্তু তুিম িনেজও তােদর মত েসই সব মন্দ কাজ কর৷ তাই
এ কথা তুিম িনশ্চয়ই বুঝেত পারছ েয ঈশ্বর েতামার িবচার করেবন৷ তুিম তঁার িবচার এড়ােত পারেব না৷
4 ঈশ্বর েতামার প্রিত দয়া কেরেছন ও সিহষু্ণ হেয়েছন৷ ঈশ্বর অেপক্ষা করেছন েযন েতামার পিরবতর্ ন হয়;
িকন্তু তুিম তঁার দয়ােক তুচ্ছ জ্ঞান করছ৷ তুিম হয়েতা বুঝেত পারছ না েয েতামােদর প্রিত ঈশ্বেরর এত
দয়ার উেদ্দশয্ হল যােত েতামরা পাপ েথেক মন-িফরাও৷

5 িকন্তু তুিম কিঠনমনা েলাক ওঅবাধয্৷ তুিম পিরবির্তত হেত চাও না, তাই তুিমই েতামার দণ্ডেক েঘারতর
কের তুলছ৷ ঈশ্বেরর েক্রাধ প্রকােশর িদেন তুিম েসই দণ্ড পােব, েয িদন েলােক ঈশ্বেরর নয্ায়িবচার েদখেত
পােব৷ 6 ঈশ্বর প্রেতয্ক মানুষেক তার কাযর্ অনুসাের ফল েদেবন৷ 7 যারা অিবরাম তােদর সতিক্রয়া দ্বারা
মিহমা, সম্মান এবং অমরেত্বর অেন্বষণ কের, ঈশ্বর তােদর অনন্ত জীবেনর অিধকারী করেবন৷ 8 িকন্তু যারা
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স্বাথর্পর, সেতয্র অবজ্ঞাকারী এবং মন্দ পেথই চেল, ঈশ্বর তােদর উপর তঁার েক্রাধ ও শািস্তর প্রবাহ বইেয়
েদেবন৷ 9 যারা মন্দ কাজ কের তােদর প্রেতয্েকর জীবেন ঈশ্বেরর কাছ েথেক েক্লশ ও পীড়া আসেব৷
প্রথেম ইহুদীেদর ও পের অইহুদীেদর উপের৷ 10 িকন্তু যারা সত্কাজ কের তােদর িতিন মিহমা, সম্মান ও
শািন্ত েদেবন, প্রথেম ইহুদীেদর ও পের অইহুদীেদর৷ 11 ঈশ্বর সকল মানুষেক একইভােব িবচার কেরন৷

12যারা িবিধ-বয্বস্থা জােনআর যারা তা কখনই েশােন িন, পাপ করেল তারা সকেল একই পযর্ােয় পেড়৷
িবিধ-বয্বস্থা না েজেন যত েলাক পাপ কেরেছ, তারা সকেলই িবিধ-বয্বস্থা ছাড়াই িবনষ্ট হেব৷ একইভােব
যােদর কােছ িবিধ-বয্বস্থা আেছ তবু পাপ কের, তােদর িবিধ-বয্বস্থা দ্বারাই িবচার হেব৷ 13 িবিধ-বয্বস্থার
কথা শুধু শুনেল ঈশ্বেরর সামেন ধাির্মক প্রিতপন্ন হওয়া যায় না বরং িবিধ-বয্বস্থা যা বেল তা সবর্দা পালন
করেলই ঈশ্বেরর কােছ ধাির্মক হওয়া যায়৷

14 অইহুদীরা েকান িবিধ-বয্বস্থা পায় িন, অথচ তারা যখন স্বভাবতঃ িবিধ-বয্বস্থা অনুযায়ী কাজ কের
তখন তারা িনেজরাই িনেজেদর িবিধ-বয্বস্থা৷ যিদও তােদর অিধকাের েকান িবিধ-বয্বস্থা েনই তবুও এটাই
সতয্৷ 15 তারা েদখায় েয, িবিধ-বয্বস্থার িনেদর্ শ েকানটা ভাল, েকানটা মন্দ, তা তারা তােদর হৃদয় িদেয়ই
জােন৷ তােদর িবেবকও এ বয্াপাের সাক্ষয্ েদয়৷ অেনক সময় তােদর িচন্তাধারাই বয্ক্ত কের েয তারা
অনয্ায় কাজ করেছ আর তােত তারা েদাষী হয়৷ েকান েকান সময় তােদর িচন্তাধারা বয্ক্ত কের েয তারা
িঠকই করেছ, আর তাই তারা েদাষী হয় না৷

16 এসব তখনই ঘটেব যখন ঈশ্বর, যীশু খ্রীেষ্টর মাধয্েম মানুেষর সকল গুপ্ত িবষেয়র িবচার করেবন৷
েয সুসমাচার আিম েলাকেদর কােছ প্রচার কির তা এই কথাই বলেছ৷

ইহুদীরা এবং িবিধ-বয্বস্থা
17 েতামার অবস্থা েকমন? তুিম িনেজেক ইহুদী বেল পিরচয় দাও এবং িবিধ-বয্বস্থার উপর িনভর্ র কর

ও গবর্ কর েয তুিম ঈশ্বেরর কাছাকািছ রেয়ছ৷ 18 তুিম জান েয ঈশ্বর েতামার কাছ েথেক েকান্ কাজ আশা
কেরন; আর েকান্টা গুরুত্বপূণর্ তাও তুিম জান, কারণ তুিম িবিধ-বয্বস্থা িশক্ষা কেরছ৷ 19 যারা িঠক পথ
েচেন না তুিম মেন কর এমন েলাকেদর তুিম একজন পথ প্রদশর্ক৷ তুিম মেন কর যারা অন্ধকাের আেছ তুিম
তােদর কােছ েজয্ািতস্বরূপ৷ 20 তুিম মেন কর েয, যােদর েমৗিলক িশক্ষার প্রেয়াজন তুিম তােদর িশক্ষক
হেত পার৷ েতামার কােছ িবিধ-বয্বস্থা আেছ তাই তুিম মেন কর েয তুিম সবই জান ও সব সতয্ েতামার
কােছই রেয়েছ৷ 21 তুিম অপরেক িশক্ষা িদেয় থাক; িকন্তু তুিম িক িনেজেকও িশক্ষা দাও? চুির কেরা না
বেল তুিম অপরেক িশক্ষা দাও৷ িকন্তু তুিম িনেজ চুির কর৷ 22 তুিম বল েলােক েযন েযৗন পােপ িলপ্ত না
হয়; িকন্তু তুিম িনেজ েসই পােপ পাপী৷ তুিম প্রিতমা ঘৃণা কর িকন্তু মিন্দর েথেক চুির কর৷ 23 তুিম ঈশ্বেরর
িবিধ-বয্বস্থা িনেয় গবর্ কর আবার েসই একই িবিধ-বয্বস্থা লঙঘন কের ঈশ্বেররই অবমাননা কর৷ 24 শােস্ত্র
েযমন েলখা আেছ: “ইহুদীরা, েতামােদর জনয্ই অইহুদীরা ঈশ্বেরর িনন্দা কের৷”✡

25 সুন্নেতর মূলয্ আেছ যিদ তুিম িবিধ-বয্বস্থা মান; িকন্তু যিদ িবিধ-বয্বস্থা লঙঘন কর তাহেল তা সুন্নত
না হওয়ার সমান৷ 26অইহুদীরা সুন্নত করায় না; িকন্তু সুন্নত ছাড়াই যিদ তারা িবিধ-বয্বস্থার িনেদর্ শ েমেন
চেল তাহেল িক তারা সুন্নেতর মতই হেব না? 27 ইহুদীরা, েতামােদর িলিখত িবিধ-বয্বস্থা ও সুন্নত প্রথা
আেছ; িকন্তু েতামরা িবিধ-বয্বস্থা লঙঘন কর৷ তাই যােদর ৈদিহকভােব সুন্নত হয়িন অথচ িবিধ-বয্বস্থা
েমেন চেল, তারা েদিখেয় েদেব েয েতামরা ইহুদীরা েদাষী৷

28 বািহয্কভােব ইহুদী হেলই প্রকৃত ইহুদী হওয়া যায় না, এবং পূণর্ অেথর্ বািহয্ক সুন্নত প্রকৃত সুন্নত নয়৷
29 েয অন্তের ইহুদী েসই প্রকৃত ইহুদী৷ প্রকৃত সুন্নত সম্পন্ন হয় অন্তের; িবিধ-বয্বস্থায় িলিখত অক্ষেরর
মাধয্েম তা হয় না িকন্তু অন্তের আত্মা দ্বারা সািধত হয়৷ আত্মার দ্বারা েয বয্িক্তর হৃদেয়র সুন্নত হয় েস
মানুেষর প্রশংসা নয়, ঈশ্বেরর প্রশংসা পায়৷

3
1 তাহেল ইহুদীেদর এমন িক সুিবধা আেছ যা অনয্ েলাকেদর েনই? সুন্নেতরই বা মূলয্ িক? 2 হঁয্া, সব

িদক িদেয়ই ইহুদীেদর অেনক সুিবধা আেছ৷ তােদর মেধয্ সব েথেক গুরুত্বপূণর্ িবষয় এই: ঈশ্বর তঁার িশক্ষা
প্রথেম ইহুদীেদরই িদেয়িছেলন৷ 3 একথা িঠক েয িকছু িকছু ইহুদী ঈশ্বেরর প্রিত িবশ্বস্ত িছল না, িকন্তু তােত
✡ 2:24: উদৃ্ধিত িযশ. 52:5
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িক? তারা অিবশ্বস্ত হেয়েছ বেল িক ঈশ্বরও অিবশ্বস্ত হেবন? 4 না, িনশ্চয়ই নয়! সব মানুষ িমথয্াবাদী
হেলও, ঈশ্বর সবসময়ই সতয্৷ শােস্ত্র েযমন বেল:

“তুিম েতামার বােকয্ই নয্ায়পরায়ণ প্রিতপন্ন হেব
আর িবচােরর সময় েতামার জয় হেবই৷” গীতসংিহতা 51:4

5 আমরা যখন অনয্ায় কির তখন আেরা স্পষ্টভােব জানা যায় েয ঈশ্বর নয্ায়পরায়ণ৷ তেব িক আমরা
বলব েয ঈশ্বর যখন আমােদর শািস্ত েদন তখন অনয্ায় কেরন? কােরা কােরা মেন েযমন িচন্তা থােক আিম
েসই রকম বলিছ৷ 6 ঈশ্বর যিদ নয্ায়পরায়ণ না হেতন, তেব জগেতর িবচার করা তঁার দ্বারা সম্ভব হত না৷

7 েকউ আবার বলেত পােরন, “যিদ আমার িমথয্ার মধয্ িদেয় ঈশ্বেরর মিহমা প্রকাশ পায় তেব পাপী
িহেসেব আমার িবচার েকন হয়?” 8 তাহেল একথা দঁাড়ায় েয, “এস আমরা মন্দ িকছু কির যােত তার
েথেক ভাল িকছু পাওয়া যায়৷” অেনেক আমােদর সমােলাচনা কের বেল েয আমরা নািক এমিন িশক্ষা
িদই৷ যঁারা এমন কথা বেল তারা ভুল করেছ এবং তারা িবচাের েদাষী সাবয্স্ত হেবই৷

সমস্ত েলাকই েদাষী
9 তাহেল িক আমরা ইহুদীরা অনয্েদর েথেক ভাল? না কখনই না, কারণ আমরা এর আেগই বেলিছ েয

ইহুদী বা অইহুদী সকেলই সমান৷ তারা সকেলই পােপর শিক্তর অধীন৷ 10 শােস্ত্র েযমন বেল:

“এমন েকউ েনই েয ধাির্মক; এমনিক একজনও েনই৷
11 এমন েকউ েনই েয েবােঝ৷

এমন েকউ েনই েয ঈশ্বরেক পাবার েচষ্টা কের৷
12 সকেলই ঈশ্বর হেত দূের সের েগেছ,

সকেলই অপদাথর্,
েকউই ভাল কাজ কের না, একজনও না!” গীতসংিহতা 14:1-3

13 “তােদর মুখ এক উনু্মক্ত কবর;
িজভ িদেয় তারা ছলনার কথা বেল৷” গীতসংিহতা 5:9

“তােদর বােকয্ সােপর িবষ ঢালা৷” গীতসংিহতা 140:3

14 “সবসময়ই তােদর মুেখ শুধু অিভশাপ ও কটু কথা৷” গীতসংিহতা 10:7

15 “রক্ত ঝরােনার কােজ তারা বয্গ্র;
16 তােদর চরণ েয পেথই যায়, েস পেথই েরেখ যায় িবনাশ ও িবষাদ৷

17 শািন্তর পথ তারা কখনও েচেন িন৷” িযশাইয় 59:7-8

18 “ঈশ্বেরর জেনয্ তােদর শ্রদ্ধা েনই৷” গীতসংিহতা 36:1

19তাহেলআমরা েদখেত পািচ্ছ েয িবিধ-বয্বস্থা যা িকছু বেল তা িবিধ-বয্বস্থার অধীন েলাকেদরই বেল৷
তাই মানুেষর আর অজুহাত েদখাবার িকছু েনই, তােদর মুখ বন্ধ৷ সমস্ত জগত, ইহুদী িক অইহুদী, ঈশ্বেরর
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সামেন েদাষী৷ 20কারণ িবিধ-বয্বস্থা পালন করেলই েয ঈশ্বেরর সামেন ধাির্মক প্রিতপন্ন হওয়া যায় তা নয়,
িবিধ-বয্বস্থা েকবল পাপেক িচিহ্নত কের৷

ঈশ্বর িক কের মানুষেক ধাির্মক প্রিতপন্ন কেরন
21 িকন্তু এখন িবিধ-বয্বস্থা ছাড়াই ঈশ্বর েলাকেদর তঁার সমু্মেখ ধাির্মক প্রিতপন্ন করার েয কাজ কেরেছন

তা প্রকািশত হেয়েছ৷ িবিধ-বয্বস্থা ও ভাববাদীরা এই নতুন পেথর কথাই বেল েগেছন৷ 22 যীশু খ্রীেষ্টর
ওপর িবশ্বাস দ্বারাই মানুষ ঈশ্বেরর সামেন ধাির্মক প্রিতপন্ন হয়৷ যঁারাই খ্রীেষ্ট িবশ্বাস স্থাপন কের তােদর
সবার জনয্ই এই কাজ ঈশ্বর কেরন, কারণ তােদর মেধয্ েকান প্রেভদ েনই৷ 23 সকেলই পাপ কেরেছ
এবং ঈশ্বেরর মিহমা েথেক বিঞ্চত হেয়েছ৷ 24 িকন্তু তারা ঈশ্বেরর অনুগ্রেহ িবনামূেলয্ যীশু খ্রীেষ্টর মাধয্েম
পাপ েথেক মুিক্তলাভ কের ঈশ্বেরর কােছ ধাির্মক প্রিতপন্ন হেযেছ৷ 25 ঈশ্বর যীশুেক উৎসগীর্কৃত বিলরূেপ
আমােদর কােছ িদেলন েযন যারা তঁােক িবশ্বাস কের, িবশ্বােসর মাধয্েমই তােদর পাপ সকল ক্ষমা হয়৷ ঈশ্বর
এই কােজর মাধয্েম েদখান েয িতিন সবর্দাই যা নয্ায় তাই কেরন৷ অতীেতও িতিন সিহষু্ণতা েদিখেয়িছেলন
এবং েলাকেদর পাপ অনুযায়ী শািস্ত েদন িন; 26 তঁার পুত্র যীশুেক দান কের আজও িতিন েদখান েয িতিন
নয্ায়বান৷ ঈশ্বর এই কাজ কেরেছন যােত িতিন িবচাের নয্ায়পরায়ণ থােকন ও েয েকউ যীশুেত িবশ্বাস
কের েসও ধাির্মক প্রিতপন্ন হয়৷

27 েসজনয্ গবর্ করার মত আমােদর িকছুই রইল না, কারণ িবিধ-বয্বস্থা পালেনর দ্বারা নয়, িবশ্বােসর
বয্বস্থা দ্বারা গবর্ করার পথ রুদ্ধ হল৷ 28 সুতরাং আমরা িবশ্বাস কির মানুষ িবিধ-বয্বস্থা পালেনর জনয্ যা
কের তার দ্বারা নয়, িকন্তু িবশ্বােসই েস ঈশ্বেরর সাক্ষােত ধাির্মক প্রিতপন্ন হয়৷ 29 ঈশ্বর েকবল ইহুদীেদর
ঈশ্বর নন, িতিন অইহুদীেদরও ঈশ্বর৷ 30 ঈশ্বর এক এবং একই উপােয় সকলেক উদ্ধার কেরন৷ িতিন
ইহুদীেদর িবশ্বােসর মাধয্েম ধাির্মক প্রিতপন্ন কেরন৷ আবার িতিন অইহুদীেদর তােদর িবশ্বােসর মাধয্েম
ধাির্মক প্রিতপন্ন কেরন৷ 31তেব িবশ্বােসর পেথ চেল িকআমরা িবিধ-বয্বস্থােক বািতল কের িদিচ্ছ? কখনই
না৷ বরং িবশ্বােসর পেথ চেল আমরা িবিধ-বয্বস্থার যথাথর্ উেদ্দশয্ তুেল ধির৷

4
অব্রাহােমর দৃষ্টান্ত

1 তাহেল আমােদর পাির্থব িপতৃপুরুষ অব্রাহাম সম্বেন্ধ আমরা িক বলব? িবশ্বাস সম্পেকর্ িতিন িক
িশেখিছেলন? 2 যিদ িনেজর কােজর জনয্ িতিন ধাির্মক প্রিতপন্ন হেতন, তেব গবর্ করার মেতা তার িকছু
থাকত; িকন্তু ঈশ্বেরর সাক্ষােত িতিন গবর্ করেত পােরন িন৷ 3 শাস্ত্র এ বয্াপাের বেল, “অব্রাহাম ঈশ্বের
িবশ্বাস করেলন, আর েসই িবশ্বােসর দ্বারাই িতিন ধাির্মক প্রিতপন্ন হেলন৷”✡

4 েয েলাক কাজ কের তার মজুির েতা িনছক দান বেল নয় িকন্তু তার নয্াযয্ পাওনা বেল গনয্ হয়৷ 5 িকন্তু
েয মানুষ কাজ করার বদেল ঈশ্বেরর ওপর িবশ্বাস কের েসেক্ষেত্র তার িবশ্বাসই তােক ধাির্মক প্রিতপন্ন কের৷
6 দায়ুদও েসই একইভােব বেলেছন ধনয্ েসই বয্িক্ত যােক ঈশ্বর তার কােজর দ্বারা নয় বরং তার িবশ্বােসর
দরুন ধাির্মক প্রিতপন্ন কেরন৷

7 “ধনয্ তারা,
যােদর অনয্ায় ক্ষমা করা হেয়েছ,
যােদর পাপ েঢেক রাখা হেয়েছ৷

8 ধনয্ েসই বয্িক্ত,
প্রভু যার পাপ গনয্ কেরন না৷” গীতসংিহতা 32:1-2

9এখন এই েসৗভাগয্ িক শুধু যারা সুন্নত হেয়েছ তােদর জনয্? অসুন্নতেদর জনয্ িক নয়? কারণআমরা
বিল, “িবশ্বাস দ্বারাই অব্রাহাম ধাির্মক প্রিতপন্ন হেয়িছেলন৷” 10 িকন্তু অব্রাহােমর েকান অবস্থায়, তঁার সুন্নত
হবার আেগ, না পের? আসেল অসুন্নত অবস্থােতই িতিন ধাির্মক প্রিতপন্ন হন৷ 11 অসুন্নত অবস্থায় িতিন
✡ 4:3: উদৃ্ধিত আিদ 15:6
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িবশ্বােসর দ্বারা ধাির্মক প্রিতপন্ন হন এবং তার িচহ্ন িহসােব িতিন সুন্নত হেয়িছেলন৷ তাই অসুন্নত হেলও যঁারা
িবশ্বাস কের, অব্রাহাম তােদরও িপতা; তারাও ঈশ্বেরর সাক্ষােত ধাির্মক প্রিতপন্ন হয়৷ 12 যারা সুন্নত হেয়েছ
অব্রাহাম তােদরও িপতা৷ তােদর সুন্নত হওয়ার সুবােদ েয তারা অব্রাহােমর সন্তান হেয়েছ তা নয়৷ িকন্তু
সুন্নত হবার পূেবর্ অব্রাহােমর েয িবশ্বাস িছল, ঐ েলাকরা যিদ অব্রাহােমর েসই িবশ্বােসর পথ অনুসরণ কের
থােক তেবই তারা অব্রাহােমর সন্তান৷

িবশ্বােসর দ্বারা প্রাপ্ত ঈশ্বেরর প্রিতশ্রুিত
13জগেতর উত্তরািধকারী হবার েয প্রিতজ্ঞা ঈশ্বর অব্রাহাম ও তার বংশধরেদর কােছ কেরিছেলন, তা

িবিধ-বয্বস্থার মাধয্েম আেসিন িকন্তু িবশ্বােসর দ্বারা েয ধাির্মকতা লাভ হয় তার মধয্ িদেয়ই েসই প্রিতজ্ঞা
করা হেযিছল৷ 14 কারণ যিদ িবিধ-বয্বস্থায় িনভর্ র েকউ জগেতর উত্তরািধকারী হয় তেব িবশ্বােসর েকান
অথর্ হয় না এবং েসেক্ষেত্র প্রিতজ্ঞাও মূলয্হীন৷ 15কারণ িবিধ-বয্বস্থা েমেন চলা না হেল তা শুধুই ঈশ্বেরর
েক্রাধ বেয় আেন৷ িবিধ-বয্বস্থা েযখােন েনই, েসখােন তার লঙঘনও েনই৷

16তাই ঈশ্বেরর প্রিতশ্রুিতর পূণর্তা িবশ্বােসর ফেলই লাভ হয়, েযন তা অনুগ্রেহর দান িহসােব গ্রহণ করা
হয়৷ এইভােব অব্রাহােমর সব বংশধরেদর জনয্ েসই প্রিতজ্ঞা দৃঢ়ভােব রেয়েছ৷ যােদর িবিধ-বয্বস্থা েদওয়া
হেয়েছ েকবল তােদর জনয্ই েসই প্রিতজ্ঞা রেয়েছ তা নয়, িকন্তু তােদর জনয্ও েসই প্রিতজ্ঞা রেয়েছ যােদর
অব্রাহােমর মেতা িবশ্বাস রেয়েছ৷ এই প্রিতশ্রুিত তােদরই জনয্ যারা অব্রাহােমর মত িবশ্বােস চেল৷ অব্রাহাম
আমােদর সকেলরই িপতা৷ 17 শােস্ত্র েলখা আেছ, “আিম েতামােক বহু জািতর িপতা করলাম৷”✡ ঈশ্বেরর
দৃষ্টিেত অব্রাহাম আমােদর িপতা৷ িতিন েসই ঈশ্বের িবশ্বাস করেতন, িযিন মৃতেক জীবন েদন ও যার অিস্তত্ব
েনই তােক অিস্তেত্ব আেনন৷

18 অব্রাহােমর সন্তান হবার েকান আশা িছল না৷ িকন্তু অব্রাহাম ঈশ্বের িবশ্বােস িস্থর িছেলন৷ আশা না
থাকেলও আশা কের যািচ্ছেলন, আর এই জনয্ই িতিন বহুজািতর িপতা হেত েপেরিছেলন৷ িঠক ঈশ্বর
েযমন বেলিছেলন, “েতামার বংশধররা আকােশর তারার মত অসংখয্ হেব৷”✡ 19অব্রাহােমর বয়স তখন
একশ বছর, কােজই সন্তান লােভর জনয্ তঁার ৈদিহক ক্ষমতা েশষ হেয় িগেয়িছল৷ তঁার স্ত্রী সারার সন্তান
ধারণ করার ক্ষমতা িছল না৷ অব্রাহাম এসব কথা িচন্তা কেরিছেলন, িকন্তু ঈশ্বেরর প্রিত িবশ্বােস িতিন দুবর্ল
হেয় পেড়ন িন৷ 20 ঈশ্বর েয প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলন তার পূণর্তার িবষেয় অব্রাহােমর েকান সেন্দহ িছল
না৷ অব্রাহাম অিবশ্বাস করেলন না বরং িতিন িবশ্বােস বলবান হেয় উঠেলন এবং ঈশ্বেরর প্রশংসা করেলন৷
21 ঈশ্বর েয প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলন তা েয িতিন সফল করেত পারেবন েসই সম্বেন্ধ অব্রাহাম সুিনিশ্চত
িছেলন৷ 22আর তাই, “এই িবশ্বাস তােক ঈশ্বেরর সমু্মেখ ধাির্মক প্রিতপন্ন কেরিছল৷”✡ 23 শােস্ত্র এই কথা
শুধু েয তঁার জনয্ই েলখা হেয়িছল তা নয়, 24 ঐ কথাগুিল আমােদর জনয্ও েলখা হেয়েছ৷ আমােদর
িবশ্বাসেকও ঈশ্বর আমােদর পেক্ষ ধাির্মকতা িহসােব প্রিতপন্ন করেলন৷ কারণ িযিন প্রভু যীশুেক মৃতেদর
মধয্ েথেক পুনরুিত্থত কেরেছন, েসই ঈশ্বের আমরা িবশ্বাস কির৷ 25আমােদর পােপর জনয্ েসই যীশুেক
মৃতুয্র হােত সমপর্ণ করা হল এবং আমােদর ঈশ্বেরর সাক্ষােত ধাির্মক প্রিতপন্ন করার জনয্ যীশু মৃতেদর
মধয্ েথেক জীিবত হেয় উঠেলন৷

5
ঈশ্বেরর সামেন ধাির্মকতা

1 িবশ্বােসর জনয্ আমরা ঈশ্বেরর সামেন ধাির্মক প্রিতপন্ন হেয়িছ বেল, প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর মধয্ িদেয়
ঈশ্বেরর সেঙ্গ আমােদর শািন্ত চুিক্ত হেয়েছ৷ 2 খ্রীেষ্টর জনয্ই আমরা আমােদর িবশ্বােসর দ্বারা ঈশ্বেরর
অনুগ্রহ প্রাপ্ত হেয়িছ এবং দঁািড়েয় আিছ৷ আমরা আনন্দ কির েয এই প্রতয্াশা িনেয় আমরা একিদন ঈশ্বেরর
মিহমার অংশীদার হব৷ 3 এমন িক সমস্ত দুঃখ কেষ্টর মেধয্ও আমরা আনন্দ কির, কারণ আমরা জািন েয
এইসব দুঃখ কষ্ট আমােদর ৈধেযর্য্য্র পেথ এিগেয় িনেয় যায়৷ 4 ৈধযর্য্ আমােদর স্বভাবেক খঁািট কের েতােল
এবং এই খঁািট স্বভােবর ফেল জীবেন আশার উৎ পিত্ত হয়৷ 5 এই প্রতয্াশা কখনই আমােদর িনরাশ কের
✡ 4:17: উদৃ্ধিত আিদ 17:5 ✡ 4:18: উদৃ্ধিত আিদ 15:5 ✡ 4:22: উদৃ্ধিত আিদ 15:6
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না, কারণ পিবত্র আত্মার মাধয্েম ঈশ্বেরর ভালবাসা আমােদর অন্তের েঢেল েদওয়া হেয়েছ৷ েসই পিবত্র
আত্মােক আমরা ঈশ্বেরর দানরূেপ েপেয়িছ৷

6আমরা যখন শিক্তহীন িছলাম তখন খ্রীষ্ট আমােদর জনয্ প্রাণ িদেলন৷ উপযুক্ত সমেয় খ্রীষ্ট আমােদর
মত দুষ্ট েলাকেদর জনয্ প্রাণ িদেলন৷ 7 েকান সৎ েলােকর জনয্ েকউ িনেজর প্রাণ েদয় না বলেলই চেল৷
িযিন অেনয্র উপকার কেরেছন এমন েলােকর জনয্ হয়েতা বা েকউ সাহস কের প্রাণ িদেলও িদেত পাের৷
8 িকন্তু আমরা যখন পাপী িছলাম খ্রীষ্ট তখনও আমােদর জনয্ প্রাণ িদেলন৷ আর এইভােব ঈশ্বর েদখােলন
েয িতিন আমােদর ভালবােসন৷

9ঈশ্বর খ্রীেষ্টর রেক্তর মাধয্েমআমােদর ধাির্মক প্রিতপন্নকেরেছন; তেব এই সতয্িটআরওকত সুিনিশ্চত
েয খ্রীেষ্টর মাধয্েম আমরা ঈশ্বেরর েক্রাধ েথেক রক্ষা পাব৷ 10 আমরা যখন তঁার শত্রু িছলাম তখন যিদ
ঈশ্বর তঁার পুেত্রর মৃতুয্র মাধয্েম তঁার সেঙ্গ আমােদর িমলন কিরেয় িনেলন, তাহেল িমলেনর পের এটা
আরও কত িনিশ্চত েয আমরা এখন তঁার পুেত্রর জীবেনর মাধয্েম উদ্ধার পাব৷ 11শুধু েয উদ্ধার পাব তা
নয়, এখন আমরা ঈশ্বের আনন্দ কির৷ আমরা আমােদর প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর মাধয্েম েসই আনন্দ েপেয়িছ,
যঁার মাধয্েম আমরা এখন ঈশ্বেরর িমেত্র পিরণত হেয়িছ৷

খ্রীষ্ট ও আদম
12 একজেনর মধয্ িদেয় েযমন পৃিথবীেত পাপ এেসিছল, েতমিন পােপর সােথ এেসেছ মৃতুয্৷ সকল

মানুষ পাপ কেরেছ আর পাপ করার জনয্ই সকেলর কােছ মৃতুয্ এল৷ 13 েমািশর িবিধ-বয্বস্থা আসার আেগ
জগেত পাপ িছল, অবশয্ তখন িবিধ-বয্বস্থা িছল না বেল ঈশ্বর েলাকেদর পাপ গনয্ করেতন না; 14 িকন্তু
আদেমর সময় েথেক েমািশর সময় পযর্ন্ত মৃতুয্ সমােন রাজত্ব করিছল৷ ঈশ্বেরর আেদশ অমানয্ করার
দরুন আদম পাপ কেরিছেলন৷ িকন্তু যঁারা আদমেক েদওয়া ঐসব আেদশ লঙঘন কের পাপ কের িন, মৃতুয্
তােদর ওপেরও রাজত্ব করিছল৷
আসেল িযিন আসিছেলন, আদম িছেলন তঁার প্রিতরূপ৷ 15 িকন্তু আদেমর অপরাধ েযরকম ঈশ্বেরর

অনুগ্রহ দান েসই রকেমর নয়, কারণ ঐ একিট েলােকর পােপর দরুন অেনেকর মৃতুয্ হল, েসইরকমভােবই
একজন বয্িক্ত যীশু খ্রীেষ্টর মধয্ িদেয় বহুেলাক ঈশ্বেরর অনুগ্রহদােন জীবন লাভ করল৷ 16আর ঈশ্বেরর
অনুগ্রহদােনর মধয্ িদেয় যা এল তা আদেমর একিট পােপর ফল েথেক িভন্ন, কারণ একিট পােপর জনয্
েনেম এেসিছল িবচার ও পের দণ্ডাজ্ঞা; িকন্তু বহুেলােকর পােপর পর এল ঈশ্বেরর িবনামূেলয্র দান৷
17 একজন পাপ করল, আর েসই এক বয্িক্তর অপরােধর জনয্ সকেলর ওপর মৃতুয্ রাজত্ব করল; িকন্তু
এখন যারা ঈশ্বেরর কাছ েথেক অনুগ্রহ লাভ কের ও ধাির্মক গনয্ হবার অিধকার দান িহেসেব পায়, তারা
িনশ্চয়ই েসই এক বয্িক্ত অথর্াৎ যীশু খ্রীেষ্টর মাধয্েম জীবেনর পিরপূণর্তা িনেয় রাজত্ব করেব৷

18 তাই আদেমর একিট পাপ েযমন সকেলর উপের মৃতুয্দণ্ড িনেয় এল, েসই একইভােব খ্রীেষ্টর একিট
নয্ায় কােজর মধয্ িদেয় তঁার দ্বারা সকেলই ঈশ্বেরর সাক্ষােত ধাির্মক প্রিতপন্ন হেয়েছ আর তার ফেল তারা
প্রকৃত জীবেনর অিধকারী হেয়েছ৷ 19 সুতরাং েযমন একজেনর অবাধয্তার ফেল সব েলাক পাপী বেল
গনয্ হল, েসইরকমভােব েসই একজেনর বাধয্তার ফেল অেনেক ধাির্মক প্রিতপন্ন হেব৷ 20 িবিধ-বয্বস্থা
েদওয়া হেয়িছল যােত পাপ বৃিদ্ধ পায়৷ িকন্তু েযখােন পােপর বাহুলয্ হল েসখােন ঈশ্বেরর অনুগ্রহ আেরা
উপেচ পড়ল৷ 21 এক সময় েযমন পাপ মৃতুয্র মাধয্েম আমােদর ওপর রাজত্ব কেরিছল, েসইরকম ঈশ্বর
েলাকেদর ওপর তঁার মহা অনুগ্রহ দান করেলন যােত েসই অনুগ্রহ তােদর ঈশ্বেরর সাক্ষােত ধাির্মক প্রিতপন্ন
কের েতােল, আর এরই ফেল আমােদর প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর দ্বারা মানুষ অনন্ত জীবন লাভ কের৷

6
পােপ মৃত িকন্তু খ্রীেষ্ট জীিবত

1 তাই েতামরা িক মেন কর েয আমরা পাপ করেতই থাকব যােত ঈশ্বেরর অনুগ্রহ বৃিদ্ধ পায়? 2 েমােটই
না৷ আমােদর পুরােনা পাপ জীবেনর যখন মৃতুয্ হেয়েছ তখন আমরা িকভােব আবার পােপই জীবন যাপন
করেত পাির? 3 েতামরা িক ভুেল েগেল েয আমরা বাপ্তাইজ হওয়ার সময় খ্রীষ্ট যীশুর েদেহর অংশেত
পিরণত হেয়িছলাম? 4 বাপ্তাইজ হওয়ােত আমরা খ্রীেষ্টর সেঙ্গ তঁার মৃতুয্েত সমািহত হেয়িছলাম, যােত
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খ্রীষ্ট েযমন ঈশ্বেরর মহাশিক্তেত মৃতেদর মধয্ েথেক পুনরুিত্থত হেয়িছেলন, েতমিন আমরাও তঁার সেঙ্গ
পুনরুিত্থত হেয় এক নতুন জীবেনর পেথ চলেত পাির৷

5খ্রীষ্ট মৃতুয্েভাগ করেলন আরআমরা তঁার মৃতুয্র মধয্ িদেয় তঁার সেঙ্গ যুক্ত হলাম; সুতরাং খ্রীষ্ট মৃতেদর
মধয্ েথেক পুনরুিত্থত হেয়েছন বেল,আমরাও তঁার পুনরুত্থােনর অংশীদার হব৷ 6আমরা জািন েযআমােদর
পুরােনা জীবন খ্রীেষ্টর সেঙ্গ কু্রশিবদ্ধ হেয় মারা েগেছ, যােত আমােদর পুরােনা পােপর জীবন ধ্বংস হয়৷
তাহেল আমরা আর পােপর দাস হেয় থাকব না, 7কারণ যার মৃতুয্ হেয়েছ েস পােপর শিক্ত েথেকও মুিক্ত
েপেয়েছ৷

8 যিদ আমরা খ্রীেষ্টর সেঙ্গ মের থািক, আমরা জািন েয আমরা তঁার সেঙ্গই জীিবত হব৷ 9আমরা জািন
েয খ্রীষ্ট মৃতেদর মধয্ েথেক জীিবত হেয় উেঠেছন, িতিন আর মরেত পােরন না৷ এখন তঁার ওপর মৃতুয্র
েকান কতৃ্তর্ ত্ব েনই৷ 10 খ্রীষ্ট মৃতুয্েভাগ কেরিছেলন পােপর শিক্তেক িচরতের পরাভূত করার জনয্৷ এখন
তঁার েয জীবন, েসই জীবন িতিন ঈশ্বেরর জনয্ যাপন কেরন৷ 11 িঠক েসইভােব েতামরাও িনেজেদর পাপ
সম্বন্ধীয় িবষেয় মৃত মেন কর এবং িনেজেদর েদখ েয েতামরা খ্রীষ্ট যীশুেত সংযুক্ত েথেক ঈশ্বেরর উেদ্দেশয্
জীিবত আছ৷

12 তাই েতামােদর ইহজীবেন পাপেক কতৃ্তর্ ত্ব করেত িদও না৷ যিদ দাও তেব েতামােদর েদেহর মন্দ
অিভলােষর অধীেনই েতামরা চলেত থাকেব৷ 13তাই েতামােদর েদেহর অঙ্গ-প্রতয্ঙ্গ অধেমর্র হািতয়ার কের
পােপর কােছ তুেল িদও না৷ মন্দ কােজ েতামােদর েদহেক বয্বহার কেরা না৷ ঈশ্বেরর হােত িনেজেদর তুেল
দাও৷ েসই েলাকেদর মেতা হও যঁারা পােপর সম্বেন্ধ মেরিছেলন এবং মৃতেদর মধয্ হেত পুনরুিত্থত হেয়
এখন ঈশ্বেরর উেদ্দেশয্ জীিবত আেছন৷ িনেজেদর অঙ্গ প্রতয্ঙ্গ ধাির্মকতার হািতয়ার কের ঈশ্বেরর েসবায়
িনেবদন কর৷ 14 পাপ আর েতামােদর ওপর প্রভুত্ব করেব না, কারণ েতামােদর জীবন আর িবিধ-বয্বস্থার
অধীন নয় িকন্তু ঈশ্বেরর অনুগ্রেহর অধীন৷

ধাির্মকতার দাস
15 তাহেল আমরা িক করব? আমরা িবিধ-বয্বস্থার অধীন নই; ঈশ্বেরর অনুগ্রেহর অধীন, তাই আমরা

িক পাপ করেতই থাকব? না৷ 16 েতামরা িনশ্চয় জান েয েতামরা যখন কােরা অনুগত হেব বেল তারই
হােত িনেজেদর দাসরূেপ তুেল দাও, তখন যার অনুগত হেল, েতামরা তারই দাস৷ েতামরা পােপর দাস
হেত পার বা ঈশ্বেরর অনুগত হেত পার৷ পাপ আিত্মক মৃতুয্ আেন; িকন্তু ঈশ্বেরর অনুগত থাকেল েতামরা
ধাির্মক প্রিতপন্ন হেব৷ 17 অতীেত েতামরা পােপর দাস িছেল, পাপ েতামােদর উপর কতৃ্তর্ ত্ব করত৷ িকন্তু
ঈশ্বরেক ধনয্বাদ জানাই কারণ েতামােদর কােছ েয িশক্ষা সমিপর্ত হেয়িছল তা পূণর্রূেপ পালন করছ৷
18 েতামরা পােপর দাসত্ব েথেক মুিক্ত েপেত এখন ধাির্মকতারই দাস হেয়ছ৷ 19 েতামােদর বুঝেত কষ্ট হয়
বেল এই িবষয়িট ৈদনিন্দন জীবেনর এই দৃষ্টান্ত দ্বারা েবাঝােত চাইিছ৷ েতামরা েতামােদর শরীেরর অঙ্গ-
প্রতয্ঙ্গ পােপর দাসেত্ব ও মেন্দর মেধয্ সঁেপ িদেয়িছেল, ফেল েতামরা েকবল মন্দ উেদ্দেশয্ই জীবন যাপন
করেত৷ েসইভােব এখন েতামরা েতামােদর শরীেরর অঙ্গ প্রতয্ঙ্গ ধাির্মকতার দাসরূেপ সঁেপ দাও; তাহেল
েতামরা ঈশ্বের সমিপর্ত পিবত্র জীবন যাপন করেব৷

20অতীেত েতামরা যখন পােপর দাস িছেল, তখন ধাির্মকতার বয্াপাের স্বাধীন িছেল৷ 21 েসই মন্দ কাজ
েথেক িক ফসল তুেলছ? তার জনয্ এখন েতামরা লজ্জা েবাধ করছ, কারণ এই সব কােজর ফল মৃতুয্৷
22 িকন্তু এখন েতামরা েসই পাপ েথেক মুক্ত হেয় ঈশ্বেরর দাস হেয়ছ; তাই এখন েয ফসল েতামরা পাচ্ছ
তা পিবত্রতার জনয্ এবং তার পিরণাম অনন্ত জীবন৷ 23কারণ পাপ েয মজুির েদয়, েসই মজুির হল মৃতুয্৷
িকন্তু ঈশ্বর অনুগ্রহ কের যা দান কেরন েসই দান হল আমােদর প্রভু খ্রীষ্ট যীশুেত অনন্ত জীবন৷

7
িববােহর দৃষ্টান্ত

1 ভাই ও েবােনরা, েতামরা যখন েমািশর িবিধ বয্বস্থা জান, তখন েতামরা িনশ্চয়ই জান েয মানুষ
যতিদন েবঁেচ থােক ততিদনই েস িবিধ-বয্বস্থার অধীেন থােক৷ 2 েতামােদর কােছ একটা দৃষ্টান্ত িদই৷
একজন স্ত্রীেলাক িনয়ম মত, যতিদন তার স্বামী েবঁেচ থােক ততিদন তার প্রিত দায়বদ্ধ থােক৷ স্বামী মারা
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েগেল েস িবেয়র িবিধ-বয্বস্থা েথেক মুিক্ত পায়৷ 3 িকন্তু েসই স্ত্রীেলাক, তার স্বামী েবঁেচ থাকেত যিদ অপর
পুরুষেক িববাহ কের, েস বয্িভচার কের৷ তার স্বামী যিদ মারা যায়, তাহেল েস িবেয়র িবিধ-বয্বস্থা েথেক
মুক্ত হেয় যায়; আর তখন েস যিদ অনয্ পুরুষেক িবেয় কের তাহেল েস বয্িভচােরর েদােষ েদাষী হয় না৷

4 অতএব আমার ভাই ও েবােনরা, খ্রীেষ্টর েদেহর মাধয্েম েসইভােবই েতামােদর পুরােনা সত্ত্বার মৃতুয্
হেয়েছ ও েতামরা িবিধ-বয্বস্থার বন্ধন েথেক মুক্ত হেয়ছ৷ মৃতুয্ েথেক িযিন েবঁেচ উেঠেছন এখন েতামরা
তঁারই হেয়ছ৷ আমরা খ্রীেষ্টর হেয়িছ, েযন ঈশ্বেরর উেদ্দেশয্ ফল উত্পন্ন করেত পাির৷ 5 অতীেত আমরা
মানিবক পাপ প্রকৃিত অনুসাের জীবনযাপন করিছলাম৷ িবিধ-বয্বস্থা পােপর েয়সব প্রবৃিত্ত জািগেয় েতােল
েসগুিল আমােদর েদেহ প্রবল িছল৷ যার ফেল আমরা য়া করতাম তা আমােদর কােছ আিত্মক মৃতুয্ িনেয়
আসত৷ 6অতীেত িবিধ-বয্বস্থা আমােদর বন্দী কের েরেখিছল, িকন্তু এখন আমােদর পুরােনা সত্ত্বার মৃতুয্
হেয়েছ এবং আমরা িবিধ-বয্বস্থার বন্ধন েথেক মুক্ত হেয়িছ৷ এখন আমরা নুতন ধারায় ঈশ্বেরর েসবা কির,
পুরােনা িলিখত িবিধ-বয্বস্থার িনেদর্ শ অনুসাের নয় িকন্তু পিবত্র আত্মার িনেদর্ েশ৷

পােপর িবরুেদ্ধ আমােদর সংগ্রাম
7 েতামরা হয়েতা ভাবছ েয আিম বলিছ িবিধ-বয্বস্থা এবং পাপ একই বস্তু৷ না িনশ্চয়ই নয়৷ একমাত্র

িবিধ-বয্বস্থার দ্বারাই পাপ িক তা আিম বুঝেত পারলাম৷ আিম কখনই বুঝেত পারতাম না েয েলাভ করা
অনয্ায়৷ যিদ িবিধ-বয্বস্থায় েলখা না থাকত, “অপেরর িজিনেস েলাভ করা পাপ৷”✡ 8 কারণ পাপ ঐ
িনেষধাজ্ঞার সুেযাগ িনেয় আমার অন্তের তখন েলােভর আকষর্ণ জািগেয় তুলেত শুরু করল৷ তাই ঐ
আেদেশর সুেযাগ িনেয় আমার জীবেন পাপ প্রেবশ করল৷ বয্বস্থা না থাকেল পােপর েকান শিক্ত থােক
না৷ 9 এক সময় আিম িবিধ-বয্বস্থা ছাড়াই েবঁেচ িছলাম; িকন্তু যখন িবিধ-বয্বস্থা এল তখন আমার মেধয্
পাপ বাস করেত শুরু করল৷ 10 তখন আিম আিত্মকভােব মৃতুয্ বরণ করলাম৷ েয আেদেশর ফেল জীবন
পাবার কথা েসই আেদশ আমােক মৃতুয্র মুেখ েঠেল িদল৷ 11 ঈশ্বেরর েসই আজ্ঞা িদেয়ই পাপ আমােক
ঠকাবার সুেযাগ েপল এবং তাই িদেয়ই আমােক আিত্মকভােব েমের েফলল৷

12 তাহেল েদখা যােচ্ছ েয িবিধ-বয্বস্থা পিবত্র আর তঁার আজ্ঞাও পিবত্র, নয্াযয্ ও উত্তম৷ 13 তাহেল যা
উত্তম, তাই িক আমার কােছ মৃতুয্ িনেয় এল? িনশ্চয়ই নয়৷ উত্তম িবষেয়র মধয্ িদেয় পাপ আমার কােছ
মৃতুয্ িনেয় এল যােত পাপেক পাপ বেল েচনা যায়৷ আজ্ঞােক বয্বহার কের পাপেক অতীব পাপপূণর্ বেল
েচনা েগল৷

মানুেষর অন্তেরর দ্বন্দ্ব
14আমরা জািন েয িবিধ-বয্বস্থা আিত্মক; িকন্তুআিম আিত্মক নই৷ ক্রীতদােসর মেতা পাপ আমার ওপর

কতৃ্তর্ ত্ব কের৷ 15 িক করিছ তাই আিম জািন না কারণ আিম যা করেত চাই তা কির না বরং েয মন্দ িজিনস
আিম ঘৃণা কির তাই কির৷ 16 আর আিম েয সব মন্দ কাজ করেত চাই না যিদ তাই কির তাহেল বুঝেত
হেব িবিধ-বয্বস্থা েয উত্তম তা আিম েমেন িনেয়িছ৷ 17আিম েযসব মন্দ কাজ করিছ তা আিম িনেজ েয
করিছ তা নয়, করেছ েসই পাপ যা আমার মেধয্ বাসা েবঁেধ আেছ৷ 18 হঁয্া, আিম জািন যা ভাল তা আমার
মেধয্ বাস কের না, অথর্াৎ আমার অনািত্মক মানিবক প্রকৃিতর মেধয্ তা েনই৷ কারণ যা ভাল তা করবার
ইচ্ছা আমার মেধয্ আেছ িকন্তু তা আিম করেত পাির না৷ 19 কারণ যা ভাল আিম করেত চাই তা কির না;
িকন্তু েয অনয্ায় আিম করেত চাই না কােজ তাই েতা কির৷ 20 যা আিম করেত চাই না যিদ আিম তাই কির
তাহেল েয পাপ আমার মেধয্ আেছ তা এই মন্দ কাজ করায়৷

21 কােজই আমার মেধয্ এই িনয়মিট আিম লক্ষয্ করিছ েয, যখন আিম সত্কাযর্ করেত ইচ্ছা কির
তখনও মন্দ আমার মেধয্ থােক৷ 22আমার অন্তর ঈশ্বেরর িবিধ-বয্বস্থা ভালবােস৷ 23 িকন্তু আিম েদখিছ
েয আমার েদেহর মেধয্ আর একটা িবিধ-বয্বস্থা কাজ করেছ, যা েসই িবিধ-বয্বস্থার সেঙ্গ লড়াই কের
চেল, যা আমার মন গ্রহণ কেরেছ৷ আমার েদেহ েয িবিধ-বয্বস্থা কাজ করেছ তা হল পােপর িবিধ-বয্বস্থা
এবং এর হােত আিম বন্দী৷ 24 িক হতভাগয্ মানুষ আিম! েক আমােক এই মরেদহ েথেক উদ্ধার করেব৷
25 ঈশ্বর আমােক উদ্ধার করেবন! আমােদর প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর মাধয্েম পিরত্রােণর দ্বারা ঈশ্বর আমােক
উদ্ধার করেবন৷
✡ 7:7: উদৃ্ধিত যাত্রা 20:17; িদ্ব. িব. 5:21
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এইজনয্ আিম তঁােক ধনয্বাদ জানাই৷ তাহেল েদখিছ েয আিম মেন ঈশ্বেরর িবিধ-বয্বস্থার দাস; িকন্তু
আমার পাপ প্রকৃিতর িদক েথেক আিম পাপ বয্বস্থারই দাস৷

8
আত্মােত জীবন

1 তাই যারা খ্রীষ্ট যীশুেত আেছ তারা িবচাের েদাষী সাবয্স্ত হেব না৷ 2 কারণ খ্রীষ্ট যীশুেত আত্মার েয
িবিধ-বয্বস্থা জীবন আেন, তা আমােক মুক্ত কেরেছ েসই পােপর বয্বস্থা েথেক যা মৃতুয্র কারণ হয়৷
3 েমািশর িবিধ-বয্বস্থা যা পাের িন তা ঈশ্বর সাধন করেলন; কারণ আমােদর স্বভাবজাত দুবর্লতার জনয্
েমািশর িবিধ-বয্বস্থা শিক্তহীন িছল৷ তাই িতিন তঁার িনেজর পুত্রেক আমােদর মত মনুষয্েদেহ পাঠােলন,
েযন িতিন মানুেষর পােপর জনয্ বিল হন৷ ঈশ্বর এইভােব েসই মানবীয় েদেহ পাপেক মিণ্ডত করেলন৷
4 েযন েদেহর বেশ নয় িকন্তু আত্মার বেশ চলার দরুন আমােদর মেধয্ িবিধ-বয্বস্থার দাবী-দাওয়াগুিল পূণর্
হয়৷

5 যারা পাপ প্রবৃিত্তর বেশ চেল তােদর মন পাপ িচন্তাই কের৷ িকন্তু যারা পিবত্র আত্মার বেশ চেল, তারা
পিবত্র আত্মা যা চান েসই অনুসাের িচন্তা কের৷ 6আমােদর িচন্তা যিদ েদহ দ্বারা িনয়িন্ত্রত হয় তেব তার ফল
হয় মৃতুয্৷ িকন্তু যিদ পিবত্র আত্মা দ্বারা পিরচািলত হয় তেব তার ফল হয় জীবন ও শািন্ত৷ 7 তাই েয মন
মানুেষর পাপ স্বভাব দ্বারা পিরচািলত েস ঈশ্বর িবেরাধী, কারণ েস িনেজেক ঈশ্বেরর িবিধ-বয্বস্থার অধীেন
রােখ না৷ বাস্তেব েসই বয্িক্ত ঈশ্বেরর িবিধ-বয্বস্থা পালেন অসমথর্৷ 8 যারা তােদর ৈদিহক প্রবৃিত্তর দ্বারা
চািলত হয় তারা ঈশ্বরেক সন্তুষ্ট করেত পাের না৷

9 িকন্তু েতামরা েতামােদর ৈদিহক প্রবৃিত্তর দ্বারা চািলত নও বরং আত্মা দ্বারা চািলত; অবশয্ যিদ ঈশ্বেরর
আত্মা েতামােদর অন্তের িবরাজ কেরন তাহেল তুিম আত্মার দ্বারা চািলত হেব; িকন্তু যার মেধয্ খ্রীেষ্টর
আত্মা েনই েস খ্রীেষ্টর নয়৷ 10 পােপর ফেল েতামােদর েদহ মৃতুয্র অধীন, িকন্তু খ্রীষ্ট যিদ েতামােদর
অন্তের থােকন, তেব পিবত্র আত্মা েতামােদর জীবন দান কেরন, কারণ খ্রীষ্ট েতামােদর ঈশ্বেরর সাক্ষােত
ধাির্মক প্রিতপন্ন কেরেছন৷ 11ঈশ্বর যীশুেক মৃতেদর মধয্ েথেক জীিবত কেরেছন, আর ঈশ্বেরর আত্মা যিদ
েতামােদর মেধয্ বাস কেরন তেব িতিন েতামােদর মরণশীল েদহেক জীবনময় করেবন৷ ঈশ্বরই যীশুেক
মৃতেদর মধয্ েথেক পুনরুিত্থত কেরেছন, তঁার েয আত্মা েতামােদর মেধয্ আেছ িতিন েসই আত্মার দ্বারা
েতামােদর েদহেক সঞ্জীিবত করেবন৷

12 তাই ভাই ও েবােনরা, আমরা ঋণী িকন্তু েসই ঋণ আমােদর ৈদিহক প্রবৃিত্তর কােছ নয়৷ আমরা
অবশয্ই আর ৈদিহক প্রবৃিত্তর দ্বারা জীবন পিরচািলত করব না৷ 13কারণ যিদ েতামরা ৈদিহক প্রবৃিত্তর দ্বারা
চল তেব মরেব৷ িকন্তু পিবত্র আত্মার সাহােযয্ যিদ েদেহর মন্দ কাজগুিল েথেক িবরত থাক তেব জীবন
পােব৷

14ঈশ্বেরর প্রকৃত সন্তানরা ঈশ্বেরর আত্মার দ্বারা পিরচািলত হয়৷ 15 েতামরা েয আত্মােক েপেয়ছ তা েতা
দাসেত্বর আত্মা নয় েয পুনরায় ভেয় থাকেব৷ বরং েতামরা েয আত্মােক েপেয়ছ তার দ্বারা পুত্রত্ব েপেয়ছ;
আর েসই আত্মােত আমরা ডািক, “আব্বা,” “িপতা৷” 16 পিবত্র আত্মা িনেজও আমােদর আত্মার সেঙ্গ
সাক্ষয্ িদেয় বলেছন েয আমরা ঈশ্বেরর সন্তান৷ 17 আর যিদ সন্তান হই, তেব আমরা তঁার উত্তরািধকারী
এবং খ্রীেষ্টর সােথ উত্তরািধকারী, যিদ অবশয্ খ্রীষ্ট েযমন দুঃখেভাগ কেরিছেলন, েতমিন আমরা তঁার সেঙ্গ
দুঃখেভাগ কির, আর তা করেল আমরা খ্রীেষ্টর সেঙ্গ মিহমািন্বত হব৷

ভিবষয্েত আমরা মিহমািন্বত হব
18 এখন আমরা দুঃখ েভাগ করিছ; িকন্তু আমােদর জনয্ েয মিহমা প্রকািশত হেব তার সেঙ্গ বতর্ মান

কােলর এই দুঃখেভাগ তুলনার েযাগয্ই নয়৷ 19 িবশ্বসৃষ্টি বয্াকুল প্রতীক্ষায় রেয়েছ ঈশ্বর কেব তঁার পুত্রেদর
প্রকাশ করেবন৷ সমগ্র িবশ্ব এর জনয্ আকুল প্রতীক্ষায় রেয়েছ৷ 20 িবশ্ব সৃষ্টিেক েতা বয্থর্তার বন্ধেন
েবঁেধ রাখা হেয়েছ যিদও তা তার িনেজর ইচ্ছায় নয় িকন্তু ঈশ্বেরর ইচ্ছায়, িযিন সৃষ্টিেক িনয়িন্ত্রত অবস্থায়
েরেখেছন৷ 21 তবুও িবশ্বসৃষ্টির এই আশা রেয়েছ েয েসও একিদন এই অবক্ষেয়র দাসত্ব েথেক মুক্ত হেব
আর ঈশ্বেরর সন্তানেদর মিহমাময় স্বাধীনতার অংশীদার হেব৷
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22 আমরা জািন েয এখন পযর্ন্ত ঈশ্বেরর সমস্ত সৃষ্টি বয্থায় আতর্ নাদ করেছ েযমন কের নারী সন্তান
প্রসেবর বয্থা েভাগ কের৷ 23 েকবল েগাটা িবশ্ব নয়, আমরাও যঁারা পিবত্র আত্মােক উদ্ধােরর জনয্ প্রথম
ফলরূেপ েপেয়িছ, আমােদর েদেহর মুিক্তলােভর প্রতীক্ষায় অন্তের আতর্ নাদ করিছ৷ 24 আমরা উদ্ধার
েপেয়িছ তাই আমােদর অন্তের এই প্রতয্াশা রেয়েছ৷ প্রতয্াশার িবষয় প্রতয্ক্ষ হেল তা প্রতয্াশা নয়৷ যা
পাওয়া হেয় েগেছ তার জনয্ েক প্রতয্াশা কের? 25আমরা যা এখনও পাই িন তারই জনয্ প্রতয্াশা করিছ,
ৈধেযর্য্য্র সেঙ্গই তার জনয্ প্রতীক্ষা করিছ৷

26একইভােবআমােদর দুবর্লতায় পিবত্রআত্মাওআমােদর সাহাযয্ করেত এিগেয়আেসন,কারণআমরা
িকেসর জনয্ প্রাথর্না করব জািন না, তাই স্বয়ং পিবত্র আত্মা আমােদর হেয় অবয্ক্ত আতর্ স্বের আেবদন
জািনেয় থােকন৷ 27 মানুেষর অন্তের িক আেছ ঈশ্বর তা েদখেত পান; আর ঈশ্বর পিবত্র আত্মার বাসনা িক
তা জােনন; কারণ পিবত্র আত্মা ভক্তেদর হেয় ঈশ্বেরর ইচ্ছানুসাের েসই আেবদন কেরন৷

28আমরা জািন েয সব িকছুেত িতিন তােদর মঙ্গেলর জনয্ কাজ কেরন যারা ঈশ্বরেক ভালবােস, যারা
তঁার সংকল্প অনুসাের আহুত৷ 29জগৎ সৃষ্টির পূেবর্ ঈশ্বর যােদর জানেতন, তােদর িতিন তঁার পুেত্রর মত
করেবন বেল মনস্থ করেলন৷ এইভােব যীশু হেবন অেনক ভাইেদর মেধয্ প্রথমজাত৷ 30 আেগ েথেক
িতিন যােদর েবেছ েরেখিছেলন তােদর আহ্বান করেলন; যােদর িতিন আহ্বান করেলন তােদর ধাির্মক গনয্
করেলন এবং যােদর িতিন ধাির্মক গনয্ করেলন তােদর মিহমািন্বত করেলন৷

খ্রীষ্ট যীশুর মেধয্ই ঈশ্বেরর ভালবাসা
31 এই সব েদেখ আমরা িক বলব? ঈশ্বর যখন আমােদরই পেক্ষ তখন আমােদর িবপেক্ষ েক যােব?

32 িযিন তঁার িনজ পুত্রেকই িনষৃ্কিত েদন িন, এমন িক আমােদর সকেলর জেনয্ তঁােক মৃতুয্র হােত সঁেপ
িদেলন, তখন িতিন তঁার পুত্রদােনর সেঙ্গ সবিকছুই িক আমােদর দান করেবন না? 33 ঈশ্বর িনেজর বেল
যােদর মেনানীত কেরেছন, তােদর িবরুেদ্ধঅিভেযাগ েকআনেব? ঈশ্বরই তােদর ধাির্মক কেরেছন৷ 34খ্রীষ্ট
যীশু িযিন মারা েগেলন ও মৃতেদর মধয্ েথেক জীিবত হেয় উঠেলন, িতিন ঈশ্বেরর ডানিদেক বেস আেছন
আর আমােদর জনয্ ঈশ্বেরর কােছ িমনিত করেছন৷ 35 খ্রীেষ্টর ভালবাসা েথেক েকান িকছুই িক আমােদর
িবিচ্ছন্ন করেত পাের? দুঃখ, দুদর্ শা, েক্লশ, সঙ্কট, তাড়না, দুির্ভক্ষ, নগ্নতা বা প্রাণসংশয় িক তরবািরর মৃতুয্?
36 েযমন শােস্ত্র েলখা আেছ:

“েতামার জনয্ আমরা সমস্ত িদন মৃতুয্বরণ করিছ৷
েলাকচেক্ষ আমরা বিলর েমেষর মেতা৷” গীতসংিহতা 44:22

37 িকন্তু ঈশ্বর, িযিন আমােদর ভালবােসন তঁার দ্বারা আমরা ঐ সবিকছুেত পূণর্ িবজয়লাভ কির৷
38-39 কারণ আিম িনিশ্চতভােব জািন েয েকান িকছুই প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর িনিহত ঐশ্বিরক ভালবাসা েথেক
আমােদর িবিচ্ছন্ন করেত পারেব না, মৃতুয্ বা জীবন, েকান স্বগর্দূত বা প্রভুত্বকারী আত্মা, বতর্ মান বা
ভিবষয্েতর েকান িকছু, উেদ্ধর্ র বা িনেম্নর েকান প্রভাব িকংবা সৃষ্ট েকান িকছুই আমােদর েসই ভালবাসা
েথেক িবিচ্ছন্ন করেত পারেব না৷

9
ঈশ্বর ও ইহুদী সমাজ

1আিম খ্রীেষ্টেত আিছ এবং সিতয্ বলিছ৷ পিবত্র আত্মা দ্বারা পিরচািলত আমার িবেবকও বলেছ েয আিম
িমথয্া বলিছ না৷ 2আিম ইহুদী সমােজর জনয্ অন্তের সবসময় গভীর দুঃখ ও েবদনা অনুভব করিছ৷ 3 তারা
আমার ভাই ও েবান, আমার স্বজািত৷ তােদর যিদ সাহাযয্ করেত পারতাম! এমন িক আমার এমন ইচ্ছাও
জােগ েয তােদর বদেল আিম েযন অিভশপ্ত এবং খ্রীষ্ট েথেক িবিচ্ছন্ন হই৷ 4তারা ইস্রােয়ল বংেশরই মানুষ৷
ঈশ্বর তােদর পুত্র হবার অিধকার িদেয়েছন, িনেজর মিহমা েদিখেয়েছন, ধমর্ িনয়ম িদেয়েছন৷ ঈশ্বর তােদরই
েমািশর েদওয়া িবিধ-বয্বস্থা, সিঠক উপাসনা পদ্ধিত এবং তঁার প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলন৷ 5 ঐ েলােকরাই
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আমােদর মহান িপতৃপুরুষেদর বংশধর এবং খ্রীষ্ট এই জািতর মধয্ িদেয়ই পাির্থব জগেত এেসিছেলন৷
ঈশ্বর, িযিন সবার ওপর কতৃ্তর্ ত্ব কেরন, যুেগ যুেগ িতিন প্রশংিসত েহান্! আেমন!

6 আিম একথা বলিছ না েয ঈশ্বেরর েয প্রিতশ্রুিত তােদর জনয্ িছল তা িতিন পূণর্ কেরন িন৷ িকন্তু
ইস্রােয়েলর সমস্ত মানুষই সিতয্কার ইস্রােয়েলর েলাক নয়৷ 7 এমনও নয় েয অব্রাহােমর বংেশর বেলই
তারা সিতয্কােরর সন্তান; িকন্তু ঈশ্বর বেলিছেলন, “েকবল ইসহাক্ই েতামার ৈবধ পুত্র হেব৷”✡ 8 এর অথর্
হল এই েয ৈদিহকভােব জন্মপ্রাপ্ত অব্রাহােমর সন্তানরা সকেলই ঈশ্বেরর সন্তান নয়৷ অব্রাহােমর প্রকৃত
বংশধর তারাই যারা অব্রাহােমর কােছ ঈশ্বেরর প্রিতশ্রুিত অনুসাের জন্মলাভ কেরেছ৷ 9 িতিন অব্রাহামেক
এই প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলন: “িনরুিপত সমেয় আিম পুনবর্ার আসব৷ তখন সারার এক পুত্র হেব৷”✡

10শুধু তাই নয়, িরিবকাও একজন মানুেষর কাছ েথেকই সন্তান েপেয়িছেলন, িতিন আমােদর পূবর্পুরুষ
ইসহাক৷ 11-12 েসই সন্তান দুিটর জন্ম হবার পূেবর্ ঈশ্বর িরিবকােক বেলিছেলন: “েতামার সন্তানেদর মেধয্
েজয্ষ্ঠ কিনেষ্ঠর দাস হেব৷”✡ তােদর জেন্মর পূেবর্ই ঈশ্বর এই কথা জািনেয়িছেলন কারণ ঈশ্বেরর সংকল্প
অনুসাের তারা মেনানীত হেয়িছল৷ েসই সন্তান মেনানীত হল তার কৃত েকান কেমর্র জনয্ নয় বরং এই জেনয্
েয ঈশ্বর তােকই আব্বান কেরিছেলন৷ 13আর শােস্ত্র েযমন বেল: “আিম যােকাবেক ভােলােবেসিছ, িকন্তু
এেষৗেক ঘৃণা কেরিছ৷”✡

14 তাহেল আমরা িক বলব? ঈশ্বের িক অনয্ায় আেছ? আমরা তা বলেত পাির না৷ 15 ঈশ্বর, েমািশেক
বেলিছেলন, “আিম যােক দয়া করেত চাই, তােকই দয়া করব৷ যােক করুণা করেত চাই, তােকই করুণা
করব৷”✡ 16 তাই ঈশ্বর তােকই মেনানীত কেরন যােক করুণা করেবন বেল িঠক কেরেছন৷ তাই মানুেষর
েচষ্টা বা তার ইচ্ছার ওপর তঁার মেনানয়ন িনভর্ র কের না৷ 17 শােস্ত্র আেছ ঈশ্বর ফেরৗণেক উেদ্দশয্ কের
বলেলন, “তুিম আমার জনয্ এই কাজ করেব, এই জনয্ই আিম েতামােক রাজা কেরিছ, েযন েতামার মধয্
িদেয় আিম আমার ক্ষমতা প্রকাশ করেত পাির ও সারা জগেত আমার নাম েঘািষত হয়৷”✡

18 েসজনয্ ঈশ্বর যােক দয়া করেত চান, তােকই দয়া কেরন আর যার অন্তর ঈশ্বর কেঠার করেত চান,
তার অন্তর কেঠার কের েতােলন৷

19তাহেল েতামরা হয়েতা আমােক বলেত পার: “তেব ঈশ্বর েকন পােপর জনয্ মানুষেক েদাষী কেরন?”
কারণ ঈশ্বেরর ইচ্ছা েক প্রিতেরাধ করেত পাের? 20 তা সতয্, িকন্তু তুিম েক? ঈশ্বরেক প্রশ্ন করার েকান
অিধকার েতামার েনই৷ মািটর পাত্র িক িনমর্াণকতর্ ােক প্রশ্ন করেত পাের? মািটর পাত্র কখনও িনমর্াতােক
বেল না, “তুিম েকন আমােক এমন কের গড়েল?” 21 কাদামািটর ওপের কুেমােরর িক েকান অিধকার
েনই, েস িক একই মািটর তাল েথেক তার ইচ্ছামত দুরকম পাত্র ৈতরী করেত পাের না? একিট িবেশষ
বয্বহােরর জনয্ আর অনয্িট সাধারণ বয্বহােরর জনয্?

22 ঈশ্বর যিদও েচেয়িছেলন, েয েলােকেদর িবনােশর জনয্ প্রস্তুত করা হেয়েছ তােদর ওপর িতিন
তঁার েক্রাধ প্রকাশ করেবন ও তঁার ক্ষমতার স্পষ্ট প্রমাণ েদেবন, তবু ঈশ্বর তঁার েক্রােধর পাত্রেদর প্রিত
অসীম ৈধযর্য্ েদিখেয়েছন৷ 23 যােত েসই দয়ার পাত্রেদর, যােদর িতিন মিহমা প্রািপ্তর েযাগয্ কের ৈতরী
কেরিছেলন, তােদর কােছ তঁার মিহমার ঐশ্বয়র্ সম্বেন্ধ পিরচয় করােত পােরন৷ 24 আমরাই েসই েলাক,
ঈশ্বর যােদর আহ্বান কেরেছন৷ ইহুদী বা অইহুদীর মধয্ েথেক ঈশ্বর আমােদর আহ্বান কেরেছন৷ 25এিবষেয়
েহােশেয়র পুস্তেক েলখা আেছ:

“যারা আমার েলাক নয়,
তােদর আিম িনেজর েলাক বলব,

েয িপ্রয়তমা িছল না
তােক আমার িপ্রয়তমা বলব৷” েহােশয় 2:23

26 “আর েযখােন ঈশ্বর বেলিছেলন
েতামরা �আমার েলাক নও�,
েসখােনই তােদর বলা যােব জীবন্ত ঈশ্বেরর সন্তান৷” েহােশয় 1:10

✡ 9:7: উদৃ্ধিত আিদ 21:12 ✡ 9:9: উদৃ্ধিত আিদ 18:10-14 ✡ 9:11-12: উদৃ্ধিত আিদ 25:23 ✡ 9:13: উদৃ্ধিত
মালািখ 1:2-3 ✡ 9:15: উদৃ্ধিত যাত্রা 33:19 ✡ 9:17: উদৃ্ধিত যাত্রা 9:16
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27 িযশাইয় ইস্রােয়ল সম্বেন্ধ উচ্চকেণ্ঠ বেলিছেলন:

“যিদও ইস্রােয়লীেদর সংখয্া সমুদ্র তীেরর বালুকণার মত অগিনত হয়,
তবুও তােদর মধয্ েথেক অবিশষ্ট িকছু মানুষ েশষ পযর্ন্ত উদ্ধার পােব৷

28 িবচােরর বয্াপাের প্রভু এই পৃিথবীেত যা করেবন বেলেছন, িতিন তা পূণর্ করেবন, িশিগ্গরই তা েশষ
করেবন৷” িযশাইয় 10:22-23

29 এই রকম কথা িযশাইয় আেগই বেলিছেলন:

“সবর্শিক্তমান প্রভু যিদ আমােদর জনয্
িকছু বংশধর েরেখ না িদেতন

তেব এতিদেন আমরা সেদােমর তুলয্ হতাম,
আমরা এতিদেন ঘেমারার তুলয্ হতাম৷” িযশাইয় 1:9

30 তাহেল এসেবর অথর্ িক? অথর্ এই, যারা অইহুদী তারা ঈশ্বেরর সাক্ষােত ধাির্মক প্রিতপন্ন হবার েকান
েচষ্টা কের িন; তােদরই ঈশ্বর ধাির্মক প্রিতপন্ন করেলন৷ তােদর িবশ্বােসর জনয্ তারা ধাির্মক প্রিতপন্ন হল৷
31 আর ইস্রােয়লীয়রা িবিধ-বয্বস্থা পালন করার মধয্ িদেয় ধাির্মক প্রিতপন্ন হবার েচষ্টা কেরও কৃতকাযর্
হয় িন৷ 32কারণ তারা তােদর কৃতকােযর্র দ্বারা ধাির্মক প্রিতপন্ন হবার েচষ্টা কেরেছ৷ ধাির্মক প্রিতপন্ন হবার
জনয্ তারা ঈশ্বেরর ওপর িবশ্বাস কের িন, তারা বয্াঘাতজনক পাথের ধাক্কা েপেয় েহঁাচট েখেয়েছ৷ 33শােস্ত্র
েযমন েলখা আেছ:

“েদখ, আিম িসেয়ােন একিট পাথর রাখিছ
যােত মানুষ েহঁাচট েখেয় পেড় যােব;

িকন্তু যঁারা তঁার ওপর িবশ্বাস করেব তারা কখনও লজ্জায় পড়েব না৷” িযশাইয় 8:14; 28:16

10
1 ভাই ও েবােনরা, আমার হৃদেয়র একান্ত কামনা এই, েযন সমস্ত ইহুদী উদ্ধার পায়৷ ঈশ্বেরর কােছ

এই আমার কাতর িমনিত৷ 2আিম ইহুদীেদর িবষেয় একথা বলেত পাির েয ঈশ্বেরর িবষেয় তােদর উৎসাহ
আেছ; িকন্তু এটা তােদর জ্ঞােনর ওপর িভিত্ত কের েনই৷ 3 েয পেথ ঈশ্বর মানুষেক ধাির্মক প্রিতপন্ন কেরন
তারা েসই পথ জােন না৷ তারা িনেজেদর প্রেচষ্টায় ঈশ্বেরর সাক্ষােত ধাির্মক প্রিতপন্ন হেত চায়৷ তাই েয
পেথ ঈশ্বর মানুষেক ধাির্মক প্রিতপন্ন কেরন, তা তারা গ্রহণ কের িন৷ 4 খ্রীেষ্টর আগমেন িবিধ-বয্বস্থার যুগ
েশষ হেয়েছ৷ এখন যঁারা তঁােক িবশ্বাস কের তারাই ঈশ্বেরর সাক্ষােত ধাির্মক প্রিতপন্ন হয়৷

5 িবিধ-বয্বস্থা পালন কের ধাির্মক প্রিতপন্ন হওয়া সম্পেকর্ েমািশ বেল েগেছন, “েয বয্িক্ত এইসব িবিধ-
বয্বস্থা পালন করেব েস তার মধয্ িদেয়ই জীবন পােব৷”✡ 6 েয ধাির্মকতা ঈশ্বের িবশ্বাস েথেক জন্মায় েস
সম্বেন্ধ শােস্ত্র বেলেছ: “মেন মেন কখনও বেলা না, �ওপের স্বেগর্ েক যােব?� ” (এর অথর্, “খ্রীষ্টেক েক
পৃিথবীেত নািমেয় আনেব?”) 7 বা “নীেচ পাতােল েক যােব?� ” (এর অথর্, “মৃতেদর মধয্ েথেক েক
খ্রীষ্টেক উেদ্ধর্ আনেব?”)

8 এ বয্াপাের শাস্ত্র বলেছ: “েসই িশক্ষা েতামার কােছই েতামার মুেখ ও হৃদেয় আেছ৷”✡ েস িশক্ষা হল
িবশ্বােসর িশক্ষা যা আমরা েলাকেদর কােছ বিল৷ 9 তুিম যিদ িনজ মুেখ যীশুেক প্রভু বেল স্বীকার কর, এবং
✡ 10:5: উদৃ্ধিত েলবীয় 18:5 ✡ 10:8: উদৃ্ধিত িদ্ব. িব. 30:12-14



েরামীয় 10:10 1631 েরামীয় 10:21

অন্তের িবশ্বাস কর েয ঈশ্বরই তঁােক মৃতেদর মধয্ েথেক জীিবত কেরেছন তাহেল উদ্ধার পােব৷ 10 কারণ
মানুষ অন্তের িবশ্বাস কের ধাির্মকতা লাভ করার জনয্ আর মুেখ িবশ্বােসর কথা স্বীকার কের উদ্ধার পাবার
জনয্৷

11শাস্ত্র এই কথাই বেল েয: “েয খ্রীেষ্ট িবশ্বাস কের েস কখনও লজ্জায় পড়েব না৷”✡ 12এেক্ষেত্র ইহুদী
ও অইহুদীেদর মেধয্ েকান পাথর্কয্ েনই, একই প্রভু সকেলর প্রভু৷ যত েলাক তঁােক ডােক েসই সকেলর
ওপর িতিন প্রচুর আশীবর্াদ েঢেল েদন৷ 13 হঁয্া, শাস্ত্র বেল, “েয েকউ তঁােক িবশ্বাস কের ডাকেব েস উদ্ধার
পােব৷”✡

14 িকন্তু যঁােক তারা িবশ্বাস কের না তঁােক ডাকেব িক কেব? আর যঁারা তঁার কথা েশােনিন তঁােক িবশ্বাসই
বা িক কের করেব? েকউ প্রচার না করেল তারা শুনেবই বা িক কের? 15 যঁারা প্রচার করেত যােব তারা
েপ্রিরত না হেল িক কের প্রচার করেব? হঁয্া, শােস্ত্র িকন্তু েলখা আেছ: “সুসমাচার িনেয় যঁারা আেসন
তােদর চরণযুগল িক সুন্দর৷”✡

16 িকন্তু ইহুদীেদর মেধয্ সকেলই েসই সুসমাচার গ্রহণ কেরিন৷ িযশাইয় িঠকই বেলেছন, “প্রভু আমরা
য়া বেলিছ তা ক�জেনই িবশ্বাস কেরেছ৷”✡ 17 সুতরাং সুসমাচার েশানার েভতর িদেয়ই িবশ্বাস উত্পন্ন হয়
আর েকউ খ্রীেষ্টর সুসমাচার েশানােল তখনই েলাকরা সুসমাচার শুনেত পায়৷

18 তাহেল আিমই িজজ্ঞাসা কির, “েলােক িক তঁার সুসমাচার শুনেত পায় িন?” হঁয্া, তারা িনশ্চয়ই
শুেনেছ এিবষেয় শাস্ত্র বলেছ:

“তােদর রব পৃিথবীর েকােণ েকােণ েপৗেঁচেছ,
তােদর বাকয্ পৃিথবীর সবর্ত্র েপৗেঁছ েগেছ৷” গীতসংিহতা 19:4

19 আবার আিম বিল, “ইস্রােয়লীয়রা িক বুঝেত পাের িন?” হঁয্া, তারা বুঝেত েপেরিছল৷ ঈশ্বেরর হেয়
প্রথেম েমািশ এই কথা বেলেছন:

“যঁারা জািত বেলই গনয্ নয়, এমন েলাকেদর মাধয্েম আিম েতামােদর ঈষর্ািন্বত করব৷
অজ্ঞ জািতর দ্বারা েতামােদর কু্রদ্ধ করব৷” িদ্বতীয় িববরণ 32:21

20 এরপর ঈশ্বেরর মুখপাত্র হেয় িযশাইয় যেথষ্ট সাহেসর সেঙ্গ বলেলন:

“যারা আমায় েখঁােজ িন
তারাই িকন্তু আমােক েপেয়েছ;

আর যারা আমােক চায় িন তােদর কােছই আিম িনেজেক প্রকাশ কেরিছ৷” িযশাইয় 65:1

21 িকন্তু ইহুদীেদর সম্বেন্ধ ঈশ্বর বেলন,

“সমস্ত িদন ধের দুহাত বািড়েয় আিম তােদর জনয্ অেপক্ষা করিছ৷
িকন্তু তারা আমার অবাধয্ এবং তারা আমার িবেরািধতা কেরই চেলেছ৷” িযশাইয় 65:2

✡ 10:11: উদৃ্ধিত িযশ. 28:16 ✡ 10:13: উদৃ্ধিত েযােয়ল 2:32 ✡ 10:15: উদৃ্ধিত িযশ. 52:7 ✡ 10:16: উদৃ্ধিত
িযশ. 53:1
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11
ঈশ্বর তঁার েলাকেদর ভুেল যান িন

1 তাহেল আিম িজজ্ঞাসা কির, “ঈশ্বর িক তঁার েলাকেদর দূের সিরেয় িদেয়েছন?” িনশ্চয়ই না, কারণ
আিমও অব্রাহােমর বংশধর, িবনয্ামীন েগাষ্ঠীর একজন ইস্রােয়লী৷

2 পূেবর্ই ঈশ্বর যােদর তঁার িনেজর েলাক বেল মেনানীত কেরিছেলন তােদর িতিন দূের সিরেয় েদন িন৷
শােস্ত্র এিলয় সম্বেন্ধ িক বেল েতামরা িক জান না? এিলয় যখন ইস্রােয়লীেদর িবরুেদ্ধ ঈশ্বেরর কােছ
প্রাথর্না কেরিছেলন, 3 তখন িতিন বলেলন, “প্রভু তারা েতামার ভাববাদীেদর হতয্া কেরেছ, েতামার সমস্ত
য়জ্ঞেবদী ধ্বংস কেরেছ৷ আিমই একমাত্র ভাববাদী এখনও জীিবত আিছ আর েলাকরা আমার প্রাণনােশর
েচষ্টা করেছ৷”✡ 4 িকন্তু ঈশ্বর তখন এিলয়েক িক উত্তর িদেয়িছেলন? ঈশ্বর বলেলন, “এখনও আমার
সাত হাজার েলাকেক বঁািচেয় েরেখিছ, যারা আমার উপাসনা কের৷ এই সাত হাজার েলাক বােলর সামেন
জানুপাত কের িন৷”✡

5 িঠক েসই ভােবই এখনও িকছু েলাক আেছ, ঈশ্বর যােদর িনজ অনুগ্রেহ মেনানীত কেরেছন৷ 6 ঈশ্বর
যিদ তঁার েলাকেদর অনুগ্রেহ মেনানীত কেরেছন, তেব তােদর কৃতকেমর্র ফেল তারা ঈশ্বেরর েলাক বেল
গনয্ হয় িন, কারণ তাই যিদ হত তেব ঈশ্বেরর অনুগ্রহ আর অনুগ্রহ হত না৷

7তেব বয্াপারিট দঁাড়াল এই: ইস্রােয়লীয়রা ঈশ্বেরর সাক্ষােত ধাির্মক প্রিতপন্ন হেত চাইেলও সফলকাম হয়
িন৷ িকন্তু ঈশ্বর যােদর মেনানীত করেলন, তারাই ঈশ্বেরর সাক্ষােত ধাির্মক প্রিতপন্ন হল৷ বািক ইস্রােয়লীয়রা
তােদর অন্তঃকরণ কেঠার কের তুলল ও ঈশ্বেরর কথা অমানয্ করল৷

8 শােস্ত্র তাই েলখা আেছ:

“ঈশ্বর তােদর এক জড়তার আত্মা িদেয়েছন৷” িযশাইয় 29:10

“ঈশ্বর তােদর চকু্ষ রুদ্ধ কেরেছন, তাই তারা েচােখ সতয্ েদখেত পায় না৷
ঈশ্বর তােদর কান বন্ধ কের িদেয়েছন, তাই তারা কােন সতয্ শুনেত পায় না,

এ কথা আজও সিতয্৷” িদ্বতীয় িববরণ 29:4

9 দায়ূদ এ সম্বেন্ধ বেলেছন:

“তােদর েভাজ েহাক্ ফঁােদর মেতা, জােলর মেতা যা তােদর ধের৷
তােদর পতন েহাক্◌্ ও তারা দণ্ড েভাগ করুক্৷

10 তােদর েচাখ রুদ্ধ হেয় যাক্ যােত তারা েদখেত না
পায় আর তারা কেষ্টর ভাের সবর্দা নুেয় থাকুক৷” গীতসংিহতা 69:22-23

11 আিম বিল ইহুদীরা েহঁাচট েখেয়িছল৷ েসই েহঁাচট েখেয় তারা িক ধ্বংস হেয় িগেয়িছল? না৷ বরং
তােদর ভুেলর জনয্ই অইহুদীরা পিরত্রাণ েপেয়েছ৷ এটা ইহুদীেদর ঈষর্াতুর কের েতালার জনয্ ঘেটিছল৷
12 ইহুদীেদর েসই ভুল, জগেতর জনয্ মহা আশীবর্াদ িনেয় এেসেছ৷ ইহুদীরা যা হারাল তােদর েসই ক্ষিত
অইহুদীেদর সমৃদ্ধ করল৷ তেব একথা িনিশ্চত েয পযর্াপ্ত সংখয্ক ইহুদীরা যিদ ঈশ্বেরর িদেক মন েদয় তেব
জগত কত না আশীবর্াদ পূণর্ হেব৷

13এখনআিম অইহুদীেদর বলিছ,আিমঅইহুদীেদর জনয্ একজন েপ্রিরত,আরআিম এই কাজ সাধয্মত
করব৷ 14আিম আশা রািখ েয আমার স্বজাতীয় ইহুদীেদর এেত অন্তজ্বর্ ালা হেব আর হয়েতা েসইভােব িকছু
েলাকেক আিম সাহাযয্ করেত পারব, েযন তারা উদ্ধার পায়৷ 15 ঈশ্বর ইহুদীেদর েথেক মুখ ঘুিরেয় িনেয়
✡ 11:3: উদৃ্ধিত 1 রাজাবিল 19:10, 14 ✡ 11:4: উদৃ্ধিত 1 রাজাবিল 19:18
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জগেতর অনয্ েলাকেদর িমত্র কের িনেলন৷ তাই ঈশ্বর ইহুদীেদর আবার যখন গ্রহণ করেবন তার ফল িক
হেত পাের? েস িক মৃেতর জীবন পাওয়ার মত অবস্থা হেব না? 16 ময়দার তােলর েথেক ৈতরী প্রথম রুিট
যিদ ঈশ্বরেক িনেবদন করা হয় তাহেল পুেরা তালটাই পিবত্র; আর একিট গােছর িশকড় পিবত্র হেল তার
সব শাখাই পিবত্র হেব৷

17 েসই জলপাই গােছর কেয়কিট শাখা েভেঙ্গ েগেল েসই জায়গায় েতামার মত বুেনা জলপাইেয়র এক
শাখা, ঐ গােছ কলম কের জুেড় েদওয়া হেয়েছ৷ এখন তুিম আসল জলপাই গােছর বাকী শাখা প্রশাখার
সেঙ্গ েশকেড়র রস ও জীবনী শিক্ত েটেন িনচ্ছ৷ 18 সুতরাং, তুিম েসই ভাঙ্গা শাখাগুিলর েচেয় িনেজেক
উন্নত েভেব গবর্ কেরা না; িকন্তু যিদ কর তাহেল মেন েরেখা েয েশকড়েক তুিম ধারণ করছ না বরং
েশকড়ই েতামােক ধারণ কের আেছ৷ 19 তাহেল তুিম বলেতই পার েয েতামােক কলম লাগাবার জেনয্ই
শাখাগুেলা ভাঙা হেয়িছল৷ 20 হঁয্া, িঠক৷ ঈশ্বের িবশ্বাস িছল না বেলই তােদর ভাঙ্গা হেয়িছল, আর েতামার
িবশ্বাস িছল বেলই তুিম েসই গােছর অংশরূেপ আছ, এর জনয্ গবর্ না কের বরং ভয় কর৷ 21 ঈশ্বর যখন
েসই প্রকৃত শাখাগুিলই েকেট েফেলিছেলন তখন িবশ্বাস না থাকেল িতিন েতামােকও েরহাই েদেবন না৷

22 তাহেল ঈশ্বেরর দয়ার ভাব ও কেঠারভাব েদখ৷ যারা আর ঈশ্বেরর অনুগামী হয় না তােদর িতিন দণ্ড
েদন৷ িকন্তু ঈশ্বর েতামার প্রিত দয়াবান হন যিদ তুিম তঁার দয়ায় অবস্থান করেত থাক৷ যিদ না থাক তাহেল
েতামােক েসই প্রকৃত গাছ েথেক েকেট েফলা হেব; 23আর ইহুদীরা যিদ ঈশ্বেরর কােছ িফের আেস, তঁােক
িবশ্বাস কের তেব ঈশ্বর ইহুদীেদর আবার গ্রহণ করেবন৷ তারা েযখােন িছল ঈশ্বর তােদর েসখােন আবার
জুেড় েদেবন৷ 24 বুেনা জলপাই গােছর শাখা স্বাভািবকভােব উত্তম জলপাই গােছ লাগােনা হয় না; িকন্তু
েতামরা অইহুদীরা বুেনা জলপাই গােছর শাখার মত হেলও েতামােদর সকলেক উত্তম জলপাই গােছর সেঙ্গ
যুক্ত করা হল৷ সুতরাং ইহুদীরা উত্তম জলপাই গােছর শাখা-প্রশাখা বেল তােদর েভেঙ্গ েফলা হেলও তােদর
িনজস্ব উত্তম গােছর সেঙ্গ আবার কত সহেজই না যুক্ত করা যােব৷

25ভাই ও েবােনরা, আিম চাই েয েতামরা িনগূঢ় সতয্ েবাঝ যােত িনেজর েচােখ িনেজেক জ্ঞানী না মেন
কর৷ এই হল সতয্ েয ইস্রােয়লীয়েদর িকছু অংশ শক্তগ্রীব হেয়েছ৷ অইহুদীেদর সংখয্া পূণর্ না হওয়া পযর্ন্ত
ইহুদীেদর েসই মেনাভাব বদলােব না৷ 26 এইভােব সমগ্র ইস্রােয়েলর উদ্ধার হেব৷ শােস্ত্র েলখা আেছ:

“িসেয়ান েথেক ত্রাণকতর্ া আসেবন৷
িতিন যােকােবর বংশ েথেক সব অধমর্ দূর করেবন৷

27আর তখন এই েলাকেদর সব পাপ হরণ কের
আিম তােদর সেঙ্গ আমার চুিক্ত স্থাপন করব৷” িযশাইয় 59:20-21; 27:9

28 সুসমাচার গ্রহণ করেত অস্বীকার কের ইহুদীরা ঈশ্বেরর শত্রু হেয়েছ৷ েতামরা যঁারা অইহুদী েতামােদর
সাহাযয্ করেতই এমন হেয়েছ; িকন্তু েবেছ েনবার িদক েথেক ইহুদীরা এখনও ঈশ্বেরর মেনানীত েলাক৷
তােদর িপতৃপুরুষেদর কােছ ঈশ্বর েয প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলন েসই সুবােদ িতিন তােদর ভালবােসন৷ 29ঈশ্বর
কাউেক আহ্বান জািনেয় ও দান কের অনুেশাচনা কেরন না৷ 30 একসময় েতামরা ঈশ্বেরর অবাধয্ িছেল,
িকন্তু এখন ইহুদীেদর অবাধয্তার জনয্ েতামরা তঁার করুণা েপেয়ছ৷ 31 িঠক েতমনই েতামরা করুণা েপেয়ছ
বেল ইহুদীরা ঈশ্বেরর অবাধয্ হেয়েছ যােত ইহুদীরা ঈশ্বেরর করুণা েপেত পাের৷ 32ঈশ্বর তােদর সকলেকই
অবাধয্তায় বন্দী কের েরেখেছন যােত িতিন সকেলর প্রিত দয়া করেত পােরন৷

ঈশ্বেরর প্রশংসা
33 হঁয্া, ঈশ্বর তঁার করুণায় কেতা ধনবান, তঁার জ্ঞান ও প্রজ্ঞা কেতা গভীর তার িবচােরর বয্াখয্া েকউ

করেত পাের না৷ তঁার পথ েকউ বুঝেত পাের না৷ 34 শােস্ত্র েযমন বেল,

“প্রভুর মন েক েজেনেছ?
েকই বা তঁার মন্ত্রণাদাতা হেয়েছ?” িযশাইয় 40:13
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35 “আর েক-ই বা প্রথেম ঈশ্বরেক িকছু দান কেরেছ?
এমন েক আেছ যার কােছ ঈশ্বর ঋণী?” ইেয়াব 41:11

36 কারণ ঈশ্বরই সবিকছু িনমর্াণ কেরেছন; সবিকছু তঁার মধয্ িদেয়ই অিস্তেত্ব আেছ এবং তঁার জনয্ই
রেয়েছ৷ িচরকাল ঈশ্বেরর মিহমা অটুট থাকুক! আেমন৷

12
ঈশ্বেরর উেদ্দেশয্ জীবন উৎসগর্ কর

1ভাই ও েবােনরা, আমার িমনিত এই, ঈশ্বরআমােদর প্রিত দয়া কেরেছন বেল েতামােদর জীবন ঈশ্বেরর
উেদ্দেশয্ জীিবত বিলরূেপ উৎসগর্ কর, তা তঁার কােছ পিবত্র প্রীিতজনক েহাক্৷ ঈশ্বেরর উপাসনা করার
জনয্ েতামােদর কােছ এ এক আিত্মক উপায়৷ 2 এই জগেতর েলাকেদর মেতা িনেজেদর চলেত িদও না,
বরং নতুন িচন্তাধারায় িনেজেদর পিরবতর্ ন কর; েযন বুঝেত পার ঈশ্বর িক চান, েকানটা ভাল, েকানটা
তঁােক খুশী কের ও েকানটা িসদ্ধ৷

3 ঈশ্বর আমােক একিট িবেশষ বর দান কেরেছন, তাই েতামােদর মেধয্ প্রেতয্কেক আমার িকছু বলার
আেছ৷ িনেজর সম্বেন্ধ েযমন ধারণা থাকা উিচত তার েথেক উঁচু ধারণা েপাষণ কেরা না; িকন্তু ঈশ্বর যােক
েয পিরমাণ িবশ্বাস িদেয়েছন েতামরা েসইমেতা িনেজেদর সম্বেন্ধ ধারণা েপাষণ কর৷ 4আমােদর সকেলর
েদহ আেছ আর েসই েদেহ অেনক অঙ্গ প্রতয্ঙ্গ আেছ৷ এই অঙ্গ প্রতয্ঙ্গগুিল একই কাজ কের না৷ 5 িঠক
েতমনই আমরা অেনেক িমেল খ্রীেষ্টেত েদহ গঠন কির৷ আমরা েসই েদেহর অঙ্গ প্রতয্ঙ্গ, এেক অপেরর
সেঙ্গ সংযুক্ত৷

6আর ঈশ্বেরর অনুগ্রহ অনুসােরই আমরা িভন্ন িভন্ন বরদান েপেয়িছ৷ েকউ যিদ ভাববাণী বলার বরদান
েপেয় থােক তেব েস তার িবশ্বােসর পিরমাণ অনুসাের ভাববাণী বলুক৷ 7 যার েসবা করবার বরদান আেছ
েস তা েসবা কেমর্ই প্রেয়াগ করুক৷ েয িশক্ষক, েস িশক্ষার দ্বারা েলাকেদর উৎসাহ িদক৷ 8 েয উপেদষ্টা, েস
উপেদশ দােনর কাজ করুক৷ যার অপরেক সাহাযয্দােনর ক্ষমতা আেছ, েস উদারভােবই সাহাযয্ করুক৷
কতৃ্তর্ ত্ব যার হােত েস সযেত্নই কতৃ্তর্ ত্ব করুক৷ েয দয়া কের, েস আনেন্দর সেঙ্গই তা করুক৷

9 েতামার ভালবাসা অকৃিত্রম েহাক্◌্৷ যা মন্দ তা ঘৃণা কর আর যা ভাল তােত আসক্ত থাক৷ 10 ভাই
েবােনর মেধয্ েয পিবত্র ভােলাবাসা থােক েসই ভােলাবাসায় েতামরা পরস্পরেক ভালবাস৷ অপর ভাই
েবােনেদর িনেজর েথেকও েবশী সম্মােনর েযাগয্ বেল মেন কর৷ 11প্রভুর কােজ িশিথল হেয়া না৷ আত্মায়
উদ্দীপ্ত হেয়ই েতামরা প্রভুর েসবা কর৷ 12আনন্দ কর, কারণ েতামােদর প্রতয্াশা আেছ৷ েতামরা দুঃখকেষ্ট
সিহষু্ণ হও; িনরন্তর প্রাথর্না কর৷ 13 েতামােদর য়া আেছ তা অভাবী ঈশ্বেরর েলাকেদর সেঙ্গ ভাগ কের
নাও৷ েতামােদর গৃেহ অিতিথেদর স্বাগত জানাও৷

14 েতামােদর যারা িনযর্াতন কের তােদর জনয্ প্রাথর্না কেরা, েযন ঈশ্বর তােদর আশীবর্াদ কেরন৷ তােদর
মঙ্গল কামনা কর, অিভশাপ িদও না৷ 15 েতামরা অপেরর সুেখ সুখী হও, যারা দুঃেখ কঁাদেছ তােদর সেঙ্গ
কঁােদা৷ 16 েতামরা পরস্পর একপ্রাণ হেয় শািন্তেত থাক, অহঙ্কারী হেয়া না৷ যারা দীনহীন মানুষ তােদর
সেঙ্গ সম্পকর্ েরেখ চল৷ িনেজেক জ্ঞানী মেন কের গবর্ কেরা না৷

17 েকউ অপরাধ করেল অপকার কের প্রিতেশাধ িনও না৷ সকেলর েচােখ য়া ভাল েতামরা তা করেতই
েচষ্টা কর৷ 18যতদূর পার সকেলর সেঙ্গ শািন্তেত থাকার েচষ্টা কের যাও৷ 19আমার বনু্ধরা, েকউ েতামােদর
িবরুেদ্ধ অনয্ায় করেল তােক শািস্ত িদেত েযও না, বরং ঈশ্বরেকই শািস্ত িদেত দাও৷ শােস্ত্র প্রভু বলেছন,
“প্রিতেশাধ েনওয়া আমার কাজ, প্রিতদান যা েদবার আিমই েদব৷” ✡ 20 িকন্তু েতামরা এই কাজ কর,

“েতামােদর শত্রুরা কু্ষধাতর্ হেল
তােদর েখেত দাও,

েতামােদর শত্রু তৃষ্ণাতর্ হেল
✡ 12:19: উদৃ্ধিত িদ্ব. িব. 32:35



েরামীয় 12:21 1635 েরামীয় 14:2

তােদর জল পান করাও৷
এই রকম করেল েতামরা তােক লজ্জায় েফেল েদেব৷” িহেতাপেদশ 25:21-22

21 মেন্দর কােছ পরাস্ত হেয়া না, বরং উত্তেমর দ্বারা মন্দেক পরাস্ত কেরা৷

13
1 প্রেতয্ক মানুেষর উিচত েদেশর শাসকেদর অনুগত থাকা, কারণ েদশ শাসেনর জনয্ ঈশ্বরই তােদর

ক্ষমতা িদেয়েছন৷ যারা এমন শাসন কােযর্য্ িনযুক্ত, ঈশ্বরই তােদর েসই কােজর ক্ষমতা িদেয়েছন৷ 2তাই েতা
কতৃ্তর্ পেক্ষর িবেরািধতা েয কের, েস ঈশ্বর যা িস্থর কেরেছন তারই িবেরািধতা কের৷ েতমন িবেরািধতা যঁারা
কের তারা িনেজরাই িনেজেদর শািস্ত েডেক আনেব৷ 3 েতামরা ভাল কাজ কেরা, শাসকবৃন্দ েতামােদর
প্রশংসা করেব৷ ভয় পাবার কারণ থােক তােদরই যারা মন্দ কাজ কের৷ যিদ েতামরা কতৃ্তর্ পেক্ষর কাছ েথেক
ভয় েপেত না চাও, তেব যা ভাল তাই কর৷

4 শাসনকতর্ ারা আসেল েতামােদর ভােলার জনয্ ঈশ্বর িনেয়ািজত দাস; িকন্তু েতামরা যিদ অনয্ায় কর
তাহেল ভীত হবার কারণ িনশ্চয় থােক৷ শািস্ত েদবার মেতা ক্ষমতা শাসেকর ওপর নয্স্ত আেছ, িতিন েতা
ঈশ্বেরর দাস; তাই যারা অনয্ায় কের, তােদর িতিন ঈশ্বেরর হেয় শািস্ত েদন৷ 5 তাই েতামরা শাসনকতর্ ােদর
অনুগত েথেকা৷ ঈশ্বেরর েক্রােধর ভেয়ই েয েকবল তােদর অধীনতা স্বীকার করেব তা নয়, িকন্তু েতামােদর
িবেবক পিরষ্কার রাখার জনয্ও করেব৷

6 এই জনয্ পরস্পরেক েতামরা প্রাপয্ কর দাও, কারণ শাসনকাযর্ পিরচালনা করার জনয্ই তারা ঈশ্বর
দ্বারা িনযুক্ত আেছন, আর েসই কােযর্য্ তঁারা বয্স্তভােব সময় বয্য় কেরন৷ 7 েতামােদর কােছ যার যা প্রাপয্
তােক তা িদেয় দাও৷ েয কর আদায় কের তােক কর দাও; যােদর শ্রদ্ধা করা উিচত তােদর শ্রদ্ধা কর;
যােদর সম্মান পাওয়া উিচত তােদর সম্মান কর৷

অপরেক ভালবাসাই একমাত্র িবিধ-বয্বস্থা
8 শুধু পরস্পেরর প্রিত ভালবাসার ঋণ ছাড়া কােরা কােছ ঋণী েথেকা না, কারণ যারা প্রিতেবশীেক

ভালবােস, তারাই িঠকভােব িবিধ-বয্বস্থা েমেন চলেছ৷ 9আিম একথা বলিছ কারণ ঈশ্বেরর এই আজ্ঞাগুিল
অথর্াৎ, “বয্িভচার করেব না, নরহতয্া করেব না, চুির করেব না, অপেরর িজিনস আত্মসাত্ করেব না”✡
আর অনয্ যা িকছু আেদশ িতিন িদেয়েছন েস সবগুিল সংেক্ষেপ এই একিট আেদেশর মেধয্ই চেল আেস,
“িনেজর মেতা েতামার প্রিতেবশীেক ভালবােসা৷”✡ 10ভালবাসা কখনও কােরার ক্ষিত কের না, তাই েদখা
যােচ্ছ ভালবাসােতই িবিধ-বয্বস্থা পালন করা হয়৷

11 এখন েকান্ সময় তা েতা েতামােদর জানাই আেছ৷ হঁয্া, এখন েতা ঘুম েথেক েজেগ ওঠার সময়,
কারণ যখন আমরা খ্রীেষ্ট প্রথম িবশ্বাস কেরিছলাম তখন অেপক্ষা এখন পিরত্রাণ আমােদর আেরা সিন্নকট৷
12 “িদন” শুরু হেত আর েদরী েনই৷ “রাত” প্রায় েশষ হল তাই জীবন েথেক অন্ধকােরর িক্রয়াসকল
পিরতয্াগ কের এস এখন পিরধান কির আেলােকর রণসজ্জা৷ 13 েলাকরা িদেনর আেলায় েযমন চেল
আেস আমরাও তােদর মত সৎ পেথ চিল৷ আমরা েযন ৈহ-হল্লা পূণর্ েভােজ েযাগ না িদই, মাতলািম না
কির, েযৗন দুরাচার, উচৃ্ছঙ্খলতা েথেক দূের থািক; িববাদ, ঈষর্া ও তেকর্ র মেধয্ না যাই৷ 14 িকন্তু েযন নব
েবেশ প্রভু যীশু খ্রীষ্টেক পিরধান কির ও ৈদিহক কামনা বাসনা চিরতাথর্ করার িচন্তায় আর মন না িদই৷

14
অপেরর সমােলাচনা কেরা না

1 িবশ্বােস েয দুবর্ল, এমন েকান ভাইেক েতামােদর মেধয্ গ্রহণ করেত অস্বীকার কেরা না৷ তার িভন্ন
ধারণা িনেয় তার সেঙ্গ তকর্ কেরা না৷ 2 এক একজন িবশ্বাস কের েয তার যা ইচ্ছা হয় এমন সব িকছুই েস
✡ 13:9: উদৃ্ধিত যাত্রা 20:13-15, 17 ✡ 13:9: উদৃ্ধিত েলবীয় 19:18
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েখেত পাের; িকন্তু েয িবশ্বােস দুবর্ল েস মেন কের েয েস েকবল শাকসব্জী েখেত পাের৷ 3 েয বয্িক্ত সব
খাবারই খায় েস েযন েয েকবল সব্জীই খায়, তােক েহয় জ্ঞান না কের৷ আর েয মানুষ েকবল সব্জী খায়,
তারও উিচত সব খাবার খায় এমন েলাকেক ঘৃণা না করা, কারণ ঈশ্বর তােকও গ্রহণ কেরেছন৷ 4 তুিম
অেনয্র ভৃেতয্র েদাষ ধরেব না৷ েস িঠক করেছ না ভুল করেছ তা তার মিনবই িঠক করেবন; বরং প্রভুর
দাস িনেদর্ াষই হেব কারণ প্রভু তােক ধাির্মক প্রিতপন্ন করেত পােরন৷

5 েকউ হয়েতা মেন কের এই িদনিট ঐ িদনিটর েথেক ভাল, আবার েকউ মেন কের সব িদনই সমান
ভাল৷ প্রেতয্ক বয্িক্ত িনজ িনজ মেন তার িবশ্বাস সম্বেন্ধ িস্থর িনশ্চয় েহাক্◌্৷ 6 েয েকান িদনেক িবেশষ
মযর্াদা িদেয় থােক েস প্রভুর উেদ্দেশয্ই তা কের৷ েতমিন েয মানুষ সবরকম খাবারই খায়, েসও প্রভুর
উেদ্দেশয্ই তা কের কারণ েস ওই খাবােরর জনয্ ঈশ্বরেক ধনয্বাদ জানায়৷ এিদেক েয বয্িক্ত িকছু খাদয্
গ্রহেণ িবরত থােক েসও েতা প্রভুর উেদ্দেশয্ই তা কের৷

7 হঁয্া, আমরা সকেলই প্রভুর জনয্ েবঁেচ থািক৷ আমরা েকউ িনেজর জনয্ েবঁেচ থািক না, েকউ িনেজর
জনয্ মেরও যাই না৷ 8আমােদর েবঁেচ থাকা েতা প্রভুরই উেদ্দেশয্ েবঁেচ থাকা, আমরা যিদ মির তেব েতা
প্রভুর জনয্ই মির৷ তাই আমরা বঁািচ বা মির, েয ভােবই থািক না েকন, আমরা প্রভুরই৷ 9 এইজনয্ই খ্রীষ্ট
মৃতুয্ বরণ করেলন ও পুনরায় েবঁেচ উঠেলন, যােত িতিন মৃত ও জীিবত সকেলরই প্রভু হেত পােরন৷

10 তাহেল েতামরা েকন খ্রীেষ্টেত েতামার এক ভাইেয়র েদাষ ধর? েতামার ভাইেয়র েথেক তুিম ভাল,
এমন কথাই বা ভাব িক কের? আমােদর সকলেকই ঈশ্বেরর িবচারাসেনর সামেন দঁাড়ােত হেব৷ আর ঈশ্বর
আমােদর িবচার করেবন৷ 11 হঁয্া, শােস্ত্র েলখা আেছ:

“ �প্রেতয্ক বয্িক্ত আমার সামেন নতজানু হেব৷
প্রেতয্ক ওষ্ঠাধর স্বীকার করেব েয আিম ঈশ্বর,
প্রভু বেলন, আমার জীবেনর িদবয্, এসব হেবই৷� ” িযশাইয় 45:23

12আমােদর সকলেকই ঈশ্বেরর কােছ আমােদর জীবেনর িহসাব িদেত হেব৷

অপরেক পােপ প্রেরািচত কেরা না
13 তাই এস, আমরা অেনয্র িবচার করা েথেক িবরত হই, বরং আমরা িসদ্ধান্ত েনব েয আমরা এমন

িকছু করব না যােত আমােদর েকান ভাই বা েবান েহঁাচট খায় ও প্রেলাভেন পেড় পাপ কের৷ 14আিম প্রভু
যীশুেত িনিশ্চতভােব বুেঝিছ েয েকান খাবার আসেল অশুিচ নয়, তা খাওয়া অনয্ায় নয়৷ তেব েকউ যিদ
েসই খাবার অশুিচ ভােব, তাহেল তার কােছ তা অশুিচ৷

15 েতামার খােদয্ যিদ েতামার ভাইআিত্মকভােবআহত হয় তাহেল বুঝেত হেব েয তুিমআর ভােলাবাসার
পেথ চলছ না৷ তুিম এমন িকছু েখও না যা অেনয্র কােছ গ্রহণেযাগয্ নয়৷ এেত তার িবশ্বাস আঘাত েপেত
পাের, কারণ খ্রীষ্ট েসই বয্িক্তর জনয্ প্রাণ িদেয়িছেলন৷ 16তাহেল েতামার কােছ যা ভাল, তা েযন অপেরর
কােছ িনিন্দত না হয়৷ 17 ঈশ্বেরর রাজয্ খাদয্ পানীয় নয়, িকন্তু তা ধাির্মকতা, শািন্ত ও পিবত্র আত্মােত
আনন্দ৷ 18 েয এ িবষেয় খ্রীেষ্টর দাসত্ব কের, েস ঈশ্বেরর প্রীিতপাত্র এবং মানুেষর কােছও পরীক্ষািসদ্ধ৷

19 তাই েসই সব কাজ যা শািন্তর পথ প্রশস্ত কের এবং পরস্পরেক শিক্তশালী কের, এস, আমরা তাই
কির৷ 20 িনছক খাদয্বস্তু িনেয় ঈশ্বেরর কাজ পণ্ড কেরা না, কারণ সব খাদয্ই শুিচ ও খাওয়া যায়, িকন্তু
কােরা িকছু খাওয়া িনেয় যিদ অেনয্র পতন ঘেট তাহেল েতমন িকছু খাওয়া অবশয্ই অনয্ায়৷ 21 েতামার
ভাই যিদ েহঁাচট খায় ও পােপ পিতত হয়, তাহেল মাংস আহার বা দ্রাক্ষারস পান না করাই েশ্রয়৷ েতমন
েকান কাজও না করা ভাল যার ফেল েতামার েকান ভাই বা েবােনর পতন ঘটেত পাের ও েস পাপ কের৷

22 েতামরা যা ভাল বেল িবশ্বাস কর তা তুিম ও েতামার ঈশ্বেরর মেধয্ই রাখ; কারণ েকউ যখন ভাল মেন
কের েকান কাজ কের এবং েস যা করেছ েসই বয্াপাের যিদ তার িবেবক তােক েদাষী না কের, তেব েসই
বয্িক্ত ধনয্৷ 23 িকন্তু েকান িকছু খাবার বয্াপাের যার অন্তের িদ্বধা থােক েস যিদ তবুও তা খায় তাহেল েস
অবশয্ই েদাষী, কারণ েস েতা িনেজর িবেবেকর িবরুেদ্ধ কাজ করল৷ েকউ যিদ িবশ্বাস করেত না পাের
েয এটা িঠক তেব েসই কাজ করা পাপ৷
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15
1 আমােদর মেধয্ যারা িবশ্বােস বিলষ্ঠ হেয়িছ তােদর কতর্ বয্ েযন যারা িবশ্বােস সবল তােদর দুবর্লতায়

সাহাযয্ কির, েযন িনেজেদর খুশী করার েচষ্টা না কির৷ 2 আমরা প্রেতয্েক বরং অপরেক খুশী করার
েচষ্টা করব, তা করেল তােদর সাহাযয্ করা হেব৷ তারা েযন িবশ্বােস বলবান হেয় উঠেত পাের, েস েচষ্টা
আমােদর অবশয্ই করা উিচত৷ 3 খ্রীষ্টও িনেজেক সন্তুষ্ট করার কথা ভােবন িন৷ বরং শাস্ত্র েযমন বেল:
“যারা েতামােদর অপমান কেরেছ, েসই সব অপমান আমার ওপরই এেসেছ৷”✡ 4 শােস্ত্র বহু আেগই েয
সব কথা েলখা হেয়েছ তা আমােদর িশক্ষা েদবার জনয্ই েলখা হেয়েছ৷ তা েলখা হেয়েছ েযন তার েথেক
ৈধযর্য্ ও শিক্তআেস এবং অন্তের প্রতয্াশা জন্মায়৷ 5আিম প্রাথর্না কির ঈশ্বর, িযিন সকল ৈধযর্য্ ও উৎসােহর
উৎস, িতিন েযন েতামােদর খ্রীেষ্টর দৃষ্টান্ত অনুসরণ কের একমনা হেত সাহাযয্ কেরন৷ 6 এইভােব েতামরা
েযন সকেল িমিলত কেন্ঠ িযিন আমােদর প্রভু, যীশুর িপতা, েসই ঈশ্বেরর মিহমা কীতর্ ন করেত পার৷ 7খ্রীষ্ট
েতামােদর গ্রহণ কেরেছন, তাই েতামরাও পরস্পরেক গ্রহণ কের কােছ েটেন নাও, এেত ঈশ্বর মিহমািন্বত
হেবন৷ 8 মেন েরেখা ঈশ্বর ইহুদীেদর িপতৃপুরুষেদর কােছ েয প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলন, তা পূণর্ করার জনয্ই
খ্রীষ্ট ইহুদীেদর দাস হেয়িছেলন, েযন ঈশ্বর েয িবশ্বস্ত তা প্রমাণ হয়৷ 9 খ্রীষ্ট এই কাযর্য্ সাধন করেলন েযন
অইহুদীরা তঁার দয়া েপেয়েছ বেল তঁার েগৗরব কের৷ শােস্ত্র েযমন েলখা আেছ:

“এই জনয্ই অইহুদীেদর মেধয্ আিম েতামার েগৗরব করব;
েতামার নােমর প্রশংসা গান করব৷” গীতসংিহতা 18:49

10আবার শাস্ত্র বেল,

“অইহুদীরা, েতামরা ঈশ্বেরর মেনানীত েলাকেদর সেঙ্গ আনন্দ কর৷” িদ্বতীয় িববরণ 32:43

11 শাস্ত্র আেরা বেল,

“সমস্ত অইহুদীরা প্রভুর প্রশংসা কর;
সমস্ত েলাক তঁার প্রশংসা করুক৷” গীতসংিহতা 117:1

12আবার িযশাইয় বলেছন,

“িযশেয়র একজন বংশধর আসেবন
িযিন সমস্ত অইহুদীেদর উপর কতৃ্তর্ ত্ব করেবন;
আর অইহুদী জািতবৃন্দ তঁার উপেরই আশা রাখেব৷” িযশাইয় 11:10

13 ঈশ্বর, িযিন েতামােদর মেধয্ আশার সঞ্চার কেরন, তঁার ওপর প্রতয্াশা েতামােদর সকলেক আনন্দ
ও শািন্তেত ভরপুর করুক৷ তাহেল পিবত্র আত্মার শিক্তেত েতামােদর আশা আেরা উপেচ পড়েব৷

েপৗল তঁার কাজ সম্বেন্ধ বলেলন
14 আমার ভাই ও েবােনরা, আিম সুিনিশ্চত েয েতামরা সবাই উত্তমতায় পূণর্৷ আিম জািন েয েতামরা

সব রকম জ্ঞান সঞ্চয় কেরছ, যােত পরস্পরেক িনেদর্ শ িদেত পার৷ 15 িকন্তু আিম কতকগুিল বয্াপার মেন
কিরেয় েদবার জনয্ সাহস ভের েতামােদর সবাইেক িলখিছ, কারণ ঈশ্বর আমােক এই িবেশষ বরদান
✡ 15:3: উদৃ্ধিত গীত 69:9



েরামীয় 15:16 1638 েরামীয় 16:2

কেরেছন৷ 16 আিম অইহুদীেদর মেধয্ কাজ করার জনয্ খ্রীষ্ট যীশুর েসবক হেয়িছ৷ আিম যাজেকর
মত তােদর মােঝ ঈশ্বেরর সুসমাচার প্রচার কির, যােত পিবত্র আত্মা দ্বারা পিবিত্রকৃত অইহুদীরা ঈশ্বেরর
গ্রহণেযাগয্ উপহার রূেপ গ্রাহয্ হয়৷

17 তাই যীশু খ্রীেষ্ট আেছ এমন একজন িহসােব ঈশ্বেরর কাজ করেত আিম গবর্েবাধ কির৷ 18 আিম
েয িনেজ িকছু কেরিছ, এমন কথা বিল না৷ আমার বাকয্ ও কাযর্ দ্বারা অইহুদীেদর ঈশ্বেরর বাধয্ করার
জনয্ খ্রীষ্ট আমার মাধয্েম যা কেরেছন শুধু তা বলার সাহস আমার আেছ৷ 19 িতিন নানা অেলৗিকক িচহ্ন
ও আশ্চযর্য্ কােজর দ্বারা এবং পিবত্র আত্মার পরাক্রেম আমার দ্বারা তা পূণর্ কেরেছন৷ তার ফেল আিম
েজরুশােলম েথেক শুরু কের ইলু্লিরকা পযর্ন্ত সমস্ত জায়গায় খ্রীষ্ট িবষয়ক সুসমাচার প্রচােরর কাজ েশষ
কেরিছ৷ 20 েযখােন খ্রীেষ্টর নাম কখনও বলা হয় িন, েসখােন খ্রীেষ্টর সুসমাচার প্রচার করাই আমার
জীবেনর লক্ষয্৷ অেনয্র গঁাথা িভেতর ওপর আিম গেড় তুলেত চাই না৷ 21 এ বয্াপাের শাস্ত্র বেল:

“যােদর কােছ তঁার সম্বেন্ধ িকছুই বলা হয় িন তারা েদখেত পােব;
আর যঁারা েশােনিন তারা বুঝেত পারেব৷” িযশাইয় 52:15

েরাম পিরদশর্েন েপৗেলর পিরকল্পনা
22 এই জনয্ই বহুবার েতামােদর কােছ েযেত েচেয়ও বাধা েপেয়িছ৷
23 িকন্তু এখন এসব এলাকায় আমার কাজ েশষ হেয়েছ৷ বহুবছর ধের েতামােদর সকেলর কােছ যাবার

ইচ্ছা আমার িছল৷ 24 তাই েস্পন েদেশ যাবার পেথ েতামােদর সেঙ্গ েদখা করব; ঐ পথ িদেয় যাবার সময়
েতামােদর সেঙ্গ েদখা কের িকছু সময় আনেন্দ কাটােত পারব; আশা কির েসই সমেয় েতামরা আমায়
সাহাযয্ করেত পারেব৷

25 এখন আিম েজরুশােলেম যািচ্ছ েযন ঈশ্বেরর েলাকেদর সাহাযয্ করেত পাির৷ 26 েজরুশােলেম
ঈশ্বেরর েলাকেদর মেধয্ েয গরীব মানুষরা আেছন তােদর হােত েদবার জনয্ মািকদিনয়া ও আখায়ার খ্রীষ্ট
িবশ্বাসীরা িকছু চঁাদা তুেলেছন৷ 27 ওেদর সাহাযয্ করা উিচত মেন কেরই মািকদিনয়া ও আখায়া মণ্ডলীরা
এই িসদ্ধান্ত িনেয়েছ৷ তােদর সাহাযয্ করা উিচত, কারণ তারা অইহুদী হেলও ইহুদীেদর কাছ েথেক আিত্মক
আশীবর্ােদর সহভাগীতা েপেয়েছ৷ এ িবষেয় তারা ইহুদীেদর কােছ ঋণী৷ 28 আমার এই কাজ েশষ হেল
আিম যখন জানব েয েসই চঁাদা িঠকমেতা েপৗেঁচেছ তখন েতামােদর কােছ িকছুক্ষণ েথেক আিম েস্পেন
যাব৷ 29আিম জািন যখন েতামােদর সবার কােছ যাব, তখন খ্রীেষ্টর পূণর্ আশীবর্াদ িনেয়ই যাব৷

30 ভাই ও েবােনরা, েতামােদর কােছ আমার একান্ত িমনিত েতামরা ঈশ্বেরর কােছ আমার জনয্ প্রাথর্না
কর৷ আমােদর প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর েদাহাই িদেয় বলিছ, পিবত্র আত্মার ভােলাবাসায় প্রেণািদত হেয় েতামরা
আমার জনয্ ঈশ্বেরর কােছ িমনিত কর৷ 31 প্রাথর্না কর, েযন িযহূিদয়ায় অিবশ্বাসীেদর হাত েথেক আিম
রক্ষা পাই৷ প্রাথর্না কর েযন েজরুশােলেমর জনয্ আমার েসবা েসখানকার পিবত্র বয্িক্তরা গ্রহণ কেরন৷
32 তখন ঈশ্বেরর ইচ্ছা হেল আিম খুিশ মেনই েতামােদর কােছ যাব এবং েতামােদর সেঙ্গ িকছুকাল েথেক
িবশ্রাম পাব৷ 33 শািন্তদাতা ঈশ্বর েতামােদর সকেলর সেঙ্গ সেঙ্গ থাকুন৷ আেমন৷

16

েপৗেলর বয্িক্তগত শুেভচ্ছাবাতর্ া
1 এখন আিম খ্রীেষ্টেত আমােদর েবান ৈফবীর জনয্ বলিছ৷ িকংিক্রয়াস্থ মণ্ডলীেত িতিন একজন িবেশষ

েসিবকা৷ 2 আিম অনুেরাধ কির েতামরা প্রভুেত তঁােক গ্রহণ কেরা৷ ঈশ্বেরর েলাকরা েযভােব অপরেক
গ্রহণ কের েসইভােবই তঁােক গ্রহণ কেরা৷ েকান বয্াপাের যিদ িতিন েতামােদর সাহাযয্ চান তেব তঁােক
সাহাযয্ কেরা৷ িতিন অেনক েলাকেক, এমনিক আমােকও খুব সাহাযয্ কেরেছন৷
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3 যীশু খ্রীেষ্টর েসবায় আমার সহকমীর্ িপ্রষ্কা ও আিক্কলােক শুেভচ্ছা জািনও৷ 4 তারা তােদর জীবন
িবপন্ন কের আমার জীবন বঁািচেয়িছল৷ েকবল আিমই েয তােদর কােছ কৃতজ্ঞ তা নয়, সমগ্র অইহুদী
মণ্ডলীও তােদর কৃতজ্ঞতা জািনেয়েছ৷

5 তােদর গৃেহ েয মণ্ডলী সমেবত হন, তােদরও শুেভচ্ছা জািনও৷
আমার িপ্রয় বনু্ধ ইেপিনতেকও শুেভচ্ছা জানাও, এিশয়ার মেধয্ েসই প্রথম ধমর্ান্তিরত হেয় খ্রীষ্ট ধমর্
গ্রহণ কের৷

6 মিরয়মেক শুেভচ্ছা জািনও কারণ েস েতামােদর সকেলর জনয্ কেঠার পিরশ্রম কেরেছ৷
7 আন্দ্রনীক ও যূিনয়েক শুেভচ্ছা জািনও, তঁারা আমার স্বজািত, আমার সেঙ্গ তঁারা কারাগাের বন্দী
িছেলন৷ তঁারা েপ্রিরতেদর মেধয্ িবিশষ্ট বয্িক্ত৷ আমার আেগই তঁারা খ্রীেষ্ট িছেলন৷

8 প্রভুেত আমার িপ্রয় বনু্ধ আমিপ্লয়াতেক শুেভচ্ছা জািনও৷ 9 উব্বর্ানেক শুেভচ্ছা জািনও, িতিন খ্রীষ্টেত
আমােদর সহকমীর্৷

আমার িপ্রয় বনু্ধ স্তাখুেক শুেভচ্ছা জািনও৷ 10আিপিল্লেক শুেভচ্ছা জািনও, িতিন একজন পরীক্ষা িসদ্ধ
খ্রীষ্টীয়ান৷

আিরষ্টবুেলর পিরবােরর সকলেকআমার শুেভচ্ছা জািনও৷ 11 েহেরািদয়ান, িযিনআমার মেতাই একজন
ইহুদী, তঁােক শুেভচ্ছা জািনও;

নাির্কেসর পিরবােরর মেধয্ যারা প্রভুর, তােদর সকলেক আমার শুেভচ্ছা জািনও৷ 12 ত্রুেফণা এবং
কু্রেফাষােক শুেভচ্ছা জািনও, এই মিহলারা প্রভুর জনয্ খুবই পিরশ্রম কেরন৷

আমার েসই িপ্রয় বান্ধবী পষীর্েক শুেভচ্ছা জািনও, িযিন প্রভুর জনয্ কেঠার পিরশ্রম কেরেছন৷
13রূফেক শুেভচ্ছা জািনও৷ েস প্রভুেত এক িবেশষ বয্িক্ত, তার মােক শুেভচ্ছা জািনও৷ িতিনও আমার
মােয়র মেতা;

14আর অসুংিক্রত, িফ্রেগান, হিম্মর্পােত্রাবা, হম্মর্া ও তােদর সেঙ্গ সমিবশ্বাসী ভাইেদরও আমার শুেভচ্ছা
জািনও৷

15 িফললগ, যুিলয়া, নীিরয় ও তার েবান ওলুম্প ও তঁােদর সেঙ্গ েয সব ঈশ্বেরর ভক্তরা আেছন তঁােদরও
আমার শুেভচ্ছা জািনও৷

16 পিবত্র চুম্বন িদেয় পরস্পরেক শুেভচ্ছা জািনও৷
এখানকার সব খ্রীষ্টমণ্ডলী েতামােদর সবাইেক শুেভচ্ছা জানােচ্ছ৷

17 ভাই ও েবােনরা, আিম েতামােদর িবেশষভােব অনুেরাধ করিছ,যারা দলাদিল সৃষ্টি কের ও পাপেক
প্রেরািচত কের তােদর প্রিত লক্ষয্ রাখেত৷ েতামরা েয সতয্ িশক্ষা েপেয়ছ তারা তার িবেরাধী৷ এমন
েলাকেদর েথেক দূের েথেকা৷ 18এমন েলাকরা আমােদর প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর েসবা কের না৷ তারা িনেজেদর
খুশী করেতই কাজ কের চেলেছ৷ তারা েমালােয়ম ও িমষ্টি-িমষ্টি কথা বেল েসই েলাকেদর ভুিলেয় থােক,
যারা মন্দ জােন না৷ 19 েতামােদর বাধয্তার কথা সবাই শুেনেছ আর েসইজনয্ আিম েতামােদর ওপের খুশী
হেয়িছ৷ আিম চাই েতামরা সবাই যা ভাল তা িচেন গ্রহণ কর এবং মন্দ েথেক দূের থাক৷

20 শািন্তর ঈশ্বর শীঘ্রই েতামােদর পােয়র নীেচ শয়তানেক িপেষ েফলেবন৷
আমােদর প্রভু যীশুর অনুগ্রহ েতামােদর সবার সেঙ্গ থাকুক৷
21 আমার সহকমীর্ তীমিথ েতামােদর শুেভচ্ছা জানােচ্ছন; আর আমার মত জািতেত ইহুদী লুিকয়,

যােসান ও েসািষপাত্র েতামােদর শুেভচ্ছা জানােচ্ছ৷
22আিম তির্ত্তয়, েপৗেলর হেয় এই িচিঠিট িলখিছ, আিমও প্রভুর নােম েতামােদর শুেভচ্ছা জানাই৷
23আিম যঁার আিতথয্ গ্রহণ কেরিছ, যঁার বািড়েত েগাটা মণ্ডলী সমেবত হয় েসই গাইয়াসও েতামােদর

শুেভচ্ছা জানােচ্ছন৷ ইরাস্ত, িযিন এই শহেরর েকাষাধয্ক্ষ ওআমােদর ভাই কাত্তর্ তঁারাও েতামােদর শুেভচ্ছা
জানােচ্ছন৷ 24 *

25 যীশু খ্রীেষ্টর িবষেয় েয সুসমাচার আিম প্রচার কির, েসই সুসমাচােরর মধয্ িদেয় েতামােদর িস্থর
রাখবার ক্ষমতা ঈশ্বেরর আেছ৷ অেনক যুগ ধের ঈশ্বর তঁার েগাপন উেদ্দেশয্র িবষয় কােরার কােছ জ্ঞাত
* 16:24: েকান েকান গ্রীক প্রিতিলিপেত পদ 24 যুক্ত করা হেয়েছ: “আমােদর প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর অনুগ্রহ েতামােদর সকেলর সেঙ্গ
থাকুক৷” আেমন৷
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কেরন িন; িকন্তু এখন সুসমাচােরর মাধয্েম তা প্রকাশ েপেয়েছ; আর আিম েসইমত তা প্রচার কেরিছ৷
26 অনন্ত ঈশ্বেরর আেদশ মেতা ভাববাদীেদর বাণীর মধয্ িদেয় সব জািতর েলাকেদর কােছ তা জানােনা
হেয়েছ েযন তারা খ্রীেষ্টর ওপর িবশ্বাস কের ঈশ্বেরর বাধয্ হেত পাের৷ 27 যীশু খ্রীেষ্টর মাধয্েম িচরকাল
একমাত্র প্রজ্ঞাবান ঈশ্বেরর মিহমা েহাক্৷ আেমন৷
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কিরন্থীয়েদর
প্রিত প্রথম পত্র

1 েপৗল, িযিন ঈশ্বেরর ইচ্ছা অনুযায়ী খ্রীষ্ট যীশুর েপ্রিরতরূেপ আহুত তঁার কাছ েথেক ও আমােদর ভাই
েসািস্থিনর কাছ েথেক এই পত্র৷

2 কিরেন্থর ঈশ্বেরর মণ্ডলী ও যারা খ্রীষ্ট যীশুেত পিবত্র বেল গনয্ হেয়েছ, তােদর উেদ্দেশয্ এই পত্র৷
েতামরা ঈশ্বেরর পিবত্র েলাক হবার জনয্ আহুত হেয়ছ৷ সব জায়গায় েয সব েলােকরা প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর
নােম ডােক তােদর সেঙ্গ েতামরাও আহুত৷ িতিন তােদরও এবং আমােদরও প্রভু৷

3 আমােদর িপতা ঈশ্বর ও প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর কাছ েথেক অনুগ্রহ ও শািন্ত েযন েতামােদর ওপর বির্ষত
হয়৷

েপৗল ঈশ্বরেক ধনয্বাদ িদেলন
4 খ্রীষ্ট যীশুর মাধয্েম ঈশ্বর েয অনুগ্রহ েতামােদর িদেয়েছন, তার জনয্ আিম সবসময় ঈশ্বরেক ধনয্বাদ

জানািচ্ছ৷ 5খ্রীষ্ট যীশুরআশীবর্ােদ েতামরা সব িকছুেত, সমস্ত রকম বলবার ক্ষমতায় ওজ্ঞােন উপেচ পড়ছ৷
6 এইভােব খ্রীষ্ট সম্পেকর্ সতয্ েতামােদর মেধয্ প্রমািণত হেয়েছ৷ 7 এর ফেল ঈশ্বেরর কাছ েথেক পাওয়া
বরদােনর েকান অভাব েতামােদর েনই৷ েতামরা প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর অেপক্ষায় আছ; 8 িতিন েতামােদর েশষ
পযর্ন্ত িস্থর রাখেবন, েযন আমােদর প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর িফের আসার িদন পযর্ন্ত েতামরা িনেদর্ াষ থাক৷ 9ঈশ্বর
িবশ্বস্ত; িতিনই েসইজন যঁার দ্বারা েতামরা তঁার পুত্র, আমােদর প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর সহভাগীতা লােভর জনয্
আহুত হেয়ছ৷

কিরেন্থ খ্রীষ্ট মণ্ডলীেত সঙ্কট
10 িকন্তু আমার ভাই ও েবােনরা, আমােদর প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর নােম আিম েতামােদর কােছ অনুেরাধ

করিছ, েতামােদর পরস্পেরর মেধয্ েযন মৈতকয্ থােক, দলাদিল না থােক৷ েতামরা সকেল েযন এক
মন-প্রাণ হও ও সকেলর উেদ্দশয্ একই হয়৷

11 আমার ভাই ও েবােনরা, আিম েক্লায়ীর বািড়র েলাকেদর কােছ শুেনিছ েয েতামােদর মেধয্ নানা
বাক্-িবতণ্ডা েলেগই আেছ৷ 12আিম যা বলেত চাই তা হল এই: েতামােদর মেধয্ েকউ েকউ বেল, “আিম
েপৗেলর অনুগামী,” আবার েকউ েকউ বেল, “আিম আপেল্লার,” আর েকউ েকউ বেল, “আিম ৈকফার
(িপতেরর),” আবার েকউ েকউ বেল, “আিম খ্রীেষ্টর অনুগামী৷” 13খ্রীষ্টেক িক ভাগ করা যায়? েপৗল িক
েতামােদর জনয্ কু্রশিবদ্ধ হেয়িছেলন? েতামরা িক েপৗেলর নােম বািপ্তস্ম িনেয়িছেল? 14আিম ঈশ্বরেক
ধনয্বাদ িদই েয,আিমক্রীষ্পওগায়ঃ ছাড়া েতামােদরআরকাউেক বািপ্তস্ম িদই িন৷ 15যােত েকউ বলেত না
পাের েয েতামরা আমার নােম বািপ্তস্ম িনেয়ছ৷ 16তেব হঁয্া, আিম িস্তফােনর পিরবারেকও বািপ্তস্ম িদেয়িছ৷
এছাড়া আর কাউেক বািপ্তস্ম িদেয়িছ বেল আমার জানা েনই৷ 17কারণ খ্রীষ্ট আমােক বািপ্তস্ম েদবার জনয্
নয় িকন্তু সুসমাচার প্রচােরর জনয্ পািঠেয়েছন৷ িতিন আমােক েসই সুসমাচার জাগিতক জ্ঞােনর ভাষায়
প্রচার করেত পাঠান িন, যােত খ্রীেষ্টর কু্রেশর পরাক্রম িবফল না হয়৷

খ্রীেষ্টর মেধয্ ঈশ্বেরর পরাক্রম ও প্রজ্ঞা
18 যারা ধ্বংেসর পেথ চেলেছ তােদর কােছ কু্রেশর এই িশক্ষা মুখর্তা; িকন্তু আমরা যারা উদ্ধার লাভ

করিছ আমােদর কােছ এ ঈশ্বেরর পরাক্রমস্বরূপ৷ 19কারণ শােস্ত্র েলখা আেছ:

“আিম জ্ঞানীেদর জ্ঞান নষ্ট করব
আর বুিদ্ধমানেদর বুিদ্ধ বয্থর্ করব৷” িযশাইয় 29:14
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20 জ্ঞানী েলাক েকাথায়? িশিক্ষত েলাকই বা েকাথায়? এ যুেগর দাশর্িনকই বা েকাথায়? ঈশ্বর িক
জগেতর এই সব জ্ঞানেক মূখর্তায় পিরণত কেরন িন? 21 তাই ঈশ্বর তঁার প্রজ্ঞায় যখন বুঝেলন েয জগত
তার িনেজর জ্ঞান অনুসাের ঈশ্বরেক েপল না, তখন ঈশ্বর িস্থর করেলন েয প্রচািরত বাতর্ ার মূখর্তায় যারা
িবশ্বাস কের তােদর িতিন উদ্ধার করেবন৷

22 কারণ ইহুদীরা অেলৗিকক িচহ্ন চায়, আর গ্রীকরা প্রজ্ঞার অেন্বষণ কের৷ 23 িকন্তু আমরা েসই খ্রীষ্ট,
িযিন কু্রেশ প্রাণ িদেয়িছেলন, তঁার সম্বেন্ধ প্রচার কির৷ ইহুদীেদর কােছ তা প্রবল বাধাস্বরূপআরঅইহুদীেদর
কােছ তা মূখর্তাস্বরূপ৷ 24 িকন্তু ইহুদী ও অইহুদী, ঈশ্বর যােদর আহ্বান কেরেছন তােদর সকেলর কােছ
খ্রীষ্টই ঈশ্বেরর পরাক্রম ও প্রজ্ঞাস্বরূপ৷ 25 কারণ ঈশ্বেরর েয মূখর্তা তা মানুেষর জ্ঞােনর েথেক অেনক
েবশী জ্ঞানসম্পন্ন; আর ঈশ্বেরর েয দুবর্লতা তা মানুেষর শিক্ত েথেক অেনক শিক্তশালী৷

26আমার ভাই ও েবােনরা, ঈশ্বর েতামােদর আহ্বান কেরেছন৷ একটু েভেব েদেখা েতা! জগেতর িবচাের
েতামরা অেনেক েয জ্ঞানী িছেল তা নয়, ক্ষমতাসম্পন্ন বয্িক্ত িছেল তাও নয় বা অেনেক েয অিভজাত বংেশ
জেন্মিছেল তাও নয়; 27 িকন্তু ঈশ্বর জগেতর মূখর্ িবষয় সকল মেনানীত করেলন যােত েসগুিল জ্ঞানীেদর
লজ্জা েদয়৷ ঈশ্বর জগেতর দুবর্ল িবষয় সকল মেনানীত করেলন যােত ঐগুিল বলবানেদর লজ্জা েদয়৷
28 জগেতর কােছ যা তুচ্ছ ও ঘৃিণত, যার েকান মূলয্ই েনই, েসই সব ঈশ্বর মেনানীত করেলন, যােত যা
িকছু জগেতর ধারণায় মূলয্বান েসই সমস্তেক িতিন ধ্বংস করেত পােরন৷ 29 ঈশ্বর এই কাজ করেলন
যােত েকউ তঁার সামেন গবর্ করেত না পাের৷ 30 ঈশ্বরই েতামােদর খ্রীষ্ট যীশুর সােথ যুক্ত কেরেছন৷ খ্রীষ্টই
আমােদর কােছ ঈশ্বেরর েদওয়া জ্ঞান, িতিনই আমােদর ধাির্মকতা, পিবত্রতা ও যুিক্ত৷ 31শােস্ত্র েযমন েলখা
আেছ, “েয েকউ গবর্ কের েস প্রভুেতই গবর্ করুক৷”✡

2
কু্রেশর ওপর খ্রীষ্ট িবষেয় বাতর্ া

1 আমার ভাই ও েবােনরা, যখন আিম েতামােদর কােছ িগেয় ঈশ্বেরর সতয্ প্রচার কেরিছলাম, তখন
আিম তা অলঙ্কারযুক্ত ও বুিদ্ধদীপ্ত ভাষায় প্রচার কির িন৷ 2 কারণ আিম িস্থর কেরিছলাম েয েকবল যীশু
খ্রীষ্ট এবং কু্রেশর ওপর তঁার মৃতুয্র কথাই েতামােদর জানােবা৷ 3আিম েতামােদর কােছ দুবর্েলর মেতা হেয়
কঁাপেত কঁাপেত িগেয়িছলাম৷ 4 তাই আমার িশক্ষা ও আমার প্রচার প্রেরাচনামূলক জ্ঞােনর কথায় ভরা িছল
না, বরং আমার িশক্ষাগুিলেত আত্মার শিক্তর প্রমাণ িছল, 5 যােত েতামােদর িবশ্বাস েযন মানুেষর জ্ঞােনর
ওপর িনভর্ র না কের ঈশ্বেরর শিক্তর উপর িনভর্ র কের৷

ঈশ্বেরর জ্ঞান
6 িকন্তু তবু আমরা পিরপক্কেদর কােছ জ্ঞােনর কথা বিল, েসই জ্ঞান পাির্থব জ্ঞােনর মেতা নয়, তা এই

যুেগর শাসকেদর জ্ঞােনর মেতা নয়, েসই শাসকরা েতা শিক্তহীন হেয় পেড়েছ৷ 7 িকন্তু আমরা িনগূঢ়তেত্ত্ব
ঈশ্বেরর জ্ঞােনর কথা বিল৷ েসই জ্ঞান গুপ্ত িছল এবং ঈশ্বর আমােদর মিহমািন্বত করেবন বেল এিবষয়
সৃষ্টির পূেবর্ই িস্থর কের েরেখিছেলন৷ 8 এই যুেগর শাসকেদর মেধয্ েকউ তা েবােঝিন, যিদ বুঝত তেব
তারা কখনও মিহমাপূণর্ প্রভুেক কু্রেশ িবদ্ধ করত না৷ 9 িকন্তু শােস্ত্র েযমন েলখা আেছ:

“ঈশ্বরেক যারা ভালবােস,
তােদর জনয্ িতিন যা প্রস্তুত কেরেছন,

েকান মানুষ তা কখনও েচােখ েদেখিন,
কােন েশােনিন, এমন িক কল্পনাও কেরিন৷” িযশাইয় 64:4

10 িকন্তু আমােদর কােছ ঈশ্বর তঁার আত্মার দ্বারা তা প্রকাশ কেরেছন৷
✡ 1:31: উদৃ্ধিত িযর. 9:24
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কারণ আত্মা সব িকছুর অনুসন্ধান কেরন, এমন িক ঈশ্বেরর িনগূঢ় তেত্ত্বর অনুসন্ধান কেরন৷ 11 িবষয়িট
এই রকম: েকান মানুষ অপের িক িচন্তা করেছ তা জােন না৷ েকবল েসই বয্িক্তর আত্মা, েয তার অন্তের
থােক েসই জােন৷ েতমিন ঈশ্বর িক িচন্তা কেরন তা েকউজােন না, েকবল ঈশ্বেররআত্মা জােনন৷ 12আমরা
জগেতর আত্মােক গ্রহণ কির িন িকন্তু ঈশ্বেরর কাছ েথেক েয আত্মা এেসেছন তঁােকই আমরা েপেয়িছ,
েযন ঈশ্বর অনুগ্রহ কের আমােদর যা যা দান কেরেছন তা জানেত পাির৷

13 েসই সব িবষেয় বলেত িগেয় আমরা মানিবক জ্ঞােনর িশক্ষানুরূপ কথায় নয়, িকন্তু পিবত্র আত্মার
িশক্ষানুসাের বেলিছ, আিত্মক িবষয় েবাঝােত আিত্মক কথাই বয্বহার করিছ৷ 14 যার মেধয্ ঈশ্বেরর আত্মা
েনই েস আত্মা েথেক েয িবষয়গুিল আেস তা গ্রহণ করেত পাের না, কারণ তার কােছ েস সব মূখর্তা৷
েয বয্িক্তর মেধয্ পিবত্র আত্মা েনই েস আিত্মক কথা বুঝেত পাের না, কারণ েসই িবষয়গুিল েকবল,
আিত্মকভােবই িবচার করা যায়৷ 15 িকন্তু আিত্মক বয্িক্ত সকল িবষেয় িবচার করেত পাের৷ অনয্ েকউ তার
সম্বেন্ধ িবচার করেত পাের না৷ কারণ শাস্ত্র বলেছ:

16 “েক প্রভুর মন েজেনেছ,
েয তঁােক িনেদর্ শ িদেত পাের?” িযশাইয় 40:13

িকন্তু খ্রীেষ্টর মন আমােদর আেছ৷

3
মানুষেক অনুসরণ করা ভুল

1আমার ভাই ও েবােনরা, আিম েতামােদর সেঙ্গ আিত্মক েলাকেদর মেতা কথা বলেত পাির িন৷ খ্রীষ্টীয়
জীবেন েতামরা িশশু বেল েতামােদর কােছ জাগিতক ভাবাপন্ন েলাকেদর মেতা কথা বলিছ৷ 2 আিম
েতামােদর শক্ত েকান খাদয্ না িদেয় েতামােদর দুধ পান কিরেয়িছ, কারণ তখনও েতামরা শক্ত খাদয্
গ্রহণ করেত প্রস্তুত িছেল না; এমন িক েতামরা এখনও প্রস্তুত হও িন৷ 3 েতামরা এখনও আিত্মক েলাক
হেয় ওেঠা িন৷ েতামরা আজও জাগিতক ভাবাপন্ন, কারণ েতামােদর মেধয্ ঈষর্া ও িববাদ রেয়েছ, আর
তােতই জানা যায় েয েতামরা আিত্মক েলাক নও; েতামরা জাগিতক েলাকেদর মেতাই চলছ৷ 4 কারণ
েতামােদর মেধয্ যখন েকউ বেল, “আিম েপৗেলর েলাক,” আবার েকউ বেল, “আিম আপেল্লার েলাক”
তখন িক েতামরা জাগিতক েলাকেদর মেতাই বয্বহার করছ না?

5 আপেল্লা েক? আর েপৗলই বা েক? আমরা ঈশ্বেরর দাস মাত্র, যােদর দ্বারা েতামরা িবশ্বাসী হেয়ছ৷
প্রভু আমােদর এক একজনেক েযমন কাজ িদেয়েছন আমরা েতমন কেরিছ৷ 6আিম বীজ বুেনিছ, আপেল্লা
জল িদেয়েছন, িকন্তু ঈশ্বরই বৃিদ্ধ দান কেরেছন৷ 7 তাই েয বীজ েবােন বা েয জল েদয় েস িকছু নয়, িকন্তু
ঈশ্বর, িযিন বৃিদ্ধ দান কেরন িতিনই সব৷ 8 েয বীজ েবােন ও েয জল েদয় তােদর উেদ্দশয্ এক; তারা
প্রেতয্েক িনেজর িনেজর কমর্ অনুসাের ফল পােব৷ 9 কারণ আমরা পরস্পর ঈশ্বেররই সহকমীর্৷ েতামরা
এক শসয্েক্ষেত্রর মেতা, যার মািলক স্বয়ং ঈশ্বর৷
েতামরা ঈশ্বেরর গৃহ৷ 10 ঈশ্বর আমায় েয ক্ষমতা িদেয়েছন েসই অনুসাের আিম অিভজ্ঞ স্থপিতর মেতা

ভীত েগঁেথিছ৷ িকন্তু অনয্রা তার ওপর গঁাথেছ, তেব প্রেতয্েক েযন লক্ষয্ রােখ িকভােব তারা তার ওপর
গঁােথ৷ 11 েয ভীত গঁাথা হেয়েছ তা ছাড়া অনয্ িভিত্তমূল েকউ স্থাপন করেত পাের না, েসই ভীত হেচ্ছন
যীশু খ্রীষ্ট৷ 12এই ভীেতর ওপের েকউ যিদ েসানা, রূেপা, মূলয্বান পাথর, কাঠ, খড় বা িবছািল িদেয় গঁােথ
13 তেব প্রেতয্ক েলােকর িনজস্ব কাজ স্পষ্টরূেপ প্রকাশ পােবই৷ েসই িবচােরর িদন* তা প্রকাশ কের
েদেব, কারণ েসই িদনিট আসেব আগুন িনেয় আর েসই আগুনই প্রেতয্েকর কাজ িক রকম তা যাচাই
করেব৷ 14 েয যা েগঁেথেছ তা যিদ িটেক থােক তেব েস পুরস্কার পােব, 15আর যিদ কােরার কাজ পুেড়
যায় তেব তােক ক্ষিত স্বীকার করেত হেব৷ েস িনেজ রক্ষা পােব; িকন্তু তার অবস্থা আগুেনর মধয্ িদেয়
পার হেয় আসা েলােকর মেতা হেব৷
* 3:13: িবচােরর িদন ঐ িদন খ্রীষ্ট সমস্ত েলােকর িবচােরর জনয্ আসেছন৷
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16 েতামরা িক জান না েয েতামরা ঈশ্বেরর মিন্দর, আর ঈশ্বেরর আত্মা েতামােদর মেধয্ বাস কেরন?
17 যিদ েকউ ঈশ্বেরর মিন্দর ধ্বংস কের তেব ঈশ্বর তােক ধ্বংস করেবন, কারণ ঈশ্বেরর মিন্দর পিবত্র আর
েসই মিন্দর েতামােদরই৷

18 েতামরা িনেজেদর ফঁািক িদও না৷ েতামােদর মেধয্ েকউ যিদ িনেজেক এই জগেতর িদক িদেয় জ্ঞানী
মেন কের, তেব েস মূখর্ হেলও েযন প্রকৃত জ্ঞানী হেত পাের৷ 19কারণ ঈশ্বেরর দৃষ্টিেত এই জগেতর জ্ঞান
মূখর্তা স্বরূপ৷ শােস্ত্র েলখা আেছ: “িতিন (ঈশ্বর) জ্ঞানীেদর তােদর ধূতর্ তায় ধের েফেলন৷”✡ 20 আবার
েলখা আেছ, “জ্ঞানীেদর সমস্ত িচন্তাই েয অসার তা প্রভু জােনন৷”✡ 21 তাই েকউ েযন মানুষেক িনেয়
গবর্ না কের, কারণ সবই েতা েতামােদর; 22 তা েস েপৗল, আপেল্লা, ৈকফা (িপতর) েহাক্ বা এই জগৎ 
জীবন বা মৃতুয্ই েহাক্৷ বতর্ মান বা ভিবষয্ত যা িকছু বল সব িকছু েতামােদর, 23 আর েতামরা খ্রীেষ্টর ও
খ্রীষ্ট ঈশ্বেরর৷

4
খ্রীেষ্টর েপ্রিরতগণ

1 েলাকেদর কােছ আমােদর পিরচয় এই েহাক্ েয, আমরা খ্রীেষ্টর েসবক এবং আমরা ঈশ্বেরর
িনগূঢ়তত্ত্বরূপ সম্পেদর ভারপ্রাপ্ত মানুষ৷ 2 যারা এই সম্পেদর ভারপ্রাপ্ত মানুষ তারা এই কােজ িবশ্বস্ত িকনা
তা েদখেত হেব৷ 3 েতামরা বা েকান মানুেষর িবচার সভা আমার িবচার করুক তােত আমার িকছু যায় আেস
না, এমন িক আিম আমার িনেজরও িবচার কির না৷ 4আমার িবেবক পিরষ্কার, তবুও এেত আিম িনেদর্ াষ
প্রিতপন্ন হই না৷ প্রভুই আমার িবচার কেরন৷ 5তাই যথাথর্ সমেয়র আেগ অথর্াৎ প্রভু আসার আেগ, েতামরা
েকান িকছুর িবচার কেরা না৷ আজ যা িকছু অন্ধকাের লুকােনা আেছ িতিন তা আেলােত প্রকাশ করেবন;
আর িতিন মানুেষর মেনর গুপ্ত িবষয় জািনেয় েদেবন৷

6ভাই ও েবােনরা, েতামরা েযন বুঝেত পার তাই আপেল্লা ওআমার উদাহরণ িদেয় এইসব কথা বললাম,
“েযন েতামরা েশখ েয শােস্ত্র যা েলখা আেছ তার বাইের েযেত েনই৷” তাহেল েতামরা একজেনর িবরুেদ্ধ
অনয্ জনেক িনেয় গবর্ করেব না৷ 7 তুিম েয অনয্েদর েথেক ভাল তা েক বেলেছ? আর তুিম যা ঈশ্বেরর
কাছ েথেক দান িহসােব পাও িন, এমনই বা িক েতামার আেছ? আর যখন তুিম সব িকছু দান িহেসেব
েপেয়ছ, তখন দান িহেসেব পাও িন, েকন এমন গবর্ করছ?

8 েতামরা মেন করছ, েতামােদর যা িকছু প্রেয়াজন েতামরা এখনই েস সব েপেয় িগেয়ছ৷ েতামরা মেন
কর েতামরা এখন ধনী হেয় িগেয়ছ; আরআমােদর ছাড়াই েতামরা রাজা হেয় িগেয়ছ৷ অবশয্ সিতয্ সিতয্ই
েতামরা রাজা হেয় েগেল ভােলাই হত! তাহেল আমরাও েতামােদর সেঙ্গ রাজা হেত পারতাম৷ 9 হতয্া
করা হেব বেল যােদর িমিছেলর েশেষ প্রদশর্নীর জনয্ রাখা হয়, আমার মেন হয় ঈশ্বর আমােদর অথর্াৎ
েপ্রিরতেদর িঠক েতমিন সকেলর েশেষ েরেখেছন৷ আমরা সারা জগেতর কােছ অথর্াৎ স্বগর্দূতেদর ও
মানুেষর কােছ েযন েদখার সামগ্রী হেয়িছ৷ 10 আমরা খ্রীেষ্টর জনয্ মূখর্ হেয়িছ, আর েতামরা খ্রীেষ্টেত
বুিদ্ধমান হেয়ছ৷ আমরা দুবর্ল, িকন্তু েতামরা বলবান৷ েতামরা সম্মান লাভ কেরছ, িকন্তু আমরা অসম্মািনত৷
11এই মুহূতর্ পযর্ন্ত আমরা কু্ষধা ও তৃষ্ণায় কষ্ট পািচ্ছ৷ আমােদর পরেণ জীণর্ বস্ত্র, আমােদর চেপটাঘাত করা
হেচ্ছ, আমােদর বাসস্থান বলেত েকান িকছু েনই৷ 12জীিবকার জনয্ আমরা িনেজর হােত কিঠন পিরশ্রম
করিছ৷ েলােক আমােদর িনন্দা করেল আমরা তােদর আশীবর্াদ কির, যখন িনযর্াতন কের তখন আমরা তা
সহয্ কির৷ 13 েকউ অপবাদ িদেল তার সেঙ্গ ভাল কথা বিল৷ আজ পযর্ন্ত আমরা েযন জগেতর আবজর্ না
ও দুিনয়ার জঞ্জাল হেয় রেয়িছ৷

14 েতামােদর লজ্জা েদবার জনয্ আিম এসব কথা িলখিছ না বরং আমার িপ্রয় সন্তান িহসােব সাবধান
করার জনয্ই িলখিছ৷ 15 কারণ েতামােদর খ্রীেষ্ট দশ হাজার গুরু থাকেত পাের, িকন্তু েতামােদর িপতা
অেনক েনই৷ আিম খ্রীষ্ট যীশুেত সুসমাচার প্রচােরর মাধয্েম েতামােদর আিত্মক িপতা হেয়িছ৷ 16 তাই
আিম েতামােদর িবনিত করিছ, েতামরা আমার অনুগামী হও৷ 17 এই জনয্ই আিম প্রভুেত আমার িপ্রয় ও
িবশ্বস্ত সন্তান িহসােব তীমিথয়েক েতামােদর কােছ পািঠেয়িছ৷ খ্রীষ্ট যীশুেত আিম েয সব পেথ চিল তা েস
েতামােদর মেন কিরেয় েদেব৷ প্রেতয্ক জায়গায় প্রেতয্ক মণ্ডলীেত আিম েসই পেথর িবষয় িশক্ষা িদেয়িছ৷
✡ 3:19: উদৃ্ধিত ইেয়াব 5:13 ✡ 3:20: উদৃ্ধিত গীত 94:11
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18 েতামােদর মেধয্ েকউ েকউ এই মেন কের খুব গবর্ কের েবড়ােচ্ছ েয আিম েতামােদর কােছ আসিছ
না৷ 19 যাই েহাক্ যিদ প্রভুর ইচ্ছা হয় তেব খুব শীঘ্রই আিম েতামােদর কােছ আসব এবং এই দািম্ভক
েলাকেদর কথা শুনেত নয়, তােদর ক্ষমতা িক তা জানব৷ 20 কারণ ঈশ্বেরর রাজয্ েকবল কথার বয্াপার
নয়, তা পরাক্রেমরও৷ 21 েতামরা িক চাও? েতামরা িক চাও েয শািস্ত িদেত আিম েতামােদর কােছ েবত
িনেয় আিস, অথবা ভালবাসা ও শান্ত মেনাভােব আিস?

5
মণ্ডলীেত ৈনিতক সমসয্া

1একথা সিতয্ েশানা যােচ্ছ েয েতামােদর মেধয্ েযৗন পাপ রেয়েছ৷ এমন েযৗন পাপ যা িবধমীর্েদর মেধয্ও
েদখা যায় না; একজন নািক তার সত্ মার সেঙ্গঅৈবধজীবনযাপন করেছ৷ 2 েতামরা তবুও িনেজেদর িবষেয়
গবর্ করছ৷ এর পিরবেতর্ েতামােদর িক মমর্াহত হওয়া উিচত িছল না? এমন পাপ কাজ েয কেরেছ তােক
েতামােদর সহভাগীতা েথেক বার কের েদওয়া উিচত িছল৷ 3 ৈদিহকভােব আিম উপিস্থত না থাকেলও
আত্মােত আিম েতামােদর সেঙ্গই আিছ৷ েয এই রকম অনয্ায় কাজ কেরেছ, েতামােদর মেধয্ উপিস্থত
েথেকই আিম তার িবচার কেরিছ৷ 4 প্রভু যীশুর নােম েতামরা একিত্রত হও৷ েস সভায় আিম আত্মােত
উপিস্থত থাকব, আর প্রভু যীশুর পরাক্রম েতামােদর মেধয্ িবরাজ করেব৷ 5 তখন েসই েলাকেক শািস্তর
জনয্ শয়তােনর হােত সঁেপ িদও েযন তার পাপময় েদহ ধ্বংস হয়; িকন্তু েযন প্রভু যীশুর িদেন তার আত্মা
উদ্ধার লাভ কের৷

6 েতামােদর গবর্ করা েশাভা পায় না৷ েতামরা েতা এ কথা জান েয, “একটুখািন খািমর ময়দার সমস্ত
তালটােক ফঁািপেয় েতােল৷” 7 েতামােদর মধয্ েথেক পুরােনা খািমর বার কের েফল, েযন েতামরা এক
নতুন তাল হেত পার৷ খ্রীষ্টীয়ান িহসােব েতামরা েতা খািমরিবহীন রুিটর মেতাই, কারণ খ্রীষ্ট, িযিন আমােদর
িনস্তারপবীর্য় েমষশাবক, িতিন আমােদর জনয্ বিল হেয়েছন৷ 8 তাই এস, আমরা িনস্তারপেবর্র েভাজ েসই
রুিট িদেয় পালন কির যার মেধয্ েসই পুরােনা খািমর েনই৷ েসই পুরােনা খািমর হল পাপ ও দুষ্টতা; িকন্তু
এস আমরা েসই রুিট গ্রহণ কির যার মেধয্ খািমর েনই, এ হল আন্তিরকতা ও সেতয্র রুিট৷

9আমার আেগর িচিঠেত আিম েতামােদর িলেখিছলাম েযন েতামরা েযৗন পােপ িলপ্ত েলােকেদর সেঙ্গ
েমলােমশা না কর৷ 10 তেব হঁয্া, এই জগেতর যারা নষ্ট চিরেত্রর েলাক, েলাভী, ঠগবাজ বা প্রিতমাপূজক
তােদর কথা অবশয্ বিলিন, কারণ তাহেল েতা েতামােদর জগেতর বাইের চেল েযেত হেব৷ 11 তেব
আিম এখন িলখিছ েয, েয েকউ িনেজেক িবশ্বাসী বেল পিরচয় েদয়, অথচ নষ্ট চিরেত্রর েলাক, েলাভী,
প্রিতমাপূজক, িননু্দক, মাতাল বা ঠগবাজ এরকম েলােকর সেঙ্গ েমলােমশা কেরা না৷ এমন িক তার সেঙ্গ
খাওয়া-দাওয়াও কেরা না৷

12-13 বাইেরর েলাকেদর িবচার করার আমার িক দরকার? িকন্তু মণ্ডলীর েভতেরর েলাকেদর িবচার
করা িক েতামােদর উিচত নয়? যারা মণ্ডলীর বাইেরর েলাক তােদর িবচার ঈশ্বর করেবন৷ শাস্ত্র বলেছ,
“েতামােদর মধয্ েথেক দুষ্ট েলাকেক বার কের দাও৷”✡

6
খ্রীষ্টীয়ানেদর মেধয্ িবচােরর সমসয্া

1 েতামােদর মেধয্ কােরা যিদ অপেরর িবরুেদ্ধ েকান অিভেযাগ থােক তেব েস েকান্ সাহেস ঈশ্বেরর
পিবত্র েলাকেদর কােছ না িগেয় আদালেত িবচারকেদর অথর্াৎ অধাির্মকেদর কােছ যায়? 2 েতামরা িনশ্চয়
জান েয ঈশ্বেরর েলাকরা জগেতর িবচার করেব৷ েতামােদর দ্বারাই যখন জগেতর িবচার হেব, তখন
েতামরা িক এই সামানয্ িবষেয়র িবচার করার অেযাগয্? 3 েতামরা িক জান না েয আমরা স্বগর্দূতেদরও
িবচার করব? তাই যিদ হয় তেব েতা এই জীবেনর িবষয়গুিল সম্পেকর্ ও আমরা িনিশ্চতভােব িবচার করেত
পাির৷ 4 তাই েতামােদর িনেজেদর মেধয্ যিদ েকান নািলশ থােক, তেব যারা মণ্ডলীর েলাক নয় তােদরই
িক েতামরা িবচার করার জনয্ িঠক করেব? 5 েতামােদর লজ্জা েদবার জনয্ আিম এই কথা বলিছ: এটা
খুব খারাপ, েতামােদর মেধয্ সিতয্ই িক এমন েকান জ্ঞানী েলাক েনই েয ভাইেদর মেধয্ িববাদ বাধেল
✡ 5:12-13: উদৃ্ধিত িদ্ব. িব. 22:21, 24



1 কিরন্থীয় 6:6 1646 1 কিরন্থীয় 7:9

তার মীমাংসা কের িদেত পােব? 6 িকন্তু এক ভাই অনয্ ভাইেয়র িবরুেদ্ধ আদালেত যােচ্ছ, তাও আবার
অিবশ্বাসীেদর সামেন!

7 েতামরা েয এেক অপেরর িবরুেদ্ধ মামলা করছ এেত প্রমাণ হেচ্ছ েয েতামরা পরাস্ত হেয়ছ৷ তার েচেয়
ভাল হয় যিদ তুিম কাউেক েতামার িবরুেদ্ধ অনয্ায় করেত দাও৷ ভাল হয় কাউেক যিদ েতামায় প্রতারণা
করেত দাও৷ 8 িকন্তু েতামরা িনেজরাই অনয্ায় করছ, েতামরাই বঞ্চনা করছ! আর তা েতামােদর িবশ্বাসী
খ্রীষ্টীয়ান ভাইেদর প্রিতই করছ!

9-10 েতামরা িনশ্চয় জােনা েয ঈশ্বেরর রােজয্ অধাির্মক েলাকেদর েকান স্থান েনই? িনেজেদর ঠিকও
না! যারা বয্িভচারী, অৈনিতক েযৗনচারী, যারা প্রিতমার পূজা কের, যারা পুংশ্চলী ও পুংসমকারী, ঈশ্বেরর
রােজয্ এেদর েকান অিধকার েনই৷ েসই রকম যারা েচার, েলাভী, মাতাল, যারা পরিনন্দা কের ও যারা
প্রতারক তারা ঈশ্বেরর রােজয্র অিধকারী হেব না৷ 11 েতামােদর মেধয্ েকউ েকউ এই ধরেণর েলাক িছেল,
িকন্তু েতামরা প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর নােম ও ঈশ্বেরর আত্মায় িনেজেদর েধৗত কেরছ, পিবত্র হেয়ছ, েতামরা
ঈশ্বেরর কােছ ধাির্মক প্রিতপন্ন হেয়ছ৷

িনেজর েদহ ঈশ্বেরর েগৗরেবর জনয্ বয্বহার কর
12 “সব িকছু করার অিধকার আমার আেছ,” িকন্তু সব িকছু করা েয িহতকর তা নয়৷ হঁয্া, “সব িকছু

করার অিধকার আমার আেছ,” িকন্তুআিম েকান িকছুর দাস হব না৷ 13খাবার েতা েপেটর জনয্, আর েপট
েতা খাবােরর জনয্, িকন্তু ঈশ্বর এেদর উভেয়রই েলাপ করেবন৷ আমােদর েদহ েযৗন পাপ কােযর্র জনয্
নয়, প্রভুরই জনয্ আর প্রভুও এই েদেহর জনয্৷ 14ঈশ্বর আপন পরাক্রেমর দ্বারা প্রভু যীশুেক মৃতেদর মধয্
েথেক উিত্থত কেরেছন, িতিন আমােদরও ওঠােবন৷ 15 েতামরা িক জান না েয েতামােদর েদহ খ্রীেষ্টর অঙ্গ
প্রতয্ঙ্গ স্বরূপ? তাহেল িক েতামরা খ্রীেষ্টর অঙ্গ প্রতয্ঙ্গ িনেয় েবশয্ার েদেহর সেঙ্গ যুক্ত করেব? 16 না,
কখনই না৷ েতামরা িক জান না, েয েবশয্ার সেঙ্গ যুক্ত হয় েস তার সেঙ্গ এক েদহ হয়? কারণ শাস্ত্র বলেছ,
“তারা দুজন এক েদহ হেব৷”✡ 17 িকন্তু েয প্রভুর সেঙ্গ িনেজেক যুক্ত কের, েস তঁার সেঙ্গ আত্মায় এক
হয়৷

18 েযৗন পাপ েথেক দূের থাক৷ েয বয্িক্ত পাপকাযর্য্ কের তা তার েদেহর বাইের কের, িকন্তু েয েযৗন
পাপ কের েস তার েদেহর িবরুেদ্ধই পাপ কের৷ 19 েতামরা িক জান না, েতামােদর েদহ পিবত্র আত্মার
মিন্দর, িতিন েতামােদর মেধয্ বাস কেরন, যােক েতামরা ঈশ্বেরর কাছ েথেক েপেয়ছ? েতামরা েতা আর
িনেজেদর নও৷ 20কারণ েতামােদর মূলয্ িদেয় েকনা হেয়েছ; তাই েতামােদর েদেহর দ্বারা ঈশ্বেরর েগৗরব
কর৷

7
িববাহ িবষয়ক কথা

1 েতামরা েয সব িবষেয় িলেখছ েস সম্বেন্ধ এখন আেলাচনা করব৷ একজন পুরুেষর িবেয় না করাই
ভাল৷ 2 েকান পুরুেষর েকান স্ত্রীেলােকর সেঙ্গ েযৗন সম্পকর্ না থাকাই ভাল৷ িকন্তু েযৗন পােপর িবপদ
আেছ, তাই প্রেতয্ক পুরুেষর িনজ স্ত্রী থাকাই উিচত, আবার প্রেতয্ক স্ত্রীেলােকর িনজ স্বামী থাকা উিচত৷
3স্ত্রী িহসােব তার যা যা বাসনা স্বামী েযন অবশয্ই তােক তা েদয়; িঠক েতমিন স্বামীর সব বাসনাও েযন স্ত্রী
পূণর্ কের৷ 4স্ত্রী িনজ েদেহর ওপর দাবী করেত পাের না, িকন্তু তার স্বামী পাের৷ িঠক েসই রকম স্বামীরও
িনজ েদেহর ওপর দাবী েনই, িকন্তু তার স্ত্রীর আেছ৷ 5 স্বামী, স্ত্রী েতামরা এেক অপেরর সেঙ্গ িমিলত
হেত আপিত্ত কেরা না, েকবল প্রাথর্না করার জনয্ উভেয় পরামশর্ কের অল্প সমেয়র জনয্ আলাদা থাকেত
পার, পের আবার একসেঙ্গ িমিলত হেয়া েযন েতামােদর অসংযমতার জনয্ শয়তান েতামােদর প্রেলাভেন
েফলেত না পাের৷ 6আিম এসব কথা হুকুম করার ভাব িনেয় বলিছ না, িকন্তু অনুমিত িদিচ্ছ৷ 7আমার ইচ্ছা
সবাই েযন আমার মেতা হয়, িকন্তু প্রেতয্েক ঈশ্বেরর কাছ েথেক িভন্ন িভন্ন বরদান েপেয়েছ, একজন এক
রকম, আবার অনয্জন অনয্ রকম৷

8অিববািহত আর িবধবােদর সম্পেকর্ আমার বক্তবয্, “তারা যিদ আমার মেতা অিববািহত থাকেত পাের
তেব তােদর পেক্ষ তা মঙ্গল৷ 9 িকন্তু যিদ তারা িনেজেদর সংযত রাখেত না পাের তেব িবেয় করুক, কারণ
কােমর জ্বালায় জ্বেল পুেড় মরার েচেয় বরং িবেয় করা অেনক ভাল৷”
✡ 6:16: উদৃ্ধিত আিদ 2:24
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10 এখন যারা িববািহত তােদর আিম এই আেদশ িদিচ্ছ৷ অবশয্ আিম িদিচ্ছ না, এ আেদশ প্রভুরই �
েকান স্ত্রী েযন তার স্বামীেক পিরতয্াগ না কের৷ 11 যিদ েস স্বামীেক েছেড় যায় তেব তার একা থাকা উিচত
অথবা েস েযন তার স্বামীর কােছ িফের যায়৷ স্বামীর উিচত নয় স্ত্রীেক পিরতয্াগ করা৷

12 এখন আিম অনয্ সমস্ত েলাকেদর বিল, আিম বলিছ, প্রভু নয়৷ যিদ েকান খ্রীষ্টানুসারী ভাইেয়র
অিবশ্বাসী স্ত্রী থােক আর েসই স্ত্রী তার সেঙ্গ থাকেত রাজী থােক, তেব েসই স্বামী েযন তােক পিরতয্াগ না
কের৷ 13আবার যিদ েকান খ্রীষ্টানুসারী স্ত্রীেলােকর অিবশ্বাসী স্বামী থােক আর েসই স্বামী তার সেঙ্গ থাকেত
রাজী থােক তেব েসই স্ত্রী েযন তার স্বামীেক তয্াগ না কের৷ 14কারণ িবশ্বাসী স্ত্রীর মধয্ িদেয় েসই অিবশ্বাসী
স্বামী আর িবশ্বাসী স্বামীর মধয্ িদেয় েসই অিবশ্বাসী স্ত্রী পিবত্রতা লাভ কের৷ তা না হেল েতামােদর েছেল
েমেয়রা অশুিচ হত, িকন্তু এখন তারা পিবত্র৷

15 যাই েহাক্ যিদ অিবশ্বাসী িবশ্বাসীেক েছেড় েযেত চায় তেব তােক তা করেত দাও৷ তখন ভাই বা েবান
বাধয্বাধকতার জনয্ আটেক থাকেব না৷ ঈশ্বর আমােদর শািন্তময় জীবনযাপেনর জনয্ই আহ্বান কেরেছন৷
16 িবশ্বাসী স্ত্রী, তুিম হয়েতা েতামার স্বামীেক উদ্ধােরর পথ কের েদেব এবং িবশ্বাসী স্বামী তুিম এইবােব
হয়েতা েতামার স্ত্রীর উদ্ধােরর কারণ হেয় উঠেব৷

ঈশ্বেরর আহ্বান অনুসাের জীবনযাপন কর
17প্রভু যােক েয দািয়ত্ব িদেয়েছন, আর ঈশ্বর যােক েযমন আহ্বান কেরেছন, েস েসইভােব জীবনযাপন

করুক৷ এই আেদশ আিম সব মণ্ডলীেত িদিচ্ছ৷ 18কাউেক িক সুন্নত হওয়া অবস্থায় আহ্বান করা হেয়েছ?
েস েযন সুন্নতেক বািতল না কের৷ কাউেক িক অসুন্নত অবস্থায় আহ্বান করা হেয়েছ? তার সুন্নত হওয়ার
প্রেয়াজন েনই৷ 19 সুন্নত েহাক্ বা না েহাক্, তা গুরুত্বপূণর্ নয়, ঈশ্বেরর আেদশ পালনই হল গুরুত্বপূণর্
িবষয়৷ 20ঈশ্বর যােক েয অবস্থায় আহ্বান কেরেছন, েস েসই অবস্থােতই থাকুক৷ 21 যখন েতামােক আহ্বান
করা হেয়িছল, তখন িক তুিম দাস িছেল? এই অবস্থায় েতামার েযন দুঃখ না হয়; িকন্তু তুিম যিদ স্বাধীন
হেত পার, তেব তার সুেযাগ গ্রহণ কর৷ 22 দাস অবস্থায় প্রভু যােক আহ্বান কেরেছন, েস প্রভুর স্বাধীন
েলাক৷ েয স্বাধীন অবস্থায় খ্রীেষ্টর ডাক শুেনেছ, েস প্রভুর দােস পিরণত হেয়েছ৷ 23 মূলয্ িদেয় েতামােদর
েকনা হেয়েছ৷ েতামরা সামানয্ মানুেষর দাসত্ব কেরা না৷ 24 ভাই ও েবােনরা, ঈশ্বেরর কাছ েথেক নতুন
জীবন পাবার সময় েতামরা েয েযমন অবস্থায় িছেল এখন েসই অবস্থােতই ঈশ্বেরর সেঙ্গ থাক৷

িববাহ িবষেয় প্রশ্ন
25 এখন কুমারী েমেয়েদর প্রসেঙ্গ আিস৷ তােদর সম্বেন্ধ প্রভুর কাছ েথেক আিম েকান আেদশ পাই

িন৷ তেব এ িবষেয় আমার িনজস্ব মত প্রকাশ করিছ৷ ঈশ্বেরর কােছ আিম দয়া েপেয়িছ, এই জনয্ েতামরা
আমার ওপর িনভর্ র করেত পার৷ 26আিম মেন কির, বতর্ মােন এই সঙ্কটময় সমেয় েকান বয্িক্তর পেক্ষ েস
েযমন আেছ েতমিন থাকাই ভাল৷ 27 তুিম িক েকান স্ত্রীেলােকর সেঙ্গ িববািহত? তেব তােক তয্াগ করার
েচষ্টা কেরা না৷ তুিম িক েকান স্ত্রীেলাক েথেক মুক্ত আছ? তাহেল স্ত্রী েপেত েচেযা না৷ 28 িকন্তু তুিম যিদ
িবেয় কর তােত েতামার েকান পাপ হয় না; আর েকান কুমারী যিদ িবেয় কের তাহেল েস পাপ কের না৷
িকন্তু এমন েলাকেদর জীবেন সমসয্ার মেধয্ পড়েত হেব৷ এই কষ্ট এড়ােত আিম েতামােদর সাহাযয্ করেত
চাই৷

29 ভাই ও েবােনরা, আিম েতামােদর েয কথা বলেত চাইিছ, সময় খুব েবশী েনই, তাই যােদর স্ত্রী আেছ
প্রভুর েসবার জনয্ এখন েথেক তারা এমনভােব চলুক েযন তােদর স্ত্রী েনই; 30 আর যারা দুঃখ করেছ,
তারা এমনভােব চলুক েযন দুঃখ করেছ না, যারা আনিন্দত তারা এমনভােব চলুক েযন আনন্দ করেছ না৷
যারা েকনাকাটা করেছ, তারা এমনভােব করুক েযন যা িকেনেছ তা তােদর িনেজেদর নয়৷ 31 যারা সংসাের
িবষয় বস্তু বয্বহার কের, তারা েযন পুনর্মাত্রায় তােত আসক্ত না হয়, কারণ এই সংসােরর বতর্ মান কাঠােমা
লুপ্ত হেচ্ছ৷

32আিম চাই েযন েতামরা দুভর্ াবনা েথেক মুক্ত হও৷ একজনঅিববািহত েলাক প্রভুর কােজর িবষেয় েবশী
কের িচন্তা করেত পাের, িকভােব েস প্রভুেক সন্তুষ্ট করেব েসটাই তার িচন্তা হয়৷ 33 িকন্তু েয িববািহত েস
এই সংসােরর িবষয় িচন্তা কের, িকভােব েস তার স্ত্রীেক সন্তুষ্ট করেব, েসই হয় তার িচন্তা৷ 34 েস প্রভুেক
সন্তুষ্ট করেত চায় আবার েসই সেঙ্গ তার স্ত্রীেক খুশী করেত চায়, এইভােব দুই িদেকই তার িচন্তা হয়৷
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একজন অিববািহতা বা কুমারী েমেয় প্রভুর িবষয় িচন্তা কের, েযন েস েদেহ ও আত্মায় পিবত্র হয়৷ িকন্তু
িববািহতা স্ত্রীেলাক তার সংসােরর প্রিত েবশী িচন্তা কের, আর তার িচন্তা থােক িকভােব েস তার স্বামীেক
সন্তুষ্ট করেব৷ 35আিম েতামােদর ভােলার জনয্ই একথা বলিছ, েতামােদর ওপর েকান িবিধ-িনেষধ চািপেয়
েদবার জনয্ নয়, বরং েতামরা যােত িঠক পেথ চল আর যােত েতামরা নানা িবষেয় জিড়েয় না পেড়া এবং
সমূ্পণর্ সমপর্ণ দ্বারা প্রভুর উেদ্দেশয্ িনেজেদর উৎসগর্ কর েসইজনয্ই বলিছ৷

36 েকউ যিদ মেন কের েয েস তার কুমারী বাগদত্তার প্রিত সঙ্গত আচরণ করেছ না, তার িবেয়র বয়স
পার হেয় যােচ্ছ, েস যিদ মেন কের েয িবষয়টা শীঘ্রই হওয়াই ভাল তেব েস যা চায় তাই করুক৷ এেত
েস পাপ করেছ না, তার িবেয় েহাক্৷ 37 িকন্তু েয তার িনেজর মেন দৃঢ়, যার েকান চাপ েনই, েয তার
ইচ্ছােক িনয়ন্ত্রণ করেত পাের আর তার মেন িঠক কের েয েস তার বাগদত্তােক িবেয় না কেরই িনেজেক
রক্ষা করেত সক্ষম, তেব েস ভালই করেব৷ 38 তাই তার বাগদত্তা বনু্ধেক িবেয় কের েস িঠক কাজই কের;
আর েয তােক িবেয় না কের েস আেরা ভােলা কের৷

39 স্বামী যতিদন েবঁেচ থােক স্ত্রী ততিদনই িববাহবন্ধেন আবদ্ধ থােক, িকন্তু স্বামী মারা েগেল েস মুক্ত,
েস তখন যােক ইচ্ছা আবার িবেয় করেত পাের, অবশয্ েসই েলাক েযন প্রভুর হয়৷ 40 তেব আমার মেত
েস যিদ আর িবেয় না কের তেব আেরা সুখী হেব৷ এই আমার মত আর আিম মেন কির আমারও ঈশ্বেরর
আত্মা আেছ৷

8
প্রিতমার প্রসাদ সম্বেন্ধ

1 এখন প্রিতমার সামেন উৎসগর্ করা খাবােরর িবষেয় বলিছ: আমরা জািন েয, “আমােদর সবার জ্ঞান
আেছ৷” “জ্ঞান” মানুষেক আত্মগেবর্ ফঁািপেয় েতােল; িকন্তু ভােলাবাসা অপরেক গেড় েতােল৷ 2 যিদ েকউ
মেন কের েস িকছু জােন, তেব তার যা জানা উিচত িছল এখনও েস তা জােন না৷ 3 িকন্তু েকউ যিদ
ঈশ্বরেক ভালবােস, তেব ঈশ্বর তােক জােনন৷

4 প্রিতমার কােছ উৎসগর্ করা খাদয্বস্তুর িবষেয় বিল, আমরা জািন এই জগেত প্রিতমা আসেল িকছুই
নয়, এবং ঈশ্বর মাত্র একজনই৷ 5স্বেগর্ েহাক্◌্ বা পৃিথবীেত েহাক্◌্, েলােক যােদর েদবতা বেল েসইরকম
বহু “েদবতারা” ও বহু “প্রভুরা” থাকেলও 6 িকন্তু আমােদর জনয্ একমাত্র ঈশ্বর আেছন; িতিন আমােদর
িপতা, তঁার েথেকই সব িকছু সৃষ্টি হেয়েছ, আমরা তঁার জনয্ই েবঁেচ আিছ৷ একমাত্র প্রভু আেছন, িতিন যীশু
খ্রীষ্ট, তঁার মাধয্েমই সব িকছু সৃষ্ট, তঁার মাধয্েমই আমরা েবঁেচ আিছ৷

7 িকন্তু সকেলর এ জ্ঞান েনই৷ িকছু েলাক এখনও প্রিতমার সংশ্রেব থাকায় প্রিতমার কােছ উৎসগর্ করা
খাদয্ বস্তুেক প্রসাদ জ্ঞােন খায়, আর তােদর িবেবক দুবর্ল হওয়ােত েদাষী প্রিতপন্ন হয়৷ 8 িকন্তু খাদয্বস্তু
আমােদর ঈশ্বেরর কােছ িনেয় আেস না৷ ঐ সব যিদ আমরা না খাই তাহেল আমােদর েকান ক্ষিত হয় না,
আর যিদ খাই তাহেলও েকান লাভ হয় না৷

9 িকন্তু সাবধান, েতামােদর এই স্বাধীনতা েযন দুবর্ল এমন েলাকেদর পােপর কারণ না হয়৷ 10 তুিম জান
েয প্রিতমা িকছুই নয়৷ েবশ, িকন্তু দুবর্ল িচেত্তর েকউ যিদ েতামােক মিন্দের বেস েখেত েদেখ তেব েস
দুবর্ল িচেত্তর বেল তার িবেবক িক তােক প্রিতমার কােছ উৎসগর্ করা বিলর মাংস েখেত সাহস েযাগােব
না? যিদও েস িবশ্বাস কের এটা িঠক নয়৷ 11 এইভােব েতামার এই জ্ঞােনর দ্বারা েসই দুবর্ল িচেত্তর ভাই,
যার জনয্ খ্রীষ্ট মেরেছন, েস ধ্বংস হয়৷ 12 তাই এইভােব িবশ্বাসী ভাইেদর িবরুেদ্ধ পাপ করেল ও তােদর
দুবর্ল িবেবেক আঘাত করেল, েতামরা খ্রীেষ্টর িবরুেদ্ধই পাপ কর৷ 13 েসইজনয্ েকান খাদয্ খাওয়ােত যিদ
আমার ভাই পােপ পেড়, তেব আিম কখনও তা খাব না৷ আিম মাংস খাওয়া েছেড় েদব যােত আিম আমার
ভাইেয়র পােপর কারণ না হই৷

9
েয সব অিধকার েপৗল প্রেয়াগ কেরন িন
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1আিম িক স্বাধীন মানুষ নই? আিম িক একজন েপ্রিরত নই? আমােদর প্রভু যীশুেক িক আিম েদিখিন?
েতামরাই িক প্রভুেত আমার কােজর বল নও? 2অনয্রা আমােক যিদ েপ্রিরত বেল গ্রহণ নাও কের, তবূ
েতামরা িনশ্চয় আমােক েপ্রিরত বেল েমেন েনেব৷ প্রভুেত আিম েয েপ্রিরত েতামরাই েতা তার প্রমাণ৷

3 িকছু েলাক যারা আমার েদাষগুণ িবচার কের, তােদর কােছ আমার উত্তর এই; 4আমােদর িক েভাজন
পান করার অিধকার েনই? 5অনয্ানয্ েপ্রিরেতরা, প্রভুরআপন ভাইেয়রা ও ৈকফা েযমন কেরন েতমনভােব
আমােদর িক েকান িবশ্বাসীেক স্ত্রী িহসােব সেঙ্গ িনেয় যাবার অিধকার েনই? 6বাণর্বা ওআমােকই িক েকবল
জীিবকা িনবর্ােহর জনয্ কাজ করেত হেব? 7 েকান ৈসিনক িক তার িনেজর খরেচ ৈসনয্দেল থােক? েয
দ্রাক্ষা েক্ষত প্রস্তুত কের েস িক তার ফল খায় না? েয েমষপাল চরায় েস িক েমষেদর দুধ পান কের না?

8আিম এসব মানুেষর িবচার বুিদ্ধর ওপর িনভর্ র কের বলিছ না৷ ঈশ্বেরর িবিধ-বয্বস্থায় িক একই কথা
বেল না? 9 কারণ েমািশর িবিধ-বয্বস্থায় আেছ, “েয বলদ শসয্ মােড় তার মুেখ জালিত েবঁেধা না৷”✡
ঈশ্বর িক েকবল বলেদর কথা েভেবই একথা বেলেছন? 10 তা নয়, িকন্তু আমােদর কথা িচন্তা কেরই িতিন
এসব কথা বেলেছন, শােস্ত্র আমােদর জনয্ই এসব েলখা হেয়েছ, কারণ েয চাষ কের, েস ফসল পাবার
প্রতয্াশােতই তা কের; আর েয শসয্ মাড়াই কের, েস মাড়াই করা শসয্ েথেক িকছু পাবার প্রতয্াশােতই
তা কের৷ 11আমরা েতামােদর মােঝ আিত্মক বীজ বুেনিছ, েযন এখন ফসল িহসােব যিদ েতামােদর কাছ
েথেক পাির্থব েকান িকছু পাই, তেব তা িক খুব েবশী িকছু পাওয়া হেব? 12 এই বয্াপাের েতামােদর কাছ
েথেক অেনয্রা যখন দাবী কের, তখন তা পাবার জনয্আমােদর িনশ্চয়আরও েবশী অিধকারআেছ৷আমরা
েতামােদর ওপর এই অিধকার খাটাই না৷ আমরা বরং সকলই সহয্ করিছ, পােছ খ্রীেষ্টর সুসমাচার গ্রহেণর
পেথ েকান বাধার সৃষ্টি হয়৷ 13 েতামরা েতা জান, যারা মিন্দের কাজ কের, তারা মিন্দর েথেকই তােদর
খাবার পায়৷ যারা যজ্ঞেবদীর ওপর িনয়িমত ৈনেবদয্ উৎসগর্ কের, তারা তারই অংশ পায়৷ 14 েতমিন প্রভুও
সুসমাচার প্রচারকেদর জনয্ এই িবধান িদেয়েছন, েযন সুসমাচার প্রচােরর মাধয্েমই তােদর জীিবকা িনবর্াহ
হয়৷

15 িকন্তু আিম এই অিধকার কখনও প্রেয়াগ কিরিন৷ আিম েতামােদর কাছ েথেক ঐরকম সাহাযয্ েনবার
জনয্ও িলখিছ না৷ এ িবষেয় আমার েয গবর্ আেছ, তা যিদ েকউ েকেড় েনয় তেব তার েথেক আমার মরণ
ভাল৷ 16 তেব আিম সুসমাচার প্রচার কির বেল গবর্ করিছ না৷ সুসমাচার প্রচার করা আমার কতর্ বয্, এিট
আমার অবশয্ করণীয়৷ আিম যিদ সুসমাচার প্রচার না কির তেব তা আমার পেক্ষ কত দুভর্ ােগয্র িবষয় হেব!
17যিদ িনেজর ইচ্ছায় সুসমাচার প্রচার করতাম তেবআিম পুরস্কার পাবার েযাগয্ হতাম৷ িকন্তু েযখােনআিম
িনেজ েথেক এই কাজ কিরিন িকন্তু দািয়ত্ব িহসােব আমার ওপর এই কাজ নয্স্ত হেয়েছ, 18 েসখােন আিম
িক পুরস্কার পাব? এই আমার পুরস্কার; যখন আিম সুসমাচার প্রচার কির, তা িবনামূেলয্ কির৷ এইভােব
সুসমাচার প্রচার করা কালীন আমার েবতন পাবার েয অিধকার আেছ, তা আিম বয্বহার কির না৷

19 আিম স্বাধীন! আিম কােরার অধীেন েনই, তবু আিম সকেলর দাস হলাম, যােত অেনকেক আিম
খ্রীেষ্টর জনয্ লাভ করেত পাির৷ 20 ইহুদীেদর জয় করার জনয্ আিম ইহুদীেদর কােছ ইহুদীেদর মেতা
হলাম৷ যারা িবিধ-বয্বস্থার অধীেন জীবন কাটােচ্ছ, তােদর লাভ করার জনয্ আিম িনেজ িবিধ-বয্বস্থার
অধীন না হেলও আিম তােদর মত হলাম৷ 21 আবার যারা িবিধ-বয্বস্থার অধীেন েনই তােদর জয় করার
জনয্ আিম তােদর মেতা হলাম৷ অবশয্ এর মােন এই নয় েয আিম িবিধ-বয্বস্থা মািন না, আিম েতা খ্রীেষ্টর
িবিধ-বয্বস্থার অধীেন জীবনযাপন করিছ৷ 22 যারা দুবর্ল, তােদর কােছ আিম দুবর্ল হলাম, েযন তােদরেক
জয় করেত পাির৷ আিম সকেলর কােছ তােদর মেনর মত হলাম, যােত সম্ভাবয্ সকল উপােয় তােদর
বঁাচােত পাির৷ 23আিম এসব সুসমাচােরর জনয্ই কির, েযন এর আশীবর্ােদর সহভাগী হই৷

24 েতামরা িক জান না, যখন েদৗড় প্রিতেযািগতা হয় তখন অেনেকই েদৗড়ায়; িকন্তু েকবল একজনই
িবজয়ী হেয় পুরস্কার পায়৷ তাই এমনভােব েদৗেড়াও েযন পুরস্কার পাও! 25আবার েদখ, েয সব প্রিতেযাগী
েখলায় অংশগ্রহণ কের, তারা কিঠন িনয়ম পালন কের৷ তারা অস্থায়ী িবজয় মুকুট পাবার জনয্ তা কের;
িকন্তু আমরা অক্ষয় মুকুেট ভূিষত হবার জনয্ কির৷ 26 তাই েসইভােব একটা লক্ষয্ িনেয় আিম েদৗেড়ািচ্ছ৷
শূেনয্ মুষ্টাঘাত করেছ, এমন েলােকর মত আিম লড়াই কির না৷ 27 বরং আিম আমার েদহেক কেঠারতা ও
সংযেমর মেধয্ েরেখিছ, েযন অনয্ েলাকেদর কােছ সুসমাচার প্রচার করার পর িনেজ েকানভােব ঈশ্বেরর
দৃষ্টিেত অেযাগয্ বেল িবেবিচত না হই৷
✡ 9:9: উদৃ্ধিত িদ্ব. িব. 25:4
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10
ইহুদীেদর মেতা েহােয়া না

1আমার ভাই ও েবােনরা, আিম চাই েয েতামরা একথা জান েয আমােদর িপতৃপুরুষরা যখন েমািশেক
অনুসরণ কেরিছেলন তখন তঁােদর িক হেয়িছল৷ তঁারা সকেল েমেঘর নীেচ িছেলন, সকেলই সাগর পার
হেয়িছেলন৷ 2 তঁারা সকেল েমািশর অনুগামী হেয় েমেঘ ও সমুেদ্র বাপ্তাইজ হেয়িছেলন৷ 3 তঁারা সকেল
একই ধরেণরআিত্মক খাদয্ েপেয়িছেলন; 4আরএকইআিত্মক পানীয় পান কেরিছেলন৷ তঁারা একআিত্মক
ৈশল েথেক েসই পানীয় পান করেতন যা তঁােদর সেঙ্গ সেঙ্গ যািচ্ছল, েসই ৈশলই হেচ্ছন খ্রীষ্ট৷ 5 িকন্তু তঁােদর
মেধয্ অিধকাংশ েলােকর প্রিতই ঈশ্বর সন্তুষ্ট িছেলন না, আর তঁারা পেথ প্রান্তেরর মেধয্ মারা পেড়িছেলন৷

6এসব ঘটনা আমােদর জনয্ দৃষ্টান্তস্বরূপ ঘটল, যােত তারা েযমন মন্দ িবষেয় অিভলাষ কেরিছলআমরা
তা না কির৷ 7তােদর মেধয্ িকছু েলাক েযমন প্রিতমা পূজা শুরু কেরিছল েতমন েতামরা প্রিতমা পূজা শুরু
কেরা না৷ কারণ শােস্ত্র েলখা আেছ: “েলােকরা েভাজন পান করেত বসল আর উেঠ দঁািড়েয় নাচেত শুরু
করল৷”✡ 8তােদর মেধয্ েযমন কতক েলাক েযৗন পােপ পাপী হেয়িছলআর একিদেন েতইশ হাজার েলাক
তােদর পােপর জনয্ মারা পেড়িছল, আমরা েযন েতমিন েযৗন পাপ না কির৷ 9 তােদর মেধয্ েযমন িকছু
েলাক প্রভুর পরীক্ষা কের সােপর কামেড় মারা পেড়িছল, আমরা েযন েতমন পরীক্ষা না কির৷ 10 আবার
তােদর মেধয্ িকছু েলাক েযমন অসেন্তাষ প্রকাশ কেরিছল আর ধ্বংসকারী স্বগর্দূেতর কবেল পেড় ধ্বংস
হেয়িছল, েতামরা েতমিন অসেন্তাষ প্রকাশ কেরা না৷

11 তােদর প্রিত যা িকছু ঘেটিছল তা দৃষ্টান্তস্বরূপ রেয় েগেছ৷ আমােদর সাবধান কের েদবার জনয্ এসব
কথা েলখা হেয়েছ, কারণ আমরা েশষ যুেগ এেস েপৗেঁছিছ৷ 12 তাই েয মেন কের েযন শক্তভােব দঁািড়েয়
আেছ, েস সাবধান েহাক্, পােছ পেড় মারা যায়৷ 13 েয প্রেলাভনগুিল স্বাভািবকভােব েলাকেদর কােছ
আেস তার েথেক েবশী িকছু েতামােদর কােছ আেসিন৷ েতামরা ঈশ্বের িবশ্বস্ত থাক, েয সব প্রেলাভন
প্রিতেরাধ করার ক্ষমতা েতামােদর েনই, িতিন তা েতামােদর জীবেন আসেত েদেবন না; িকন্তু প্রেলাভেনর
সােথ সােথ তার েথেক উদ্ধােরর পথ িতিনই কের েদেবন, েযন েতামরা সহয্ করেত পার৷

14 আমার িপ্রয় বনু্ধরা, সব রকম প্রিতমা পূজা েথেক দূের থাক৷ 15 আিম েতামােদর বুিদ্ধমান েজেন
একথা বলিছ৷ আিম যা বিল তা েতামরা িনেজরাই িবচার কের েদখ৷ 16 আশীবর্ােদর পানপাত্র, যা িনেয়
আমরা ধনয্বাদ িদই তা িক খ্রীেষ্টর রেক্তর সহভাগীতা নয়? েয রুিট েভেঙ টুকেরা টুকেরা কের খাওয়া হয়,
তা িক খ্রীেষ্টর েদেহর সহভাগীতা নয়? 17 রুিট একটাই িকন্তু আমরা সকেলই েসই একটা রুিট েথেকই
অংশ গ্রহণ কির৷ তাই আমরা অেনক হেলও আসেল আমরা এক েদহ৷

18 ইস্রােয়ল জািতর কথা িচন্তা কর৷ যারা বিলর মাংস খায় তারা িক েসই যজ্ঞেবদীর ৈনেবদয্র সহভাগী
হয় না? 19 তাহেল আমার কথার অথর্ িক হল? আিম িক এই কথা বলিছ, েয প্রিতমার কােছ েযসব েভাগ
উৎসগর্ করা হয় তার েকান তাত্পযর্ আেছ অথবা প্রিতমার েকান বাস্তবতা আেছ? 20 িকন্তু আমার কথার
অথর্ এই েলােকরা যা িকছু প্রিতমার উেদ্দেশয্ বিলদান কের, তারা তা ভূতেদর উেদ্দেশয্ই কের, ঈশ্বেরর
উেদ্দেশয্ নয়; আরআিম চাই না েয েতামােদর েকানভােব ভুতেদর সেঙ্গ সংেযাগ থােক৷ 21 েতামরা প্রভুর
পানপাত্র ও ভুতেদর পানপাত্র, উভয় েথেক পান করেত পার না৷ আবার েতামরা প্রভুর েটিবল ও ভুতেদর
েটিবল উভয় েটিবেল অংশ িনেত পার না৷ 22 েতামরা িক প্রভুেক ঈষর্ািন্বত করেত চাইছ? আমরা িক তঁার
েথেক শিক্তশালী? কখনই না৷

েতামােদর স্বাধীনতা ঈশ্বেরর মিহমার জনয্ বয্বহার কর
23 “আমােদর সব িকছু করার স্বাধীনতা আেছ৷” তেব সব িকছুই েয মঙ্গলজনক তা নয়৷ “হঁয্া, েয েকান

িকছু করার স্বাধীনতা আমােদর েদওয়া আেছ৷” তেব সব িকছুই েয গেড় েতােল তা নয়৷ 24 েকউ েযন স্বাথর্
িসিদ্ধর েচষ্টা না কের; বরং প্রেতয্েক েযন অপেরর মঙ্গল চায়৷

25 িবেবেকর প্রশ্ন না তুেল েয েকান মাংস বাজাের িবিক্র হয় তা খাও৷ 26 কারণ শােস্ত্র েযমন েলখা
আেছ: “পৃিথবী ও তার মেধয্কার সব িকছুই প্রভুর৷”✡

27 যিদ েকান অিবশ্বাসী ভাই েতামােক িনমন্ত্রণ কের; আর যিদ তুিম িনমন্ত্রণ রক্ষা করেত চাও, তেব
িনেজর িবেবেকর কােছ েকান িকছু িজজ্ঞাসা না কের েয েকান খাদয্দ্রবয্ পিরেবশন কের সামেন রাখা
✡ 10:7: উদৃ্ধিত যাত্রা 32:6 ✡ 10:26: গীত 24:1, 50:12, 89:11 হইেত উদৃ্ধত৷
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হয়, তা েখও৷ 28 িকন্তু েকউ যিদ বেল েয, “এ হল প্রিতমার প্রসাদ” তেব েয জানােলা, তার কথা িচন্তা
কের ও িবেবেকর কথা মেন েরেখ, তা েখও না৷ 29আিম েকান বয্িক্তর িনেজর িবেবেকর নয়, িকন্তু অপর
বয্িক্তর িবেবেকর িবষয় বলিছ৷ আমার স্বাধীনতা েকন অপেরর িবেবেকর দ্বারা িবচািরত হেব? 30 যিদ আিম
ধনয্বাদ জািনেয় খাই, তাহেল েয িবষেয়র জনয্ ঈশ্বরেক ধনয্বাদ িদেয়িছ েস িবষেয় আমার সমােলাচনা
হেব এ আিম চাই না৷

31 তাই েতামরা আহার কর, িক পান কর বা যা িকছু কর, সব িকছুই ঈশ্বেরর মিহমার জনয্ কর৷ 32 িক
ইহুদী, িক গ্রীক, িক ঈশ্বেরর মণ্ডলী, কােরা িবেঘ্নর কারণ হেয়া না৷ 33 েযমন আিম িনেজর ভাল চাই না
িকন্তু অপেরর ভাল চাই, েযন তারা উদ্ধার লাভ কের৷

11
1আিম েযমন খ্রীেষ্টর দৃষ্টান্ত অনুসরণ কির, েতামরাও েতমিন আমার দৃষ্টান্ত অনুসরণ কর৷

কতৃ্তর্ েত্বর অধীেন থাকা
2আিম েতামােদর প্রশংসা করিছ, কারণ েতামরা সব সময়আমার কথা স্মরণ কের থাক, আর েতামােদর

আিম েয িশক্ষা িদেয়িছ তা েতামরা েবশ ভালভােব পালন করছ৷ 3 িকন্তু আিম চাই একথা েতামরা েবাঝ েয
প্রেতয্ক পুরুেষর মস্তক হেচ্ছন খ্রীষ্ট৷ স্ত্রীর মস্তক তার স্বামী, আর খ্রীেষ্টর মস্তক হেলন ঈশ্বর৷

4যিদ েকান পুরুষ তার মাথা েঢেক েরেখ প্রাথর্না কের অথবা ভাববাণী বেল তেব েস তার মাথার অসম্মান
কের৷ 5 িকন্তু েয স্ত্রীেলাক মাথা না েঢেক প্রাথর্না কের বা ভাববানী বেল, েস তার িনেজর মাথার অপমান
কের, েস মাথা েমাড়ােনা স্ত্রীেলােকর মত হেয় পেড়৷ 6 স্ত্রীেলাক যিদ তার মাথা না ঢােক তেব তার চুল
েকেট েফলাই উিচত৷ িকন্তু চুল েকেট েফলা বা মাথা েনড়া করা যিদ স্ত্রীেলােকর পেক্ষ লজ্জার িবষয় হয়,
তেব েস তার মাথা েঢেক রাখুক৷

7 আবার পুরুষ মানুেষর মাথা েঢেক রাখা উিচত নয়, কারণ েস ঈশ্বেরর স্বরূপ ও মিহমা প্রিতফলন
কের৷ িকন্তু স্ত্রীেলাক হল পুরুেষর মিহমা৷ 8 কারণ স্ত্রীেলাক েথেক পুরুেষর সৃষ্টি হয় িন; িকন্তু পুরুষ
েথেকই স্ত্রীেলাক এেসেছ৷ 9 স্ত্রীেলােকর জনয্ পুরুেষর সৃষ্টি হয় িন, িকন্তু পুরুেষর জনয্ স্ত্রীেলােকর সৃষ্টি
হেয়িছল৷ 10এই কারেণ এবং স্বগর্দূতগেণর জনয্ অধীনতার িচহ্ন িহসােব একজন স্ত্রীেলাক তার মাথা েঢেক
রাখেব৷

11 যাই েহাক্◌্ প্রভুেত স্ত্রীেলাক ছাড়া পুরুষ নয়, এবং পুরুষ ছাড়া স্ত্রীেলাক নয়৷ 12 েযমন পুরুষ েথেক
স্ত্রীেলােকর সৃষ্টি হল, েতমন আবার পুরুেষর জন্ম স্ত্রীেলাক েথেক হল, বাস্তেব এ সবিকছুই ঈশ্বর েথেক
হয়৷

13 েতামরা িনেজরাই িবচার কের েদখ, মাথা না েঢেক ঈশ্বেরর কােছ প্রাথর্না করা িক স্ত্রীেলােকর েশাভা
পায়? 14স্বাভািবক িবেবচনাও বেল েয পুরুষ মানুষ যিদ লম্বা চুল রােখ তেব তার সম্মান থােক না৷ 15 িকন্তু
স্ত্রীেলােকর লম্বা চুল তার েগৗরেবর িবষয় কারণ েসই লম্বা চুল তার মাথা েঢেক রাখার জনয্ তােক েদওয়া
হেয়েছ৷ 16 েকউ েকউ হয়েতা এ িনেয় তকর্ করেত চাইেব, িকন্তু আমরা ও ঈশ্বেরর সকল মণ্ডলী, এই প্রথা
েমেন চিল না৷

প্রভুর েভাজ
17 িকন্তু এখন আিম েয িবষেয় েতামােদর িনেদর্ শ িদিচ্ছ েসই িবষেয় আিম েতামােদর প্রশংসা করেত

পাির না, কারণ েতামরা যখন একিত্রত হও তােত ভাল না হেয় শুনিছ েতামােদর ক্ষিত হেচ্ছ৷ 18 প্রথমতঃ
আিম শুেনিছ েয েতামরা যখন মণ্ডলীেত সমেবত হও, তখন েতামােদর মেধয্ অেনক দল থােক, আর
আিম এই বয্াপাের িকছুটা িবশ্বাস কির৷ 19 েতামােদর মেধয্ িভন্নতা অবশয্ই থাকেব, যােত েতামােদর মেধয্
যারা যথাথর্ খঁািট তারা স্পষ্ট হয়৷

20 তাই যখন েতামরা সমেবত হও, তখন েতামরা প্রকৃতপেক্ষ প্রভুর েভাজ খাও না৷ 21 কারণ খাবার
সময় প্রেতয্েক িনেজর িনেজর খাবার আেগ েখেয় েনয়, তােত েকউ বা কু্ষধাতর্ থােক; আর েকউ েকউ
অিতিরক্ত পানাহার কের েবহঁুস হেয় যায়৷ 22 পানাহার করার জনয্ েতামােদর িক িনেজেদর বাড়ীঘর েনই?
েতামরা িক ঈশ্বেরর মণ্ডলীেক তুচ্ছ জ্ঞান কর? আর যােদর িকছু েনই তােদর িক লজ্জায় েফলেত চাও?
আিম েতামােদর িক বলব? এমন কাজ করার জনয্ আিম িক েতামােদর প্রশংসা করব? এিবষেয় আিম
েতামােদর প্রশংসা করব না৷



1 কিরন্থীয় 11:23 1652 1 কিরন্থীয় 12:20

23আিম প্রভুর কাছ েথেক েয িশক্ষা েপেয়িছ েতামােদর তা িদেয়িছ৷ েয রােত্র প্রভু যীশুেক হতয্ার জনয্
শত্রুর হােত সঁেপ েদওয়া হয়, েসই রােত্র িতিন একিট রুিট িনেয়, 24 ধনয্বাদ িদেলন ও তা েভেঙ্গ বলেলন,
“এ আমার েদহ; এ েতামােদর জনয্, আমার স্মরেণ এিট কেরা৷” 25 খাওয়া েশষ হেল, েসইভােব িতিন
পানপাত্র তুেল িনেয় বলেলন, “এই পানপাত্র হল আমার রেক্ত স্থািপত নতুন চুিক্ত৷ েতামরা যতবার এই
পানপাত্র েথেক পান করেব আমার স্মরেণ তা কেরা৷” 26 কারণ েতামরা যতবার এই রুিট খােব ও এই
পানপােত্র পান করেব, ততবার েতামরা প্রভুর মৃতুয্র কথাই প্রচার করেত থাকেব, যতিদন পযর্ন্ত না িতিন
িফের আেসন৷

27 তাই েয েকউ অেযাগয্ভােব প্রভুর এই রুিট খায় ও পানপােত্র পান কের, েস প্রভুর েদেহর ও রেক্তর
জনয্ দায়ী হেব৷ 28 এই রুিট খাওয়ার ও েসই পানপােত্র পান করার আেগ প্রেতয্েকর উিচত িনেজর হৃদয়
পরীক্ষা করা৷ 29কারণ েয অেযাগয্ভােব এই রুিট খায় ও পানপােত্র পান কের, েস যিদ েদেহর অথর্ িক তা
না েবােঝ তেব েসই খাদয্ পানীয় ঈশ্বেরর িবচারদেণ্ডই পিরণত হয়৷ 30 েসই জনয্ েতামােদর মেধয্ অেনেক
আজ দুবর্ল ও অসুস্থ, অেনেক মারাও পেড়েছ৷ 31 িকন্তু যিদ িনেজেদর িঠক মেতা পরীক্ষা করতাম, তাহেল
ঈশ্বরেকআমােদর িবচার করেত হত না৷ 32 িকন্তু যখন প্রভুআমােদর িবচার কেরন, িতিনআমােদর শাসনও
কেরন, যােত আমরা জগেতর জনয্ েলাকেদর সেঙ্গ িবচারপ্রাপ্ত না হই৷

33 তাই, আমার ভাই ও েবােনরা, েতামরা যখন খাওয়া-দাওয়া করার জনয্ সমেবত হও, তখন একজন
অনয্ জেনর জনয্ অেপক্ষা কেরা৷ 34 যিদ কােরার িখেদ পায়, তেব েস তার বািড়েত েখেয় িনক্৷ এমনভােব
চল েযন েতামরা একিত্রত হেল েতামােদর ওপর ঈশ্বেরর দণ্ডাজ্ঞা না আেস; আর আিম যখন যাব তখন
অনয্ িবষয়গুিলর সমাধান করব৷

12
পিবত্র আত্মা হেত বরদান

1আমার ভাই ও েবােনরা, আিম চাই েয েতামরা সিঠকভােব এগুিল বুেঝ নাও৷ 2 েতামরা জান, যখন
েতামরা অিবশ্বাসী িছেল, তখন েতামরা েবাবা প্রিতমাগুিলর িদেকই পিরচািলত হেত৷ 3তাই আিম েতামােদর
বলিছ েয, ঈশ্বেরর আত্মার েপ্ররণায় েকউ কথা বলেল েস কখনও, “যীশু অিভশপ্ত” একথা বলেত পাের
না৷ আবার পিবত্র আত্মার েপ্ররণা ছাড়া েকউ বলেত পাের না, “যীশুই প্রভু৷”

4 আবার নানা প্রকার আিত্মক বরদান আেছ, িকন্তু েসই একমাত্র পিবত্র আত্মাই এইসব বরদান িদেয়
থােকন৷ 5 নানা প্রকার েসবার কাজও আেছ, িকন্তু আমরা সকেল একই প্রভুর েসবা কির৷ 6কমর্ সাধেনর
িবিভন্ন পদ্ধিত রেয়েছ, িকন্তু েসই একই ঈশ্বর সব রকম কাজ সকল মানুেষর মেধয্ করান৷

7 মঙ্গেলর জনয্ প্রেতয্েকর কােছ আত্মার দান প্রকাশ করা হেয়েছ৷ 8 েসই আত্মার দ্বারা একজনেক
প্রজ্ঞার বাণী বলার ক্ষমতা েদওয়া হয়, অনয্জনেক জ্ঞােনর বাণী বলার ক্ষমতা েদওয়া হয়৷ 9 আবার
একজনেক েসই একই আত্মার দ্বারা িবশ্বাস েদওয়া হয়, অনয্জনেক েরাগীেদর সুস্থ করার ক্ষমতা েদওয়া
হয়৷ 10 আবার কাউেক অেলৗিকক কাজ করার পরাক্রম, ভাববানী বলার ক্ষমতা, িবিভন্ন আত্মােক িচেন
েনবার ক্ষমতা, িবিভন্ন ভাষায় কথা বলার ক্ষমতা বা েসই সব ভাষার তজর্ মা করার ক্ষমতা েদওয়া হয়৷ 11 িকন্তু
এইসব কাজ েসই এক আত্মাই সম্পন্ন কেরন এবং কােক িক ক্ষমতা েদেবন তা িতিনই িস্থর কেরন৷

খ্রীেষ্টর েদহ
12আমােদর প্রেতয্েকর েদহ নানা অঙ্গ প্রতয্ঙ্গ িনেয় গিঠত৷ যিদও অেনক অঙ্গ প্রতয্ঙ্গ তবু তারা িমেল

হয় একিট েদহ; খ্রীষ্টও িঠক েসই রকম৷ 13আমােদর মেধয্ েকউ ইহুদী, েকউ অইহুদী, েকউ দাস, আবার
েকউ স্বাধীন, িকন্তু আমরা সকেলই েদেহেত এক হওয়ার জনয্ এক আত্মার দ্বারা বাপ্তাইজ হেয়িছ৷ আর
আমােদর সকলেকই পান করার জনয্ একই আত্মা েদওয়া হেয়েছ৷

14একজেনর েদেহর মেধয্ এেকর অিধক অঙ্গ আেছ৷ 15পা যিদ বেল, “আিম েতা হাত নই; তাই আিম
েদেহর অঙ্গ নই,” তেব িক তা েদেহর অঙ্গ হেব না? 16 কান যিদ বেল, “আিম েতা েচাখ নই, তাই আিম
েদেহর অঙ্গ নই,” তেব িক তা েদেহর অঙ্গ হেব না? 17 সমস্ত েদহটাই যিদ েচাখ হত তেব কান েকাথায়
থাকত? আর সমস্ত েদহটাই যিদ কান হত তেব নাক েকাথায় থাকত? 18-19 িকন্তু ঈশ্বর েযমনিট েচেয়েছন
েসইভােব েদেহর সমস্ত অংশগুিলেক সািজেয়েছন৷ তা না হেয় সব অঙ্গগুিল যিদ একরকম হত তেব েদহ
বেল িক িকছু থাকত? 20 িকন্তু এখন অঙ্গ অেনক বেট, িকন্তু েদহ এক৷
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21 েচাখ কখনও হাতেক বলেত পাের না, “েতামােক আমার েকান দরকার েনই৷” আবার মাথাও পা
দুিটেক বলেত পাের না, “েতামােদর আমার েকান প্রেয়াজন েনই৷” 22 বরং েদেহর েসই অংশগুিল, যােদর
দুবর্ল মেন হয় তােদর প্রেয়াজন খুবই েবশী৷ 23 েয অঙ্গগুিলর প্রিত আমরা যত্নবান নই, তােদর েবশী যত্ন
িনেত হেব৷ আমােদর েয সব অঙ্গ প্রদশর্েনর অেযাগয্ েসগুিলেকই েবশী কের শালীনতায় ভূিষত করা হয়৷
24আমােদর েয সব অঙ্গ সুশ্রী, েসগুিলর জনয্ িবেশষ বয্বস্থার প্রেয়াজন হয় না৷ ঈশ্বর েদহেক এমনভােব
গঠন কেরেছন েযন েয অেঙ্গর মযর্াদা েনই েস অিধক মযর্াদা পায়, 25 েযন েদেহর মেধয্ েকান িবেভদ সৃষ্টি
না হয়, িকন্তু েদেহর প্রিতিট অঙ্গই েযন পরস্পেরর জনয্ সমানভােব িচন্তা কের৷ 26 েদেহর েকান একিট
অঙ্গ যিদ কষ্ট পায়, তেব তার সােথ সবাই কষ্ট কের আর একিট অঙ্গ যিদ মযর্াদা পায়, তাহেল তার সেঙ্গ
অপর সকল অঙ্গ ও খুশী হয়৷

27 িঠক েসই রকম, েতামরাও খ্রীেষ্টর েদহ, আর এক একজন এক একিট অঙ্গ৷ 28 ঈশ্বর মণ্ডলীেত
প্রথমতঃ েপ্রিরতেদর, িদ্বতীয়তঃ ভাববাদীেদর, তৃতীয়তঃ িশক্ষকেদর েরেখেছন৷ এরপর নানা প্রকার
অেলৗিকককাজকরার ক্ষমতা, েরাগীেদরআেরাগয্ দান করার ক্ষমতা, উপকার করার ক্ষমতা, েনতৃত্ব েদবার
ক্ষমতা ও িবিভন্ন ভাষায় কথা বলার ক্ষমতা িদেয়েছন৷ 29 সকেলই িক েপ্রিরত? সকেলই িক ভাববাদী?
সকেলই িক িশক্ষক? সকেলই িক অেলৗিকক কাজ করার ক্ষমতা েপেয়েছ? 30 সকেলই িক েরাগীেক
আেরাগয্ দান করার ক্ষমতা েপেয়েছ? না৷ সকেলই িক িবিভন্ন ভাষায় কথা বলার ক্ষমতা েপেয়েছ? বা
সকেলই িক িবিভন্ন ভাষায় তজর্ মা করার ক্ষমতা েপেয়েছ? না৷ 31 িকন্তু েতামরা আত্মার েশ্রষ্ঠ বরদানগুিল
পাবার জনয্ বাসনা কর৷

13
ভালবাসা েশ্রষ্ঠ বরদান

1 আর এখন আিম েতামােদর এসেবর েথেক আেরা উৎ কৃষ্ট একটা পথ েদখাব৷ আিম যিদ িবিভন্ন
মানুেষর ভাষা, এমনিক স্বগর্দূতেদর ভাষাও বিল িকন্তু আমার মেধয্ যিদ ভালবাসা না থােক, তেব আিম
েজাের বাজােনা ঘন্টা বা ঝনঝন করা করতােলর আওয়ােজর মেতা৷ 2 আিম যিদ ভাববাণী বলার ক্ষমতা
পাই, ঈশ্বেরর সব িনগূঢ়তত্ত্ব ভালভােব বুিঝ এবং সব ঐশ্বিরক জ্ঞান লাভ কির, আমার যিদ এমন বড় িবশ্বাস
থােক যার শিক্তেত আিম পাহাড় পযর্ন্ত টলােত পাির, অথচ আমার মেধয্ যিদ ভালবাসা না থােক তেব এসব
থাকা সেত্ত্বওআিম িকছুই নয়৷ 3আিম যিদ আমার যথা সবর্স্ব িদেয় দিরদ্রেদর মুেখ অন্ন েযাগাই, যিদ আমার
েদহেক আহুিত েদবার জনয্ আগুেন সঁেপ িদই,

4 িকন্তু যিদ আমার মেধয্ ভালবাসা না থােক, তাহেল আমার িকছুই লাভ েনই৷ ভালবাসা ৈধযর্য্ ধের,
ভালবাসা দয়া কের, ভালবাসা ঈষর্া কের না, অহঙ্কার বা গবর্ কের না৷ 5ভালবাসা েকান অভদ্রআচরণ কের
না৷ ভালবাসা স্বাথর্-িসিদ্ধর েচষ্টা কের না, কখনও েরেগ ওেঠ না, অপেরর অনয্ায় আচরণ মেন রােখ না৷
6 ভালবাসা েকান মন্দ িবষয় িনেয় আনন্দ কের না, িকন্তু সেতয্ আনন্দ কের৷ 7 ভালবাসা সব িকছুই সহয্
কের, সব িকছু িবশ্বাস কের, সব িকছুেতই প্রতয্াশা রােখ, সবই ৈধেযর্য্র সেঙ্গ গ্রহণ কের৷

8 ভালবাসার েকান েশষ েনই৷ িকন্তু ভাববাণী বলার ক্ষমতা যিদ থােক েতা েলাপ পােব৷ যিদ অপেরর
ভাষায় কথা বলার ক্ষমতা থােক, তেব তাও একিদন েশষ হেব৷ যিদ জ্ঞান থােক, তেব তাও একিদন েলাপ
পােব৷ 9 এসব িকছুর পিরসমািপ্ত ঘটেব কারণ আমােদর েয জ্ঞান ও ভাববাণী বলার ক্ষমতা তা অসমূ্পণর্৷
10 িকন্তু যখন সমূ্পণর্ িসদ্ধ িবষয় আসেব, তখন যা অসমূ্পণর্ ও সীিমত েস সব েলাপ েপেয় যােব৷

11 আিম যখন িশশু িছলাম, তখন িশশুর মেতা কথা বলতাম, িশশুর মেতাই িচন্তা করতাম, ও িশশুর
মেতাই িবচার করতাম৷ এখন আিম পিরণত মানুষ হেয়িছ, তাই ৈশশেবর িবষয়গুিল তয্াগ কেরিছ৷ 12এখন
আমরা আয়নায় আবছা েদখিছ; িকন্তু েসই সময় সরাসির পিরষ্কার েদখব৷ এখন আমার জ্ঞান সীিমত, িকন্তু
তখন আিম সমূ্পণর্ভােব জানেত পারব, িঠক েযমন ঈশ্বর এখন আমােক সমূ্পণর্ভােব জােনন৷ 13 এখন
এই িতনিট িবষয় আেছ: িবশ্বাস, প্রতয্াশা ও ভালবাসা; আর এেদর মেধয্ ভালবাসাই েশ্রষ্ঠ৷

14
আিত্মক বরদান মণ্ডলীর সাহাযয্ােথর্ বয্বহার কর
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1 েতামরা ভালবাসার জনয্ েচষ্টা কর এবং অনয্ আিত্মক বরদানগুিল লাভ করার জনয্ একান্তভােব েচষ্টা
কর৷ িবেশষ কের েয বরদান পাবার জনয্ েতামােদর েচষ্টা করা উিচত, তা হল ভাববাণী বলেত পারা৷ 2 েয
বয্িক্ত িবেশষ ভাষায় কথা বলার ক্ষমতা েপেয়েছ, েস েকান মানুেষর সেঙ্গ নয়, ঈশ্বেরর সেঙ্গই কথা বেল,
কারণ েস িক বেল তা েকউ বুঝেত পাের না, বরং েস আত্মার মাধয্েম িনগূঢ় তেত্ত্বর িবষয় বেল৷ 3 িকন্তু েয
ভাববাণী বেল, েস মানুষেক গেড় েতােল, উৎসাহ ও সান্ত্বনা েদয়৷ 4 যার িবেশষ ভাষায় কথা বলার ক্ষমতা
আেছ েস িনেজেকই গেড় েতােল; িকন্তু েয ভাববাণী বলার ক্ষমতা েপেয়েছ েস মণ্ডলীেক গেড় েতােল৷

5 আমার ইচ্ছা েয েতামরা সকেল িবেশষ িবেশষ ভাষায় কথা বলার ক্ষমতা পাও; িকন্তু আমার আেরা
েবশী ইচ্ছা এই েতামরা েযন ভাববাণী বলেত পার৷ েয বয্িক্ত িবেশষ ভাষায় কথা বেল িকন্তু মণ্ডলীেক গেড়
েতালার জনয্ তার অথর্ বুিঝেয় েদয় না, তার েথেক েয ভাববাণী বেল েসই বরং বড়৷

6 আমার ভাই ও েবােনরা, আিম যিদ েতামােদর কােছ এেস েকান প্রকািশত সতয্ জ্ঞান, ভাববাণী বা
েকান িশক্ষার িবষেয় না বেল নানা ভাষায় কথা বিল, তােত েতামােদর েকান লাভ হেব না৷ 7 বঁাশী বা বীণার
মেতা জড় বস্তু, যা সুন্দর সুর সৃষ্টি কের তা যিদ স্পষ্ট ধ্বিনেত না বােজ তেব বঁাশীেত বা বীণােত িক সুর
বাজেছ তা িকভােব েবাঝা যােব? 8 আর তূরীর আওয়াজ যিদ অস্পষ্ট হয়, তেব যুেদ্ধ যাবার জনয্ েক
প্রস্তুত হেব?

9 িঠক েতমিন, েতামােদর িজভ যিদ েবাধগময্ কথা না বেল, তেব েতামরা িক বলেল তা েক জানেব?
কারণ এ ধরেণর কথা বলার অথর্ বাতােসর সেঙ্গ কথা বলা৷ 10 িনঃসেন্দেহ বলা যায় েয, জগেত অেনক
রকম ভাষা আেছ, আর েসগুিলর প্রেতয্কটারই অথর্ আেছ৷ 11 তাই, েসই সব ভাষার অথর্ যিদ আিম না
বুঝেত পাির, তেব েয েসই ভাষায় কথা বলেছ তার কােছ আিম একজন িবেদশীর মেতা হব; আর েসও
আমার কােছ িবেদশীর মেতা হেব৷ 12 েতামােদর েক্ষেত্রও িঠক েসরকমই; যখন েতামরা আিত্মক বরদান
লাভ করার জনয্ উদগ্রীব, তখন যা মণ্ডলীেক গেড় েতােল েস িবষেয় উৎ কৃষ্ট হবার েচষ্টা কর৷

13 তাই, েয েলাক িবেশষ ভাষায় কথা বেল, েস প্রাথর্না করুক েযন তার অথর্ েস বুিঝেয় িদেত পাের৷
14কারণ আিম যিদ েকান িবেশষ ভাষায় প্রাথর্না কির, তেব আমার আত্মা প্রাথর্না করেছ, িকন্তুআমার বুিদ্ধর
েকান উপকার হয় না৷ 15 তাহেল আমার িক করা উিচত? আিম আত্মায় প্রাথর্না করব, আবার আমার মন
িদেয়ও প্রাথর্না করব৷ আিম আত্মােত স্তব গীত করব আবার মন িদেয়ও স্তব গীত করব৷ 16 কারণ তুিম
হয়েতা েতামার আত্মােত ঈশ্বেরর প্রশংসা করছ, িকন্তু েয েলাক েকবল েশ্রাতা িহসােব েসখােন আেছ েস
না বুেঝ েকমন কের েতামার ধনয্বােদ “আেমন” বলেব? কারণ তুিম িক বলছ, তা েতা েস বুঝেত পারেছ
না৷ 17 তুিম হয়েতা খুব সুন্দরভােব ঈশ্বরেক ধনয্বাদ িদচ্ছ, িকন্তু এর দ্বারা অপরেক আিত্মকভােব গেড়
েতালা হেচ্ছ না৷

18আিম েতামােদর সকেলর েথেক অেনক েবশী িবেশষ ভাষায় কথা বলেত পাির বেল ঈশ্বরেক ধনয্বাদ
িদই৷ 19 িকন্তু মণ্ডলীর মেধয্, িবেশষ ভাষায় দশ হাজার শব্দ বলার েথেক, বরং আিম বুিদ্ধপূবর্ক পঁাচিট
কথা বলেত চাই, েযন এর দ্বারা অপের িশক্ষালাভ কের৷

20 আমার িপ্রয় ভাই ও েবােনরা, েতামরা বালকেদর মেতা িচন্তা কেরা না, বরং মন্দ িবষেয় িশশুেদর
মেতা হও, িকন্তু েতামােদর িচন্তায় পিরণত বুিদ্ধ হও৷ 21 িবিধ-বয্বস্থায় (শােস্ত্র) বেল:

“অনয্ ভাষার েলাকেদর দ্বারা
ও অনয্ েদশীয়েদর মুখ িদেয়

আিম এই জািতর সেঙ্গ কথা বলব;
িকন্তু েসই েলাকরা আমার কথা শুনেব না৷” িযশাইয় 28:11-12

প্রভু এই কথা বেলন৷
22 তাই িবেশষ িবেশষ ভাষায় কথা বলার ক্ষমতা, এই িচহ্ন িবশ্বাসীেদর জনয্ নয় বরং তা অিবশ্বাসীেদর

জনয্ই৷ িকন্তু ভাববাণী অিবশ্বাসীেদর জনয্ নয়, তা িবশ্বাসীেদর জনয্ই৷ 23 েসই জনয্ যখন সমগ্র মণ্ডলী
সমেবত হয়, তখন যিদ প্রেতয্েক িবেশষ িবেশষ ভাষায় কথা বলেত থােক; আর েসখােন যিদ েকান
অিবশ্বাসী বা অনয্ েকান বাইেরর েলাক প্রেবশ কের, তেব তারা িক বলেব না েয েতামরা পাগল? 24 িকন্তু
যিদ সকেল ভাববাণী বেল, েসই সময় যিদ েকান অিবশ্বাসী েলাক বা অনয্ েকান সাধারণ েলাক েসখােন
আেস, তেব েসই ভাববাণী শুেন েস তার পােপর িবষেয় সেচতন এবং েসই ভাববাণীর দ্বারাই িবচারপ্রাপ্ত
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হয়৷ 25এইভােব তার অন্তেরর েগাপন িচন্তা সকল প্রকাশ পায়৷ েস তখন মািটেত উপুড় হেয় পেড় ঈশ্বেরর
উপাসনা করেব আর বলেব, “বাস্তিবকই, েতামােদর মেধয্ ঈশ্বর আেছন৷”

েতামােদর সভাগুিল মণ্ডলীেক সাহাযয্ করুক
26আমার িপ্রয় ভাই ও েবােনরা, তাহেল েতামরা িক করেব? েতামরা যখন উপাসনার জনয্ এক জায়গায়

সমেবত হও, তখন েকউ স্তব গীত করেব, েকউ িশক্ষা েদেব, েকউ যিদ েকান সতয্ প্রকাশ কের, তেব
েস তা বলেব, েকউ িবেশষ ভাষায় কথা বলেব, আবার েকউ বা তার বয্াখয্া কের েদেব; িকন্তু সব িকছুই
েযন মণ্ডলী গঠেনর জনয্ হয়৷ 27 দুজন িকংবা িতনজেনর েবশী েযন েকউ অজানা ভাষায় কথা না বেল৷
প্রেতয্েক েযন পালা কের বেল, আর একজন েযন তার অথর্ বুিঝেয় েদয়৷ 28 অথর্ বুিঝেয় েদবার েলাক
যিদ না থােক, তাহেল েসই ধরেণর বক্তা েযন মণ্ডলীেত নীরব থােক৷ েস েযন েকবল িনেজর সেঙ্গ ও
ঈশ্বেরর সেঙ্গ কথা বেল৷

29 েকবলমাত্র দুই বা িতনজন ভাববাদী কথা বলুক এবং অনয্রা তা িবচার করুক৷ 30 েসখােন বেস
আেছ এমন কােরা কােছ যিদ ঈশ্বেরর েকান বাতর্ া আেস তেব প্রথেম েয ভাববাণী বলিছল েস চুপ করুক,
31 যােত এেকর পর এক সকেল ভাববাণী বলেত পাের ও সকেল িশক্ষালাভ কের ও উৎসািহত হয় এবং
32 ভাববাদীেদর আত্মা ও ভাববাদীেদর িনয়ন্ত্রেণ থােক৷ 33 কারণ ঈশ্বর কখনও িবশৃঙ্খলা সৃষ্টি কেরন না,
িতিন শািন্তর ঈশ্বর, যা ঈশ্বেরর পিবত্র েলাকেদর মণ্ডলীগুিলেত সতয্৷

34 মণ্ডলীেত স্ত্রীেলােকরা নীরব থাকুক৷ ঈশ্বেরর েলাকেদর সমস্ত মণ্ডলীেত এই রীিত প্রচিলত আেছ৷
স্ত্রীেলাকেদর কথা বলার অনুেমাদন েনই৷ েমািশর িবিধ-বয্বস্থা েযমন বেল েসইমত তারা বাধয্ হেয় থাকুক৷
35স্ত্রীেলােকরা যিদ িকছু িশখেত চায় তেব তারা ঘের িনেজেদর স্বামীেদর কােছ তা িজেজ্ঞস করুক, কারণ
সমােবেশ কথা বলা স্ত্রীেলােকর পেক্ষ লজ্জার িবষয়৷

36 েতামােদর মধয্ েথেকই িক ঈশ্বেরর িশক্ষা প্রসািরত হেয়িছল? অথবা েকবল েতামােদর কােছই িক
তা এেসিছল? 37 যিদ েকউ িনেজেক ভাববাদী বেল বা আিত্মক বরদান লাভ কেরেছ বেল মেন কের, তেব
েস স্বীকার করুক েয আিম েতামােদর কােছ যা িলখিছ েস সব প্রভুরই আেদশ;

38আর যিদ েকউ তা অবজ্ঞা কের তেব েস অবজ্ঞার িশকার হেব৷ 39অতএব, আমার ভাই ও েবােনরা,
েতামরা ভাববাণী বলার জনয্ আগ্রহী হও এবং িবেশষ ভাষায় কথা বলেত েলাকেদর িনেষধ কেরা না,
40 িকন্তু সবিকছু েযন যথাযথভােব করা হয়৷

15
খ্রীষ্টর সম্বেন্ধ সুসমাচার

1 আমার ভাই ও েবােনরা, েতামােদর কােছ আিম েয সুসমাচার প্রচার কেরিছ, এখন আিম েস কথা
েতামােদর স্মরণ কিরেয় িদিচ্ছ৷ েতামরা এই বাতর্ া গ্রহণ কেরছ ও সবল আছ৷ 2এই বাতর্ ার মাধয্েম েতামরা
উদ্ধার েপেয়ছ, অবশয্ েতামরা যিদ তা ধের রাখ এবং তােত পূণর্রূেপ িবশ্বাস রাখ৷ তা না করেল েতামােদর
িবশ্বাস বৃথা হেয় যােব৷

3আিম েয বাতর্ া েপেয়িছ তা গুরুত্বপূণর্ মেন কের েতামােদর কােছ েপৗেঁছ িদেয়িছ৷ েসগুিল এইরকম:
শােস্ত্রর কথা মেতা খ্রীষ্ট আমােদর পােপর জনয্ মরেলন, 4 এবং তঁােক কবর েদওয়া হেয়িছল৷ আবার
শােস্ত্রর কথা মেতা মৃতুয্র িতন িদন পর তঁােক মৃতেদর মেধয্ েথেক জীিবত করা হল৷ 5আর িতিন িপতরেক
েদখা িদেলন এবং পের েসই বােরাজন েপ্রিরতেক েদখা িদেলন৷ 6এরপর িতিন একসেঙ্গ সংখয্ায় পঁাচেশার
েবশী িবশ্বাসী ভাইেদর েদখা িদেলন৷ তােদর মেধয্ েবশীর ভাগ েলাক এখনও জীিবত আেছন৷ িকছু েলাক
হয়েতা এতিদেন মারা েগেছন৷ 7 এরপর িতিন যােকাবেক েদখা িদেলন এবং পের েপ্রিরতেদর সকলেক
েদখা িদেলন৷ 8 সব েশেষ আমােকও অসমেয় জেন্মিছ েয আিম েসই আমােকও েদখা িদেলন৷

9 েপ্রিরতরা আমার েথেক মহান, কারণ ঈশ্বেরর মণ্ডলীেকআিম িনযর্াতন করতাম; েপ্রিরত নােম পিরিচত
হবার েযাগয্ও আিম নই৷ 10 িকন্তু এখন আিম যা হেয়িছ, তা ঈশ্বেরর অনুগ্রেহর গুেনই হেয়েছ৷ আমার প্রিত
তঁার েয অনুগ্রহ তা িনষ্ফল হয় িন, বরং আিম তােদর সকেলর েথেক অিধক পিরশ্রম কেরিছ৷ তেব আিম
েয এই কাজ কেরিছলাম তা নয়; িকন্তু আমার মেধয্ ঈশ্বেরর েয অনুগ্রহ িছল তােতই তা সম্ভব হেয়েছ৷
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11 সুতরাং আিম বা অনয্রা যারাই েতামােদর কােছ প্রচার কের থািক না েকন, সকেল একই সুসমাচার
প্রচার কেরিছলাম, যা েতামরা িবশ্বাস কেরছ৷

আমােদর মৃতুয্ েথেক ওঠােনা হেব
12 িকন্তু আমরা যিদ প্রচার কের থািক েয খ্রীষ্ট মৃতেদর মধয্ েথেক পুনরুিত্থত হেয়েছন, তখন েতামােদর

মেধয্ েকউ েকউ িক কের বলেছ েয মৃতেদর পুনরুত্থান েনই? 13 মৃতেদর যিদ পুনরুত্থান না হয়, তাহেল
খ্রীষ্টও েতা উিত্থত হন িন, 14আর খ্রীষ্ট যিদ পুনরুিত্থত না হেয় থােকন তাহেল েতা আমােদর েসই সুসমাচার
িভিত্তহীন, আর েতামােদর িবশ্বাসও িভিত্তহীন৷ 15 আবার আমরা েয ঈশ্বেরর িবষেয় িমথয্া সাক্ষী িদিচ্ছ,
েসই েদােষ আমরা েদাষী সাবয্স্ত হব, কারণ আমরা ঈশ্বেরর িবষেয় প্রচার করেত িগেয় একথা বেলিছ েয
িতিন খ্রীষ্টেক মৃতেদর মধয্ েথেক পুনরুিত্থত কেরেছন৷ 16 মৃতেদর পুনরুত্থান যিদ না হয়, তেব খ্রীষ্টও মৃতুয্
েথেক পুনরুিত্থত হন িন; 17আর খ্রীষ্ট যিদ পুনরুিত্থত না হেয় থােকন, তাহেল েতামােদর িবশ্বােসর েকান
মূলয্ েনই, েতামরা এখনও েতামােদর পােপর মেধয্ই আছ৷ 18 হঁয্া, আর খ্রীষ্টানুসারী যারা মারা েগেছ তারা
সকেলই িবনষ্ট হেয়েছ৷ 19 খ্রীেষ্টর প্রিত প্রতয্াশা যিদ শুধু এই জীবেনর জনয্ই হয়, তেব অনয্ েলাকেদর
েচেয় আমােদর দশা েশাচনীয় হেব৷

20 িকন্তু সিতয্ই খ্রীষ্ট মৃতেদর মধয্ েথেক পুনরুিত্থত হেয়েছন, আর েযসব বয্িক্তর মৃতুয্ হেয়েছ িতিন
তােদর মেধয্ প্রথম ফসল৷ 21কারণ একজন মানুেষর মধয্ িদেয় েযমন মৃতুয্ এেসেছ, মৃতেদর মধয্ েথেক
পুনরুত্থানও েতমিনভােবই একজন মানুেষর দ্বারা এেসেছ৷ 22 কারণ আদেম েযমন সকেলর মৃতুয্ হয়,
িঠক েসভােব খ্রীেষ্ট সকেলই জীবন লাভ করেব৷ 23 িকন্তু প্রেতয্েক তার পালাক্রেম জীিবত হেব; খ্রীষ্ট,
িযিন অগ্রনী, িতিন প্রথেম মৃতেদর মধয্ েথেক জীিবত হেলন, আর এরপর যারা খ্রীেষ্টর েলাক তারা তঁার
পুনরুত্থােনর সমেয় জীিবত হেয় উঠেব৷ 24 এরপর খ্রীষ্ট যখন প্রেতয্ক শাসনকতর্ ার কতৃ্তর্ ত্ব ও পরাক্রমেক
পরাস্ত কের িপতা ঈশ্বেরর হােত রাজয্ সঁেপ েদেবন তখন সমািপ্ত আসেব৷

25 কারণ যতিদন না ঈশ্বর তঁার সমস্ত শত্রুেক খ্রীেষ্টর পদানত করেছন, ততিদন খ্রীষ্টেক রাজত্ব করেত
হেব৷ 26 েশষ শত্রু িহেসেব মৃতুয্ও ধ্বংস হেব৷ 27কারণ, “ঈশ্বর সব িকছুই তঁার অধীনস্থ কের তঁার পােয়র
তলায় রাখেবন৷” যখন বলা হেচ্ছ েয, “সব িকছু” তঁার অধীনস্থ করা হেয়েছ, তখন এিট স্পষ্ট েয ঈশ্বর
িনেজেক বাদ িদেয় সব িকছু খ্রীেষ্টর অধীনস্থ কেরেছন৷ 28 সব িকছু খ্রীেষ্টর অধীনস্থ হেল পুত্র ঈশ্বেরর
অধীনস্থ হেবন৷ েযন ঈশ্বর, িযিন তঁােক সব িকছুর ওপর কতৃ্তর্ ত্ব করেত িদেয়েছন, িতিনই সেবর্সবর্া হন৷

29 িকন্তু যারা মৃত েলাকেদর উেদ্দেশয্ বািপ্তস্ম গ্রহণ কের তােদর িক হেব? মৃেতরা যিদ কখনও
পুনরুিত্থত না হয়, তাহেল তােদর জনয্ এই েলােকরা েকন বাপ্তাইজ হয়?

30আমরাই বা েকন প্রিত মুহূেতর্ িবপেদর সমু্মখীন হই? 31আিম প্রিতিদন মরিছ৷ খ্রীষ্ট যীশুেত েতামােদর
জনয্ আমার েয গবর্ আেছ তারই েদাহাই িদেয়আিম বলিছ, একথা সতয্৷ 32যিদ শুধু মানিবক স্তের ইিফেষর
েসই িহংস্র পশুেদর সেঙ্গ যুদ্ধ কের থািক তাহেলআমার িক লাভ হেয়েছ? িকছুই না৷ মৃতেদর যিদ পুনরুত্থান
েনই তেব, “এস েভাজন পান কির কারণ কাল েতা আমরা মরবই৷”✡

33 ভ্রান্ত হেয়া না, “অসত্ সঙ্গ সচ্চিরত্র নষ্ট কের৷” 34 েচতনায় িফের এস, পাপ কাজ বন্ধ কর, কারণ
েতামােদর মেধয্ িকছু েলাক আেছ যারা ঈশ্বর সম্বেন্ধ সমূ্পণর্ অজ্ঞ৷ েতামােদর লজ্জা েদবার জনয্ই আিম
একথা বলিছ৷

আমােদর িক রকম েদহ হেব
35 িকন্তু েকউ েকউ িজজ্ঞাসা করেব, “মৃেতরা িক কের পুনরুিত্থত হয়? তােদর িক রকম েদহই বা

হেব?” 36 িক িনেবর্ােধর মত প্রশ্ন! েতামরা েয বীজ েবােনা, তা না মরা পযর্ন্ত জীবন পায় না৷ 37 তুিম
যা েবােনা, েয “েদহ” উত্পন্ন হেব তুিম তা েবােনা না, তার বীজ মাত্র েবােনা, েস গেমর বা অনয্ িকছুর
েহাক্৷ 38তারপর ঈশ্বেরর ইচ্ছানুসাের িতিন তার জনয্ একটা েদহ েদন৷ প্রিতিট বীেজর জনয্ তােদর িনেজর
িনেজর েদহ েদন৷ 39 সকল প্রাণীর মাংস এক রকেমর নয়; িকন্তু মানুেষর এক রকেমর মাংস, পশুেদর
আর এক ধরেণর মাংস, পক্ষীেদর আবার অনয্ রকেমর মাংস৷ 40 েসই রকম স্বগীর্য় েদহগুিল েযমন
আেছ, েতমিন পাির্থব েদহগুিলও আেছ৷ স্বগীর্য় েদহগুিলর এক প্রকার ঔজ্জ্বলয্, আবার পাির্থব েদহগুিলর
✡ 15:32: উদৃ্ধিত িযশ. 22:13, 56:12
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অনয্রকম৷ 41 সূেযর্র এক প্রকােরর ঔজ্জ্বলয্, চঁােদর আর এক ধরেণর, আবার নক্ষত্রেদর অনয্ ধরেণর৷
একটা নক্ষত্র েথেক অনয্ নক্ষেত্রর ঔজ্জ্বলয্ িভন্ন৷

42 মৃতেদর পুনরুত্থানও েসই রকম৷ েয েদহ কবর েদওয়া হয় তা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, েয েদহ পুনরুিত্থত হয়
তা অক্ষয়৷ 43 েয েদহ মািটেত কবর েদওয়া হয়, তার েকান কদর থােক না, েয েদহ পুনরুিত্থত হয় তা
েগৗরবজনক৷ েয েদহ মািটেত কবরস্থ হয়, তা দুবর্ল, েয েদহ পুনরুিত্থত হয় তা শিক্তশালী৷ 44 েয েদহ
মািটেত কবরস্থ হয় তা ৈজিবক েদহ; আর েয েদহ পুনরুিত্থত হয় তা আিত্মক েদহ৷
যখন ৈজিবক েদহ আেছ, তখন আিত্মক েদহও আেছ৷ 45 শােস্ত্র এই কথাও বলেছ: “প্রথম মানুষ

(আদম) সজীব প্রাণী হল;”✡ আর েশষ আদম (খ্রীষ্ট) জীবনদায়ক আত্মা হেলন৷ 46 যা আিত্মক তা প্রথম
নয় বরং যা ৈজিবক তাই প্রথম; যা আিত্মক তা এর পের আেস৷ 47প্রথম মানুষ আদম এেলন পৃিথবীর ধূেলা
েথেক, িদ্বতীয় মানুষ (খ্রীষ্ট) এেলন স্বগর্ েথেক৷ 48 মৃিত্তকার মানুষিট েযমন িছল, পৃিথবীর অনয্ানয্ মানুষও
েতমন; আর স্বগীর্য় মানুষরা েসই স্বগীর্য় মানুষ খ্রীেষ্টর মত৷ 49আমরা েযমন মৃিত্তকার েসই মানুষেদর মেতা
গড়া, েতমন আবার আমরা েসই স্বগীর্য় মানুষ খ্রীেষ্টর মত হব৷

50আমার ভাই ও েবােনরা, েতামােদর বলিছ: আমােদর রক্ত মাংস ঈশ্বেরর রােজয্র অিধকারী হেত পাের
না৷ যা িকছু ক্ষয়শীল তা অক্ষয়তার অিধকারী হেত পাের না৷ 51 েশান, আিম েতামােদর এক িনগূঢ়তত্ত্ব বিল৷
আমরা সকেল মরব এমন নয়, িকন্তু আমােদর সকেলরই রূপান্তর ঘটেব৷ 52এক মুহূেতর্ র মেধয্ যখন েশষ
তূরী বাজেব তখন েচােখর পলেক তা ঘটেব৷ হঁয্া, তূরী বাজেব, তােত মৃেতরা সকেল অক্ষয় হেয় উঠেব,
আর আমরা সকেল রূপান্তিরত হব৷ 53 কারণ এই ক্ষয়শীল েদহেক অক্ষয়তার েপাশাক পরেত হেব; আর
এই পাির্থব নশ্বর েদহ অিবনশ্বরতায় ভুিষত হেব৷ 54এই ক্ষয়শীল েদহ যখন অক্ষয়তার েপাশাক পরেব আর
এই পাির্থব েদহ যখন অিবনশ্বরতায় ভূিষত হেব তখন শােস্ত্র েয কথা েলখা আেছ তা সতয্ হেব:

“মৃতুয্ জেয় কবিলত হল৷” িযশাইয় 25:8

55 “মৃতুয্ েতামার জয় েকাথায়?
মৃতুয্ েতামার হুল েকাথায়?” েহােশয় 13:14

56 মৃতুয্র হুল পাপ আর পােপর শিক্ত আেস িবিধ-বয্বস্থা েথেক৷ 57 িকন্তু ঈশ্বরেক ধনয্বাদ িদই৷ িতিনই
আমােদর প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর মাধয্েম আমােদর িবজয়ী কেরন৷

58 তাই আমার িপ্রয় ভাই ও েবােনরা, সুিস্থর ও সুদৃঢ় হও৷ প্রভুর কােজ িনেজেক সব সময় সমূ্পণর্ভােব
সঁেপ দাও, কারণ েতামরা জান, প্রভুর জনয্ েতামােদর পিরশ্রম িনষ্ফল হেব না৷

16
অনয্ িবশ্বাসীেদর জনয্ অথর্ সংগ্রহ

1 এখন ঈশ্বেরর েলাকেদর েদবার জনয্ অথর্ সংগ্রেহর িবষয় বলিছ: গালাতীয়ার মণ্ডলীেক আিম েযমন
বেলিছলাম েতামরাও েতমন করেব; 2 সপ্তােহর প্রথম িদন রিববার েতামরা েতামােদর উপাজর্ ন েথেক
সঙ্গিত অনুসাের যতটা সম্ভব বঁািচেয় েসই অথর্ গৃেহ িবেশষ েকান স্থােন আলাদা কের জমােব৷ তাহেল
আিম যখন আসব তখন অথর্ সংগ্রহ করার প্রেয়াজন হেব না৷ 3আিম যখন েপৗছঁব, তখন েতামরা যােদর
েযাগয্ বেল মেন করেব তােদর হাত িদেয় েসই অথর্ েজরুশােলেম পাঠােব৷ আমার েলখা িচিঠ পিরচয়পত্র
িহসােব তারা িনেয় যােব; 4আর আমার যাওয়া যিদ িঠক বেল মেন হয় তেব তারা আমার সেঙ্গই যােব৷

েপৗেলর পিরকল্পনা
✡ 15:45: উদৃ্ধিত আিদ 2:7
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5আিম মািকদিনয়া হেয় যাবার পিরকল্পনা করিছ৷ মািকদিনয়ার মধয্ িদেয় যাবার পেথ েতামােদর ওখােন
যাব৷ 6 সম্ভব হেল হয়েতা িকছুিদন েতামােদর ওখােন েথেক যাব৷ শীতকালটা হয়েতা েতামােদর ওখােনই
কাটাব৷ এরপর েতামােদর কাছ েথেক আিম েযখােন যাব, আমার েসখােন যাবার বয্বস্থায় েতামরা সাহাযয্
করেত পারেব৷ 7 এখন যাত্রাপেথ েতামােদর সেঙ্গ েদখা করেত চাই না৷ প্রভুর ইচ্ছা হেল েতামােদর সেঙ্গ
অেনকটা সময় কাটাবার ইচ্ছা আেছ৷ 8 পঞ্চাশত্তমীর িদন পযর্ন্ত আিম ইিফেষ থাকব৷ 9 কারণ এখােন েয
কােজ ফল পাওয়া যায় েসই রকম কােজর জনয্ একটা মস্ত বড় সুেযাগ আমার সামেন এেসেছ, যিদও
এখােন অেনেক িবেরািধতা করেছ৷

10 তীমিথয় েতামােদর কােছ েযেত পােরন, তঁােক আদর যত্ন কেরা৷ েদেখা েতামােদর সেঙ্গ িতিন েযন
িনভর্ েয় থাকেত পােরন৷ িতিনও আমার মেতা প্রভুর কাজ করেছন, েকউ েযন তঁােক তািচ্ছলয্ না কের৷
11 তঁােক েতামরা তঁার যাত্রা পেথ শািন্তেত এিগেয় িদও, েযন িতিন আমার কােছ আসেত পােরন৷ ভাইেদর
সেঙ্গ িনেয় িতিন আমার কােছ আসেবন এই প্রতয্াশায় আিছ৷

12এখন আিম েতামােদর ভাই আপেল্লার িবষেয় বিল: আিম তঁােক অেনক ভােব উৎসািহত কেরিছ েযন
িতিন অনয্ানয্ ভাইেদর সেঙ্গ েতামােদর কােছ যান৷ িকন্তু এটা পিরষ্কার েয েতামােদর কােছ যাবার ইচ্ছা
তঁার এখন েনই৷ িতিন সুেযাগ েপেলই েতামােদর কােছ যােবন৷

েপৗেলর িচিঠর েশষ কথা
13 েতামরা সতকর্ েথেকা, িবশ্বােস িস্থর েথেকা, সাহস েযাগাও, বলবান হও৷ 14 েতামরা যা িকছু কর তা

ভালবাসার সেঙ্গ কর৷
15 আমার ভাইরা, আিম েতামােদর কােছ একটা অনুেরাধ করিছ, েতামরা িস্তফান ও তঁার পিরবােরর

িবষেয় জান৷ আখায়ােত (গ্রীেস) তঁারাই প্রথম খ্রীষ্টানুসারী হন৷ এখন তঁারা খ্রীষ্টানুসারীেদর েসবায় িনেজেদর
িনেয়াগ কেরেছন৷ ভাইরা, েতামােদর কােছ আমার অনুেরাধ, 16 েতামরা এইরকম েলাকেদর, যারা প্রভুর
েসবায় িনযুক্ত আেছন, তঁােদর েনতৃত্ব েমেন নাও৷

17আিম খুব খুশী কারণ িস্তফান, ফতুর্ নাত আর আখায়া এখােন এেস েতামােদর না থাকার অভাব পূণর্
কের িদেয়েছন৷ 18 তঁারা েতামােদর মেতা আমার আত্মােক তৃপ্ত কেরেছন৷ তাই েতামরা এরূপ েলাকেদর
িচনেত ভুল কেরা না৷

19 এিশয়ার সমস্ত মণ্ডলী েতামােদর শুেভচ্ছা জানােচ্ছ৷ আিক্কলা ও িপ্রষ্কা আর তঁােদর বািড়েত যারা
উপাসনার জনয্ সমেবত হন তঁারা সকেল েতামােদর শুেভচ্ছা জানােচ্ছন৷ 20 েতামরা পরস্পর এেক
অপরেক পিবত্র চুম্বেন শুেভচ্ছা জািনও৷

21আিম েপৗল, আিম িনেজর হােত এই শুেভচ্ছা বাণী িলেখ পাঠালাম৷
22 প্রভুেক েয ভালবােস না তার ওপর অিভশাপ েনেম আসুক৷
আমােদর প্রভু আসুন৷
23 প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর অনুগ্রহ েতামােদর সেঙ্গ থাকুক৷
24 খ্রীষ্ট যীশুেত েতামােদর সকেলর জনয্ আমার ভালবাসা রইল৷
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কিরন্থীয়েদর
প্রিত িদ্বতীয় পত্র

1আিম েপৗল, ঈশ্বেরর ইচ্ছায় খ্রীষ্ট যীশুর একজন েপ্রিরত হেয়িছ৷
আিম এবং আমােদর িবশ্বাসী ভাই তীমিথয়, কিরন্থ শহেরর ঈশ্বেরর খ্রীষ্ট মণ্ডলী ও সমগ্র আখায়া প্রেদেশ

ঈশ্বেরর সব েলাকেদর উেদ্দেশয্ এই িচিঠ িলখিছ:
2আমােদর িপতা ঈশ্বর ও প্রভু যীশু খ্রীষ্ট েতামােদর সকলেক অনুগ্রহ ও শািন্ত দান করুন৷

েপৗেলর ঈশ্বরেক ধনয্বাদজ্ঞাপন
3 ধনয্ আমােদর ঈশ্বর ও প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর িপতা৷ িতিন করুণাময় িপতা ও সকল সান্ত্বনার ঈশ্বর৷ 4 িতিন

আমােদর সমস্ত দুঃখ কেষ্টর মেধয্ সান্ত্বনা েদন, েযন অপের যখন দুঃখ কেষ্টর মেধয্ পেড় তখন ঈশ্বেরর
কাছ েথেক আমরা েয সান্ত্বনা লাভ কেরিছ তােদর েসই সান্ত্বনা িদেত পাির৷ 5 কারণ আমরা যতই খ্রীেষ্টর
দুঃখ কেষ্টর সহভাগী হব, ততই তঁার মধয্ িদেয় সান্ত্বনাও পাব৷ 6আমরা যিদ কষ্ট পাই তেব তা েতামােদর
সান্ত্বনার ও পিরত্রােণর জনয্; আর যিদ সান্ত্বনা পাই তেব তা েতামােদর সান্ত্বনার উেদ্দেশয্ই পাই৷ এই
সান্ত্বনা আমােদর মত েতামােদরও একই দুঃখ সহয্ করার শিক্ত ও ৈধযর্য্ েযাগায়৷ 7 েতামােদর িবষেয়
আমরা সুিনিশ্চত, কারণ আমরা জািন েতামরা েযমন আমােদর দুঃখ কেষ্টর সহভাগী, েসই রকম আমােদর
সান্ত্বনার সহভাগী৷

8ভাই ও েবােনরা, এিশয়ােত থাকার সময়আমােদর েয কষ্ট হেয়িছল তা েতামােদর জানােত চাইিছ৷ েসই
দুঃখ কেষ্টর চাপ আমােদর সেহয্র অিতিরক্ত হেয় উেঠিছল৷ আমরা বঁাচার সব আশা েছেড় িদেয়িছলাম৷
9আমরা িনেজেদর অন্তের অনুভব কেরিছলাম েয আমােদর মৃতুয্ অিনবায়র্; িকন্তু এটা এইজনয্ ঘেটিছল
যােত আমরা িনেজেদর ওপর িনভর্ র না কের, ঈশ্বর িযিন মৃতেক জীিবত কের েতােলন তঁার ওপর
সমূ্পণর্রূেপ িনভর্ র কির৷ 10 িতিনই আমােদর এত ভয়ঙ্কর মৃতুয্ েথেক উদ্ধার করেলন৷ আমরা তঁার ওপর
প্রতয্াশা রািখ েয িতিন ভিবষয্েতও আমােদর উদ্ধার করেবন; 11 েতামরা প্রাথর্না কের আমােদর সাহাযয্
করেত পার৷ তাহেল অেনেকর প্রাথর্নার উত্তের ঈশ্বর আমােদর েয আশীবর্াদ করেবন, তার দরুন আমােদর
জনয্ অেনেকই ধনয্বাদ েদেব৷

েপৗেলর মত বদল
12 একিট িবষেয় আমরা গির্বত এবং আমােদর িবেবকও এই সাক্ষী িদেচ্ছ েয আমরা ঈশ্বেরর েদওয়া

আন্তিরকতা ও সরলতায় জগেতর মানুেষর প্রিত, িবেশষ কের েতামােদর প্রিত আচরণ কের এেসিছ৷
সংসােরর জ্ঞান বুিদ্ধ বয্বহার কের নয়, ঈশ্বেরর অনুগ্রেহ আমরা তা কেরিছ৷ 13 হঁয্া, েতামরা যা পড়েত
বা বুঝেত পারেব না এমন েকান িকছু আিম েতামােদর িলখিছ না৷ আশা কির েতামরা সমূ্পণর্ভােব বুঝেত
পারেব৷ 14 েযমন েতামরা আমােদর সম্বেন্ধ িকছুটা বুেঝছ৷ আমােদর প্রভু যীশুর পুনরািবভর্ ােবর িদেন
েতামরা েযমন আমােদর গেবর্র িবষয় হেব, েতমিন আমরাও েতামােদর গেবর্র িবষয় হব৷

15 আমার মেন এই িবষেয় এতটা আত্মিবশ্বাস িছল েয আিম প্রথেমই েতামােদর কােছ যাব বেল িঠক
কেরিছলাম, যােত েতামরা িদ্বতীয়বার উপকৃত হও৷ 16আিম িঠক কেরিছলাম মািকদিনয়ায় যাওয়ার পেথ
েতামােদর ওখােন যাব; আবার মািকদিনয়া েথেক েফরার পেথও েতামােদর কােছই যাব৷ তাহেল েতামরা
সকেল প্রেয়াজনীয় সব িজিনস সেমতআমার িযহূিদয়ায় যাওয়ার সব বয্বস্থা কের েদেব৷ 17এই পিরকল্পনা
করার সময় িক আিম মনিস্থর কির িন? আিম িক জগেতর েসই েলাকেদর মত যঁারা একই সেঙ্গ “হঁয্া-হঁয্া,”
আবার “না-না” বেল, েতমিন কের িক আিম িকছু িঠক কির?

18ঈশ্বর িবশ্বস্ত, একথা েযমন সিতয্ েতমিন এটাও সিতয্ েয েতামােদর কােছ আমােদর কথা একই সেঙ্গ
“হঁয্া” এবং “না” দুই হয় না৷ 19ঈশ্বেরর পুত্র, যীশু খ্রীেষ্টর কথা আিম, তীমিথয় এবং শীল েতামােদর কােছ
প্রচার কেরিছলাম, েসই যীশু একই সমেয় “হঁয্া” এবং “না” নন৷ িতিন সব সমেয়ই “হঁয্া”৷ 20 ঈশ্বেরর
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সমস্ত প্রিতশ্রুিত তঁার মধয্ িদেয় “হঁয্া” হেয় ওেঠ৷ েসইজনয্ ঈশ্বেরর েগৗরব করেত আমরা খ্রীেষ্টর মধয্
িদেয় “আেমন” বিল৷ 21 ঈশ্বরই একজন, িযিন েতামােদর ও আমােদর খ্রীেষ্টর সেঙ্গ যুক্ত কের সুদৃঢ় কের
েতােলন৷ 22আমরা েয তঁার িনজস্ব এই কথা িনিশ্চতভােব বুঝেত িতিন আমােদর ওপর তঁার ছাপ িদেয়েছন;
এবং তঁার সব প্রিতশ্রুিতর জািমন িহসােব পিবত্র আত্মােক আমােদর অন্তের িদেয়েছন৷

23 িকন্তু আিম ঈশ্বরেক সাক্ষী েরেখ বলিছ, েতামােদর শািস্ত েথেক েরহাই েদবার জনয্ই আিম এখন
পযর্ন্ত কিরেন্থ িফের যাই িন৷ 24 েতামােদর িবশ্বােসর িবষেয় আমরা যা বেল েদব তাই-ই েতামােদর েমেন
চলেত হেব, এমনটা আমরা চাই না, বরং েতামরা েযন আনন্দ পাও তাই েতামােদর সহকমীর্ হেয় কাজ
করেত চাই, কারণ েতামরা িবশ্বােস দৃঢ়ভােব দঁািড়েয় আছ৷

2
1তাই আিম িস্থর কেরিছলাম েয আবার েতামােদর দুঃখ েদওয়ার জনয্ েতামােদর কােছ যাব না৷ 2কারণ

েতামােদর যিদ আিম দুঃখ িদই তেব আমােক সুখী করেব েক? একমাত্র েতামরাই যঁারা আমার কােছ দুঃখ
েপেয়ছ৷ 3 এইজনয্ েসই সব কথা িলেখিছলাম, যােত যখন আিম আসব তখন যােদর কাছ েথেক আমার
আনন্দ পাওয়া উিচত, তােদর কাছ েথেকআমায় েযন দুঃখ েপেত না হয়৷ কারণ েতামােদর সকেলর িবষেয়
আমার দৃঢ় িবশ্বাস এই েয আমার আনেন্দ েতামােদর সকেলরই আনন্দ৷ 4 অেনক কষ্ট, মেনা েবদনা ও
েচােখর জেলর মেধয্ িদেয় েসই িচিঠ েতামােদর িলেখিছলাম৷ আিম েতামােদর বয্থা িদেত চাই িন, িকন্তু
েবাঝােত েচেয়িছলাম েয আিম েতামােদর কেতা ভালবািস৷

েয অনয্ায় কের তােক ক্ষমা কর
5 িকন্তু েকউ যিদ বয্থা িদেয় থােক তেব েস েয শুধু আমােক বয্থা িদেয়েছ তা নয়, েবশী বািড়েয় না

বেল এটুকু বলিছ েয, েতামােদর সকলেকই েস িকছু পিরমাণ বয্াথা িদেয়েছ৷ 6 েতামােদর মেধয্ েবশীর
ভাগ েলাক িমেল এই ধরেণর েলাকেক েয শািস্ত িদেয়ছ েসটাই তার পেক্ষ যেথষ্ট৷ 7 িকন্তু এখন েতামােদর
বরং তােক ক্ষমা করা ও সান্ত্বনা েদওয়া উিচত৷ তা না হেল েস হয়েতা অতয্িধক মেনােবদনায় হতাশ হেয়
পড়েব৷ 8 আিম েতামােদর অনুেরাধ করিছ, েতামরা েয তােক এখনও ভালবাস এটা তােক বুঝেত দাও৷
9 েতামরা সমস্ত িবষেয় আমার বাধয্ হও িকনা তা পরীক্ষা কের েদখেত আিম েতামােদর কােছ েসই িচিঠটা
িলেখিছলাম৷ 10 যিদ েতামরা কাউেক ক্ষমা কর, আিমও তােক ক্ষমা কির৷ যিদ ক্ষমা করার মত িকছু েথেকই
থােক তেব আিম যা ক্ষমা কেরিছ তা খ্রীেষ্টর সামেন েতামােদর ভােলার জেনয্ই কেরিছ৷ 11 েযন আমরা
শয়তােনর চতুরতার দ্বারা প্রতািরত না হই, কারণ আমরা তার ষড়যন্ত্র সম্বেন্ধ অজ্ঞ নই৷

খ্রীষ্টর মধয্ িদেয় জয়লাভ
12আিম যখন েত্রায়ােত খ্রীষ্ট সম্বেন্ধ সুসমাচার প্রচার করেত এেসিছলাম, তখন েদখলাম প্রভু কােজর

জনয্ নতুন দরজা খুেল িদেয়েছন৷ 13 িকন্তু আিম খুব উেদ্বেগ িছলাম, কারণ েসখােন আিম আমার ভাই
তীতেক পাই িন; তাই আিম তােদর িবদায় জািনেয়িছলাম এবং মািকদিনয়ার উেদ্দেশয্ রওনা হেয়িছলাম৷

14 িকন্তু ঈশ্বর ধনয্, কারণ িতিন খ্রীেষ্টর মধয্ িদেয় সবর্দাই আমােদর জয়লােভর পথ েদখান এবং
আমােদর মধয্ িদেয় সবর্ত্র তঁার সম্বেন্ধ জ্ঞান েসৗরেভর মত ছিড়েয় েদন৷ 15 যারা উদ্ধার পােচ্ছ এবং যারা
িবনাশ হেচ্ছ তােদর সামেন আমরা ঈশ্বেরর উেদ্দেশয্ খ্রীেষ্টর সুগন্ধযুক্ত ধূপ৷ 16 যারা হািরেয় যােচ্ছ তােদর
কােছ আমরা মৃতুয্মূলক মৃতুয্জনক গন্ধ; িকন্তু যঁারা পিরত্রাণ পােচ্ছ তােদর কােছ আমরা জীবনমূলক
জীবনদায়ক গন্ধ; সুতরাং েক এইরকম কাজ করার উপযুক্ত? 17 অেনেক েযমন কের েসরকম আমরা
ঈশ্বেরর বাকয্ িনেয় লাভ করার জনয্ েফিরওয়ালার মত েফির কের েবড়াই না বরং খ্রীেষ্টেত আমরা
আন্তিরকতার সেঙ্গ ঈশ্বর হেত আগত েলাক িহসােব ঈশ্বেরর সামেন কথা বিল৷

3
ঈশ্বেরর েসবকেদর নতুন চুিক্ত

1 আমরা এসব বেল িক আবার িনেজেদর িবষেয় প্রশংসা করেত শুরু কেরিছ? অথবা েকান েকান
েলাক েযমন কের থােক েতমিন েতামােদর কােছ আমােদরও িক েকান পিরচয় পত্র িনেয় েযেত হেব,
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বা েতামােদর সুপািরেশর িক আমােদর েকান প্রেয়াজন আেছ? 2 েতামরাই আমােদর পিরচয় পত্র, যা
আমােদর হৃদেয় েলখা আেছ, যা সমস্ত মানুষ জানেত ও পড়েত পাের৷ 3 েতামরা েয খ্রীেষ্টর েলখা পত্র
এবং আমরাই তা েপৗেঁছ িদেয়িছ তা েতা েদখেতই পাওয়া যােচ্ছ৷ তা কািল িদেয় েলখা নয়, িকন্তু জীবন্ত
ঈশ্বেরর আত্মা িদেয় েলখা; পাথেরর ফলেক েলখা নয়, মানুেষর হৃদেয়র ফলেকর ওপেরই েলখা৷

4 খ্রীেষ্টর মাধয্েম ঈশ্বেরর ওপর আমােদর এই রকম দৃঢ় িবশ্বাস হেয়েছ৷ 5 িকন্তু তার অথর্ এই নয় েয
আমরা িনেজরা িনেজেদর েযাগয্তায় একাজ করেত পাির, তা করার শিক্ত ঈশ্বরই িদেয় থােকন৷ 6 িতিনই
আমােদর নতুন চুিক্তর েসবক কেরেছন৷ এই নতুন চুিক্ত েকান িলিখত িবিধ-বয্বস্থা নয় িকন্তু আিত্মক
বয্বস্থা, কারণ িলিখত েয িবিধ-বয্বস্থা তা মৃতুয্ িনেয় আেস িকন্তু আত্মা জীবন দান কের৷

নতুন চুিক্ত মহামিহমা আেন
7 যিদ পাথেরর ফলেকর* ওপর েলখা বয্বস্থা, যার পিরণিত মৃতুয্, তা েদবার সময় এমন ঔজ্জ্বেলয্র

সােথ এেসিছল েয ইস্রােয়েলর েলােকরা ঔজ্জ্বেলয্র জনয্ েমািশর মুেখর িদেক েসাজা তাকােত পারিছল
না, যিদও েসই উজ্জ্বলতা ম্লান হেয় যািচ্ছল, 8 তেব আত্মার কাজ িক অেনক েবশী মিহমামিণ্ডত হেব না?
9 েয িবিধ-বয্বস্থায় মানুষ েদাষী প্রিতপন্ন হিচ্ছল তা যিদ মিহমামিণ্ডত হেয় থােক, তেব েয িবিধ-বয্বস্থা
মানুষেক ঈশ্বেরর কােছ ধাির্মক প্রিতপন্ন কের তার মিহমা আরও কত না েবশী হেব৷ 10 বাস্তিবক, তুলনায়
নতুন িবিধ-বয্বস্থার মিহমার উজ্জ্বলতার কােছ পুরােনা িবিধ-বয্বস্থার মিহমা ম্লান হেয় যায়৷ 11 েয িবিধ-
বয্বস্থা অল্প িদেনর মেধয্ েলাপ েপেয় েগল তার মিহমা যিদ এত উজ্জ্বল হেয় থােক, তেব েয িবিধ-বয্বস্থা
িচরস্থায়ী তার মিহমা আরও কত না েবশী উজ্জ্বল হেব!

12 অতএব আমােদর এই ধরেণর প্রতয্াশা থাকােত আমরা খুব িনভীর্ক হেত পাির৷ 13 আমরা েমািশর
মত নই৷ েমািশ েতা িনেজর মুখ েঢেক রাখেতন যােত ইস্রােয়লীয়রা েসই উজ্জ্বলতা েদখেত না পায়, কারণ
েসই মিহমা কমেত কমেত িমিলেয় যািচ্ছল৷ 14 তােদর মন কেঠার হেয় িগেয়িছল, কারণ যখন শাস্ত্র পড়া
হয় তখন মেন হয় আজও তােদর েসই আবরণ রেয়ই েগেছ৷ েসই আবরণ এখনও সের িন, একমাত্র
খ্রীেষ্টর মাধয্েমই েসই আবরণ সিরেয় েদওয়া সম্ভব৷ 15 হঁয্া, আজও েমািশর িবিধ-বয্বস্থার পুস্তক পড়ার
সময় তােদর হৃদেয়র ওপের আবরণ থােক৷ 16 িকন্তু যখনই েকউ প্রভুর িদেক েফের তখন েসই আবরণ
সের যায়৷ 17 এই প্রভু হেলন আত্মা, আর প্রভুর আত্মা েযখােন েসখােনই স্বাধীনতা৷ 18 তাই, যখন আমরা
অনাদৃত মুেখ আয়নায় েদখা ছিবর মত কের প্রভুর মিহমা েদখেত থািক, তখন তা েদখেত েদখেত আমরা
সকেলই তঁার েসই (মিহমাময়) রূেপ রূপান্তিরত হেত থািক৷ েসই রূপান্তরআমােদর মিহমা েথেক উজ্জ্বলতর
মিহমার মেধয্ িনেয় যায়৷ এই মিহমা আমরা প্রভু, িযিন আজ্ঞা কেরন তঁার কাছ েথেক লাভ কির৷

4
মািটর পােত্র আিত্মক সম্পদ

1 ঈশ্বেরর দয়ায় আমরা এই কােজর ভার েপেয়িছ, তাই আমরা কখনও িনরাশ হই না; 2 বরং আমরা
লজ্জাজনক েগাপন কাজ এেকবােরই কির না৷ আমরা েকান চাতুরী কির না, ঈশ্বেরর িশক্ষােক িবকৃত
কির না; বরং যা সতয্ তা স্পষ্টভােব বেল ঈশ্বেরর সামেন ও প্রিতিট মানুেষর িবেবেকর কােছ আমােদর
সততা প্রকাশ কির৷ 3 িকন্তু আমরা েয সুসমাচার প্রচার কির তা যিদ ঢাকা থােক, তেব যারা ধ্বংেসর পেথ
চেলেছ তােদর কােছই ঢাকা েথেক যায়৷ 4এই যুেগর েদবতা অিবশ্বাসীেদর মন অন্ধ কেরেছ, যােত ঈশ্বেরর
প্রিতমূির্ত্ত েয খ্রীষ্ট, তঁার মিহমার সুসমাচােরর আেলা তারা েদখেত না পায়৷ 5আমরা িনেজেদর কথা প্রচার
কির না, বরং যীশু খ্রীষ্টেক প্রভু বেল প্রচার করিছ এবং আমরা যীশুর অনুসারী বেলই িনেজেদর যীশুর
েসবক বেল েদিখেয় থািক৷ 6 কারণ ঈশ্বর বেলিছেলন, “অন্ধকােরর মেধয্ েথেক আেলার উদয় হেব!”
েসই িতিনই আমােদর অন্তের ঈশ্বেরর জ্ঞােনর আেলার মিহমা প্রজ্জ্বিলত কেরিছেলন, েয আেলা খ্রীেষ্টর
মুখমণ্ডেলই প্রকািশত রেয়েছ৷

* 3:7: পাথেরর ফলক ঈশ্বর েমািশেক েয িবিধ-বয্বস্থা িদেয়িছেলন, তা পাথেরর ফলেকর উপর েলখা হেয়িছল৷ যাত্রা 24:12, 25:16
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7 িকন্তু এই সম্পদআমরা মািটর পােত্র অথর্াৎ এই মরণশীল েদেহ ধারণ করিছ, যােত বুঝেত পারা যায় েয
এই মহাপরাক্রম ঈশ্বেরর কাছ েথেকই এেসেছ, আমােদর িনেজেদর কাছ েথেকআেস িন৷ 8আমরা সবিদক
িদেয়ই নানা কষ্টদায়ক চােপর মেধয্ রেয়িছ, িকন্তু েভেঙ্গ পিড় িন৷আমরা জািন না িক করব, অথচ হাল েছেড়
িদই না৷ 9আমরা অতয্াচািরত হেলও ঈশ্বর কখনওআমােদর েছেড় েদন না৷ আমােদর েমের ধরাশায়ী কের
িদেলও আমরা ধ্বংস হিচ্ছ না৷ 10 আমরা সবসময় যীশুর মেতাই এই েদেহ মৃতুয্র মুেখামুিখ হিচ্ছ, যােত
যীশুর জীবনও আমােদর মতর্ য্ েদেহ প্রকাশ পায়৷ 11 আমরা যারা েবঁেচ আিছ আমােদর সবসময় যীশুর
জনয্ মৃতুয্র হােত তুেল েদওয়া হেচ্ছ, েযন আমােদর মতর্ য্ েদেহ যীশুর জীবনও প্রকাশ পায়৷ 12 এইভােব
আমােদর মেধয্ মৃতুয্ এবং েতামােদর মেধয্ জীবন কাজ কের চেলেছ৷

13 িকন্তু েসই িবশ্বােসর একই আত্মা আমােদর মেধয্ আেছ৷ শােস্ত্র েযমন েলখা আেছ, “আিম িবশ্বাস
কেরিছ বেলই কথা বেলিছ৷”✡ েতমিন আমরা িবশ্বাস কেরিছ বেলই কথা বলিছ৷ 14 কারণ আমরা জািন,
ঈশ্বর প্রভু, িযিন যীশুেক পুনরুিত্থত কেরেছন, িতিন যীশুর সেঙ্গ আমােদরও জীিবত কের তুলেবন এবং
েতামােদর সেঙ্গ আমােদর (খ্রীেষ্টর কােছ) উপিস্থত করেবন৷ 15 সব িকছুই েতামােদর জনয্ ঘেটেছ৷ এর
ফেল অেনেক ঈশ্বেরর অনুগ্রহ পােব যােত অেনেক ঈশ্বরেক ধনয্বাদ েদয় যােত িতিন েগৗরবািন্বত হন৷

িবশ্বােস জীবন কাটােনা
16এইজনয্ আমরা হতাশ হই না, কারণ যিদও আমােদর এই েদহ িবনাশপ্রাপ্ত হেত থাকেছ তবু আমােদর

অন্তরাত্মা িদেন িদেন নতুন হেয় উঠেছ৷ 17 বস্তুত আমােদর এই দুঃখ কষ্ট সামিযক মাত্র৷ সামিযক এই
কষ্টেভাগ আমােদর জীবেন িনেয় আসেব েশ্রষ্ঠ শাশ্বত মিহমা যা আমােদর দুঃখ কেষ্টর সেঙ্গ তুলনার েযাগয্
নয়৷ 18তাই যা েদখা যায় তার িদেক লক্ষয্ না কের বরং যা যা দৃেশয্র অতীত তার ওপরই আমরা দৃষ্টি িনবদ্ধ
কির৷ যা যা দৃশয্মান তা েতা অল্পকালস্থায়ী: িকন্তু যা যা দৃশয্াতীত তা িচরস্থায়ী৷

5
1আমরা জািন পৃিথবীেত আমরা তঁাবুর মত েয বািড়েত বাস কির তা যিদ নষ্ট হেয় যায় তেব আমােদর

একিট ঈশ্বরদত্ত বািড় আেছ, েয বািড় মানুেষর ৈতরী নয়, স্বেগর্ েস বািড় িচরকাল ধেরই আেছ৷ 2 বাস্তিবক
আমরা এই তঁাবুেত থাকেত থাকেত কাতরভােব আতর্ নাদ করিছ৷ আমরা মেনপ্রােণ কামনা করিছ েয
আমােদর স্বগীর্য় আবাস িদেয় আমােদর েঢেক েদওয়া েহাক্৷ 3কারণ আমরা িবশ্বাস কির েয এই েপাশাক
পরবার পর েদখা যােব েয আমরা উলঙ্গ নই৷ 4 বাস্তেব আমরা এই েদেহর মেধয্ েথেক ভারাক্রান্ত হওয়ােত
আতর্ নাদ করিছ৷ আমােদর বতর্ মান (েদহরূপ) েপাশাকিট তয্াগ করার ইচ্ছা আমােদর েনই; বরং আমরা চাই
েয নতুন (স্বগীর্য় েদহরূপ) েপাশাকিট পুরাতেনর ওপর পির যােত নশ্বর জীবন আবৃত হেয় যায়৷ 5 আর
এর জনয্ ঈশ্বর আমােদর প্রস্তুত কেরেছন৷ এইজনয্ িতিন পিবত্র আত্মােক আমােদর কােছ জািমনস্বরূপ
পািঠেয়েছন৷

6আমােদর মেন সবর্দা ভরসা আেছ; আমরা জািন যতিদন এই েদেহর ঘের বাস করব ততিদন আমরা
প্রভুর কাছ েথেক দূের থাকব৷ 7আমরা িবশ্বােসর দ্বারা চিল, বাইেরর দৃেশয্র দ্বারা নয়৷ 8তাই আিম বিল েয
আমােদর িনিশ্চত ভরসা আেছ এবং বাস্তিবক আমরা এই েদহ তয্াগ কের, আমােদর প্রকৃত আবাস প্রভুর
কােছ থাকাই ভাল মেন কির৷ 9আমােদর লক্ষয্ এই েয আমরা এই েদেহর ঘের বাস কির বা না কির, আমরা
েযন ঈশ্বরেক সন্তুষ্ট কের চিল৷ 10 কারণ আমােদর সকলেক খ্রীেষ্টর িবচারাসেনর সামেন দঁাড়ােত হেব;
আর এই নশ্বর েদেহ বাস করার সময় আমরা ভাল বা মন্দ যা িকছু কেরিছ তার উপযুক্ত প্রিতদান আমােদর
প্রেতয্কেক েদওয়া হেব৷

ঈশ্বেরর সেঙ্গ সম্পকর্ স্থাপন
11 তাই প্রভুর ভয় িক, তা জানােত েপের আমরা প্রেতয্ক মানুষেক েবাঝািচ্ছ েযন তারা আমােদর কথায়

িবশ্বাস কের৷ ঈশ্বর আমােদর অন্তেরর কথা সুস্পষ্টভােব জােনন; আরআিম আশাকির েতামরাও আমােদর
অন্তেরর কথা জান৷ 12আমরা আবার েতামােদর কােছ িনেজেদর েযাগয্ পাত্র বেল প্রমাণ িদেত চাইিছ না,
িকন্তু আমােদর জনয্ গবর্ করার সুেযাগ েতামােদর িদিচ্ছ; উেদ্দশয্ এই যারা েকান বয্িক্তর হৃদেয়র কথা
✡ 4:13: উদৃ্ধিত গীত 116:10
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িবেবচনা না কের দৃশয্মান িবষয়গুিল িনেয় গবর্ কের, এইসব েলাকেদর েযন েতামরা উিচত জবাব িদেত
পার৷ 13 যিদ আমরা হতবুিদ্ধ হেয় থািক তেব তা ঈশ্বেরর জনয্ এবং যিদ আমােদর িবচার বুিদ্ধ িঠক থােক
তেব তা েতামােদর জনয্৷ 14 খ্রীেষ্টর ভালবাসা আমােদর িনয়িন্ত্রত কের, কারণ আমরা িনিশ্চতভােব বুেঝিছ
িতিন (খ্রীষ্ট) সকেলর জনয্ মৃতুয্বরণ করেলন, তােত সকেলরই মৃতুয্ হল৷ 15 খ্রীষ্ট সকেলর জনয্ মৃতুয্বরণ
করেলন৷ তাই যঁারা জীবন েপল, তারা আর িনেজেদর উেদ্দেশয্ নয়, বরং িযিন তােদর জনয্ মৃতুয্বরণ
কেরিছেলন ও পুনরুিত্থত হেয়েছন, তঁারই উেদ্দেশয্ েযন জীবনযাপন কের৷

16তাই এখন েথেক আমরা আর কাউেকই জাগিতক দৃষ্টিভঙ্গী িদেয় িবচার কির না৷ যিদও আেগ খ্রীষ্টেক
আমরা জাগিতক দৃষ্টিভঙ্গী িদেয়ই িবচার কেরিছ তবু এখন আর তা কির না৷ 17 সুতরাং েকউ যিদ খ্রীেষ্টর
সেঙ্গ িমিলত হয়, তেব েস এক নতুন সৃষ্টি হেয় ওেঠ, তার জীবেনর পুরােনা িবষয়গুিল অতীত হেয় যায়;
েদখ, তার সবই এখন নতুন হেয় উেঠেছ৷ 18 সমস্ত িকছুই ঈশ্বর েথেক এেসেছ, িযিন খ্রীেষ্টর মাধয্েম
িনেজর সােথ আমােদর পুনর্িমিলত কেরেছন এবং অনয্েদর তঁার সেঙ্গ আবার িমলন কিরেয় েদওয়ার কাজ
আমােদর িদেয়েছন৷ 19 েযমন বলা হেয় থােক: ঈশ্বর খ্রীেষ্টর মাধয্েম জগতেক পুনরায় তঁার িনেজর সেঙ্গ
িমিলত করার কাজ করিছেলন৷ িতিন খ্রীেষ্ট মানুেষর সকল পাপেক পাপ বেল গনয্ না কের িমলেনর
বাতর্ া জানাবার ভার আমােদর িদেয়েছন৷ 20 খ্রীেষ্টর হেয়ই আমরা কথা বেলিছ৷ খ্রীেষ্টর হেয় কথা বলেত
আমােদর পাঠােনা হেয়েছ, এইভােব আমােদর মাধয্েম ঈশ্বর েলাকেদর ডাকেছন৷ আমরা খ্রীেষ্টর হেয়
েতামােদর অনুেরাধ করিছ, েতামরা ঈশ্বেরর সােথ িমিলত হও৷ 21 খ্রীষ্ট েকান পাপ কেরন িন; িকন্তু ঈশ্বর
খ্রীেষ্টর ওপর আমােদর পােপর সব েদাষ চািপেয় িদেয়েছন, েযন খ্রীেষ্টর মেধয্ ঈশ্বেরর সেঙ্গ আমােদর
সুসম্পকর্ স্থািপত হয়৷

6
1 ঈশ্বেরর সহকমীর্ িহসােব আমরা েতামােদর অনুেরাধ করিছ, েতামরা ঈশ্বেরর েয অনুগ্রহ লাভ কেরছ

তা িনষ্ফল হেত িদও না৷ 2কারণ ঈশ্বর বেলন,

“আিম উপযুক্ত সমেয় েতামােদর প্রাথর্না শুনলাম
এবং পিরত্রােণর িদেন আিম েতামােদর সাহাযয্ করলাম৷” িযশাইয় 49:8

আিম যা বলিছ েশান, এখনই েসই “উপযুক্ত সময়৷” আজই “পিরত্রােণর িদন৷”
3আমরা েচষ্টা কির েযনআমােদর েকান কােজর দ্বারা েকউ িবিঘ্নত না হয়৷ েযনআমােদর কােজর েকান

রকম িনন্দা েকউ করেত না পাের৷ 4আমরা সব িবষেয় িনেজেদর ঈশ্বেরর েসবক বেল প্রমাণ কির৷ আমরা
ৈধেযর্য্র সেঙ্গ দুঃখেভাগ কের সবসময় কষ্ট ও িনযর্াতন সহয্ কেরিছ৷ 5 আমােদর মারেধার করা হেয়েছ,
কারাগাের েদওয়া হেয়েছ, মারমুখী জনতার সামেন আমােদর দঁাড়ােত হেয়েছ৷ কাজ করেত করেত অবসন্ন
হেয়িছ, কত রাত না ঘুিমেয় কািটেয়িছ, এমনিক অনাহােরও কতিদন েকেটেছ৷ 6-7 এসব সেত্ত্বও আমরা
আমােদর জীবেনর পিবত্রতা, জ্ঞান, ৈধযর্য্, েস্নহ, মমতা, পিবত্র আত্মা, প্রকৃত ভালবাসা ও সেতয্র প্রচার
দ্বারা এবং ঈশ্বেরর পরাক্রেমর দ্বারা, িক আক্রমেণ িক আত্মরক্ষায় উভয় েক্ষেত্রই সদাচােরর অস্ত্র বয্বহার
কের প্রমাণ িদেয়িছ েয আমরা ঈশ্বেরর েসবক৷

8আমরা সম্মািনত হেয়িছ, আবার অসম্মািনতও হেয়িছ৷ আমরা অপমািনত হেয়িছ, আবার প্রশংিসতও
হেয়িছ৷ আমােদর িমথয্াবাদী িহেসেব ধরা হেয়েছ যিদও আমরা সতয্ বিল৷ 9 িকছু েলাক আমােদর েপ্রিরত
বেল স্বীকার কের না, িকন্তু তবুও আমরা স্বীকৃত৷ মেন হিচ্ছল আমরা মৃতুয্র মুেখামুিখ হেয়িছ, িকন্তু েদখ
আমরা মিরিন৷ আমােদর শািস্ত েদওয়া হেচ্ছ, িকন্তু েমের েফলা হেচ্ছ না৷ 10 একিদেক মেন হয় আমরা
দুঃখ পািচ্ছ িকন্তু আমরা সদাই আনন্দ করিছ৷ মেন হয় আমরা িনঃস্ব, তবু সবিকছুই আমােদর আেছ৷ ধের
েনওয়া হয় আমরা দিরদ্র িকন্তু আমরা অপরেক ধনবান কির৷

11 েহ কিরন্থীয়গণ, েখালাখুিলভােবই আমরা েতামােদর সেঙ্গ কথা বেলিছ৷ আমােদর হৃদয় েতামােদর
জনয্ সমূ্পণর্ েখালা রেয়েছ৷ 12 েতামােদর প্রিত আমােদর ভালবাসা অটুট আেছ; িকন্তু েতামরা েতামােদর
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ভালবাসা েথেক আমােদর দূের েরেখছ৷ 13 আিম েতামােদর সন্তান মেন কের বলিছ, আমরা েযমন
েতামােদর ভালেবেসিছ েতামরাও েযন েতমিন মনপ্রাণ খুেল আমােদর ভালবাস৷

অিবশ্বাসীেদর সেঙ্গ সম্পকর্ স্থাপেন সতকর্ বাণী
14 েতামরা অিবশ্বাসীেদর েথেক আলাদা, তাই তােদর সেঙ্গ িনেজেদর যুক্ত কেরা না, কারণ নয্ায় ও

অনয্ােয়র মেধয্ েকান েযাগ থাকেত পাের না৷ অন্ধকােরর সােথ আেলার িক েকান েযাগােযাগ থাকেত
পাের? 15 খ্রীষ্ট এবং িদয়াবেলর মেধয্ িক েকান সম্পকর্ থাকেত পাের? অিবশ্বাসীর সােথ িবশ্বাসীরই বা িক
সম্পকর্ ? 16 ঈশ্বেরর মিন্দেরর সােথ প্রিতমারই বা িক সম্পকর্ ? কারণ আমরাই েতা জীবন্ত ঈশ্বেরর মিন্দর;
েযমন ঈশ্বর বেলেছন:

“আিম তােদর মেধয্ বাস করব এবং তােদর মেধয্ যাতায়াত করব;
আিম তােদর ঈশ্বর হেবা ও তারা আমার েলাক হেব৷” েলবীয় 26:11-12

17 প্রভু বেলন, “েতামরা তােদর মধয্ েথেক েবিরেয় এস,
তােদর েথেক পৃথক হও

এবং অশুিচ িজিনস স্পশর্ কেরা না,
তাহেল আিম েতামােদর গ্রহণ করব৷” িযশাইয় 52:11

18 “আিম েতামােদর িপতা হব
ও েতামরা আমার পুত্র কনয্া হেব৷” একথা সবর্শিক্তমান প্রভু বেলন৷ 2 শমুেয়ল 7:8, 14

7
1 িপ্রয় বনু্ধগণ, এই সমস্ত প্রিতশ্রুিত যখন আমােদর রেয়েছ তখন এস, যা িকছু আমােদর েদহ বা

আত্মােক অশুিচ কের তার েথেক মুক্ত হেয় িনেজেদর শুিচ কির৷ ঈশ্বেরর সম্মান কের িনেজেদর পূণর্রূেপ
পিবত্র কির৷

েপৗেলর আনন্দ
2 েতামােদর হৃদেয় আমােদর স্থান িদও৷ আমরা কারও ক্ষিত কির িন, কাউেক সবর্নােশর পেথ িনেয়

যাই িন, কাউেক ঠকাই িন৷ 3আিম েতামােদর েদাষী করেত একথা বলিছ তা নয়; আমরা েতামােদর এত
ভালবািস েয আমরা মির েতা একসেঙ্গ মরব, বঁািচ েতা একসেঙ্গই বঁাচব৷ 4 েতামােদর ওপর আমার বড়
আস্থা আেছ আর েতামােদর িনেয় আমার খুবই গবর্৷ আমােদর সমস্ত কেষ্টর মেধয্ েতামােদর কাছ েথেক
আিম যেথষ্ট উৎসাহ েপেয়িছ, তাই আমার মেন বড় আনন্দ৷

5 যখনআমরা মািকদিনয়ােত এেসিছলাম, তখনওআমােদর ৈদিহকভােব িবনু্দমাত্র িবশ্রাম হয় িন৷ কারণ
আমরা সব িদক েথেক কষ্ট েপেয়িছলাম, বাইের িছল ঝগড়াঝািট ও মেন িছল ভয়৷ 6 তবুও ঈশ্বর িযিন
িনরাশ প্রােণ সান্ত্বনা েদন, িতিন তীতেক িনেয় এেস আমােদর সান্ত্বনা িদেলন৷ 7 েকবল তীেতর আসার
জনয্ নয়, েতামরা তােক েয সান্ত্বনা িদেয়ছ তার জনয্ও৷ িতিন আমােদর জািনেয়েছন আমােদর েদখার
জনয্ েতামােদর কত গভীর আগ্রহ রেয়েছ৷ েতামরা যা কেরছ তার জনয্ েতামরা িক পিরমাণ দুঃিখত এবং
আমার জনয্ েতামােদর আগ্রেহর কথাও তীত আমােদর জািনেয়েছন৷ এর ফেল আিম আরও আনিন্দত
হেয়িছ৷

8 যিদও আমার িচিঠ েতামােদর িকছু সমেয়র জনয্ দুঃখ িদেয়েছ তবু অনুেশাচনা কির না, কারণ প্রথেম
অনুেশাচনা করেলও আিম েদখিছ েয েসই িচিঠ েতামােদর মেন মাত্র িকছুকােলর জনয্ বয্থা িদেয়েছ৷
9 এখন আিম আনন্দ করিছ, েতামরা মেন বয্থা েপেয়িছেল বেল নয়, িকন্তু েতামােদর েসই দুঃখ ও বয্থা
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েতামােদরজীবনেক পিরবির্তত কেরেছ বেল৷ ঈশ্বেরর ইচ্ছানুসােরই েতামরা দুঃখ েপেয়িছেল, তাইআমােদর
দ্বারা েতামােদর েকানরকম ক্ষিত হয় িন; 10 কারণ ঈশ্বেরর ইচ্ছানুসাের দুঃখ মানুেষর হৃদেয় ও জীবেন
অনুতাপ আেন আর তা মুিক্তর িদেক িনেয় যায় এবং তােত আমােদর দুঃখ করার িকছু েনই৷ িকন্তু এই
জগেতর েদওয়া দুঃখ মানুষেক অনন্ত মৃতুয্র িদেক েঠেল েদয়৷ 11 েদখ, ঈশ্বেরর ইচ্ছানুসাের েয দুঃখ
েতামােদর হেয়েছ, তা েতামােদর কত মঙ্গল কেরেছ, েতামােদর কত আন্তিরক কের তুেলেছ৷ িনেজেদর
িনেদর্ াষ বেল প্রমাণ করার জনয্ েতামােদর কত ইচ্ছা হেয়িছল, েতামােদর মেন কত েক্রাধ ও ভয় েজেগিছল,
আমােদর েদখার জনয্ েতামােদর কত আগ্রহ হেয়িছল, েতামােদর মেন কত দরদ এেসিছল, অনয্ােয়র
শািস্ত েদবার জনয্ েতামােদর কত ইচ্ছা হেয়িছল৷ সবিকছুেতই েতামরা প্রমাণ কেরছ েয েস িবষেয় েতামরা
িনেদর্ াষ৷ 12আিম েতামােদর কােছ িচিঠ িলেখিছলাম বেট, িকন্তু েয অনয্ায় কেরেছ বা যার ওপর অনয্ায়
করা হেয়েছ তােদর জনয্ নয়, বরং েতামােদর িলেখিছলাম যােত ঈশ্বেরর সামেন আমােদর প্রিত েতামােদর
েয এই আনুগতয্ আেছ তা উপলিদ্ধ করেত পার৷ 13 এইসেবর জনয্ আমরা উৎসািহত হেয়িছ৷
আমােদর েসই উৎসােহর ওপের তীেতরআনন্দআমােদরআরওআনিন্দতকেরেছ৷ েতামােদর সকেলর

কাছ েথেক িতিন অন্তের নতুন শিক্ত লাভ কেরেছন৷ 14 তঁার কােছ আিম েকান িবষেয় যিদ েতামােদর জনয্
গবর্ কের থািক, তােত লিজ্জত হই িন; িকন্তু আমরা েযমন েতামােদর কােছ সবিকছুই সতয্ভােব বয্ক্ত
কেরিছ, েতমিন তীেতর কােছ আমােদর েসই গবর্ও সতয্ বেল প্রমাণ হল৷ 15 েতামরা সকেল তঁােক েকমন
মানয্ কেরিছেল, েকমন ভয় ও সম্মােনর সেঙ্গ তঁােক গ্রহণ কেরিছেল, েস সব স্মরণ কের েতামােদর প্রিত
তঁার ভালবাসা আরও েবেড় েগেছ৷ 16 এই জনয্ আিম খুশী কারণ আিম েতামােদর ওপর সমূ্পণর্ িনভর্ র
করেত পাির৷

8
দােনর িবষয়

1 এখন ভাই ও েবােনরা, মািকদিনয়ার খ্রীষ্ট মণ্ডলীগুিলর মেধয্ ঈশ্বেরর অনুগ্রহ েয কাজ কেরেছ তা
আমরা েতামােদর জানািচ্ছ৷ 2 যিদও দুঃখ কষ্ট েভাগ করার মধয্ িদেয় তােদর পরীক্ষা করা হেয়েছ এবং
যিদও তারা অিত দিরদ্র, তবু তােদর মেন এতই আনন্দ েয তারা অনয্েক েখালা হােত দান কেরেছ৷ 3আিম
সাক্ষী িদিচ্ছ েয তারা িনেজর ইচ্ছায় যতদূর সাধয্ এমনিক সােধয্র অিতিরক্ত দান কেরিছল৷ 4তারা আমােদর
ঐকািন্তক অনুেরাধ জািনেয় বেলিছল, ঈশ্বেরর েলাকেদর এই েসবার কােজ অংশগ্রহণ করার সুেযাগ েযন
তােদর েদওয়া হয়৷ 5 তারা এমনভােব দান কেরিছল যা আমরা আশাই কির িন৷ তারা ঈশ্বেরর ইচ্ছামেতা
প্রথেম িনেজেদর প্রভুর কােছ এবং পের আমােদর িদেয় িদল৷

6 েসইজনয্ আমরা তীতেক অনুেরাধ করলাম যােত িতিন এর আেগ েয কাজ করেত শুরু কেরিছেলন,
েসই অনুগ্রেহর কাজ েশষ কেরন৷ 7 সবিকছু েযমন েতামােদর প্রচুর পিরমােণ আেছ � িবশ্বাস, বলার
ক্ষমতা, জ্ঞান, সব িবষেয়র প্রিত েতামােদর আগ্রহ এবং আমােদর প্রিত ভালবাসা, িঠক এইভােব দান করার
গুণিটও েযন েতামােদর প্রচুর পিরমােণ থােক৷

8আিম আেদশ কের বলিছ না, িকন্তু অেনয্র আগ্রেহর উদাহরণ িদেয় েতামােদর ভালবাসা যথাথর্ িকনা
পরীক্ষা করিছ৷ 9কারণ েতামরাআমােদর প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর অনুগ্রেহর কথা জান৷ িতিন ধনী হেয়ও েতামােদর
জনয্ দিরদ্র হেলন, যােত েতামরা তঁার দিরদ্রতায় ধনবান হেয় উঠেত পার৷

10 এিবষেয় আিম আমার পরামশর্ েতামােদর িদিচ্ছ কারণ েতামােদর পেক্ষ এটা মঙ্গলজনক েযেহতু
গত বছর েতামরাই প্রথম কাজ করেত আরম্ভ কেরিছেল, শুধু তাই নয় েসই কাজ করার ইচ্ছাও েতামরাই
প্রথেম প্রকাশ কেরিছেল৷ 11 েতামরা আগ্রেহর সােথ েয েদওয়ার কাজ শুরু কেরিছেল, এখন তা েসই
একই আগ্রেহর সেঙ্গ েতামােদর সাধয্মত েশষ কর৷ 12কারণ েদবার মেতা ইচ্ছা থাকেল তেবই েতামােদর
দান গ্রাহয্ হেব৷ েতামােদর যা আেছ েসই িভিত্তেত িদেলই েতামােদর দান গ্রাহয্ হেব, েতামােদর যা েনই
েসই অনুযায়ী নয়৷ 13 কারণ আমােদর উেদ্দশয্ এই নয় েয, অনয্ সকেল আরাম করেব আর েতামরা
কেষ্ট পড়েব, বরং সব িকছুেত েযন সমতা থােক৷ 14 বতর্ মােন েতামােদর যেথষ্ট রেয়েছ, তার েথেক িদেয়
তােদর প্রেয়াজন েমটােত পারেব, আবার প্রেয়াজেন তােদর যা েবশী হেব তা িদেয় েতামােদর অভাব
িমটেব৷ এইভােব েযন সবর্ত্র সমতা বজায় থােক৷ 15 শােস্ত্র েযমন েলখা আেছ,



2 কিরন্থীয় 8:16 1666 2 কিরন্থীয় 9:9

“েয েবশী কুেড়ােলা, তার বাড়িত থাকল না;
েয অল্প কুেড়ােলা, তার অভাব হল না৷” যাত্রাপুস্তক 16:18

তীত ও তার সঙ্গীরা
16 েতামােদর জনয্ আমার েয আগ্রহ আেছ, িঠক েসই রকম আগ্রহ ঈশ্বর তীেতর অন্তের িদেয়েছন বেল

আিম ঈশ্বরেক ধনয্বাদ িদই৷ 17 তীত েয আমােদর অনুেরাধ েরেখেছন তাই নয়, িতিন এতই আগ্রহী িছেলন
েয িনেজর ইচ্ছায় েতামােদর কােছ যােচ্ছন৷ 18আমরা তীেতর সেঙ্গ েসই ভাইেক পাঠািচ্ছ, িযিন সুসমাচার
প্রচােরর জনয্ সমস্ত মণ্ডলীেত প্রশংিসত৷ 19 েকবল তাই নয়, আমােদর সহযাত্রী িহেসেব প্রভুর মিহমার
জনয্ এই দান িনেয় যাবার দরুন ও আমােদর সাহাযয্ করার ইচ্ছােক প্রমাণ করেত বাস্তিবক মণ্ডলীগুিল
তােক মেনানীত কেরিছল৷

20 আমরা এই দািয়ত্ব সম্পেকর্ সতকর্ যােত এই িবপুল অথর্ িবতরণ সম্পেকর্ েকউ েযন আমােদর
সমােলাচনা না কের৷ 21 কারণ েকবল প্রভুর সামেন নয়, িকন্তু মানুেষর দৃষ্টিেত যা ভাল, তাও আমরা
লক্ষয্ রািখ৷

22আর ওেদর সােথ আমােদর ভাইেক পাঠালাম, যঁােক আমরা অেনকবার অেনক িবষেয় পরীক্ষা কের
এইসব কােজ উেদয্াগী েদেখিছ এবং েতামােদর প্রিত তঁার এই দৃঢ় িবশ্বােসর জনয্ এবারআরও েবশী আগ্রহী
েদখিছ৷

23 তীেতর কথা যিদ বলেত হয়, তেব িতিন আমার সহকমীর্ ও েতামােদর সাহােযয্র কােজ আমার
সহকারী৷ আমােদর ভাইেদর িবষয় যিদ বলেত হয়, তেব বিল তঁারা মণ্ডলীগুিলর প্রিতিনিধত্ব কেরন এবং
খ্রীেষ্টর পেক্ষ েগৗরব আেনন৷ 24 অতএব েতামােদর ভালবাসার প্রমাণ এবং েতামােদর ওপর আমােদর
গেবর্র কারণ, এই দুই িবষেয়র প্রমাণ তঁােদর েদখাও, যােত সমস্ত মণ্ডলী তা েদখেত পায়৷

9
সাথী খ্রীষ্টীয়ানেদর সাহাযয্

1এখন বুঝেত পারিছ েয ঈশ্বেরর েলাকেদর সাহােযয্র বয্াপাের েতামােদর িকছু েলখার প্রেয়াজন েনই৷
2 কারণ আিম েতামােদর আগ্রহ জািন এবং েতামােদর িবষেয় মািকদিনয়ানেদর কােছ এই গবর্ কের থািক
েয গত বছর েথেক আখায়ার েলাকরা অথর্াৎ েতামরা ৈতরী হেয় রেয়ছ৷ আর এই ঘটনা তােদর েবশীর ভাগ
েলাকেক দােনর িবষেয় উৎসািহত কের তুেলেছ, তারাও িদেত চাইেছ৷ 3 িকন্তু আিম েসই ভাইেদর পাঠািচ্ছ
যােত েতামােদর সম্বেন্ধ আমােদর েয গবর্ তা িবফল না হয়, েযন আিম েযমন তােদর বেলিছ েসইমেতা
েতামরা প্রস্তুত হেয় থােকা৷ 4 তা না হেল মািকদিনয়ার িকছু েলাক যিদ আমার সােথ আেস এবং েতামােদর
প্রস্তুত না েদেখ, তাহেল এই িনশ্চয়তা েবাধ আমােদর ও েতামােদর উভেয়র পেক্ষই লজ্জার িবষয় হেব৷
5 েসইজনয্ আিম ভাইেদর এই অনুেরাধ করা প্রেয়াজন মেন করলাম, যােত তারা আেগ েতামােদর কােছ
যান এবং দান িহসােব েয অথর্ েতামরা েদেব বেলিছেল, েসই দান সংগ্রহ কের প্রস্তুত থাকেত পােরন৷ েসই
দান েযন েস্বচ্ছাদান হয়, েজার কের আদায় করা চঁাদার টাকা না হয়৷

6 মেন েরেখা, েয অল্প পিরমােণ বীজ েবােন, েস অল্প পিরমাণ ফসল কাটেব এবং েয যেথষ্ট পিরমাণ
বীজ েবােন েস প্রচুর ফসল কাটেব৷ 7 প্রেতয্েক িনেজর িনেজর অন্তের েযমন িস্থর কেরেছ, েসই মেতাই
দান করুক, মেন দুঃখ েপেয় অথবা েজার করা হেয়েছ বেল নয়, কারণ খুশী মেন যারা েদয়, ঈশ্বর তােদর
ভালবােসন৷ 8ঈশ্বর েতামােদর সবর্প্রকার আশীবর্াদ প্রচুর পিরমােণ িদেয় থােকন, েযন সব সময় েতামােদর
সব িকছুই েবশী পিরমােণ থােক এবং েযন সব রকম ভাল কাজ করার জনয্ সবর্ সমেয় েতামােদর ইচ্ছা ও
প্রেয়াজেনর অিতিরক্ত সবই থােক৷ 9 েযমন শােস্ত্র েলখা আেছ:

“ধাির্মক দিরদ্রেক মুক্ত হেস্ত দান কের;
তার েসই সত্ কাজ িচরস্থায়ী৷” গীতসংিহতা 112:9
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10 িযিন কৃষকেক েবানার জনয্ বীজ ও আহােরর জনয্ খাদয্ জুিগেয় থােকন, িতিন েতামােদর েবানার
জনয্ আিত্মক বীজ েজাগােবন এবং তার বৃিদ্ধসাধন করেবন৷ েতামােদর দানশীলতা প্রচুর ফসল উত্পন্ন
করেব৷ 11ঈশ্বর েতামােদর সব িবষেয় সমৃদ্ধ করেবন েযন েতামরা সব সমেয় মহত্ হও৷ আমােদর মাধয্েম
েতামােদর দান যখন অভাবীেদর হােত েদব, তখন তারা আনেন্দ ঈশ্বরেক ধনয্বাদ জানােব৷

12 েতামােদর এই দােনর ফেল ঈশ্বেরর েলাকেদরশুধু েয অভাব িমটেব তা নয় বরং এই দান ঈশ্বেরর প্রিত
অেনক ধনয্বােদর দ্বারা উপেচ পড়েব৷ 13 েতামােদর এই কাজ েয আনুগেতয্র প্রমাণ েদয় তার জেনয্ তারা
ঈশ্বেরর প্রশংসা করেব, এই আনুগতয্ েতামােদর খ্রীেষ্টর সুসমাচােরর ওপর িবশ্বাস েথেক আেস৷ েখালা
হােত েতামরা েয দান তােদর ও অপেরর সেঙ্গ ভাগ কের িনেয়ছ তার জনয্ তারা ঈশ্বেরর প্রশংসা করেব৷
14 তারা যখন েতামােদর জনয্ প্রাথর্না কের তখন েতামােদর সাথী হবার ইচ্ছা করেব৷ েতামােদর ওপের
েয মহা-অনুগ্রহ ঈশ্বর িদেয়ছন, তার কথা মেন কেরই তারা এমন ইচ্ছা করেব৷ 15 ঈশ্বেরর অপূবর্ অবণর্নীয়
দােনর জনয্ তঁােক ধনয্বাদ৷

10
িনেজর কােজর পেক্ষ েপৗল

1 আিম েপৗল িনেজ খ্রীেষ্টর িবনয় ও েসৗজেনয্র েদাহাই িদেয় েতামােদর অনুনয় করিছ৷ আিম নািক
েতামােদর সামেন িবনম্র িকন্তু েপছেন িচিঠেত েতামােদর কড়া কড়া কথা বিল৷ 2 িকছু িকছু েলাক মেন
কের েয আমরা জাগিতক ভােব চিল৷ আিম িমনিত কির যখন আিম আসব তখন েযন আমােক েসই দৃঢ়
সাহস েদখােত না হয়, েয সাহস আিম েসইসব েলাকেদর কােছ েদখােনা আবশয্ক মেন কির৷ 3 আমরা
জগেতই বাস কির িকন্তু জগৎ েযভােব যুদ্ধ কের আমরা েসইভােব কির না৷ 4 জগৎ েয যুেদ্ধর অস্ত্র
বয্বহার কের, আমরা তার েথেক স্বতন্ত্র যুদ্ধাস্ত্র বয্বহার কির৷ আমােদর যুেদ্ধর অস্ত্র ঈশ্বেরর পরাক্রম; এই
যুদ্ধাস্ত্র শত্রুর সুদৃঢ় ঘঁািট ধ্বংস করেত পাের৷ েলাকেদর বােজ িবতকর্ আমরা িবফল করেত পাির৷ 5 েয
সমস্ত গবর্জনক িবষয় ঈশ্বর িবষয়কজ্ঞােনর িবরুেদ্ধ যায়, আমরা তােদর প্রেতয্কেকধ্বংস কির এবং সমস্ত
িচন্তােক বশীভূত কের খ্রীেষ্টর অনুগত কির৷ 6 যখন েতামরা সমূ্পণর্ভােব আমােদর অনুগত হেব, তখনই
আমরা অবাধয্তার প্রিতিট কাজেক শািস্ত িদেত প্রস্তুত হব৷

7 েতামােদর সামেনর িবষয়গুিলর িদেক েদখ, েকউ যিদ িনেজেদর ওপের িবশ্বাস েরেখ বেল, আিম
খ্রীেষ্টর েলাক, তেব তার আবার একথাও েবাঝা উিচত েয তার মত আমরাও খ্রীেষ্টর েলাক৷ 8 একথা িঠক
েয প্রভু েয কতৃ্তর্ ত্ব আমােদর িদেয়েছন তাই িনেয় আমরা েবশ গবর্ কির৷ েতামােদর বয্থা িদেত নয়, িকন্তু
েতামােদর শিক্তশালী কের তুলেতই িতিন আমােদর এই অিধকার িদেয়েছন, আর তা িনেয় আমরা লজ্জা
পািচ্ছ না৷ 9আিম িচিঠগুিল িদেয় েয েতামােদর ভয় েদখািচ্ছ এরকম মেন কেরা না৷ 10 েকউ েকউ বেল,
“তার িচিঠগুেলা মেন েরখাপাত কের এবং শিক্তশালী, িকন্তু েলাক িহসােব িতিন দুবর্ল এবং তঁার কথা বলার
ধরণ এেকবােরই হৃদয়গ্রাহী নয়৷” 11এই ধরেণর েলাক বুঝুক েয অনুপিস্থত থাকাকালীন আমােদর িচিঠর
মেধয্ েয শিক্ত প্রকাশ েপেয়েছ, আমরা যখন েতামােদর সামেন উপিস্থত হব তখন আমােদর কােজও েসই
একই শিক্ত েদখেত পােব৷

12 কারণ এমন েকান েলােকর সােথ আমরা িনেজেদর গণনা বা তুলনা করেত সাহস কির না, যঁারা
িনেজরাই িনেজেদর উচ্চ প্রশংসা কের থােক৷ তারা পরস্পেরর মেধয্ িনেজেদর পিরমাপ কের এবং
িনেজেদর সােথ িনেজেদর তুলনা কের৷

13 িনেজেদর িবষেয় যতটুকু গবর্ করার অিধকার আমােদর আেছ, আমরা তার েবশী করব না, বরং ঈশ্বর
আমােদর কমর্েক্ষেত্র েয সীমা িনরূপণ কেরেছন েসই সীমার মেধয্ থাকব৷ েসই সীমার মেধয্ েতামরাও
আেছা৷ 14 েতামােদর কােছ িগেয়িছলাম বেল েতামােদর িনেয় আমরা যখন গবর্ কির, তখন সীমার বাইের
িকছু বিল না, কারণ খ্রীেষ্টর সুসমাচার িনেয় আমরাই েতামােদর কােছ প্রথম েপৗেঁছিছলাম৷ 15 আমােদর
কাজ িনেয় গবর্ করার েয সীমা তা আমরা ছািড়েয় যাব না৷ অেনয্রা িক করেছ তা আমােদর গেবর্র িবষয়
নয়; পিরবেতর্ আমরা আশা কির েয েতামােদর িবশ্বাস বাড়বার সােথ সােথ আমরা েতামােদর মেধয্ আরও
কাজ করেত পারব৷ 16 তখন আমরা েতামােদর নগর ছািড়েয়ও জায়গায় জায়গায় সুসমাচার প্রচার করেত
পারব৷ অপেরর এলাকার করা কােজর জনয্ আমরা গবর্ করব না৷ 17তেব, “েয গবর্ করেত চায় েস প্রভুেক
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িনেয়ই গবর্ করুক৷”✡ 18কারণ েয মানুষ িনেজর সম্পেকর্ উচ্চ ধারণা েপাষন কের েস নয়, িকন্তু প্রভু যার
সম্পেকর্ উচ্চ ধারণা েপাষন কেরন েস-ই ভাল বেল প্রমািণত হয়৷

11
েপৗল এবং ভণ্ড েপ্রিরতরা

1 যখন েতামরা আমার িনবুর্িদ্ধতা েদখেত পাও তখন একটু ৈধযর্য্্ ধের আমােক সহয্ করেব এই আিম
চাই৷ দয়া কের আমার প্রিত সিহষু্ণ হও৷ 2আিম অন্তের েতামােদর জনয্ জ্বালা অনুভব করিছ৷ এই অন্তজ্বর্ ালা
স্বয়ং ঈশ্বেরর অন্তর েথেক আেস৷ আিম েতামােদর এক বেরর সেঙ্গ িবেয় িদেত প্রিতজ্ঞা কেরিছ, েযন সতী
কনয্া রূেপ েতামােদর খ্রীেষ্টর কােছ উপহার িদেত পাির৷ 3 িকন্তু আমার ভয় হেচ্ছ দুষ্ট সাপ েযমন িনেজর
চাতুরীেত হবােক ভুিলেয়িছল, েসইরকম েকউ েযন েতামােদর মন কলুিষত না কের এবং খ্রীেষ্টর প্রিত
েতামােদর েয পূণর্ ও িবশুদ্ধ অনুরাগ আেছ তা েথেক েতামােদর েযন দূের সিরেয় িনেয় না যায়৷ 4 েকান
আগন্তুক যিদ এমন আর এক যীশুেক প্রচার কের, যােক আমরা প্রচার কির িন, অথবা আেগই গ্রহণ কেরছ
এমন আত্মা ছাড়া যিদ েতামরা অনয্ েকান আত্মা পাও, বা আেগ গ্রহণ কর িন এমন েকান অনয্ রকেমর
সুসমাচার পাও তেব তা ভালভােব সহয্ কেরা৷

5কারণ আমার মেন হয় না েয আিম তথাকিথত েসই “মহান েপ্রিরতেদর” েথেক েকান অংেশ িপিছেয়
পেড় আিছ৷ 6 িকন্তু যিদও আিম খুব ভাল বক্তা নই, তবুও আমার জ্ঞান সীিমত নয় এবং তা সবরকেমই
পিরষ্কারভােবই েতামােদর েদিখেয় িদেয়িছ৷

7 েতামরা েযন উন্নত হেত পার তাই িনেজেক নত কের আিম িক পাপ কেরিছ? েতামােদর মেধয্ িবনা
পািরশ্রিমেক ঈশ্বেরর সুসমাচার প্রচার কের িক ভুল কেরিছ? 8 েতামােদর মেধয্ েসবার জনয্ অনয্ মণ্ডলী
েথেক টাকা িনেয় আিম তােদর লুঠ কেরিছ; 9 এবং যখন েতামােদর কােছ িছলাম তখন আমার অভাব
হেলও আিম কাউেক ভারগ্রস্ত কির িন, কারণ মািকদিনয়া েথেক ভাইরা এেস আমার প্রেয়াজন েমটােলন৷
হঁয্া, আিম যােত েকান িবষেয় েতামােদর কােছ হাত না পািত, িনেজেক েসইভােব রক্ষা কেরিছ এবং করব৷
10 সতয্ই খ্রীেষ্টর সততা যখন িনিশ্চতভােব আমার মেধয্ আেছ, তখন আখায়ার েকান অঞ্চেল েকউ এই
গবর্ করা েথেক আমায় িবরত করেব না৷ আিম েতামােদর েবাঝা হেত চাই না৷ 11 তার মােন িক এই েয
আিম েতামােদর ভালবািস না? ঈশ্বর জােনন আিম েতামােদর ভালবািস৷

12 িকন্তু এখন আিম যা করিছ, েসই কাজ আরও করব যােত যারা গবর্ করার সুেযাগ েখঁােজ, তােদর
িবরত করেত পাির৷ যারা গবর্ কের তােদর েযন েতামরা আমােদর সমান ভাব; 13কারণ তারা ভণ্ড েপ্রিরত,
তারা িমথয্া বেল৷ তারা প্রবঞ্চক কমীর্, তারা েপ্রিরেতর ছদ্মেবশ ধেরেছ৷ তারা এমনভাব েদখায় যােত েলােক
মেন কের েয তারা খ্রীেষ্টর েপ্রিরত৷ 14এটা আশ্চযর্য্ নয়, কারণ শয়তান িনেজও িনেজেক দীিপ্তময় স্বগর্দূত
িহসােব েদখাবার জনয্ বদেল েফেল৷ 15 অতএব তার েসবকরাও েয ধাির্মকতার েসবকেদর েবশ ধারণ
কের, এেত আশ্চযর্য্ হবার িকছুই েনই, পিরণােম তােদর কােজর জনয্ তারা শািস্তেভাগ করেব৷

েপৗল িনেজর দুঃখেভােগর কথা বলেলন
16আিম আবার বলিছ, েকউ আমােক মূখর্ মেন না করুক, িকন্তু যিদ েতামরা মেন কর, তেব আমােক

মূখর্ বেলই গ্রহণ কর; তােত আিমও একটু গবর্ করেত পারব৷ 17আিম িনেজেক জািন তাই আিম গবর্ কির৷
এখন আিম যা বলিছ তা প্রভুর আেদশ মত বলিছ না িকন্তু এক িনেবর্ােধর মেতাই এই গবর্ করিছ৷ 18 েযেহতু
অেনেকই জাগিতক িবষেয় গবর্ কের, তাই আিমও গবর্ করব৷ 19কারণ েতামরা যারা বুিদ্ধমান তারা িনেবর্াধ
েলাকেদর প্রিত আনেন্দর সােথ সিহষু্ণতা েদিখেয় থাক৷ 20আিম জািন েতামরা সিহষু্ণ, এমন িক, তােদর
প্রিতও যারা েতামােদর আেদশ কের, েশাষণ কের, ফঁােদ েফেল, িনেজেদর েতামােদর েথেক ভাল বেল
মেন কের অথবা েতামােদর গােল চড় মাের৷ 21একথা বলেত আমার লজ্জা েবাধ হয় েয আমরা েতামােদর
প্রিত িনতান্ত “দুবর্ল” বেলই দুরকম বয্বহার কির িন!
িকন্তু গবর্ করার মেতা যেথষ্ট সাহস যিদ কােরা থােক, তেব আিম সাহসী হব ও গবর্ করব৷ আিম মূেখর্র

মেতা কথা বলিছ৷ 22তারা িক ইব্রীয়? আিমও তাই৷ তারা িক ইস্রােয়লী? আিমও তাই৷ তারা িক অব্রাহােমর
বংশধর? আিমও তাই? 23তারা িক খ্রীেষ্টর েসবক? এমন গবর্ করা পাগেলর মত েশানােলওআিম তােদর
✡ 10:17: উদৃ্ধিত িযর. 9:24
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েথেক অেনক েবশী খ্রীেষ্টর েসবা করিছ৷ আিম তােদর েথেক অেনক েবশী কেঠার পিরশ্রম কেরিছ, তােদর
েথেক বহুবার েবশী কারাদণ্ড েভাগ কেরিছ, অেনকবার চাবুেকর মার সহয্ কেরিছ, অেনকবার মৃতুয্মুেখ
পেড়িছ৷

24 ইহুদীেদর কাছ েথেক পঁাচবার উনচিল্লশিট কের চাবুেকর মার েখেত হেয়েছ৷ 25 িতনবার আমােক
লািঠেপটা কেরেছ, একবার আমার ওপর পাথর েছঁাড়া হেয়েছ, িতনবার ঝেড় জাহাজ ডুিবেত আিম কষ্ট
েপেয়িছ এবং সারা িদনরাত অগাধ জেলর মেধয্ কািটেয়িছ৷ 26স্থলপেথ যাত্রাকােল বহুবার িবপেদ পেড়িছ,
নদী েথেক িবপদ এেসেছ, কতবার ডাকােতর হােত, কতবার আমার আপনজন ইহুদী ও অইহুদীেদর দ্বারা
িবপদগ্রস্ত হেয়িছ৷ শহেরর মেধয্ মহা িবপেদ পড়েত হেয়েছ, কখনও গ্রামাঞ্চেল, কখনও িবপদ সঙু্কল
সমুেদ্রর মেধয্ এবং ভণ্ড খ্রীষ্টীয়ানেদর কাছ েথেক৷

27অেনকবার অনাহাের িদন কািটেয়িছ, যেথষ্ট েপাশােকর অভােব প্রচণ্ড শীেত কষ্ট েপেয়িছ৷ 28আর
সব সমসয্া যাক, একিট সমসয্া প্রিতিদন আমার ওপের েচেপ রেয়েছ, তা হল সমস্ত মণ্ডলীর িচন্তা৷ 29 েকউ
দুবর্ল হেল আিম িক েসই দুবর্লতার সহভাগী হই না? েকউ বাধা েপেয় পােপর পেথ েনেম েগেল আিম িক
রােগ জ্বেল উিঠ না?

30 যিদ গবর্ করেত হয়, তেব আমার নানা দুবর্লতার িবষেয় গবর্ করব৷ 31প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর ঈশ্বর ও িপতা,
িযিন যুেগ যুেগ প্রশংিসত িতিন জােনন েয আিম িমথয্া বলিছ না৷ 32 যখন আিম দেম্মশেক িছলাম, তখন
রাজা আিরতার অধীনস্থ রাজয্পালআমােক বন্দী করার জনয্ দেম্মশকীয়েদর েসই শহেরর চারপােশ পাহারা
বিসেয়িছেলন৷ 33 িকন্তু আমার বনু্ধরা শহেরর পঁািচেলর একটা ফঁাক িদেয় একটা ঝুিড়েত কের আমােক
নািমেয় িদেয়িছেলন৷ এইভােব েসই রাজয্পােলর হাত েথেক পািলেয়িছলাম৷

12
েপৗেলর জীবেন এক িবেশষ আশীবর্াদ

1 গবর্ করা আমার প্রেয়াজন, যিদও এর দ্বারা েকান লাভই হয় না৷ িকন্তু প্রভুর েদওয়া নানা দশর্ন ও
প্রকােশর সম্পেকর্ আমােক বলেত হেব৷ 2আিম খ্রীেষ্ট আিশ্রত একিট েলাকেক জািন, েচাদ্দ বছর আেগ
যােক তৃতীয় স্বেগর্ িনেয় যাওয়া হেয়িছল, সশরীের না অশরীের তা জািন না, ঈশ্বর জােনন৷ 3-4এই েলাকিটর
বয্াপার আিম জািন, সশরীের িক অশরীের, তা আিম জািন না, ঈশ্বর জােনন৷ েস স্বেগর্াদয্ােন থাকায় এমন
সব িবস্ময়কর কথা শুেনিছল, যা িনেয় মানুেষর কথা বলা উিচত নয়৷ 5 এমন েলােকর জনয্ গবর্ করব;
িকন্তু িনেজর জনয্ গবর্ করব না৷ েকবল নানা দুবর্লতার জনয্ গবর্ করব৷

6 যিদ আিম িনেজর িবষেয় গবর্ কির তােতও মূখর্তার পিরচয় েদব না, কারণ আিম সিতয্ কথাই বলব৷
তবুও িনেজর িবষেয় বড়াই করব না কারণ আমােক তারা েযমন েদখেছ এবং আমার কথা েযমন শুনেছ,
আমােক েযন তার েথেক মহান বেল মেন না কের৷

7 ঐসব অসাধারণ প্রকােশর অিভজ্ঞতার জনয্ আিম েযন গবর্ না কির, েসইজনয্ আমার েদেহ একটা
কঁাটা (কষ্টদায়ক সমসয্া) েদওয়া হল৷ েযন শয়তােনর এক দূত আমােক আঘাত কের, যােত আিম অিত
মাত্রায় গবর্ না কির৷ 8 এই বয্াপাের আিম প্রভুর কােছ িতনবার প্রাথর্না কেরিছলাম, যােত ওর েথেক আিম
মুিক্ত পাই৷ 9 িকন্তু িতিন আমােক বলেলন, “আমার অনুগ্রহ েতামার জনয্ যেথষ্ট; কারণ দুবর্লতার মেধয্
আমার শিক্ত সমূ্পণর্তা লাভ কের৷” এজনয্ আিম বরং অতয্িধক আনেন্দর সেঙ্গ নানা দুবর্লতার গবর্ করব,
যােত খ্রীেষ্টর পরাক্রম আমার ওপের অবস্থান কের৷ 10 যখন েকান সঙ্কেটর মধয্ িদেয় যাই তখনও আিম
আনন্দ পাই৷ যখন অনয্রা আমায় িনযর্াতন কের তােতআিমআনন্দ পাই; যখনআমার সমসয্া থােক তখনও
আিম আনন্দ পাই৷ এইসব আিম খ্রীেষ্টর জনয্ সহয্ কির, কারণ যখন আিম দুবর্ল, তখনই আিম বলবান৷

কিরন্থীয় খ্রীষ্টীয়ানেদর জনয্ েপৗেলর ভালবাসা
11আিম েবাকার মেতা কথা বলিছ; েতামরাই আমােক েজার কের েবাকা বানােল৷ কারণ আমার প্রশংসা

করা েতামােদর উিচত িছল, যিদও আিম িকছু নই, তবু েসই “মহান েপ্রিরতেদর” েথেক েকান অংেশ েছাট
নই৷ 12আিম েয একজন েপ্রিরত তার সমস্ত প্রমাণ আিম েতামােদর িদেয়িছ এবং প্রকৃত েপ্রিরতেদর মত
ৈধেযর্য্র সেঙ্গ নানা অেলৗিকক িচহ্ন ও আশ্চযর্য্ কাজ সম্পন্ন কেরিছ৷ 13 অনয্ সমস্ত মণ্ডলী যা েপেয়েছ
েতামরাও েসই একই িজিনস েপেয়ছ৷ তেব েতামরা েকান্ িবষেয় অনয্ মণ্ডলীর েথেক েছাট হেল? েকবল
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একিট িবষেয় েতামরা িভন্ন৷ আিম েতামােদর গলগ্রহ হই িন, এ যিদ অনয্ায় হেয় থােক তেব আমােক েসই
ভুেলর জনয্ ক্ষমা কেরা৷

14 েদখ, এই তৃতীয়বার আিম েতামােদর কােছ েযেত প্রস্তুত হেয়িছ৷ আিম েতামােদর েবাঝা হব না,
কারণ আিম েতামােদর কাছ েথেক েকান িকছু চাই না, আিম েকবল েতামােদরই চাই৷ কারণ বাবা-মােয়র
জনয্ অথর্ সঞ্চয় করা েছেলেমেয়েদর কতর্ বয্ নয়, বরং েছেলেমেয়েদর জনয্ বাবা-মােয়রই সঞ্চয় করা
কতর্ বয্৷ 15আমার যা িকছু আেছ েস সবই েতামােদর অিত আনেন্দর সেঙ্গ েদব, এমন িক েতামােদর জনয্
আিম িনেজেকও বয্য় করব৷ েতামােদর জনয্ আমার ভালবাসা যখন েবেড়ই চেলেছ, তখন আমার প্রিত
েতামােদর ভালবাসা িক কেম যােব?

16 যাই েহাক্, একথা িঠক েয আিম েতামােদর ওপর খরেচর েবাঝা হেয় দঁাড়াই িন; িকন্তু েতামরা বেলা
আিম চালাক বেল নািক ছেলবেল েতামােদর ধেরিছ৷ 17 আিম যােদর েতামােদর কােছ পািঠেয়িছলাম,
তােদর মধয্ িদেয় আিম িক েতামােদর ঠিকেয়িছ? েতামরা জান েয আিম তা কির িন৷ 18 আিম তীতেক
অনুেরাধ কেরিছলাম এবং তঁার সােথ অপর এক ভাইেক পািঠেয়িছলাম৷ তীত িক েতামােদর ঠিকেয়েছন?
েতামরা জান েয তীত ও আিম, আমরা একই মেনাভাব িনেয় কাজ কির, এবং একই রকম আচরণ কির৷

19 েতামরা িক মেন কর েয, আমরা িনেজেদর রক্ষা করেত েতামােদর কােছ এতিদন ধের এইসব কথা
বেলিছ? না, খ্রীেষ্টর অনুগামী িহেসেব আমরা এইসব কথা ঈশ্বেরর সামেন েথেকই বেলিছ৷ িপ্রয় বনু্ধরা,
েতামােদর আিত্মকভােব সবল করার জনয্ আমরা এইসব কাজ কেরিছ৷ 20 কারণ আমার ভয় হয়, পের
আিম েতামােদরেক েযরকম েদখেত চাই, িগেয় েসরকম েদখেত না পাই, এবং েতামরা আমােক েযরকম
েদখেত চাও না পােছ েসরকম েদখ৷ আমার ভয় হয় েয আিম িগেয় হয়েতা েতামােদর মেধয্ ঝগড়া, িহংসা,
েক্রাধ, শত্রুতা, গালাগািল, জল্পনা, অহংকার ও িবশৃঙ্খলা েদখেত পাব৷ 21আমার ভয় হেচ্ছ পােছ আিম
আবার েতামােদর ওখােন েগেল আমার ঈশ্বর েতামােদর সামেন আমার মাথা নীচু কের েদন৷ যারা আেগ
পাপ কেরিছল, এবং িনেজেদর দুষ্টতা, অশুিচতা, েযৗন পাপ ও অেশাভন কােজর িবষেয় যােদর মেন েকান
অনুতাপ েনই, এেদর সকেলর জনয্ আমােক হয়েতা অেনক দুঃখ ও বয্থা বহন করেত হেব৷

13
েশষ সতকর্ বাতর্ া ও শুেভচ্ছা

1 এই তৃতীয়বার আিম েতামােদর কােছ যািচ্ছ৷ “দুই বা িতন জন সাক্ষীর প্রমাণ দ্বারা প্রেতয্ক মামলার
িনষ্পিত্ত হওয়া উিচত৷”✡ 2 িদ্বতীয় বার আিম যখন েতামােদর ওখােন িগেয়িছলাম, তখন যঁারা পাপ
জীবনযাপন করিছল তােদর আিম তখনই সতকর্ কের িদেয়িছলাম৷ এখন যখন আিম দূের তখন আবার
েতামােদর সাবধান করিছ৷ যখন আিম পুনরায় েতামােদর েদখেত আসব, তখন েসইসব পাপীেদর অথবা
অনয্ েয েকউ পাপ কের তােক েরহাই েদব না৷ 3 কারণ খ্রীষ্ট, িযিন আমার মাধয্েম কথা বেলন, েতামরা
েতা তঁারই প্রমাণ চাও৷ িতিন েতামােদর িবরুেদ্ধ বয্বস্থা েনওয়ার বয্াপাের দুবর্ল নন, বরং িতিন েতামােদর
মেধয্ শিক্তমান৷ 4 কারণ এটা সতয্ েয িতিন তঁার দুবর্লতার জনয্ কু্রেশর ওপর েপেরক িবদ্ধ হেয়িছেলন;
িকন্তু ঈশ্বেরর পরাক্রেম িতিন এখন জীিবত৷ এও সতয্ েয আমরাও তঁােত (খ্রীেষ্ট) দুবর্ল, িকন্তু েতামােদর
জনয্ আমরা ঈশ্বেরর পরাক্রম দ্বারা তঁার সােথ বাস করব৷

5 িনেজেদর পরীক্ষা কের েদখ, েতামােদর িবশ্বাস আেছ িক না; প্রমােণর জনয্ িনেজেদর যাচাই কর৷
েতামরা িক জান না েয খ্রীষ্ট যীশু েতামােদর মেধয্ আেছন? িকন্তু এ িবষেয় যিদ েতামােদর অন্তের েসই
প্রমাণ না পাও, তেব খ্রীষ্ট েতামােদর মেধয্ েনই৷ 6আশাকির েতামরা একথা স্বীকার করেব েয আমরা েসই
পরীক্ষায় উত্তীণর্ হেয়িছ৷ 7আমরা ঈশ্বেরর কােছ এই প্রাথর্না কির, েযন েতামরা েকান অনয্ায় না কর৷ এর
অথর্ এই নয় েয আমরা েয এই পরীক্ষায় উত্তীণর্ হেয়িছ েসটা স্পষ্ট েহাক্ বরং আমরা বয্থর্ হেয়িছ মেন
হেলও েযন যা নয্ায় েতামরা তাই কর৷ 8 কারণ আমরা সেতয্র িবপেক্ষ িকছুই করেত পাির না, েকবল
সেতয্র সপেক্ষ করেত পাির৷ 9 েতামরা শিক্তশালী হেল আমরা দুবর্ল হেলও আনন্দ কির৷ আমরা প্রাথর্নাও
কির, েযন েতামােদর খ্রীষ্টীয় জীবন উত্তেরাত্তর শিক্তশালী হেয় ওেঠ৷ 10এই কারেণ যখন আিম েতামােদর
েথেক দূের তখন আিম এই সমস্ত িলখিছ; যােত আিম যখন েতামােদর সােথ থাকব, তখন আমােক েযন
✡ 13:1: উদৃ্ধিত িদ্ব. িব. 19:15
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েতামােদর শািস্ত িদেত বা িতরস্কার করেত না হয়৷ েসই ক্ষমতা েতামােদর েভেঙ্গ েফলবার জনয্ নয়, িকন্তু
েতামােদর আিত্মক জীবন গেড় েতালবার জনয্ই প্রভু আমােক িদেয়েছন৷

11 আমার ভাই ও েবােনরা, সব েশেষ বিল, িবদায়৷ িসিদ্ধ লােভর জনয্ আপ্রাণ েচষ্টা কর, আিম যা
বেলিছ েসই অনুসাের কাজ কর, একমনা হও, িমেল িমেশ শািন্তেত থাক, তােত েপ্রেমর ও শািন্তর ঈশ্বর
েতামােদর সেঙ্গ থাকেবন৷

12 পিবত্র চুম্বন িদেয় পরস্পরেক আন্তিরক শুেভচ্ছা জািনও৷ ঈশ্বেরর পিবত্র েলােকরা েতামােদর প্রীিত
ও শুেভচ্ছা জানােচ্ছন৷

13 প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর অনুগ্রহ, ঈশ্বেরর েপ্রম এবং পিবত্র আত্মার সহভাগীতা েতামােদর সকেলর সহবতীর্
েহাক্◌্৷
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গালাতীয়েদর
প্রিত পত্র

1 েপ্রিরত েপৗেলর কাছ েথেক শুেভচ্ছা; েপ্রিরতহবার জনয্ েকান মানুষ বা মানুেষর মাধয্েম আমােক
মেনানীত করা হয় িন, বরং যীশু খ্রীষ্ট ও িপতা ঈশ্বর, িযিন যীশুেক মৃতেদর মধয্ েথেক উিত্থত কেরেছন,
তঁার মাধয্েমই আিম েপ্রিরত পেদ মেনানীত হেয়িছ৷ 2 আিম েপৗল এবং অনয্ ভাইরা যঁারা আমার সােথ
আেছন, আমরা গালাতীয়ার* মণ্ডলীেদর উেদ্দেশয্ এই িচিঠ িলখিছ৷

3 আমােদর িপতা ঈশ্বর ও প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর অনুগ্রহ, দয়া ও শািন্ত েতামােদর ওপর বতুর্ ক৷ 4 যীশু
আমােদর পােপর জনয্ প্রাণ িদেয়িছেলন, যােত, েয মন্দ জগেত আমরা বাস কির তার েথেক েযন িতিন
আমােদর রক্ষা করেত পােরন৷ আমােদর িপতা ঈশ্বর তাই েচেয়িছেলন৷ 5 যুেগ যুেগ ঈশ্বেরর মিহমা েহাক্◌্৷
আেমন৷

েকবলমাত্র একিটই সতয্ সুসমাচার
6আিম েতামােদর েদেখআশ্চযর্য্ হিচ্ছ েয, িযিন খ্রীেষ্টর অনুগ্রেহর মাধয্েম েতামােদরআহ্বান কেরিছেলন

েতামরা েসই ঈশ্বেরর কাছ েথেক কত শীঘ্র সের িগেয় এক িভন্ন সুসমাচাের িবশ্বাস করছ৷ 7এটা সুসমাচােরর
েকান ভাষান্তর নয় িকন্তু িকছু েলাক েতামােদর িবভ্রান্ত করেছ৷ তারা খ্রীেষ্টর সুসমাচারেক িবকৃত করেত
চাইেছ৷ 8আমরা েতামােদর কােছ েয সতয্ সুসমাচার প্রচার কেরিছ তার েথেক িভন্ন েকান সুসমাচার যিদ
আমােদর েকউ বা েকান স্বগর্দূত এেসও প্রচার কের, তেব েস অিভশপ্ত েহাক্◌্৷ 9 এর আেগও আমরা
একথা বেলিছ; েসই একই কথা আবার বলিছ; েতামরা েয সুসমাচার গ্রহণ কেরিছেল তাছাড়া অনয্ েকান
সুসমাচার যিদ েকউ েতামােদর কােছ প্রচার কের তেব এমন বয্িক্ত অিভশপ্ত েহাক্◌্৷

10 েতামােদর িক মেন হয় আমােক গ্রহণ করার জনয্ আিম েলাকেদর কােছ েচষ্টা চালািচ্ছ? তা নয় বরং
একমাত্র ঈশ্বরেকই আিম সন্তুষ্ট করেত চাইিছ৷ আিম িক মানুষেক খুশী করেত চাইিছ? আিম যিদ মানুষেক
খুশী করেত চাইতাম তাহেল খ্রীেষ্টর দাস হতাম না৷

েপৗেলর কতৃ্তর্ ত্ব ঈশ্বর হেত পাওয়া
11 ভাইরা, আিম চাই েতামরা জান েয, েয সুসমাচার আিম েতামােদর কােছ প্রচার কেরিছ তা েকান

মানুেষর মতানুযায়ী নয়৷ 12কারণ েসই বাতর্ া আিম েকান মানুেষর কাছ েথেক পাই িন; েকান মানুষ আমােক
তা েশখায় িন, বরং যীশু খ্রীষ্টই আমার কােছ তা প্রকাশ কেরেছন৷

13 েতামরা েতা শুেনছ আিম আেগ েকমন জীবনযাপন করতাম৷ আিম ইহুদী ধমর্মতাবলম্বী িছলাম৷
আিম িনমর্মভােব ঈশ্বেরর মণ্ডলীেক িনযর্াতন কের তা ধ্বংস করেত েচষ্টা কেরিছলাম৷ 14 ইহুদী ধমর্চচর্ ায়
সমসামিয়ক ওআমার সমবয়সী অনয্ানয্ ইহুদীেদর েথেকআিম অেনক এিগেয়িছলাম, কারণ পূবর্পুরুষেদর
পরম্পরাগত রীিতনীিত পালেন আমার যেথষ্ট উেদয্াগ িছল৷

15আমার জন্মাবার আেগ েথেকই ঈশ্বর আমােক েবেছ েনন এবং িনজ অনুগ্রেহ তঁার েসবা করার জনয্
আমােক ডােকন৷ 16আিম েযন অইহুদীেদর কােছ তঁার পুেত্রর িবষয় সুসমাচার প্রচার কির েসইজনয্ ঈশ্বর
তঁার পুেত্রর িবষেয় আমার কােছ প্রকাশ করেত মনস্থ করেলন৷ ঈশ্বর যখন আমােক ডাকেলন তখন আিম
েকান মানুেষর সেঙ্গ পরামশর্ কির িন, 17 এমন িক আমার আেগ যঁারা েপ্রিরত হেয়িছেলন তােদর সেঙ্গ
েদখা করেত আিম েজরুশােলেম যাই িন; িকন্তু কাল িবলম্ব না কের আিম আরব েদেশ চেল েগলাম৷ পের
দেম্মশক শহের িফের েগলাম৷

18 তারপর িতন বছর বােদ িপতেরর সেঙ্গ পিরিচত হেত েজরুশােলেম যাই ও িপতেরর সেঙ্গ আিম
পেনেরা িদন থািক৷ 19 েসখােন আিম প্রভুর ভাই যােকাব ছাড়া আর েকান েপ্রিরতেক েদিখ িন৷ 20 ঈশ্বর
* 1:2: গালাতীয়া গালাতীয়া েসই জায়গা েযখান েথেক েপৗল প্রথম ধমর্যাত্রার সময় উপেদশ িদেয়িছেলন ও মণ্ডলী স্থাপন কেরিছেলন৷
েপ্রিরত 13 এবং 14 অধয্ায়৷
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জােনন েয েযসব কথা আিম িলখিছ েসগুিল িমথয্া নয়৷ 21 তারপর আিম সুিরয়ার ও িকিলিকয়ার
অঞ্চলগুিলেত চেল যাই৷

22 এর পূেবর্ িযহূদার েকান খ্রীষ্ট মণ্ডলী আমায় বয্িক্তগতভােব িচনত না৷ 23 তারা শুধু আমার সম্বেন্ধ
শুেনিছল, “েয েলাকিট আেগ আমােদর িনযর্াতন করত, েস এখন েসই িবশ্বােসর বাণী প্রচার করেছ, যা
েস পূেবর্ ধ্বংস করেত েচেয়িছল৷” 24আর তারা আমার কারেণ ঈশ্বেরর প্রশংসা করেত লাগল৷

2
অনয্ েপ্রিরতরা েপৗলেক গ্রহণ করেলন

1তারপর েচৗদ্দ বছর পরআিমআবার েজরুশােলেম েগলাম৷আিম বাণর্বার সেঙ্গ েগলামআর তীতেকও
সেঙ্গ িনলাম৷ 2 ঈশ্বেরর কাছ েথেক প্রাপ্ত আেদশ অনুসাের আিম েসখােন েগলাম৷ েসখানকার িবশ্বাসীেদর
েনতৃবেগর্র কােছ এক েগাপন সভায় অইহুদীেদর কােছ েয সুসমাচার প্রচার কের থািক তার বয্াখয্া করলাম৷
আিম েচেয়িছলাম েয তারা েযন বুঝেত পাের আিম িক কাজ করিছ, েযন অতীেত েয কাজ কেরিছলাম ও
বতর্ মােন আিম যা করিছ তা বৃথা না হেয় থােক৷

3 এর ফলস্বরূপ তীত িযিন আমার সেঙ্গ িছেলন, িতিন একজন গ্রীক হওয়া সেত্ত্বও এই েনতৃবগর্ তীতেক
সুন্নত করার জনয্ েজার করেলন না৷ 4এইসব সমসয্া িনেয় কথা বলার দরকার িছল, কারণ িকছু ভণ্ড িবশ্বাসী
েগাপেন গুপ্তচেরর মেতা আমােদর দেল ঢুেক পেড়িছল এবং খ্রীষ্ট যীশুেতআমােদর কতটা স্বাধীনতা আেছ
তা জানবার েচষ্টা করিছল, যােতআমােদর তােদর দাস করেত পাের৷ 5 েসই ভণ্ড িবশ্বাসী ভাইরা যা েচেয়িছল
তার েকান িকছুেতই আমরা মত িদই িন, যােত সুসমাচার দ্বারা েয সতয্ প্রকািশত হেয়িছল তা েতামােদর
সােথ থােক৷

6 মণ্ডলীেত যােদর খুব গুরুত্বপূণর্ বেল মেন হিচ্ছল তােদর কাছ েথেকও আিম নতুন েকান িকছু জানেত
পাির িন৷ তঁারা েযই েহান না েকন তােত আমার িকছু এেস যায় না৷ ঈশ্বেরর কােছ সবাই সমান আর িতিন
কারও মুখােপক্ষী নন৷ 7অপরপেক্ষ এই গুরুত্বপূণর্ েনতারা যখন েদখেলন েয ঈশ্বর আমােক অইহুদীেদর
কােছ সুসমাচার প্রচােরর িবেশষ ভার িদেয়েছন, েযমন িপতরেক ইহুদীেদর কােছ সুসমাচার প্রচার করার
ভার িদেয়েছন৷ 8 ইহুদীেদর জনয্ েপ্রিরেতর কাজ করেত েয ঈশ্বর িপতরেক ক্ষমতা িদেয়েছন, িতিনইআবার
আমােক অইহুদীেদর জনয্ েপ্রিরত কেরেছন৷ 9 তাই যােকাব, িপতর ও েযাহন যঁােদর েনতা িহসােব খয্ািত
িছল, তঁারা বুঝেত পারেলন েয ঈশ্বর আমােক এই িবেশষ অনুগ্রহ দান কেরেছন, তাই িচহ্ন িহসােব বাণর্বা
এবং আমার সেঙ্গ করমদর্ ন কের আমােদর সহভাগী িহেসেব গ্রহণ করেলন৷ তঁারা এই বয্বস্থায় সম্মত হেলন
েয, “আমরা, অথর্াৎ েপৗল এবং বাণর্বা অইহুদীেদর কােছ প্রচাের যাব; আর তঁারা অথর্াৎ যােকাব, িপতর
ও েযাহন ইহুদীেদর কােছ যােবন৷” 10 তঁারা েকবলমাত্র একিট িবষেয় আমােদর অনুেরাধ করেলন, েযন
যঁারা দিরদ্র তােদর মেন রািখ৷ এ কাজিট করেত আিমও খুব উদগ্রীব িছলাম৷

েপৗল িপতেরর ভুল েদিখেয় েদন
11 িকন্তু যখন িপতর আিন্তয়িখয়ায় এেলন, আিম সরাসির তঁার িবেরািধতা করলাম, কারণ িতিন স্পষ্টতই

ভুল িদেক িছেলন৷ 12 আিন্তয়িখয়ায় আসার পর প্রথেম িতিন অইহুদীেদর সেঙ্গ পানাহার ও েমলােমশা
করেতন িকন্তু যােকােবর কােছ েথেক িকছু ইহুদী েসখােন এেল িপতর অইহুদীেদর সেঙ্গ পানাহার বন্ধ
কের িদেলন৷ িতিন অইহুদীেদর সেঙ্গ েমলােমশা বন্ধ কের িনেজেক পৃথক রাখেলন৷ িতিন েসই সমস্ত
ইহুদীেদর কথা মেন কের ভয় পািচ্ছেলন, যারা মেন করত সব অইহুদী েলাকেদর সুন্নত হওয়া দরকার৷
13 এরপর অনয্ানয্ অইহুদীরা িপতেরর সেঙ্গ এই ভণ্ডািমেত এমন মাত্রায় েযাগ িদেলন েয বাণর্বাও এেদর
ভণ্ডািমর দ্বারা প্রভািবত হেলন৷ 14আিম যখন েদখলাম েয তঁারা সুসমাচােরর সতয্ অনুসাের েসাজা পেথ
চলেছন না, তখন আিম িপতরেক সেম্বাধন কের সবার সামেন বললাম: “আপিন একজন ইহুদী হেয় যিদ
ইহুদীেদর রীিতনীিত পালন না কেরন, তেব যারা অইহুদী তােদর ইহুদীেদর মেতা সব িকছু পালন করেত
েজার করেছন েকন?”

15আমরা জন্মসূেত্র ইহুদী, অইহুদী পাপী নই৷ 16তবু আমরা জািন েয মানুষ ঈশ্বেরর সামেন িবিধ-বয্বস্থা
পালেনর দ্বারা নয় বরং যীশু খ্রীেষ্ট িবশ্বাস দ্বারা ঈশ্বেরর সাক্ষােত িনেদর্ াষ গিণত হয়, তাই আমরা যীশু খ্রীেষ্ট
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িবশ্বাস কেরিছ, যােত আমরা ঈশ্বেরর সামেন িবিধ-বয্বস্থা পালেনর দ্বারা নয় বরং খ্রীেষ্ট িবশ্বাসী বেলই
িনেদর্ াষ গিণত হই৷ কারণ েকউই িবিধ-বয্বস্থা পালেনর দ্বারা ঈশ্বেরর সামেন িনেদর্ াষ বেল িবেবিচত হয় না৷

17 িকন্তু আমরা ইহুদীরা খ্রীেষ্ট িনেদর্ াষ িবেবিচত হেত িগেয় যিদ অইহুদীেদর মত িনেজেদর পাপী েদখাই,
তেব তার অথর্ িক এই েয খ্রীষ্ট পাপেক উৎসািহত কেরন? কখনই না৷ 18কারণ যা আিম েভেঙ্গ েফেলিছ তা
যিদ আবার গঠন কির, তাহেল আিম িনেজেক িনয়ম ভঙ্গকারী িহসােব প্রমাণ কির৷ 19 িবিধ-বয্বস্থার িদক
েথেক আিম মৃত এবং িবিধ-বয্বস্থা হল আমার মৃতুয্র কারণ৷ এটা হেয়েছ যােত আিম ঈশ্বেরর জনয্ বঁািচ৷
আিম খ্রীেষ্টর সেঙ্গ কু্রশিবদ্ধ হেয়িছ৷ 20 সুতরাং আিম আর জীিবত নই, িকন্তু খ্রীষ্টই আমার মেধয্ জীিবত
আেছন; আমার েদেহর মেধয্ েয জীবন আিম এখন যাপন কির, এ েকবল ঈশ্বেরর পুেত্রর ওপর িবশ্বােসর
দ্বারাই কির, িযিন আমােক ভালেবেসেছন এবংআমার জনয্ িনেজেক উৎসগর্ কেরেছন৷ 21ঈশ্বেরর অনুগ্রহ
আিম প্রতয্াখান কির না, কারণ যিদ িবিধ-বয্বস্থার দ্বারা ঈশ্বেরর সামেন িনেদর্ াষ গিণত হওয়া যায়, তেব
খ্রীষ্ট িমথয্াই প্রাণ িদেয়িছেলন৷

3
িবশ্বােসর মাধয্েম ঈশ্বেরর আশীবর্াদ লাভ

1 ওেহ অবুঝ গালাতীেয়র েলােকরা! েতামােদর েক যাদু কেরেছ? কু্রেশর ওপর যীশু খ্রীেষ্টর মৃতুয্র
কথা েতামােদর েতা স্পষ্ট কেরই েবাঝােনা হেয়িছল৷ 2 েকবল আমার এই কথািটর জবাব দাও েয েতামরা
িকভােব পিবত্র আত্মা েপেয়িছেল? িবিধ-বয্বস্থা পালেনর দ্বারা িক েপেয়িছেল? না সুসমাচার শুেন ও
তােত িবশ্বাস করােতই পিবত্র আত্মা েপেয়িছল? 3 েতামরা িক এতই অেবাধ েয, পিবত্র আত্মায় খ্রীষ্টীয়
জীবন শুরু কের এখন তা সু্থল ৈদিহক শিক্তর ওপর িনভর্ র কের েশষ করেত চাও? 4 েতামরা িক বৃথাই
এত রকম অিভজ্ঞতার মেধয্ িদেয় েগছ? আিম আশা কির তা বৃথা হেব না৷ 5 েতামরা িবিধ-বয্বস্থা পালন
কেরিছেল বেলই িক ঈশ্বর েতামােদর পিবত্র আত্মা িদেয়িছেলন এবং েতামােদর মেধয্ অেলৗিকক কাজ
কেরিছেলন, না েতামরা সুসমাচার শুেন িবশ্বাস কেরিছেল বেল?

6 অব্রাহােমর সম্পেকর্ শাস্ত্র েযমন বেল: “অব্রাহাম ঈশ্বেরর ওপর িবশ্বাস কেরিছেলন এবং ঈশ্বর তঁার
িবশ্বাসেক স্বীকৃিত িদেয়িছেলন, তার ফেল ঈশ্বেরর সাক্ষােত অব্রাহাম ধাির্মক প্রিতপন্ন হেয়িছেলন৷”✡
7 েতামােদর জানা ভাল, েয যঁারা িবশ্বােসর পেথ চেল তারাই অব্রাহােমর প্রকৃত সন্তান৷ 8 পিবত্র শােস্ত্র
এিবষেয় আেগই েলখা িছল েয, অইহুদী েলাকেদর ঈশ্বর তােদর িবশ্বােসর দ্বারা ধাির্মক প্রিতপন্ন করেবন৷
আেগ েথেকই এই সুসমাচার অব্রাহামেক জািনেয় েদওয়া হেয়িছল, “অব্রাহাম সমস্ত জািত েতামার মাধয্েম
আশীবর্াদ পােব৷”✡ 9অব্রাহাম িবশ্বাস কের েযমন আশীবর্াদ েপেয়েছন েতমিন েয সমস্ত েলাক এখন িবশ্বাস
করেছ তারাও েসই আশীবর্াদ লাভ করেছ৷

10 যারা ঈশ্বেরর সামেন ধাির্মক প্রিতপন্ন হেত িবিধ-বয্বস্থা পালেনর ওপর িনভর্ র কের, তােদর ওপর
অিভশাপ থােক৷ কারণ শাস্ত্র বেল: “িবিধ-বয্বস্থায় েয সকল েলখা আেছ তার সব কিট েয পালন না কের
েস শাপগ্রস্ত!”✡ 11 এখন এটা পিরষ্কার েয িবিধ-বয্বস্থার দ্বারা ঈশ্বেরর কােছ ধাির্মক প্রিতপন্ন হওয়া যায়
না৷ কারণ শাস্ত্র বেল: “ধাির্মক বয্িক্ত িবশ্বােসর জনয্ই বঁাচেব৷”✡

12 িকন্তু িবিধ-বয্বস্থার সেঙ্গ িবশ্বােসর েকান সম্পকর্ েনই, বরং শাস্ত্র বেল, “েয িবিধ-বয্বস্থা পালন
কের, েস তার মধয্ িদেয়ই জীবন পােব৷”* 13 িবিধ-বয্বস্থা আমােদর ওপর েয অিভশাপ চািপেয় িদেয়েছ
তার েথেক খ্রীষ্ট আমােদর উদ্ধার কেরেছন৷ খ্রীষ্ট আমােদর স্থােন দঁািড়েয় িনেজর ওপর েসই অিভশাপ
গ্রহণ করেলন৷ কারণ শাস্ত্র বলেছ: “যার েদহ গােছ টাঙ্গােনা হয় েস শাপগ্রস্ত৷”✡ 14খ্রীষ্ট এই কাজ সম্পন্ন
করেলন যােত েয আশীবর্াদ অব্রাহাম লাভ কেরিছেলন তা খ্রীেষ্টর মাধয্েম অইহুদীরাও লাভ কের, এবং
েযন িবশ্বােসর দ্বারা আমরা েসই প্রিতশ্রুত আত্মােক পাই৷

িবিধ-বয্বস্থা ও প্রিতশ্রুিত
✡ 3:6: আিদ 15:6 হইেত উদৃ্ধত৷ ✡ 3:8: আিদ 12:3 হইেত উদৃ্ধত৷ ✡ 3:10: িদ্ব. িব. 27:26 হইেত উদৃ্ধত৷ ✡ 3:11:
হবককূক 2:4 হইেত উদৃ্ধত৷ * 3:12: “েয � পােব” েলবীয় 18:5. ✡ 3:13: িদ্ব. িব. 21:23 হইেত উদৃ্ধত৷
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15আমার ভাই ও েবােনরা, আিম েতামােদর কােছ সাধারণ একিট উদাহরণ িদিচ্ছ: দুজেনর মেধয্ একটা
চুিক্তর কথা িচন্তা কর৷ েসই চুিক্ত একবার ৈবধ হেয় েগেল েকউ তা বািতল করেত পাের না বা তােত েকান
িকছু েযাগ করেত পাের না৷ 16 ঈশ্বর, অব্রাহাম ও তঁার বংশধরেক আশীবর্ােদর প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলন৷
লক্ষয্ কর েয এখােন “বংশধর” বলা হেয়েছ, “বংশধরেদর” নয়, েযন অেনকেক নয় বরং একজনেক
অথর্াৎ খ্রীষ্টেক িনেদর্ শ করা হয়৷ 17আিম এটাই বলেত চাই েয ঈশ্বর অব্রাহােমর সেঙ্গ চুিক্ত কেরিছেলন,
আর তার চারেশা িতিরশ বছর পের িবিধ-বয্বস্থা এেসিছল৷ তাই িবিধ-বয্বস্থা এেস পূেবর্ই েয চুিক্ত ঈশ্বেরর
সােথ অব্রাহােমর হেয়িছল তা বািতল করেত পাের না৷

18 যিদ উত্তরািধকার িবিধ-বয্বস্থার ওপর িনভর্ র করত তাহেল তা আর প্রিতশ্রুিতর ওপর িনভর্ রশীল হত
না; িকন্তু ঈশ্বর মুক্ত হেস্ত এই উত্তরািধকার অব্রাহামেক তঁার প্রিতশ্রুিতর মেধয্ িদেয়িছেলন৷

19 তাহেল িবিধ-বয্বস্থা িকেসর জনয্? অপরাধ িক, এটা েবাঝাবার জনয্ িবিধ-বয্বস্থা েসই বংশধেরর
(অব্রাহােমর) আসা পযর্ন্ত েযাগ করা হল, যােক েসই প্রিতশ্রুিত েদওয়া হেয়িছল৷ মানুেষর কােছ েসই
িবিধ-বয্বস্থা েপৗেঁছ িদেত স্বগর্দূতরা েমািশেক মধয্স্তরূেপ বয্বহার কেরিছেলন৷ 20 িকন্তু েকবলমাত্র একজন
থাকেল েকান মধয্েস্থর দরকার হয় না; আর ঈশ্বর এক৷

েমািশর িবিধ-বয্বস্থার উেদ্দশয্
21তাহেল িক িবিধ-বয্বস্থা ঈশ্বেরর প্রিতশ্রুিতর িবরুেদ্ধ? িনশ্চয়ই নয়! যিদ এমন িবিধ-বয্বস্থা থাকত যা

মানুষেক জীবন দান করেত পাের, তেব িবিধ-বয্বস্থা পালন কেরই আমরা ধাির্মক হেত পারতাম৷ 22 িকন্তু
এ সতয্ নয়, কারণ শাস্ত্র েদখােচ্ছ েয সকেল পােপর কােছ বন্দী এবং েলােকরা িবশ্বােসর মাধয্েমই েসই
প্রিতশ্রুত আশীবর্াদ েপেত পাের৷ যারা যীশু খ্রীেষ্ট িবশ্বাস করেব, তােদর উেদ্দেশয্ই এই প্রিতশ্রুিত েদওয়া
রেয়েছ৷

23 এই িবশ্বাস আসার আেগ আমরা িবিধ-বয্বস্থার অধীেন বন্দী িছলাম৷ আমােদর েকান স্বাধীনতা িছল
না, েয পযর্ন্ত না ঈশ্বর আমােদর কােছ েসই িবশ্বােসর কথা জানােলন৷ 24 খ্রীেষ্টর কােছ আসার জনয্ িবিধ-
বয্বস্থাই িছল আমােদর কেঠার অিভভাবক, েযন িবশ্বােসর মাধয্েম আমরা ঈশ্বেরর সাক্ষােত ধাির্মক বেল
গিণত হই৷ 25 এখন যখন িবশ্বাস আমােদর মেধয্ এেসেছ, তখন আমরা আর িবিধ-বয্বস্থার অধীন নই৷

26-27কারণ েতামােদর মেধয্ যােদর খ্রীেষ্ট বািপ্তস্ম হেয়েছ, তােদর সবাই খ্রীষ্টেক পিরধান কেরেছ৷ খ্রীষ্ট
যীশুর মাধয্েম িবশ্বাস দ্বারা েতামরা সকেলই ঈশ্বেরর সন্তান৷ 28এখন খ্রীষ্ট যীশুেত যারা আেছ তােদর মেধয্
পুরুষ বা স্ত্রীেত েকান েভদােভদ েনই, ইহুদী িক গ্রীক, স্বাধীন অথবা দােসর মেধয্ েকান পাথর্কয্ েনই৷ কারণ
খ্রীষ্ট যীশুেত েতামরা এক৷ 29 েতামরা খ্রীেষ্টর, তাই েতামরা অব্রাহােমর বংশধর; সুতরাং অব্রাহােমর কােছ
ঈশ্বর েয প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলন েতামরাও তার উত্তরািধকারী হেব৷

4
1আিম েতামােদর একথা বলেত চাইিছ � উত্তরািধকারী যতিদন িশশু থােক ততিদন তার সেঙ্গ একজন

দােসর েকান তফাত্ থােক না; যিদও েসই িশশু সব িকছুর মািলক৷ 2কারণ েস যত িদন িশশুঅবস্থায় থােক
তােক অিভভাবক এবং সংসার পিরচালেকর কথা অনুযায়ী চলেত হয়৷ সাবালক হবার জনয্ েয বয়স তার
িপতা িনধর্ারণ কের েদন, েসই বয়েস েপৗছঁেল েস স্বাধীন হয়৷ 3একথাআমােদর পেক্ষ একইভােব প্রেযাজয্৷
আমরা যখন িশশুেদর পযর্ােয় িছলাম, তখনআমরা এই জগেতর কতকগুিল প্রাথিমক িনয়ম কানুেনর অধীন
িছলাম, 4 িকন্তু িনরুিপত সমেয় ঈশ্বর তঁার পুত্রেক পাঠােলন৷ ঈশ্বেরর পুত্র একজন স্ত্রীেলােকর গভর্ জাত
হেলন এবং িবিধ-বয্বস্থার অধীেন জীবন কাটােলন, 5 যােত িতিন িবিধ-বয্বস্থার অধীন সমস্ত েলাকেদর
স্বাধীন করেত পােরন এবং েযন আমরা সকেল তঁার পুত্ররূেপ স্বীকৃিত েপেত পাির৷

6 েতামরা সকেলই ঈশ্বেরর সন্তান, েসইজনয্ই তঁার পুেত্ররআত্মােক িতিন েতামােদর অন্তের পািঠেয়েছন৷
েসই আত্মা েডেক ওেঠ, “আব্বা, িপতা” বেল৷ 7 তাই েতামরা আেগর মেতা আর দাস নও িকন্তু ঈশ্বেরর
পুত্র৷ আর েযেহতু েতামরা পুত্র তাই ঈশ্বর তঁার প্রিতশ্রুত িবষয়গুিল েতামােদর েদেবন৷

গালাতীয় খ্রীষ্টানেদর জনয্ েপৗেলর ভালবাসা
8অতীেত যখন েতামরা ঈশ্বরেক জানেত না, তখন েতামরা েয সমস্ত েদবতার েসবা করেত, তারা ঈশ্বর

নয়৷ 9 িকন্তু েতামরা এখন সতয্ ঈশ্বরেক েজেনছ অথবা এটা বলা ভাল েয ঈশ্বরই েতামােদর েজেনেছন৷
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তাই পূেবর্ েয সব িনরথর্ক ও দুবর্ল িনয়ম-কানুন িছল েসিদেক আবার েকন িফরছ? েতামরা িক আবার
ঐ সকেলর দাস হেত চাও? 10 েতামরা েকবল িবেশষ িবেশষ িদন, মাস, ঋতু ও বছর পালন করছ৷
11 েতামােদর েদেখ আমার ভয় হয় েয, েতামােদর মেধয্ হয়েতা আিম বৃথাই পিরশ্রম করিছ৷

12আমার ভাই ও েবােনরা, আিম েতামােদর মেতা িছলাম, তাই িমনিত কির েতামরা আমার মেতা হও৷
েতামরা আমার সেঙ্গ েকান খারাপ বয্বহার কর িন৷ 13 েতামরা েতা জান, আিম অসুস্থ িছলাম বেল প্রথেমই
েতামােদর কােছ সুসমাচার প্রচার কির৷ 14 যিদওআমার অসুস্থতা েতামােদর সবার কােছ এক পরীক্ষাস্বরূপ
হেয়িছল, তবু েতামরা এমনভােব আমােক গ্রহণ কেরিছেল েযন আিম ঈশ্বর হেত আগত স্বগর্দূত, েযন স্বয়ং
যীশু খ্রীষ্ট৷ 15 এখন েতামােদর েসই আনন্দ েকাথায়? আিম েতামােদর সম্বেন্ধ এই সাক্ষয্ িদেত পাির েয
তখন সম্ভব হেল েতামরা আমার জনয্ িনেজর িনেজর েচাখ উপেড়আমােক িদেত িদ্বধা করেত না৷ 16এখন
েতামােদর কােছ সতয্ বলিছ বেল িক আিম েতামােদর শত্রু হেয় দঁািড়েয়িছ?

17 েসই েলাকরা েতামােদর প্রিত আগ্রহী হেয়েছ, িকন্তু তা েকান ভাল উেদ্দেশয্ নয়৷ তারা েতামােদর
কাছ েথেক আমােদর আলাদা করেত চায়, যােত েতামরা তােদর প্রিত আগ্রহ প্রকাশ কর৷ 18অবশয্ আগ্রহ
েদখােনা ভাল েকবল যিদ সৎ উেদ্দেশয্ তা করা হয়৷ আিম যখন েতামােদর মেধয্ উপিস্থত থািক েকবল
তখনই নয় বরং সবসমেয়ই তা থাকা ভাল৷ 19 েহ আমার িপ্রয় সন্তানরা, েতামােদর জনয্ আিম আর একবার
প্রসব যন্ত্রণা েভাগ করিছ৷ েতামােদর িনেয় আমােক এই যন্ত্রণা েভাগ করেতই হেব যতিদন পযর্ন্ত না েতামরা
খ্রীেষ্টর মেতা হেয় ওেঠা৷ 20এখন েতামােদর কােছ েযেত আমার খুব ইচ্ছা করেছ, তাহেল িভন্নভােব এসব
িনেয় আেলাচনা করেত পারতাম৷ আিম জািন না েতামােদর িনেয় আিম িক করব৷

হাগার এবং সারার উদাহরণ
21আমােক বলেতা, েতামােদর মেধয্ েক েমািশর িবিধ-বয্বস্থার অধীন থাকেত চায়? েতামরা িক জান না

িবিধ-বয্বস্থা িক বেল? 22শাস্ত্র বলেছ েয অব্রাহােমর দুিট পুত্র িছল, একিট পুেত্রর মা িছল দাসী স্ত্রী, অপর
পুেত্রর মা িছল স্বাধীন স্ত্রী৷ 23 দাসী স্ত্রীর গেভর্ অব্রাহােমর েয সন্তান জেন্মিছল তার জন্ম স্বাভািবকভােবই
হেয়িছল, িকন্তু স্বাধীন স্ত্রীর গেভর্ অব্রাহােমর েয সন্তান জেন্মিছল, েস অব্রাহােমর কােছ ঈশ্বেরর প্রিতশ্রুিতর
ফেলই জেন্মিছল৷

24 এই িবষয়গুিল রূপেকর মেতা বয্াখয্া করা যায়৷ এই দুই মিহলা দুিট চুিক্তর প্রিতিনিধত্ব কের, একিট
চুিক্ত েযটা সীনয় পবর্ত েথেক এেসিছল, েসটা একদল েলােকর জন্ম িদেয়িছল দাসেত্বর জেনয্৷ েয মাতার
নাম হাগার, েস এই চুিক্তর সেঙ্গ তুলনীয়৷ 25 হাগার হেলন আরেবর সীনয় পবর্েতর মেতা৷ িতিন বতর্ মান
ইহুদীেদর েজরুশােলেমর প্রিতরূপ, কারণ েসই েজরুশােলম তার েলাকেদর সােথ দাসেত্বর বন্ধেন বদ্ধ৷
26 িকন্তু স্বগীর্য় েজরুশােলম স্বাধীন মিহলা স্বরূপ৷ েসই েজরুশােলম আমােদর মাতৃসম৷ 27 কারণ শােস্ত্র
েলখা আেছ:

“েহ বন্ধয্া নারী, েতামরা যারা সন্তােনর জন্ম দাও িন,
েতামরা আনন্দ কর, উল্লিসত হও!

েতামরা যারা কখনই প্রসব যন্ত্রণা েভাগ কর িন;
েতামরা উল্লাস কর,

কারণ স্বামীর সেঙ্গ বসবাসকারী স্ত্রীর চাইেত
িনঃসঙ্গ স্ত্রীর অেনক েবশী সন্তান হেব৷” িযশাইয় 54:1

28আমার ভাই ও েবােনরা, েতামরাও েসই ইসহােকর মেতা প্রিতশ্রুিতর সন্তান৷ 29 িকন্তু িঠক এখনকার
মেতাই তখনও েয পুত্র স্বাভািবকভােব জেন্মিছল, েস অনয্ পুত্রেক অথর্াৎ পিবত্র আত্মার শিক্তেত যার জন্ম
হেয়িছল তােক িনযর্াতন করত৷ 30 িকন্তু শাস্ত্র িক বেল? “দাসী স্ত্রী ও তার পুত্রেক তািড়েয় দাও! কারণ
দাসীর পুত্র স্বাধীন স্ত্রীর পুেত্রর সােথ িকছুরই উত্তরািধকারী হেব না৷”✡ 31তাই বিল আমার ভাই ও েবােনরা,
আমরা েসই দাসীর সন্তান নই, আমরা স্বাধীন স্ত্রীর সন্তান৷
✡ 4:30: আিদ 21:10 হইেত উদৃ্ধত৷



গালাতীয় 5:1 1677 গালাতীয় 5:26

5
স্বাধীন হেয় েথেকা

1খ্রীষ্ট আমােদর স্বাধীন কেরেছন, েযন আমরা স্বাধীনভােব থাকেত পাির; তাই শক্ত হেয় দঁাড়াও, দাসেত্ব
িফের েযও না৷ 2 েশান! আিম েপৗল বলিছ৷ যিদ েতামরা সুন্নেতর মাধয্েম আবার িবিধ-বয্বস্থায় িফের যাও,
তেব েতামরা খ্রীেষ্টেত লাভবান হেব না৷ 3আবার আিম প্রেতয্ক মানুষেক সতকর্ কের িদিচ্ছ৷ েতামরা যিদ
সুন্নত করােত চাও, তেব িবিধ-বয্বস্থার সবটাই েতামােদর পালন করেত হেব৷ 4 েতামরা যারা িবিধ-বয্বস্থার
দ্বারা ঈশ্বেরর সাক্ষােত িনেদর্ াষ গিণত হেত েচষ্টা করছ, তারা খ্রীেষ্টর কাছ েথেক িনেজেদর আলাদা কেরছ
এবং ঈশ্বেরর অনুগ্রহ েথেক বিঞ্চত হেয়ছ৷ 5 িকন্তু আমরা িবশ্বােসর দ্বারা ঈশ্বেরর সাক্ষােত িনেদর্ াষ বেল
গিণত হবার জনয্ অধীর আগ্রেহ আত্মায় অেপক্ষা করিছ৷ 6 কারণ খ্রীষ্ট যীশুেত যুক্ত থাকেল সুন্নত হওয়া
বা না হওয়া এ প্রশ্ন মূলয্হীন; িকন্তু দরকাির িবষয় হল িবশ্বাস, েয িবশ্বাস ভালবাসার মধয্ িদেয় কাজ কের৷

7 েতামরা েবশ ভালই েদৗেড়ািচ্ছেল, তাহেল সেতয্র বাধয্ হেয় চলেত েক েতামােদর বাধা িদল? 8 িযিন
েতামােদর আহ্বান কেরেছন, েসই ঈশ্বেরর কাছ েথেক এই ধরেণর প্রেরাচনা আেস িন৷ 9 সাবধান হও!
“সামানয্ একটু খািমর েগাটা ময়দার তালেক ফুিলেয় ফঁািপেয় েতােল!” 10 েতামােদর জনয্ প্রভুেত আমার
পূণর্ িবশ্বাস আেছ েয েতামরা আমার িশক্ষা ছাড়া িভন্ন েকান িশক্ষার িদেক িফরেব না; িকন্তু েয েলাক
েতামােদর িবরক্ত করেছ, েস েযই েহাক্ না েকন, শািস্ত েস পােবই৷

11আমার ভাই ও েবােনরা, যিদ আিম এখনও সুন্নেতর প্রেয়াজন সম্বেন্ধ িশক্ষা িনই, তেব আিম এখনও
এেতা িনযর্াতন েভাগ করিছ েকন? এবং আিম সুন্নেতর প্রেয়াজন সম্বেন্ধ যিদ এখনও বিল তাহেল কু্রেশর
কথা বলেত েকান সমসয্াই হত না৷ 12 যঁারা েতামােদর অিস্থর কের তুলেছ, আিম চাই তারা েযন িনেজেদর
িছন্নাঙ্গও কের৷

13 আমার ভাই ও েবােনরা, স্বাধীন মানুষ হবার জনয্ই ঈশ্বর েতামােদর আহ্বান কেরেছন, েকবল েদখ
েতামােদর পাপ প্রবৃিত্তেক তৃিপ্ত িদেয় েসই স্বাধীনতার সুেযাগ িনও না, বরং েপ্রেম এেক অপেরর দাস
হও৷ 14 েযেহতু সমস্ত িবিধ-বয্বস্থােক এক করেল এটাই দঁাড়ায়: “েতামার প্রিতেবশীেক িনেজর মত কের
ভালবাস৷”✡ 15 িকন্তু েতামরা যিদ িনেজেদর মেধয্ কামড়া-কামিড়, েছঁড়ােছিড় কর, তেব সাবধান! েযন
েতামরা এেক অপেরর দ্বারা ধ্বংস না হও৷

মানব প্রকৃিত এবং আত্মা
16 তাই আিম বিল েয, েতামরা েসই আত্মার পিরচালনায় চল, তাহেল েতামরা আর েতামােদর পাপ

প্রকৃিতর ইচ্ছা পূণর্ করেব না৷ 17 কারণ আমােদর পাপ প্রকৃিত যা চায়, তা আত্মার িবরুেদ্ধ এবং আত্মা যা
চায় তা পাপ প্রকৃিতর ইচ্ছার িবরুেদ্ধ৷ এরা পরস্পেরর িবেরাধী, ফেল েতামরা যা চাও তা করেত পার না৷
18 িকন্তু েতামরা যিদ আত্মা দ্বারা পিরচািলত হও তেব েতামরা িবিধ-বয্বস্থার অধীেন নও৷

19পাপ প্রবৃিত্তর কাজগুিলস্পষ্ট: েসগুিল হল বয্িভচার,অশুিচতা, েস্বচ্ছাচািরতা, 20প্রিতমা পূজা, ডাইিন
িবদয্া, ঘৃণা, স্বাথর্পরতা, িহংসা, েক্রাধ, িনেজেদর মেধয্ িবতকর্ , মতেভদ, দলাদিল, ঈষর্া, 21 মাতলািম,
লাম্পটয্ আর একই ধরেণর অনয্ অপরাধ৷ এর িবরুেদ্ধ েতামােদর সাবধান কের িদিচ্ছ েযমন এর আেগও
কেরিছ, যারা এইসব কুকাজ করেব তােদর ঈশ্বেরর রােজয্ জায়গা হেব না৷ 22 িকন্তু আত্মার ফল হল
ভালবাসা, আনন্দ, শািন্ত, ৈধযর্য্, দয়া, মঙ্গলভাব, িবশ্বস্ততা, মৃদুতা ও আত্মসংযম৷ 23 এই সেবর িবরুেদ্ধ
েকান িবিধ-বয্বস্থা েনই৷ 24 যারা যীশু খ্রীেষ্ট রেয়েছ, তারা তােদর পাপ প্রকৃিতেক কামনা বাসনা সেমত
কু্রেশ িবদ্ধ কেরেছ, অথর্াৎ তােদর পুরােনা জীবেনর সব মন্দ লালসা ও প্রবৃিত্ত তয্াগ কেরেছ৷ 25 সুতরাং
আত্মাই যখন আমােদর নতুন জীবেনর উৎস তখন এস আমরা আত্মার অধীেন চিল৷ 26 এস আমরা েযন
অযথা অহঙ্কার না কির, পরস্পরেক জ্বালাতন ও িহংসা না কির৷

6
এেক অপরেক সাহাযয্ কেরা

✡ 5:14: েলবীয় 19:18 হইেত উদৃ্ধত৷
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1 আমার ভাই ও েবােনরা, েতামােদর মেধয্ েকউ যিদ হঠাৎ পােপ পেড় তেব েতামরা যঁারা আিত্মক
ভাবাপন্ন তারা অবশয্ই তােক িঠক পেথ আনেত সাহাযয্ করেব৷ একাজ অতয্ন্ত নম্রভােব করেত হেব;
িকন্তু েতামরা িনেজরাও সাবধােন েথেকা, পােছ েতামরাও পরীক্ষায় পড়৷ 2 েতামরা এেক অপেরর ভার
বহন কর, এই রকম করেল বাস্তেব খ্রীেষ্টর িবিধ-বয্বস্থাই পালন করেব৷ 3 েকান বয্িক্ত যিদ প্রকৃতপেক্ষ
ভাল না হেয়ও িনেজেক অনয্েদর েথেক ভাল মেন কের তাহেল েস িনেজেক প্রতারণা করেছ৷ 4 অপর
েলােকর সেঙ্গ িনেজর তুলনা না কের প্রেতয্েকর উিচত িনেজর কাজ যাচাই কের েদখা, তেব েস যা করেছ
তাই িনেয় গবর্ করেত পারেব৷ 5কারণ প্রেতয্ক বয্িক্তেক তার িনেজর দািয়ত্ব িনেত হেব৷

েযমন বুনেব েতমন কাটেব
6 েয বয্িক্ত িশক্ষেকর কাছ েথেক ঈশ্বেরর বাতর্ ার িবষেয় িশক্ষা লাভ কের, তার উিচত েসই িশক্ষকেক

তার সমস্ত উত্তম িবষেয়র সহভাগী কের প্রিতদান েদওয়া৷কারণ প্রেতয্ক বয্িক্তেক তার িনেজর দািয়ত্ব িনেত
হেব৷

7 েতামরা িনেজেদর েবাকা বািনও না৷ ঈশ্বরেক ঠকােনা যায় না৷ েযমন বুনেব, েতমন কাটেব৷ 8 েয
িনজ পাপ প্রকৃিতর বীজ েরাপন কের েস তার েথেক সংগ্রহ করেব৷ িকন্তু েয পিবত্র আত্মার বীজ বুনেব েস
পিবত্র আত্মার কাছ েথেক অনন্ত জীবন পােব৷ 9 ভাল কাজ করেত করেত আমরা েযন ক্লান্ত না হেয় পিড়,
কারণ িনরুিপত সমেয় আমরা ফসল রূেপ অনন্ত জীবন পাব৷ হাল ছাড়েল চলেব না৷ 10 সুেযাগ েপেল
আমােদর সব েলােকর প্রিত ভাল কাজ করা উিচত, িবেশষ কের িবশ্বাসীর গৃেহর পিরজনেদর প্রিত৷

েপৗেলর িচিঠর েশষ কথা
11 েদখ কত বড় বড় অক্ষের িনেজর হােত আিম এই চূড়ান্ত কথাগুিল িলখিছ৷ 12 যারা েতামােদর সুন্নত

করার েচষ্টায় আেছ তােদর উেদ্দশয্ অনয্েদর কােছ নাম েকনার৷ তারা এটা কের যােত খ্রীেষ্টর কু্রেশর
জনয্ তারা অতয্াচািরত না হয়৷ 13 যারা সুন্নত কেরেছ তারা িনেজরাও িবিধ-বয্বস্থা িঠক মেতা পালন কের
না অথচ তারাই েতামােদর সুন্নত করােত চাইেছ; উেদ্দশয্, েতামােদর সুন্নত করােনার মাধয্েম বশ করেত
পারেল এই কাজ িনেয় তারা গবর্ করার সুেযাগ পােব৷

14শুধু আমােদর প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর কু্রশ ছাড়া আমার গবর্ করার মেতা িকছুই েনই৷ যীশুর কু্রশীয় মৃতুয্র
দ্বারা আিম জগেতর কােছ কু্রশিবদ্ধ আর জগত আমার কােছ কু্রশিবদ্ধ৷ 15 কােরা সুন্নত করা হল িক হল
না েসটা বড় িবষয় নয় িকন্তু এটা জরুরী েয এক নতুন সৃষ্টি েহাক্৷ 16 ঈশ্বেরর েলােকরা যারাই এই িনয়ম
মােন তােদর ওপর শািন্ত ও দয়া বির্ষত েহাক্◌্৷

17 িচিঠ েলখা েশষ করার আেগ আমার অনুেরাধ, েযন েকউ আর আমােক কষ্ট না েদয়, কারণ
ইিতমেধয্ই আিম আমার েদেহ খ্রীেষ্টর ক্ষত িচহ্ন বহন করিছ৷

18 আমার ভাই ও েবােনরা, আিম প্রাথর্না কির েয প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর অনুগ্রহ েতামােদর আত্মার মেধয্
িবরাজ করুক৷ আেমন৷
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ইিফষীয়েদর
প্রিত পত্র

1 খ্রীষ্ট যীশুর েপ্রিরত েপৗেলর কাছ েথেক এই িচিঠ৷ ঈশ্বেরর ইচ্ছাক্রেম আিম একজন েপ্রিরত৷
ঈশ্বেরর পিবত্র েলােকরা যারা ইিফেষ বাস কের এবং খ্রীষ্ট যীশুেত িবশ্বাসী, তােদর কােছ এই িচিঠ

িলখিছ৷
2আমােদর িপতা ঈশ্বর ও প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর অনুগ্রহ ও শািন্ত েতামােদর সহবতীর্ েহাক্৷

খ্রীেষ্টর মাধয্েম আিত্মক আশীবর্াদ লাভ
3আমােদর প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর ঈশ্বর ও িপতার প্রশংসা েহাক্◌্৷ িতিন খ্রীেষ্ট আমােদর স্বগীর্য় স্থােন সমস্ত

আিত্মকআশীবর্ােদ পূণর্ কেরেছন৷ 4জগৎ সৃষ্টির পূেবর্ ঈশ্বর তঁার পিবত্র, িনেদর্ াষ এবং েপ্রমময় েলাক হবার
জনয্ আমােদর খ্রীেষ্টর মধয্ িদেয় েবেছ িনেলন৷ 5 জগৎ সৃষ্টির পূেবর্ই ঈশ্বর িঠক কেরিছেলন েয আমরা
খ্রীেষ্টর মাধয্েম তঁার সন্তান হব৷ এ কাজ ঈশ্বর িনেজই সম্পন্ন করেত েচেয়িছেলন, আর তােতই িতিন খুশী
হেলন৷ 6 ঈশ্বেরর এই মহান অনুগ্রহ তঁার প্রশংসার কারণ হেয় উেঠেছ; আর এই অনুগ্রহ ঈশ্বর আমােদর
মুক্তহেস্ত দান কেরেছন৷ িতিন যােক ভালবােসন েসই খ্রীেষ্টর মাধয্েমই এই অনুগ্রহ ঈশ্বরআমােদর মুক্তহেস্ত
দান কেরেছন৷

7খ্রীেষ্টর রেক্তর দ্বারা আমরা মুক্ত হেয়িছ৷ ঈশ্বেরর মহানুগ্রেহর ফেলআমােদর পাপসমূহ ক্ষমা েপেয়েছ৷
8 েসই অনুগ্রহ ঈশ্বর আমােদর পযর্াপ্ত পিরমােণ িদেয়েছন৷ সমস্ত জ্ঞান ও অন্তদৃর্ ষ্টির সােথ, 9 িনেজই তঁার
েগাপন পিরকল্পনা আমােদর কােছ প্রকাশ কেরেছন, আর এই িছল ঈশ্বেরর ইচ্ছা এবং িতিন তা খ্রীেষ্টর
মাধয্েম সম্পন্ন করেত পিরকল্পনা করেলন৷ 10 তঁার িনরূিপত সমেয় ঈশ্বর এই পিরকল্পনা কেরিছেলন েয
স্বগর্ ও মেতর্ য্র সব িকছুই খ্রীেষ্টর সেঙ্গ সংযুক্ত হেব; আর খ্রীষ্ট হেবন সবার মস্তক৷

11ঈশ্বেরর েলাক হবার জনয্ আমরা খ্রীেষ্ট মেনানীত হেয়িছলাম৷ ঈশ্বর পূেবর্ই িস্থর কেরিছেলন েযআমরা
তঁার আপনজন হব, তাই িছল ঈশ্বেরর অিভপ্রায়৷ ঈশ্বর যা চান বা যা করার িসদ্ধান্ত েনন, তঁার ইচ্ছানুসাের
তা সম্পন্ন কেরন৷ 12 খ্রীেষ্টর ওপর যারা প্রতয্াশা কেরেছ তােদর মেধয্ আমরা অগ্রণী৷ আমােদর মেনানীত
করা হেয়েছ েযন আমরা ঈশ্বেরর মিহমার প্রশংসা কির৷ 13 খ্রীেষ্টেত েতামরা েতামােদর পিরত্রােণর জনয্
েসই সুসমাচােরর সতয্ বাতর্ া শুেনিছেল এবং েতামরা খ্রীেষ্ট িবশ্বাস কেরিছেল; আর েতামােদর পিবত্র আত্মা
দান কের ঈশ্বর েতামােদর ওপর তঁার িনেজর মািলকানার ছাপ িদেয়েছন৷ 14 ঈশ্বর তঁার িনজস্ব েলাকেদর
যা িকছু েদবার প্রিতশ্রুিত িদেয়েছন, েসই পিবত্র আত্মা হল তার জািমনস্বরূপ, আর যঁারা ঈশ্বেরর েলাক
তারা এর মাধয্েম পূণর্ স্বাধীনতা েভাগ করেব৷ এ সবিকছুর একমাত্র লক্ষয্ হল তঁার মিহমায় প্রশংসা েযাগ
করা৷

েপৗেলর প্রাথর্না
15-16 এইজনয্ আিম আমার প্রাথর্নায় েতামােদর সবর্দা স্মরণ কির ও েতামােদর জনয্ সবর্দা ঈশ্বরেক

ধনয্বাদ জানাই৷ আিম প্রভু যীশুর ওপর েতামােদর িবশ্বােসর কথাও সমস্ত ঈশ্বেরর েলাকেদর প্রিত
েতামােদর ভালবাসার কথা শুেনিছ৷ 17 আিম ঈশ্বেরর কােছ েতামােদর জনয্ িনরন্তর প্রাথর্না করিছ েযন,
আমােদর প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর মিহমাময় িপতা েতামােদর েসই আত্মা েদন, যা েতামােদর িবজ্ঞ করেব এবং
ঈশ্বরেক েতামােদর কােছ প্রকাশ করেব যােত েতামরা তঁােক ভালভােব জানেত পার৷

18 আিম প্রাথর্না করিছ েযন েতামরা আপন আপন হৃদেয় ঐশ্বিরক জ্ঞান লাভ করেত পার, তাহেল
ভিবষয্েত িক প্রতয্াশার জনয্ ঈশ্বর েতামােদর আহ্বান কেরেছন তা েতামরা জানেত পারেব৷ েয আশীবর্াদ
ঈশ্বর তঁার পিবত্র েলাকেদর েদবার জনয্ িস্থর কেরেছন তা কত সম্পদশালী ও প্রতাপশালী তা েতামরা
বুঝেত পারেব৷ 19 আমরা যারা িবশ্বাসী, আমােদর মেধয্ ঈশ্বেরর েয মহাশিক্ত কাজ করেছ তাও েতামরা
জানেত পারেব৷ 20 েসই মহাশিক্ত দ্বারা ঈশ্বর খ্রীষ্টেক মৃতেদর মধয্ েথেকজীিবত কেরেছন ও তঁার ডানপােশ
স্বগীর্য় স্থােন বিসেয়েছন৷ 21ঈশ্বর খ্রীষ্টেক সমস্ত রাজা, মহারাজা, শাসনকতর্ া ও মহান েনতােদর েথেক এবং
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প্রেতয্ক শীষর্ স্থানীয় শিক্তর উেদ্ধর্ খ্রীষ্টেক স্থাপন কেরেছন, েকবল এই কােল নয়, আগামীকােলও৷ 22ঈশ্বর
সবিকছুই খ্রীেষ্টর চরেণর নীেচ স্থাপন কেরেছন৷ তঁােকই সকেলর ওপের মস্তক স্বরূপ কের মণ্ডলীেক দান
কেরেছন৷ 23 মণ্ডলী হল খ্রীেষ্টর েদহ; আর তঁার পিরপূণর্তা সব িকছুই সমস্ত িদেক িদেয় পূণর্ কের৷

2
মৃতুয্ েথেক জীবন

1অতীেত পােপর দরুন ও ঈশ্বেরর িবরুেদ্ধ অপরােধর দরুন েতামােদর আিত্মক জীবন মৃত িছল৷ 2 হঁয্া,
অতীেত ঐসব পাপ িনেয় েতামরা জীবনযাপন করেত৷ জগৎ েযভােব চেল েতামরা েসভােবই চলেত৷
েতামরা আকােশর মন্দ শিক্তর অিধপিতর অনুসরণকারী িছেল৷ েসই একই আত্মা এখনও যারা ঈশ্বেরর
অবাধয্ তােদর মেধয্ িক্রয়াশীল৷ 3অতীেত আমরা সকেল ঐ েলাকেদর মত চলতাম৷ আমােদর কুপ্রকৃিতর
লালসােক চিরতাথর্ করেত েচষ্টা করতাম৷ আমরা আমােদর েদহ ও মেনর অিভলাষ অনুযায়ী চলতাম৷
আমােদর েয অবস্থা িছল তার দরুন ঐশ্বিরক েক্রাধ আমােদর ওপর েনেম আসেত পারত, কারণ আমরা
অনয্ আর পঁাচজেনর মেতাই িছলাম৷

4 িকন্তু ঈশ্বেরর করুণা অসীম৷ িতিন তঁার মহান ভালবাসায় আমােদর কেতা ভালবােসন৷ 5 ঈশ্বেরর
িবরুেদ্ধ েযসব অনয্ায় কাজ কেরিছলাম তার ফেলই আমরা আিত্মকভােব মৃত িছলাম; িকন্তু ঈশ্বর খ্রীষ্ট
যীশুর সােথ আমােদর নতুন জীবন িদেলন৷ আমরা ঈশ্বেরর অনুগ্রেহই উদ্ধার েপেয়িছ৷ 6ঈশ্বর যীশু খ্রীেষ্টর
সেঙ্গ আমােদর জীিবত কের স্বগীর্য়স্থােন তঁার পােশ বসেত আসন িদেয়েছন৷ 7 ঈশ্বর এই কাজ করেলন
েযন আগামী যুগপযর্ােয় তঁার অতুলনীয় মহানুগ্রহ সকেলর প্রিত েদখােত পােরন৷ খ্রীষ্ট যীশুেত আমােদর
প্রিত দয়াপরবশ হেয় এই অনুগ্রহ িতিন প্রকাশ কেরেছন৷

8 কারণ ঈশ্বেরর অনুগ্রেহর দ্বারা িবশ্বােসর মধয্ িদেয় েতামরা উদ্ধার েপেয়ছ৷ িবশ্বাস করােতই েতামরা
েসই অনুগ্রহ েপেয়ছ৷ েতামরা িনেজরা িনেজেদর উদ্ধার কর িন৷ িকন্তু তা ঈশ্বেরর দানরূেপ েপেয়ছ৷
9 েতামােদর িনেজেদর কেমর্র ফল িহেসেব েতামরা উদ্ধার পাও িন, তাই েকউই গবর্ কের বলেত পাের
না েয েস তার িনেজর দ্বারা উদ্ধার েপেয়েছ৷ 10 কারণ ঈশ্বরই আমােদর িনমর্াণ কেরেছন৷ খ্রীষ্ট যীশুেত
ঈশ্বর আমােদর নতুন সৃষ্টি কেরেছন েযন আমরা সবর্প্রকার সৎ কাজ কির৷ এইসব সৎ কমর্ ঈশ্বর পূেবর্ই
আমােদর জনয্ ৈতরী কের েরেখিছেলন যােত আমরা েসই সৎ কাজ কের জীবন কাটােত পাির৷

খ্রীেষ্টেত এক
11 েতামরা অইহুদী, পরজািতরূেপ জেন্মিছেল৷ েতামরাই েসই েলাক যােদর সুন্নত ইহুদীরা বেল

“অসুন্নত”৷ (তােদর সুন্নত হওয়া েকবল এক প্রিক্রয়া, যা েদেহর ওপর মানুেষর হাত দ্বারা করা হয়৷)
12 মেন েরেখা অতীেত েসই সময় েতামরা খ্রীষ্ট েথেক দূের িছেল৷ েতামরা ইস্রােয়েলর নাগিরক িছেল না৷
ঈশ্বর তঁার প্রজােদর সেঙ্গ েয চুিক্তগুিল কেরিছেলন, েতামরা েসইসব প্রিতশ্রুিতযুক্ত চুিক্তগুিলর বাইের
িছেল৷ েতামােদর প্রতয্াশা িছল না আর েতামরা ঈশ্বরেক জানেত না৷ 13 এক সময় েতামরা ঈশ্বর েথেক
বহুদূের িছেল, িকন্তু এখন খ্রীষ্ট যীশুেত েতামরা িনকটবতীর্ হেয়ছ৷

14 খ্রীষ্টই আমােদর শািন্তর উৎস৷ ইহুদী ও অইহুদীেদর মেধয্ েয শত্রুভাব প্রাচীেরর মত বয্বধান সৃষ্টি
কেরিছল, খ্রীষ্ট িনজ েদহ উৎসগর্ কের ঘৃণা ও বয্বধােনর েসই প্রাচীর েভেঙ্গ িদেয়েছন৷ 15 ইহুদীেদর িবিধ-
বয্বস্থায় অেনকআেদশ ও িনয়মকানুন িছল; িকন্তু খ্রীষ্ট েসই িবিধ-বয্বস্থা েলাপ কেরেছন৷ খ্রীেষ্টর উেদ্দশয্
িছল ঐ দুই দেলর মেধয্ শািন্ত স্থাপন করা এবং িনেজর মেধয্ িদেয় ঐ দুই দল েথেক এক নতুন মানুষ সৃষ্টি
করা, 16 এবং কু্রেশর ওপর তঁার মৃতুয্র মাধয্েম দুই জনেগাষ্ঠীেক ঈশ্বেরর সােথ একই েদেহ পুনির্মিলত
করা৷ এর ফেল দুই দেলর মেধয্ েয শত্রুভাব িছল, তার অবসান ঘটল৷ 17 তাই খ্রীষ্ট এেস, েতামরা যারা
ঈশ্বর েথেক দূের িছেল, েতামােদর কােছ শািন্তর বাণী প্রচার করেলন; আর যঁারা ঈশ্বেরর কােছর েলাক
তােদর কােছ শািন্ত িনেয় এেলন৷ 18 হঁয্া, খ্রীেষ্টর মাধয্েম আমরা সকেল একই আত্মার দ্বারা িপতার কােছ
আসেত পাির৷

19 তাই, েহ অ-ইহুদীরা, এখন েতামরা আর আগন্তুক বা িবেদশী নও৷ এখন ঈশ্বেরর পিবত্র েলাকেদর
সেঙ্গ েতামরাও নাগিরক৷ েতামরা ঈশ্বেরর পিরবােরর সদসয্৷ 20 েপ্রিরতরা ও ভাববাদীরা েয িভত
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েগঁেথিছেলন তার ওপর েতামােদর েগঁেথ েতালা হেচ্ছ৷ খ্রীষ্ট স্বয়ং হেচ্ছন েসই দালােনর গঁাথনীর প্রধান
পাথর, 21 যা েগাটা দালানিটেক ধের েরেখেছ৷ খ্রীষ্ট এই দালানিট গেড় েতােলন েযন তা প্রভুেত এক পিবত্র
মিন্দের পিরণত হেত পাের৷ 22 খ্রীেষ্ট েতামােদর অনয্ মানুষেদর সেঙ্গ একই সােথ েগঁেথ েতালা হেচ্ছ৷
েতামােদর এমন এক স্থান িহেসেব গঠন করা হেয়েছ েযখােন ঈশ্বর আত্মার মাধয্েম বাস কেরন৷

3

অইহুদীেদর জনয্ েপৗেলর কাজ
1 এই জনয্ আিম (েপৗল) েতামােদর, অথর্াৎ অ-ইহুদীেদর জনয্ খ্রীষ্ট যীশুর বন্দী৷ 2 েতামরা িনশ্চয়ই

জান েয, ঈশ্বর েতামােদর সাহাযয্ করার জনয্ তঁার িনজ অনুগ্রেহ এই কাজ আমায় িদেয়েছন৷ 3 ঈশ্বর তঁার
িনগূঢ়তত্ত্ব আমায় জানেত িদেয়েছন৷ িতিন িনেজ েযসব িবষয় আমায় েদিখেয়েছন, েস সকল িবষেয়র
িকছু িকছু আিম ইিতমেধয্ই িলেখিছ৷ 4 েসসব পাঠ করেল েতামরা বুঝেত পারেব েয আিম িঠক ভােবই
খ্রীষ্ট সম্বেন্ধ েজেনিছ৷ 5 এর আেগ যঁারা পৃিথবীেত িছেলন, তঁােদর কােছ এই িনগূঢ়তত্ত্ব জানােনা হয় িন৷
িকন্তু এখন েসই িনগূঢ়তত্ত্ব িতিন তঁার পিবত্র েপ্রিরত ও ভাববাদীেদর কােছ আত্মার মাধয্েম বয্ক্ত কেরেছন৷
6এই হল িনগূঢ়তত্ত্ব � যারা অ-ইহুদী তারা ইহুদীেদর সেঙ্গ সমানভােব সব আশীবর্াদ পােব৷ ইহুদী ও অইহুদী
উভেয়ই এক সেঙ্গ একই েদেহর সদসয্৷ খ্রীেষ্টর মাধয্েম ঈশ্বর েয প্রিতশ্রুিত িদেয়েছন, তা তারা একসেঙ্গ
েভাগ করেব৷ অইহুদীরা সুসমাচােরর মধয্ িদেয় এই সব িকছু পােব৷

7 ঈশ্বেরর িবেশষ অনুগ্রহ দােনর ফেল েসই সুসমাচার প্রচার করার জনয্ আিম দাস হলাম; ঈশ্বর তঁার
িনজ পরাক্রেম আমােক েসই অনুগ্রহ িদেয়েছন৷ 8 ঈশ্বেরর সমস্ত েলােকর মেধয্ আিম িনতান্ত নগনয্; িকন্তু
ঈশ্বর আমােক এক বরদান কেরেছন েযন আিম অইহুদীেদর কােছ খ্রীেষ্টেত েয ধারণাতীত সম্পদ আেছ
তা সুসমাচােরর মাধয্েম তােদর জানাই৷ েসই সম্পদ এত অগাধ েয সমূ্পণর্ভােব তা বুঝেত পারা যায় না৷
9 ঈশ্বেরর িনগূঢ় পিরকল্পনার কথা সকলেক জানাবার ভার ঈশ্বর আমায় িদেয়েছন৷ 10 সৃষ্টির শুরু েথেক
ঈশ্বেরর এই িনগূঢ় পিরকল্পনা তঁার মেধয্ই গুপ্ত িছল৷ ঈশ্বর, স্বয়ং সমস্ত িকছুর সৃষ্টিকতর্ া৷ ঈশ্বর েচেয়িছেলন
েযন স্বগীর্য়স্থােন সমস্ত আিধপতয্ ও কতৃর্ েত্ত্বর কােছ নানািবধ উপােয় তঁার প্রজ্ঞা প্রিতফিলত কেরন এবং
মণ্ডলীর মাধয্েমই তারা এসব জানেত পাের৷ 11 পূবর্কােল ঈশ্বর েয সব পিরকল্পনা িঠক কের েরেখিছেলন,
এ সবই তার সেঙ্গ িমেল যায়৷ িতিন আমােদর প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর মাধয্েম তঁার পিরকল্পনা অনুসাের কাজ
কেরেছন৷ 12এখন খ্রীেষ্ট িবশ্বাস িনেয় আমরা ঈশ্বেরর সমু্মেখ সাহস ও আত্মিবশ্বােসর সােথ আসেত পাির৷
খ্রীেষ্ট িবশ্বােসর মাধয্েমই এটা করেত পাির৷ 13আিম েতামােদর বিল, েতামােদর জনয্ আমায় েয কষ্টেভাগ
করেত হেয়িছল তার জনয্ েতামরা হতাশ ও িনরাশ হেয়া না৷ আমার কষ্ট েতামােদর সম্মািনত করুক৷

খ্রীেষ্টর ভালবাসা
14এই কারেণ আিম িপতার কােছ নতজানু হই৷ 15 তঁার কাছ েথেকই স্বেগর্র বা মেতর্ য্র প্রেতয্ক পিরবার

প্রকৃত নাম পায়৷ 16আিম িপতার কােছ প্রাথর্না কির েযন তঁার মহান প্রতােপ িতিন েতামােদর েসই শিক্ত েদন
যার ফেল েতামােদর অন্তরাত্মা বিলষ্ঠ হেয় ওেঠ৷ তঁার আত্মার দ্বারা িতিন েতামােদর েসই শিক্ত েদেবন৷
17আিম প্রাথর্না কির েযন িবশ্বােসর মধয্ িদেয় খ্রীষ্ট েতামােদর হৃদেয়র মেধয্ বাস কেরন৷ েযন েতামােদর
জীবন েপ্রেম সুদৃঢ় হয় ও েপ্রমরূপ িভেতর উপর গেড় উঠেত পাের৷ 18আিম প্রাথর্না কির, েযন েতামরা ও
ঈশ্বেরর সমস্ত পিবত্র েলাকরা খ্রীেষ্টর েপ্রেমর মহত্ব বুঝেত সক্ষম হও৷ েতামরা েযন েসই েপ্রেমর গভীরতা,
উচ্চতা, ৈদঘর্য্ ও িবস্তার জানেত পার৷ 19 খ্রীেষ্টর েপ্রম এেতা মহান েয েকান মানুেষর পেক্ষ সিতয্ কের
তা জানা সম্ভব নয়৷ আিম প্রাথর্না করিছ েযন েতামরা েসই েপ্রম উপলিদ্ধ করেত পার আর তােতই েতামরা
সমূ্পণর্ভােব ঈশ্বেরর প্রকৃিতেত পূণর্ হেব৷

20ঈশ্বেরর েয শিক্ত আমােদর মেধয্ সিক্রয় রেয়েছ, েসই শিক্তর দ্বারা ঈশ্বর আমরা যা চাই বা িচন্তা কির
তার েথেকও অেনক েবশী কাজ করেত পােরন৷ 21 মণ্ডলীেত ও খ্রীষ্ট যীশুেত যুগ যুগান্ত ধের তঁারই মিহমা
েহাক্◌্৷ আেমন৷
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4
েদেহর একতা

1আিম প্রভুর বেল কারাগাের বন্দী৷ ঈশ্বর েতামােদর মেনানীত কেরেছন েযন েতামরা তঁার েলাক হেত
পার৷আিম েতামােদর েসইরকমজীবনযাপন করেতঅনুেরাধ কির, েযভােব ঈশ্বেরর েলাকেদরজীবনযাপন
করা উিচত৷ 2 েতামরা সবর্দাই নতনম্র থাক, সিহষু্ণ হও, ভালেবেস এেক অপরেক গ্রহণ কর৷ 3পিবত্রআত্মা
েতামােদর যুক্ত কেরিছেলন৷ েসই একতা রক্ষা করার জনয্ সেবর্াত্তমভােব েচষ্টা কর৷ শািন্ত েতামােদর
একসেঙ্গ ধের থাকুক৷ 4 েদহ এক ওআত্মা এক, িঠক েসইরকমই ঈশ্বর েতামােদর সকলেক এক প্রতয্াশার
জনয্ আহ্বান কেরেছন৷ 5 েকবল একই প্রভু, এক িবশ্বাস ও এক বািপ্তস্ম রেয়েছ; 6আর আেছন এক ঈশ্বর
িযিন সকেলর িপতা৷ িযিন সকেলর ওপের কতৃর্ ত্ত্ব কেরন৷ িতিন সবর্ত্র আেছন ও সবিকছুেত আেছন৷

7 খ্রীষ্ট আমােদর প্রেতয্কেক িবেশষ িবেশষ বরদান িদেয়েছন৷ যােক যা িদেত ইচ্ছা কেরেছন তােক তা
িদেয়েছন৷ 8 তাই শাস্ত্র বলেছ:

“িতিন উেদ্ধর্ আকােশ েগেলন,
সেঙ্গ বন্দীেদর িনেয় েগেলন, আর মানুেষর হােত তুেল িদেয় েগেলন নানা বরদান৷” গীতসংিহতা
68:18

9 যখন বলা হেয়েছ, “িতিন উেদ্ধর্ উেঠ েগেলন,” তার অথর্ িক? তার অথর্ এই েয প্রথেম িতিন িনেম্ন
পৃিথবীেত েনেমিছেলন৷ 10 েসই জন িযিন েনেম এেসিছেলন (খ্রীষ্ট) িতিন েসই একই বয্িক্ত িযিন আকােশর
েথেকও উেচ্চ উেঠিছেলন, যােত সব িকছুই তঁার দ্বারা পূণর্ করেত পােরন৷ 11 েসই খ্রীষ্ট েলাকেদর বরদান
করেলন, তােদর কেয়কজনেক েপ্রিরত করেলন, আবার কেয়কজনেক ভাববাদী, কেয়কজনেক সুসমাচার
প্রচারক, কেয়কজনেক িশক্ষক ও পালক হবার ক্ষমতা িদেলন৷ 12 ঈশ্বেরর েলাকেদর প্রস্তুত করার জনয্
ও েসবার কাজ সম্পন্ন করার উেদ্দেশয্ খ্রীষ্ট এইসব বরদান কেরেছন৷ খ্রীেষ্টর েদহরূেপ মণ্ডলীেক গঠন
করার জনয্ িতিন েসইসব বর িদেয়েছন৷ 13 েয পযর্ন্ত না আমরা ঈশ্বেরর পুেত্রর িবষেয় একই িবশ্বাস ও
তত্ত্বজ্ঞােন সুষ্ঠভােব যুক্ত হব, েসই পযর্ন্ত এই কাজ চলেত থাকেব৷ আমােদর পিরণত মানুেষর মেতা হেত
হেব৷ আমরা ততিদন বৃিদ্ধ েপেত থাকব েয পযর্ন্ত না খ্রীেষ্টর মত হই ও তঁার মত সমূ্পণর্ িসদ্ধ হই৷

14 তখন আমরা আর িশশুর মত থাকব না৷ জাহাজ েযমন তরেঙ্গর দাপেট এিদক ওিদক চািলত হয়,
েতমিন আমরা েকান নতুন িশক্ষা দ্বারা আর স্থানচুয্ত হব না; ঠগবাজ েলােকর নতুন িশক্ষা দ্বারা আমরা
প্রভািবত হব না৷ এরা তােদর পিরকল্পনা ও চালবািজ দ্বারা মানুষেক ঠিকেয় ভুল পেথ িনেয় যায়৷ 15আমরা
বরং েপ্রেমর সেঙ্গ সতয্ কথাই বলব, এইভােব খ্রীেষ্টর মেতা সব িবষেয় আমরা বৃিদ্ধলাভ করব৷ খ্রীষ্ট হেলন
মস্তক, আমরা তঁার েদহ৷ 16 সমস্ত েদহটা খ্রীেষ্টর ওপর িনভর্ রশীল৷ েদেহর সমস্ত অঙ্গ প্রতয্ঙ্গ পরস্পেরর
সেঙ্গ একেত্র যুক্ত রেয়েছ৷ েদেহর িবিভন্ন অঙ্গ যখন তােদর করণীয় কাজ কের, তখন সমস্ত েদহ বৃিদ্ধলাভ
কের েপ্রেম শক্ত ও দৃঢ় হয়৷

সিঠক জীবনযাপেনর িনেদর্ শ
17প্রভুর হেয়আিম েতামােদর সতকর্ কের িদিচ্ছ, যারা িবশ্বাস কের না এমন েলাকেদর মেতা জীবনযাপন

কেরা না৷ এমন েলােকর িচন্তাধারা মূলয্হীন৷ 18তােদর জ্ঞান বুিদ্ধ েনই৷ তারা িকছুই জােন না কারণ শুনেত
চায় না৷ তাই েয জীবন ঈশ্বর তােদর িদেত চান তা েথেক তারা বিঞ্চত থােক৷ 19 তােদর মেন লজ্জা
বেল েকান অনুভূিতই েনই, তারা মন্দ পেথ িনেজেদর গা ভািসেয় িদেয়েছ৷ িবনা িদ্বধায় তারা সব রকম
খারাপ কাজ কের চেল৷ 20 িকন্তু খ্রীেষ্টর কাছ েথেক েতামরা েতা এমন মন্দ িশক্ষা পাও িন৷ 21আিম জািন
তঁার অনুগামী িহসােব েসই সতয্ অনুসাের েতামােদর িশক্ষা েদওয়া হেয়িছল, েয সতয্ খ্রীষ্ট যীশুেত রেয়েছ৷
22 েতামােদর পুরােনা প্রবৃিত্তেক তয্াগ করেত িশক্ষা েদওয়া হেয়েছ৷ আেগ েযভােব মন্দ জীবনযাপন করেত
তা ছাড়েত বলা হেয়েছ৷ েসই পুরােনা সত্ত্বা িদন িদন মন্দ েথেক মন্দতর হয়, কারণ েলাকরা তােদর মন্দ
িচন্তা দ্বারা প্রবিঞ্চত হয়৷ 23 িকন্তু েতামােদর েশখােনা িশক্ষা অনুসাের েতামরা আপন হৃদেয় পুনরায় নতুন
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হেয় ওঠ, 24 এবং েসই নতুন সত্ত্বােক অবশয্ই পিরধান কর৷ েসই নতুন সত্ত্বা ঈশ্বেরর মত হবার জনয্ সৃষ্টি
করা হেয়েছ, যা সতয্ই ভাল এবং পিবত্র৷

25 তাই এেক অপেরর কােছ িমথয্া বলা বন্ধ কর, কারণ আমরা পরস্পর এক েদেহরই অঙ্গ প্রতয্ঙ্গ৷
26 েরেগ েগেল তার প্রভােব েযন পাপ কেরা না এবং সারািদন রাগ কের েথেকা না৷ 27 েতামােক পরাস্ত
করেত িদয়াবলেক েকান রকম সুেযাগ িনেত িদও না৷ 28 েয এক সময় চুির করত েস েযন আর কখনও
চুির না কের, বরং ভাল িকছু কাজ করেত িনজ হােত পিরশ্রম কের৷ েস েযন সবরকম ভাল কাজ কের,
তাহেল অভাবী েলাকেদর সেঙ্গ ভাগ কের েদবার জেনয্ও তার িকছু থাকেব৷

29 অপেরর সেঙ্গ আলাপ আেলাচনা করার সময় েকান খারাপ কথা বেলা না৷ েলােকেদর প্রেয়াজনীয়
আিত্মক শিক্ত েদবার জনয্ যা ভাল েকবল তাই-ই বল৷ এমনভােব কথা বল েযন েতামার কথায় অপেরর
উপকার হয়৷ 30 েতামরা ঈশ্বেরর পিবত্র আত্মােক িবষন্ন কেরা না৷ আত্মা ঈশ্বেরর কােছ প্রমাণ কের েয
েতামরা ঈশ্বেরর অিধকারভুক্ত৷ ঈশ্বেরর িনরূিপত সমেয় ঈশ্বর েয েতামােদর যুক্ত করেবন তার প্রমাণস্বরূপ
ঈশ্বর েসই আত্মােক েতামােদর মেধয্ িদেয়েছন৷ 31 সব রকেমর িতক্ততা, েরাষ, েক্রাধ, েচঁচােমিচ, িনন্দা
ও সব রকেমর িবেদ্বষভাব েতামােদর েথেক দূের রাখ৷ 32 পরস্পেরর প্রিত েস্নহশীল হও, পরস্পরেক
একইভােব ক্ষমা কর, েযভােব ঈশ্বরও খ্রীেষ্ট েতামােদর ক্ষমা কেরেছন৷

5
1 েতামরা ঈশ্বেরর সন্তান, িতিন েতামােদর ভালবােসন; তাই ঈশ্বেরর মেতা হও৷ 2 ভালবাসাপূণর্

জীবনযাপন কর৷ খ্রীষ্ট আমােদর েযমন ভালেবেসেছন েতমিন কের অপরেক ভালবাস৷ খ্রীষ্ট আমােদর
জনয্ িনেজেক ঈশ্বেরর উেদ্দেশয্ েসৗরভযুক্ত বিলরূেপ উৎসগর্ করেলন৷

3 েতামােদর মেধয্ েযন বয্িভচার না থােক৷ েতামােদর মেধয্ েকানরকম ৈনিতক অশুদ্ধতা ও েলাভ
েযন না থােক৷ কারণ ঈশ্বেরর পিবত্র েলাকেদর মেধয্ এসব থাকা িঠক নয়৷ 4 লজ্জাজনক েকান কথাবাতর্ া
েতামােদর মেধয্ েযন না হয়৷ েবাকার মেতা কথা বেলা না, েনাংরা রিসকতা কেরা না৷ এইসব েতামােদর
উপযুক্ত নয়৷ েতামােদর উিচত ঈশ্বরেক ধনয্বাদ েদওয়া৷ 5 একথা েতামােদর িনিশ্চতরূেপ জানা ভাল েয
যারা েযৗন পােপ িলপ্ত অথবা অপিবত্র জীবনযাপন কের অথবা েলাভী, তারা খ্রীেষ্টর ও ঈশ্বেরর রােজয্
েকান স্থান পােব না, কারণ েয েলাভী েস েতা মূির্ত্ত পূজারী৷

6 েদেখা, েকউ েযন অসার কথাবাতর্ া বেল েতামােদর প্রতািরত না কের৷ যারা অবাধয্ তােদর ওপর
ঈশ্বেরর েক্রাধ েনেম আসেব৷ 7 তাই এইসব েলাকেদর সেঙ্গ সম্পকর্ েরেখা না৷ 8আিম েতামােদর এসব
কথা বলিছ, কারণ এক সময় েতামরা অন্ধকাের জীবনযাপন করেত; িকন্তু এখন প্রভুর অনুসারী হেয়
েতামরা আেলায় এেসছ, তাই েতামরা এখন েজয্ািতর সন্তানেদর মেতা জীবনযাপন কেরা৷ 9 সবরকেমর
মঙ্গলভাব, নীিতপরায়ণতা ও সততা েজয্ািতর দ্বারা উৎপন্ন হয়৷ 10প্রভু িকেস সন্তুষ্ট হন েতামােদর তা েশখা
উিচত৷ 11 যারা অন্ধকাের চেল তােদর মন্দ কােজর অংশীদার হেয়া না৷ ঐসব কােজ েকান সুফল পাওয়া
যায় না৷ সৎ কােজ িলপ্ত থােকা; অন্ধকাের যা করা হয় তা েয মন্দ তা েদিখেয় দাও৷ 12 েলাকরা অন্ধকাের
েগাপেন েযসব কাজ কের তা উচ্চারণ করাও লজ্জার িবষয়৷ 13ঐসব িবষয় েয কত মন্দ যখন তা আমরা
েদিখেয় িদই তখন েসই আেলাই সব িকছু প্রকাশ কের৷ 14 যখন সব িকছু সহেজই েদখা যায় তখন েস সব
আেলার মেতা স্পষ্ট হেয় যায়৷ এই জনয্ই বলা হেয়েছ:

“েহ িনিদ্রত েলাক, জােগা!
আর মৃতেদর মেধয্ েথেক ওঠ,
তােত খ্রীষ্ট েতামার ওপর আেলা বষর্ণ করেবন৷”

15 তাই েতামরা িকরকম জীবনযাপন করছ, েসিদেক িবেশষ সতকর্ দৃষ্টি েরেখা৷ ির্নেবর্াধ েলাকেদর মত
চেলা না, িকন্তু জ্ঞানবােনর মেতা চল৷ 16 সময় বড় খারাপ, এইজনয্ ভাল িকছু করার সুেযাগ েপেল তার
সদ্ববয্বহার কেরা৷ 17 তাই িনেজেদর জীবন িনেয় অেবােধর মেতা চেলা না৷ বুঝেত েচষ্টা কর েয প্রভু
েতামােক িদেয় িক কাজ করােত চান৷ 18 দ্রাক্ষারস পান কের মাতাল হেয়া না, তােত আিত্মক জীবন ধ্বংস
হেয় যােব; তার পিরবেতর্ পিবত্র আত্মায় পূণর্ হও৷ 19 গীতসংিহতার েস্তাত্র ও আিত্মক সংকীতর্ েন েতামরা
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এেক অপেরর সােথ আলাপ কর৷ গাও আর অন্তের প্রভুর উেদ্দেশয্ সুেরলা সঙ্গীত রচনা কর৷ 20আমােদর
প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর নােম সব সময় সব িকছুর জনয্ আমােদর ঈশ্বর ও িপতােক সবর্দা ধনয্বাদ দাও৷

স্ত্রী এবং স্বামী
21 েস্বচ্ছায় েতামরা এেক অপেরর কােছ নত থাক৷ খ্রীেষ্টর প্রিত েতামােদর শ্রদ্ধার জনয্ তা কর৷
22 িববািহতা নারীরা, েতামরা েযমন প্রভুর অনুগত েতমিন েতামােদর স্বামীেদর অনুগত থাক৷ 23 কারণ

স্বামী তার স্ত্রীর মস্তকস্বরূপ েযমন খ্রীষ্ট তঁার মণ্ডলীর মস্তক, িতিন েতা তঁার েদেহরও ত্রাণকতর্ া৷ 24 তাই
মণ্ডলী েযমন খ্রীেষ্টর অনুগত, েতমিন স্ত্রীরা, েতামরা সব িবষেয় স্বামীর অনুগত েথেকা৷

25 স্বামীরা, েতামরাও েতামােদর স্ত্রীেদর অনুরূপ ভালবােসা, েযমন খ্রীষ্ট তঁার মণ্ডলীেক ভালেবেসেছন
ও তার জনয্ িনেজর প্রাণ উৎসগর্ কেরেছন৷ 26 মণ্ডলীেক পিবত্র করার জনয্ খ্রীষ্ট মৃতুয্েভাগ করেলন৷
সুসমাচােরর বাকয্রূপ জেল ধুেয় তােক পিরষ্কার করেলন, যােত িতিন তা িনেজেক উপহার িদেত
পােরন৷ 27 খ্রীষ্ট তােক পিরষ্কার করেলন যােত েস িনেজেক একজন েজয্ািতমর্য়ী বধূ িহসােব পিবত্র ও
অিনন্দনীয়ভােব উপহার িদেত পাের, যােত তার েকান কলঙ্ক বা কুজন বা েকান অসমূ্পণর্তা না থােক৷

28স্বামীরা েযমন িনেজেদর েদহেক ভালবােস েতমিন তারা েযন তােদর স্ত্রীেক ভালবােস৷ েয েকউ তার
স্ত্রীেক ভালবােস, েস িনেজেকই ভালবােস৷ 29কারণ েকউ তার িনেজর েদহেক ঘৃণা কের না, বরং িনেজর
েদহেক খাদয্ ইতয্ািদ িদেয় পুষ্ট কের েতােল এবং ভাল কের তার যত্ন েনয়৷ অনুরূপভােব খ্রীষ্ট মণ্ডলীেক
আহার েদন ও তার যত্ন কেরন, 30 কারণ আমরা তঁার েদেহরই অঙ্গ প্রতয্ঙ্গ৷ 31 শােস্ত্র েযমন বলেছ:
“এইজনয্ মানুষ তার বাবা-মােক েছেড় তার স্ত্রীর সেঙ্গ িমিলত হেব ও তারা উভেয় এক েদহ হেব৷”✡
32 এই িনগূঢ় সতয্ মহান; আর আিম বিল এটা খ্রীষ্ট ও তঁার মণ্ডলীর উেদ্দেশয্ প্রেয়াজয্৷ 33 যাইেহাক্,
েতামরা প্রেতয্েক িনেজেদর স্ত্রীেক ভালবাসেব েযমন েতামরা িনেজেদর ভালবাস; আর স্ত্রীরও উিচত তার
স্বামীেক শ্রদ্ধা করা৷

6
েছেলেমেয় এবং বাবা মা

1 েছেলেমেয়রা, প্রভু েযভােব চান েসইভােব েতামােদর বাবা মােক েমেন চেলা; েতামােদর উিচত তঁােদর
বাধয্ হওয়া৷ 2 আজ্ঞায় আেছ, “েতামােদর মা-বাবােক সম্মান কেরা৷”✡ এটাই হল প্রিতশ্রুিতযুক্ত প্রথম
আজ্ঞা৷ 3 েসই প্রিতশ্রুিত হেচ্ছ: “তাহেল সবিদক িদেয় েতামার মঙ্গল হেব ও তুিম মেতর্ য্ দীঘর্ায়ু হেব৷”✡

4 েতামরা যারা সন্তােনর বাবা, আিম েতামােদর বলিছ, েতামরা েতামােদর সন্তানেদর কু্রদ্ধ কেরা না,
বরং প্রভু েযমন চান েসইরূপ শাসন কের ও িশক্ষা িদেয় তােদর মানুষ কের েতাল৷

ক্রীতদাস এবং মিনব
5 ক্রীতদাসরা, েতামরা েতামােদর এই জগেতর মিনবেদর ভয় ও শ্রদ্ধার সেঙ্গ মানয্ কেরা৷ েতামরা

েযমন খ্রীেষ্টর বাধয্ েতমিন আন্তিরকভােব ও সতয্ হৃদেয় তােদরও বাধয্ হও৷ 6 মানুেষর অনুেমাদেনর
জনয্ েকবল তােদর েচােখর সামেন েয তােদর েসবা করেব তা নয়, বরং খ্রীেষ্টর ক্রীতদােসর মেতা কাজ
কেরা েয ক্রীতদাসরা ঈশ্বেরর ইচ্ছা আন্তিরকভােব পালন করেছ৷ 7 ক্রীতদাস িহেসেব সমস্ত অন্তর িদেয়
এমনভােব কাজ কর েযন তুিম মানুষেক নয়, ঈশ্বরেক েসবা করছ৷ 8 মেন েরেখা, তুিম ক্রীতদাস বা স্বাধীন
যাই হও না েকন, েতামার সমস্ত ভাল কােজর জনয্ প্রভু েতামায় পুরষ্কার েদেবন৷

9ক্রীতদােসর মিনবরা, েতামােদর বিল, েতামােদর দাসেদর সেঙ্গ ভাল বয্বহার কেরা৷ তােদর কড়া কথা
বেলা না৷ মেন েরেখা, তােদর ও েতামােদর প্রভু স্বেগর্ আেছন; আর েসই প্রভু সকলেকই সমানভােব িবচার
কেরন৷

ঈশ্বেরর যুদ্ধ সজ্জা পিরধান কেরা
✡ 5:31: উদৃ্ধিত আিদ 2:24 ✡ 6:2: উদৃ্ধিত যাত্রা 20:12; িদ্ব. িব. 5:16 ✡ 6:3: উদৃ্ধিত যাত্রা 20:12; িদ্ব. িব. 5:16
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10 িচিঠ েশষ করার আেগ েতামােদর এই কথাই বিল, েতামরা প্রভুেত বলবান হও, তঁারই মহাশিক্তেত
শিক্তমান হও৷ 11 েতামরা ঈশ্বেরর েদওয়া সমগ্র যুদ্ধসাজ পের নাও, েযন িদয়াবেলর সমস্ত েকৗশেলর
িবরুেদ্ধ রুেখ দঁাড়ােত পার৷ 12 রক্তমাংেসর েদহধারী মানুেষর সেঙ্গ আমােদর সংগ্রাম নয়; শাসকগণ,
কতৃর্ েত্ত্বর অিধকারীসকল, এই অন্ধকার যুেগর মহাজাগিতক ক্ষমতার সেঙ্গ এবং স্বগর্রােজয্র মন্দ শিক্ত
সমূেহর সেঙ্গ আমােদর সংগ্রাম৷ 13 এইজনয্ই ঈশ্বেরর প্রিতিট যুদ্ধসাজ েতামােদর পের েনওয়া দরকার,
তাহেল শয়তােনর আক্রমেণর সামেন েতামরা িস্থর হেয় দঁাড়ােত পারেব, এবং যুেদ্ধর েশেষও েতামরা
দঁািড়েয় থাকেব৷

14 সুতরাং শক্ত হেয় দঁাড়াও, েকামর েবঁেধ নাও; আর নয্ায়পরায়ণতার ঢালও নাও৷ 15 দৃঢ়ভােব দঁাড়ােত
সুসমাচােরর শািন্তর পাদুকা েতামােদর পােয় পের নাও৷ 16এর দ্বারা েতামরা েসই মন্দ শিক্তর সমস্ত রকেমর
অিগ্নবাণ িনিভেয় িদেত পারেব; 17আর পিরত্রাণরূপ িশরস্ত্রাণ ও পিবত্র আত্মার তেলায়ার, অথর্াৎ ঈশ্বেরর
িশক্ষা সেঙ্গ িনও৷ 18 সবসময় পিবত্র আত্মােত প্রাথর্না কর৷ সব রকম প্রাথর্নায় প্রাথর্না কের েতামােদর যা
প্রেয়াজন েস সবই জানাও৷ এর জনয্ সব সময় সজাগ েথেকা, কখনও হাল েছেড় িদও না৷ ঈশ্বেরর সমস্ত
েলাকেদর জনয্ প্রাথর্না কর৷

19 আমার জনয্ প্রাথর্না কর, েযন সুসমাচার প্রচােরর সময় ঈশ্বর আমার মুেখ উপযুক্ত কথা েযাগান;
আর আিম সাহেসর সেঙ্গ সুসমাচােরর েগাপন সতয্ বলেত পাির৷ 20 েসই সুসমাচােরর পেক্ষ আিম কথা
বেল চেলিছ৷ এই কারাগােরর মেধয্ও আিম েসই কাজ কের যািচ্ছ৷ প্রাথর্না কর, েযমন উিচত আিম েযন
েতমিন িনভীর্কভােব এই সুসমাচার প্রচার কের যাই৷

েশষ শুেভচ্ছা
21 আমােদর িপ্রয় ভাই তুিখক, িযিন প্রভুর কােজ একজন িবশ্বস্ত েসবক, িতিনই েতামােদর বলেবন,

আিম েকমন আিছ এবং িক করিছ৷ 22 তঁােক আিম েতামােদর কােছ এই জনয্ পাঠালাম েযন েতামরা
আমােদর সব খবর জানেত পার ও তা েজেন উৎসাহ পাও৷

23 ভাইরা, িপতা ঈশ্বর ও প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর কাছ েথেক িবশ্বাস সহ ভালবাসা ও শািন্ত েতামােদর সহবতীর্
েহাক্◌্৷ 24যারা আমােদর প্রভু যীশু খ্রীষ্টেক অেশষ ভালবাসায় ভালবােস, ঈশ্বেরর অনুগ্রহ তােদর সকেলর
সেঙ্গ থাকুক৷
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িফিলপীয়েদর
প্রিত পত্র

1আমরা খ্রীষ্ট যীশুর দাস েপৗল ও তীমিথয়, িফিলপীেত খ্রীষ্ট যীশুেত যত ঈশ্বেরর পিবত্র েলাকরা আেছন
তঁােদর কােছ এবং পালকবৃন্দ ও পিরচারকেদর কােছ আমরা এই পত্র িলখিছ৷

2আমােদর িপতা ঈশ্বর ও প্রভু যীশু খ্রীষ্ট েতামােদর অনুগ্রহ ও শািন্ত দান করুন৷

েপৗেলর প্রাথর্না
3 আিম যখনই েতামােদর কথা স্মরণ কির, তখনই ঈশ্বরেক ধনয্বাদ িদই৷ 4 আিম েতামােদর সকেলর

জনয্ সব সময় আনেন্দর সেঙ্গ প্রাথর্না কের থািক৷ 5 কারণ সুসমাচার প্রচােরর কােজ েতামরা প্রথম িদন
েথেক এ পযর্ন্তআমােক সাহাযয্ কেরআসছ৷ 6আিম এিবষেয় িনিশ্চত েয ঈশ্বর েতামােদর অন্তের শুদ্ধকাজ
শুরু কেরেছন৷ েসই শুদ্ধকাজ ঈশ্বর এখনও কের চেলেছন এবং খ্রীেষ্টর আগমেনর িদেন তা সম্পন্ন
করেবন৷

7 েতামােদর সকেলর িবষেয় আমার এমন িচন্তা করাই উপযুক্ত, কারণ েতামরা সবর্দা আমার অন্তের
আছ৷ েতামােদর কােছ থাকার এই অনুভূিত আমার জােগ কারণ আিম কারাগাের থািক, বা সুসমাচােরর
পেক্ষ কথা বেল তা দৃঢ়তার সেঙ্গ প্রমাণ কির, তার দ্বারা েতামরা সকেল আমার েসই অনুগ্রেহর ভাগী
হও৷ 8 ঈশ্বর জােনন েয েতামােদর েদখেত আমার কত আকাঙ্খা৷ খ্রীষ্ট যীশুর ভালবাসায় আিম েতামােদর
সকলেক ভালবািস৷

9 েতামােদর জনয্ আমার প্রাথর্না এই:

েযন েতামােদর ভালবাসা উত্তেরাত্তর বৃিদ্ধ পায় এবং েতামরা েসই ভালবাসার সেঙ্গ জ্ঞান ও িবচার বুিদ্ধ
লাভ কর৷ 10 েতামরা েযন ভাল ও মেন্দর মেধয্ পাথর্কয্ বুঝেত পারআর যা ভাল তা েবেছ নাও৷ এইভােব
চল েযন যীশু খ্রীেষ্টর আগমেনর িদন পযর্ন্ত েতামরা শুদ্ধ ও িনেদর্ াষ থাক৷ 11 খ্রীেষ্টর মাধয্েম েতামরা
িবিবধ সৎ গুণাবলীেত পূণর্ হও, যার দ্বারা ঈশ্বেরর প্রশংসা ও মিহমা হয়৷

প্রভুর কােজর জনয্ েপৗেলর দুঃখেভাগ
12ভাই ও েবােনরা, আিম েতামােদর একথা জানােত চাই েয, আমার প্রিত যা ঘেটেছ, তা বরং সুসমাচার

প্রচাের সাহাযয্ কেরেছ৷ 13 এর ফেল সকল রক্ষীবািহনী ও প্রেতয্েকর কােছ এিট পিরষ্কার হেয় েগেছ েয
আিম খ্রীেষ্ট িবশ্বাসী বেল কারাগাের রেয়িছ৷ 14 এছাড়াও প্রভুেত িবশ্বাসী আমার অেনক ভাই ভয় না েপেয়
অপরেক আেরা েবশী খ্রীেষ্টর বাতর্ া বলেত সাহসী হেয়েছ৷

15তােদর মেধয্ েকউ েকউ ঈষর্া ও িববােদর মেনাভাব িনেয় সুসমাচার প্রচার কের, আবার অনয্রা যথাথর্
সৎ ইচ্ছায় তা প্রচার কের৷ 16 েশেষর দলিট ভালেবেসই একাজ করেছ, কারণ এরা জােন েয সুসমাচােরর
পক্ষ সমথর্ন করার জনয্ই ঈশ্বর আমােক এখােন িনযুক্ত কেরেছন৷ 17 িকন্তু অনয্রা সৎ উেদ্দশয্ নয়, বরং
িনজ িনজ স্বাথর্ িসিদ্ধর উেদ্দেশয্ খ্রীষ্টেক প্রচার করেছ৷ এখােন আমার বন্দী অবস্থায় তারা তােদর প্রচার
েদিখেয় আমার মেন দুঃখ িদেত চায়৷ 18 িকন্তু তােত আমার িক এেস যায়? আসল িবষয়িট হল সৎ বা
অসত্ উেদ্দশয্ িনেয় েয ভােবই েহাক্◌্ না েকন তারা েলাকেদর কােছ খ্রীেষ্টরই কথা বলেছ৷ আিম চাই েয
তারা েলাকেদর কােছ খ্রীেষ্টর কথা বেল৷ িঠক উেদ্দশয্ সামেন েরেখই তােদর একাজ করা উিচত৷ যিদও
তারা একটা িমথয্া ও ভুল উেদ্দশয্ িনেয় তা করেছ তবুও আিম খুশী কারণ তারা েলাকেদর কােছ খ্রীেষ্টর
কথা বলেছ, আর আিম খুশীই থাকব৷
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19 েতামরা আমার জনয্ প্রাথর্না করছ আর যীশু খ্রীেষ্টর আত্মা আমায় সাহাযয্ করেছন, তাই আিম জািন
েয এই সঙ্কট আমায় পিরত্রাণ এেন েদেব৷ 20আমার আশা আকাঙ্খা এই েয আিম েকান িবষেয় হতাশ হব
না; িকন্তু সব সমেয়র মত এখনও েসই সাহস কির েয আিম েবঁেচ থািক বা মের যাই খ্রীষ্ট আমার েদেহ
মিহমািন্বত হেবন৷

21 কারণ আমার কােছ আমার জীবন মােনই খ্রীষ্ট; আর মরণ হল লাভ৷ 22 এই েদহ িনেয় যিদ আমায়
েবঁেচ থাকেত হয় তেব আিম প্রভুর জনয্ একাজ করার সুেযাগ পাব৷ আিম েকান্টা েবেছ েনব, জীবন না
মরণ? আিম জািন না৷ 23আিম এই েদাটানায় পেড়িছ৷ আিম েতা এখনই এ েদহ তয্াগ কের খ্রীেষ্টর সেঙ্গ
থাকেত চাই, কারণ এই েতা েশ্রয়৷ 24 িকন্তু এই মরেদেহ েবঁেচ থাকা েতামােদর জনয্ খুবই প্রেয়াজন৷
25আিম জািন েয আমােক েতামােদর প্রেয়াজন আেছ; তাই আিম জািন েয আিম েবঁেচ থাকব, েতামােদর
সকেলর কােছই থাকব৷ আিম েতামােদর বৃিদ্ধ েপেত ও েতামােদর িবশ্বােস আনন্দ েপেত সাহাযয্ করব;
26 এর ফেল যখন আিম আবার েতামােদর কােছ যাব তখন খ্রীষ্ট যীশুেত আমার সম্বেন্ধ েতামােদর গবর্
করার আেরা কারণ থাকেব৷

27 িকন্তু যাইেহাক্ না েকন, েতামরা খ্রীেষ্টর সুসমাচােরর েযাগয্রূেপ আচরণ কর৷ আিম এেস েতামােদর
েদিখ বা েতামােদর েথেক দূের থািক, আিম েযন েতামােদর িবষেয় শুনেত পাই েয, েতামরা এক আত্মার
সুসমাচােরর মেধয্ েয িবশ্বাস আেছ তার পেক্ষ কেঠার সংগ্রাম করছ, 28আর যারা েতামােদর িবেরািধতা
করেছ তােদর ভয় পাচ্ছ না! এর দ্বারাই প্রমাণ হেব েয তােদর িবনাশ হেচ্ছ; িকন্তু পিরত্রাণ দ্বারা েতামরা
উদ্ধার লাভ করছ, আর এই উদ্ধার ঈশ্বেরর কাছ েথেকই আেস৷ 29 েতামরা েয খ্রীষ্ট যীশুর ওপর িবশ্বাস
স্থাপন করেত েপেরছ, এই সম্মান ও সুেযাগ ঈশ্বর েতামােদর িদেয়েছন৷ শুধু তাই নয়, িকন্তু খ্রীেষ্টর জনয্
দুঃখেভাগ করার সম্মানও েতামােদর িদেয়েছন৷ 30আিম যখন েতামােদর ওখােন িছলাম তখন সুসমাচার
িবেরাধী েলাকেদর সেঙ্গ আমােক িক রকম সংগ্রাম করেত হেয়িছল তা েতামরা জান এবং এখনও কেঠার
সংগ্রাম চলেছ আর েতামরাও েসই একই রকম সংগ্রােমর মধয্ িদেয় যাচ্ছ৷

2
একসােথ েথেক এেক অপেরর প্রিত যত্নবান হও

1 েতামােদর মেধয্ িক খ্রীেষ্ট উৎসাহ আেছ? েতামােদর মেধয্ িক ভালবাসা েথেক উদু্ভত সান্ত্বনা পাওয়া
যায়? েতামােদর মেধয্ িক েকান করুণা ও দয়া আেছ? 2 যিদ এগুিল েতামােদর মেধয্ সিতয্ই থােক
তেব তা আমায় অিতশয় আনিন্দত করেব, আিম চাই েতামরা একই িবশ্বােস একমনা হও, পরস্পেরর প্রিত
ভালবাসায় সংযুক্ত থােকা, একই িবষেয় িবশ্বাসী হেয় সকেল একই আত্মায় সংযুক্ত থােকা এবং একই লক্ষয্
েরেখ জীবনযাপন কর৷ 3 েতামােদর মেধয্ েযন স্বাথর্পরতা না থােক বরং নম্রভােব প্রেতয্েক িনেজর েথেক
অপরেক েশ্রষ্ঠ ভােবা৷ 4প্রেতয্েক েকবল িনেজর িবষেয় নয়, িকন্তু অপেরর মঙ্গল িকেস হয় েস িবষেয়ও
লক্ষয্ রাখুক৷

খ্রীেষ্টর মত িনঃস্বাথর্ হও
5 খ্রীষ্ট যীশুর মেধয্ েয ভাব িছল, েতামােদর মেধয্ও েসই মেনাভাব থাকুক৷

6 যিদও িতিন সমস্ত িদক িদেয় ঈশ্বেরর মেতা িছেলন,
িকন্তু ঈশ্বেরর সেঙ্গ সমান থাকাটা িতিন আঁকেড় ধের থাকার মত এমন িকছু বেল মেন কেরন িন৷

7 িতিন ঈশ্বেরর স্তর েথেক নামেলন, িনেজর উচ্চস্থান েছেড় িদেলন,
িতিন মানুেষর মত হেয় জন্ম িনেলন ও একজন দােসর মেতা হেলন৷

িতিন যখন মানব জীবনযাপন করেলন,
8 তখন িতিন সমূ্পণর্ভােব ঈশ্বেরর বাধয্তা স্বীকার করেলন৷
েসই বাধয্তার দরুণ তঁার মৃতুয্ হল, আর কু্রেশর ওপর তঁােক প্রাণ িদেত হল৷

9 খ্রীষ্ট ঈশ্বেরর বাধয্ হেলন তাই ঈশ্বর তঁােক পুনরুিত্থত কের সব িকছুর ওপের স্থান িদেলন,
এবং েসই ঈশ্বর খ্রীেষ্টর নামেক সবেথেক েশ্রষ্ঠ করেলন৷

10 েযন যারা স্বেগর্ আেছ, যারা মেতর্ য্র েলাক আর যারা পাতােলর
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তারা সকেলই েসই যীশু নােমর কােছ নতজানু হয়,
11আর প্রেতয্েক েযন মুেখ স্বীকার কের, “যীশু খ্রীষ্টই প্রভু৷”

এেতই িপতা ঈশ্বর মিহমািন্বত হেবন৷

ঈশ্বেরর মেনামেতা েলাক হও
12 েহ আমার িপ্রয় বনু্ধরা, েতামরা সবসময় বাধয্ হেয় চেলছ৷ আিম যখন েতামােদর মেধয্ িছলাম তখন

েতামরা ঈশ্বেরর বাধয্ িছেল, এখনআেরা েবশী প্রেয়াজন েয েতামরা বাধয্ হও কারণ এখনআিম েতামােদর
সবার েথেক দূের৷ েতামােদর পিরত্রাণ সমূ্পণর্ করার জনয্ ঈশ্বের পরম শ্রদ্ধা ও ভীিতর সােথ কাজ কের
যাও৷ 13 হঁয্া, ঈশ্বর েতামােদর মেধয্ কাজ করেছন; ঈশ্বেরর শিক্তর সাহােযয্ েতামরা েসইসব কাজ কর,
যা ঈশ্বরেক সন্তুষ্ট কের৷

14 েতামরা অিভেযাগ ও তকর্ -িবতকর্ না কের সব কাজ কর, 15 েযন িনেদর্ াষ ও খঁািট েলাক হও, এ
যুেগর কুিটল ও িবপথগামী েলাকেদর মােঝ ঈশ্বেরর িনষ্কলঙ্ক সন্তানরূেপ থাক৷ তােদর মােঝ এমনভােব
থাক েযন অন্ধকার জগেত েতামরা উজ্জ্বল নক্ষত্র৷ 16 েতামরা তােদর কােছ েসই িশক্ষা দাও যা জীবন
আেন, তাহেল খ্রীষ্ট যখন িফের আসেবন তখন আমার আনন্দ করার মত িকছু থাকেব৷ আমার পিরশ্রম েয
বৃথা হয় িন এবং আিম েয বৃথা েদৗেড়াই িন এই জনয্ আিম আনন্দ করেত পারব৷

17 ঈশ্বেরর েসবার জনয্ েতামােদর জীবন বিলরূেপ উৎসগর্ করেত েতামােদর িবশ্বাস েপ্ররণা েযাগায়৷
হয়েতা েতামােদর উৎসেগর্র সেঙ্গ আমার িনেজর রক্তও উৎসগর্ করেত হেব; আর তাই যিদ করেত হয়
তেবআিম পরম সুখী হব ও েতামােদর জনয্ আিমআনেন্দ ভরপুর হব৷ 18আমার সেঙ্গ েতামােদরওআনন্দ
ও উল্লাস করা উিচত৷

তীমিথয় ও ইপাফ্রদীেতর কথা
19আিম আশা করিছ, প্রভু যীশুর সাহােযয্ শীঘ্রই েতামােদর কােছ তীমিথয়েক পাঠাব, েযন েতামােদর

খবরা-খবর েজেনআিমআশ্বস্ত হই৷ 20আমার কােছ তীমিথয় ছাড়া আর েকউ েনই েয আমার সেঙ্গ একাত্ম
ও েতামােদর জেনয্ সিতয্ সিতয্ই িচন্তা কের৷ 21কারণ অনয্ সকেলই খ্রীষ্ট যীশুর িবষয় নয়, িকন্তু েকবল
িনেজেদর িবষেয়ই িচন্তা করেছ৷ 22 আর েতামরা তীমিথয়র চিরত্র জান৷ েছেল েযমন তার বাবার সেঙ্গ
কাজ কের, ইিনও েতমিন আমার সেঙ্গ সুসমাচার প্রচােরর েসবা কাজ কের চেলেছন৷ 23 খুব িশিগ্গরই
আিম তঁােক েতামােদর কােছ পাঠােত চাইিছ৷ আমার িক হেব তা জানেত পারেলই আিম তঁােক েতামােদর
কােছ পািঠেয় েদব; 24আরআিম িবশ্বাস কির েয প্রভুর কৃপায় আিম িনেজও শীঘ্রই েতামােদর কােছ যাব৷

25 ইপাফ্রদীত খ্রীেষ্টেত আমার ভাই, খ্রীেষ্টর েসনাদেল িতিন আমার এক সহকমীর্ ও েসবক৷ আমার
প্রেয়াজেনর সময় েতামরা তঁােক প্রিতিনিধ িহেসেব পািঠেয়িছেল৷ আিম এখন ভাবিছ েয তঁােক েতামােদর
কােছ েফরত্ পাঠােনার প্রেয়াজন৷ 26আিম তঁােক পাঠািচ্ছ এই জনয্ েয িতিন েতামােদর সকলেক েদখেত
চান, আর েতামরা তঁার অসুস্থতার কথা শুেনছ বেল িতিন খুবই িচিন্তত৷ 27 সিতয্ই িতিন খুবই অসুস্থ
হেয়িছেলন৷ মরণাপন্ন অবস্থা হেয়িছল, িকন্তু ঈশ্বর তঁার প্রিত করুণা কেরেছন৷ েকবল তঁার প্রিত নয় িকন্তু
আমার ওপরও দয়া কেরেছন েযন দুঃেখর উপর আেরা দুঃখ আমার না হয়৷ 28 তাই এত আগ্রেহর সেঙ্গ
আিম েতামােদর কােছ তঁােক পাঠািচ্ছ েযন েতামরা তঁােক েদেখআবারআনন্দপাও; আর েতামােদর িবষেয়
আমােক আর িচন্তা করেত না হয়৷ 29 েতামরা তঁােক প্রভুেত সানেন্দ গ্রহণ কেরা৷ এই ধরেণর েলাকেদর
সম্মান কেরা৷ 30 তঁােক সম্মান েদখােনা উিচত কারণ খ্রীেষ্টর কােজর জনয্ িতিন প্রায় মৃতুয্র মুেখামুিখ
হেয়িছেলন৷ আমােক সাহাযয্ করেত িগেয় িতিন িনেজর প্রােণর ঝঁুিক িনেয়িছেলন; এ এমন সাহাযয্ িছল
যা েতামরা করেত পারেত না৷

3
সবেচেয় গুরুত্বপূণর্ িবষয় হেলন খ্রীষ্ট

1আমার ভাই ও েবােনরা, েতামরা প্রভুেত আনন্দ কর৷ এই একই কথা আবার িলখেত আমার েকান কষ্ট
হেচ্ছ না; আর এিট েতামােদর িনরাপত্তার জনয্৷
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2 “কুকুরেদর” েথেক সাবধান! যারা মন্দ কাজ কের ও যারা েদহেক িছন্নিভন্ন করেত চায় তােদর েথেক
সাবধান! 3 কারণ আমরাই েতা প্রকৃত সুন্নত হওয়া েলাক; আমরা ঈশ্বেরর আত্মায় উপাসনা কির, আর
খ্রীষ্ট যীশুেত গবর্ েবাধ কির৷ আমরা িনেজেদর ওপর বা বািহয্ক েকান িকছু করার ওপর আস্থা রািখ না৷
4 যিদও আিম িনেজর ওপর আস্থা রাখেত পারতাম, তবুও আিম তা কির না৷ যিদ েকান েলােকর মেন হয়
েয েস িনেজর ওপর আস্থা রাখেত পাের তেব তার জানা ভাল েয িনেজর ওপর আস্থা রাখার জনয্ আেরা
বড় কারণ আমার আেছ৷ 5 জেন্মর পর যখন আমার বয়স আট িদন তখন আমার সুন্নত হেয়েছ; আিম
ইস্রােয়লীয়, িবনয্ামীন েগাষ্ঠীর েলাক৷ আিম একজন ইব্রীয়, আমার বাবা-মা ইব্রীয়৷ েমািশর িবিধ-বয্বস্থা
পালেন েগঁাড়া হওয়ায় আিম ফরীশী হেয়িছলাম৷ 6আমার িনেজর ইহুদী ধেমর্র িবষেয় আিম এতই উৎসাহী
িছলাম েয আিম খ্রীষ্ট মণ্ডলীর প্রিত িনযর্াতন করতাম৷ আিম এমন িনখঁুতভােব েমািশর িবিধ-বয্বস্থা পালন
করতাম েয তার মেধয্ েকান ত্রুিট িছল না৷

7 এক সমেয় ঐসব িবষয় আমার কােছ খুবই গুরুত্বপূণর্ িছল; িকন্তু আিম খ্রীষ্টেক েপেয়িছ, তাই ঐসব
িবষেয়র মূলয্ আর আমার কােছ রইল না৷ 8 েকবল ঐসব িবষয় নয়, বরং সমস্ত িকছুই আমার প্রভু যীশু
খ্রীেষ্টর জ্ঞােনর েশ্রষ্ঠতার কােছ িনতান্তই নগনয্ বেল মেন করলাম৷ তঁার জনয্ আিম সবই বজর্ ন কেরিছ৷
এখন আিম ঐ সবিকছু আবজর্ নার মেতাই মেন কির, আর খ্রীষ্টেক আেরা েবশী কের েপেত এ আমায়
সাহাযয্ কের, 9 এবং তঁার সেঙ্গ সংযুক্ত রােখ৷ খ্রীেষ্টেত আিম ধাির্মক প্রিতপন্ন হেয়িছ৷ এই ধাির্মক প্রিতপন্ন
হওয়া আমার িবিধ-বয্বস্থা পালেনর মধয্ িদেয় আেস িন৷ ঈশ্বেরর কাছ েথেক দানরূেপ এ আিম েপেয়িছ৷
খ্রীেষ্ট আমার েস িবশ্বাস আেছ, এই িবশ্বােসর মাধয্েম ঈশ্বর আমােক ধাির্মক প্রিতপন্ন কেরন৷ 10আিম চাই
খ্রীষ্টেক ও মৃতেদর মধয্ েথেক তঁার পুনরুত্থােনর শিক্তেক জানেত৷ আিম খ্রীেষ্টর দুঃখেভােগর সহভাগীতা
লাভ করেত চাই৷ এইভােব েযন তঁার মৃতুয্েত তঁার সমরূপ হই৷ 11 আিম যিদ এসেবর সহভাগী হই, তেব
আিম প্রতয্াশা করেত পাির েয আিমও মৃতেদর মধয্ েথেক পুনরুিত্থত হেত পারব৷

লেক্ষয্ েপৗছঁােনার েচষ্টা কর
12 একথা বলিছ না েয আিম লেক্ষয্ েপৗেঁছ েগিছ বা পূণর্তা েপেয়িছ৷ আিম েসই লেক্ষয্ েপৗছঁেত েচষ্টা

করিছ এবং েয উেদ্দেশয্ খ্রীষ্ট আমােক ধেরিছেলন তঁার েসই উেদ্দশয্ পযর্ন্ত আিম েপৗছঁেত চাই৷ 13 ভাই
ও েবােনরা, আিম জািন েয আিম েসই লেক্ষয্ েপৗছঁেত পাির িন৷ 14 িকন্তু একিট িবষেয় আিম েচষ্টা কের
চেলিছ; অতীেতর সবিকছু ভুেল সামেনর লেক্ষয্ েপৗছঁেত প্রাণপণ েচষ্টা করিছ যােত পুরস্কার লাভ কির৷
উধর্স্থ জীবেনর জনয্ খ্রীষ্ট যীশুেত ঈশ্বেরর আহ্বানস্বরূপ এই পুরস্কােরর প্রিতশ্রুিত আমােক েদওয়া হেয়েছ৷

15 আমরা যারা আিত্মকভােব পিরপক্ক, আমােদর উিচত এইভােব িচন্তা করা; আর যিদ েকান িবষেয়
েতামােদর অনয্রকম মেনাভাব থােক তেব ঈশ্বর েস িবষেয় েতামােদর কােছ পিরষ্কার কের েদেবন৷ 16এস
আমরা ইিতমেধয্ েয সেতয্ েপৗেঁছিছ, েসই সতয্ অনুসরণ কির৷

17 ভাই ও েবােনরা, েতামরা আমার মেতা জীবনযাপন কেরা৷ েতামােদর েযমন েদখােনা হেয়েছ
েসইভােব যারা চেল, তােদর অনুকরণ কেরা৷ 18 অেনেক আেছ যারা খ্রীেষ্টর কু্রেশর শত্রুর মত আচরণ
কের৷আেগ বহুবারআিম তােদর কথা েতামােদর বেলিছ, এখন েচােখরজল েফলেত েফলেতআিম তােদর
কথা আবার েতামােদর বলিছ৷ 19 েযভােব তারা চলেছ তার পিরণাম িবনাশ৷ তারা ঈশ্বেরর েসবা কের না,
েকবল িনেজেদর তুষ্টির জনয্ই বঁােচ৷ তারা লজ্জাকর কাজ কের আর তাই িনেয় তারা গবর্ েবাধ কের৷
তারা েকবল পাির্থব িবষেয়ই ভােব৷ 20আমােদর যথাথর্ রাজয্ স্বেগর্৷ েসই স্বগর্ েথেক আমােদর ত্রাণকতর্ ার
আগমেণর জনয্ আমরা অেপক্ষা করিছ৷ আমােদর ত্রাণকতর্ া হেলন প্রভু যীশু খ্রীষ্ট৷ 21 িতিন এেস আমােদর
এই দীনতার েদহেক বদেল তঁার িনেজর মিহমািন্বত েদেহর সমরূপ করেবন৷ খ্রীষ্ট তঁার িনজ পরাক্রেম এই
কাজ করেত পােরন এবং তঁার েসই পরাক্রেম খ্রীষ্ট সমস্ত িবষেয়র উপের কতৃর্ ত্ত্ব করেত সমথর্৷

4
িফিলপীয়েদর প্রিত েপৗেলর িনেদর্ শ

1আমার িপ্রয় ভাই ও েবােনরা, আিম েতামােদর ভালবািস আর েতামােদর েদখেত চাই৷ েতামরা আমার
আনন্দ ও গেবর্র িবষয়৷ আিম েযমন বেলিছ, েতমনভােবই সবর্দা প্রভুর বাধয্ েথেকা৷
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2এখন আিম ইবিদয়ােক আর সুন্তুখীেক অনুেরাধ করিছ, েতামরা প্রভুেত েবান িহসােব পরস্পর একমত
হও৷ 3 েতামরা যারা আমার িবশ্বস্ত সহকমীর্, েতামােদর এই মিহলােদর সাহাযয্ করেত বলিছ৷ এরা সুসমাচার
প্রচােরর কােজ আমার সেঙ্গ সংগ্রাম করেছন৷ ক্লীেমন্ত ও আমার অনয্ানয্ সহকমীর্বৃেন্দর সেঙ্গ এঁরা কাজ
কেরেছন, এঁেদর নাম জীবন-পুস্তেক েলখা আেছ৷

4 সবসময় প্রভুেত আনন্দ কর৷ আিম আবার বলিছ আনন্দ কর৷
5 েতামােদর শান্ত সংযত আচরণ দ্বারা েযন েতামরা সকেলর প্রীিতর পাত্র হেয় ওেঠা৷ প্রভু িশিগ্গর

আসেছন৷ 6 েকান িকছুেত উিদ্বগ্ন হেয়া না; বরং সকল িবষেয়ই প্রাথর্নার মাধয্েম েতামােদর যা িকছু প্রেয়াজন
তা একমাত্র ঈশ্বরেক জানাও এবং তঁােক ধনয্বাদ দাও৷ 7 তােত সমস্ত িচন্তার অতীত েয ঈশ্বেরর শািন্ত, তা
েতামােদর হৃদয় ও মনেক খ্রীষ্ট যীশুেত রক্ষা করেব৷

8 সবেশেষ আমার ভাই ও েবােনরা, আিম একথাই বলব, যা িকছু সতয্, যা িকছু সম্মানীয়, যা িকছু
নয্ায়, যা িকছু পিবত্র, যা িকছু প্রীিতজনক, যা িকছু ভদ্র, েয েকান সদগুণ ও েয েকান সুখয্ািতযুক্ত িবষয়
িদেয় েতামােদর মন পূণর্ েরেখা৷ 9 েতামরা আমার কােছ েথেক যা িশেখছ, শুেনছ ও েপেয়ছ আর েতামরা
আমােক যা করেত েদেখছ, তাই কর৷ তাহেল িযিন শািন্তর ঈশ্বর িতিন েতামােদর সেঙ্গ সেঙ্গ থাকেবন৷

িফিলপীয় খ্রীষ্টীয়ানেদর প্রিত েপৗেলর ধনয্বাদ
10আিম প্রভুেত খুব আনন্দ েপেয়িছ, কারণ এতিদন পর এখন েতামরা আবার আমার জনয্ িচন্তা করেত

নতুন উদ্দীপনা েপেয়ছ৷ েতামরা সব সময়ই আমার িবষেয় িচন্তা কর, িকন্তু তা েদখাবার সুেযাগ পাও িন৷
11 আমার প্রেয়াজেনর জনয্ েয আিম েতামােদর একথা বলিছ তা নয়, কারণ েয েকান অবস্থােতই তৃপ্ত
থাকেত আিম িশেখিছ৷ 12অভােবর সময় িকভােব জীবনযাপন করেত হয় তা আিম জািন৷ আবার প্রাচুেয়র্র
সময় িকভােব চলেত হয় তাও আিম জািন৷ েয েকান অবস্থায় পিরতৃপ্ত বা কু্ষিধত থাকেত, উপচয় িক অভাব
েভাগ করেত েয েকান অবস্থায় জীবনযাপেনর গূঢ়তত্ত্ব আিম িশেখিছ৷ 13 িযিন আমােক শিক্ত েদন, েসই
খ্রীেষ্টর শিক্তেত আিম সকল অবস্থােতই বলবান৷

14 যাইেহাক্, আমার প্রেয়াজেনর সময় েতামরা আমায় সাহাযয্ করেত এিগেয় এেস ভােলাই কেরছ৷
15 েতামরা িফিলপীয়রা ভাল কেরই জান, েসই শুরুেত আিম েসখােন যখন সুসমাচার প্রচার কেরিছলাম,
আিম যখন মািকদিনয়া েছেড় যাই েসই সময় একমাত্র েতামােদর মণ্ডলীই আমােক সাহাযয্ কেরিছল৷
16 আিম যখন িথসলনীকীেতও িছলাম েসখােনও েতামরা েবশ কেয়কবার আমায় সাহাযয্ পািঠেয়িছেল৷
17আসেল েতামােদর কাছ েথেক িকছু সাহাযয্ পাব এইআশায় েযআিম একথা বলিছ তা নয়, বরংআিম চাই
েযন দােনর মাধয্েম েতামােদর মঙ্গল হয়৷ 18আমার যা প্রেয়াজন েস সব িকছুই আমার আেছ, বলেত িক
প্রেয়াজেনর অিতিরক্ত আেছ৷ েতামরা ইপাফ্রদীেতর মারফত্ েয উপহার আমােক পািঠেয়ছ, তােত আমার
সব অভাব িমেটেছ৷ েতামােদর েসই উপহার ঈশ্বেরর কােছ প্রীিতজনক ও গ্রহণেযাগয্ সুরিভত অেঘর্য্র মত৷
19আমার ঈশ্বর েতামােদর সব অভাব িমিটেয় েদেবন, খ্রীষ্ট যীশুেত ঈশ্বেরর েয মিহমার ভাণ্ডার আেছ তার
েথেক িতিন েতামােদর সব অভাব েমাচন করেবন৷ 20আমােদর ঈশ্বর ও িপতার মিহমা যুেগ যুেগ িবরাজ
করুক, আেমন৷

21 যীশু খ্রীেষ্টর সেঙ্গ সংযুক্ত ঈশ্বেরর েলাকেদর প্রেতয্ক জনেক আমার শুেভচ্ছা জািনও৷ আমার সেঙ্গ
েয সব ভাইরা আেছন তঁারা েতামােদর শুেভচ্ছা জানােচ্ছন৷ 22ঈশ্বেরর সকল েলাকরা যঁারা এখােন আেছন,
িবেশষতঃ ৈকসেরর রাজপ্রাসােদর েলাকরাও েতামােদর শুেভচ্ছা জানােচ্ছন৷

23আমােদর প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর অনুগ্রহ েতামােদর সকেলর সেঙ্গ সবর্দা থাকুক৷
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কলসীয়়েদর
প্রিত পত্র

1আিম েপৗল, ঈশ্বেরর ইচ্ছানুসাের খ্রীষ্ট যীশুর েপ্রিরত ও আমােদর ভাই তীমিথয়,
2কলসীেত ঈশ্বেরর েয সকল পিবত্র ও িবশ্বস্ত ভাই ও েবােনরা খ্রীেষ্টেত আেছ, তােদর আমরা এই িচিঠ

িলখিছ৷
আমােদর িপতা ঈশ্বেরর অনুগ্রহ ও শািন্ত েতামােদর ওপের েযন বতর্ ায়৷
3আমরা প্রাথর্না করার সময় সব সময়ই েতামােদর হেয় প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর িপতা ঈশ্বরেক ধনয্বাদ জানাই৷

4 আমরা ঈশ্বরেক ধনয্বাদ জানাই কারণ খ্রীেষ্টর ওপর েতামােদর িবশ্বাস, আর ঈশ্বেরর সমস্ত েলাকেদর
জনয্ েতামােদর ভালবাসার কথা আমরা শুেনিছ৷ 5এই িবশ্বাস ও ভালবাসার কারণ েতামােদর অন্তেরর েসই
প্রতয্াশা৷ েতামরা জান েয েতামরা যা িকছু প্রতয্াশা করছ, েস সব স্বেগর্ েতামােদর জনয্ সিঞ্চত রেয়েছ৷
যখন সতয্ িশক্ষা ও সুসমাচার েতামােদর কােছ বলা হেয়িছল, তখনই প্রথম েসই প্রতয্াশার বৃত্তান্ত েতামরা
শুেনিছেল৷ 6 েসই সুসমাচার সমস্ত জগেত প্রচািরত হেচ্ছ আর তা ফলদায়ী হেচ্ছ ও বৃিদ্ধ লাভ করেছ৷
েতামরা যখন সুসমাচার শুেন ঈশ্বেরর অনুগ্রেহর কথা েজেনিছেল তখন েথেক েতামােদর মেধয্ও তা েসই
একইভােব কাজ করেছ৷ 7 ইপাফ্রার কাছ েথেক েতামরা ঈশ্বেরর অনুগ্রেহর কথা েজেনছ, ইপাফ্রা আমােদর
সহদাস, আমরা তােক ভালবািস৷ আমােদর জনয্ িতিন খ্রীেষ্টর এক িবশ্বস্ত েসবক৷ 8পিবত্রআত্মা েতামােদর
অন্তের েয গভীর ভালবাসা িদেয়েছন েস কথাও িতিন আমােদর জািনেয়েছন৷

9 এইজনয্ েয িদন েথেক আমরা েতামােদর িবষেয় এই সব কথা জানেত েপেরিছ, েসইিদন েথেকই
আমরা েতামােদর জনয্ ঈশ্বেরর কােছ অিবরত প্রাথর্না করিছ৷

যােত ঈশ্বর েতামােদর জীবেন িক করেত চান তা পূণর্রূেপ জানেত পার; এবং যােত েতামরা সকল
আিত্মক িবষেয় প্রজ্ঞা ও েবাধশিক্ত লাভ কর৷ 10 তার ফেল েতামরা এমন জীবনযাপন কর যােত তঁার
েগৗরব হয় ও প্রভু সমস্ত িদক িদেয় খুশী হন৷ আিম প্রাথর্না কির েযন েতামরা সব রকেমর সৎ কাজ
কের ফলবান হও এবং ঈশ্বেরর জ্ঞােন বৃিদ্ধলাভ কর৷ 11 েযন ঈশ্বর তঁার মহাশিক্তেত েতামােদর শিক্তমান
কেরন ও তঁার পরাক্রেম েতামােদর বিলষ্ঠ কেরন; েযন দুঃখ কষ্ট এেল েতামরা সহয্ করেত ও ৈধযর্য্
ধরেত পার৷

12 তাহেল েতামরা আনন্দ সহকাের িপতােক ধনয্বাদ িদেত পারেব, িযিন তঁার আেলায় সন্তানেদর
উত্তরািধকার সূেত্র প্রাপ্ত অংশ েভাগ করার েযাগয্তা েতামােদর িদেয়েছন৷ 13 িতিনই অন্ধকােরর কতৃর্ ত্ত্ব
েথেক আমােদর উদ্ধার কের তঁার িপ্রয় পুেত্রর রাজেত্ব স্থান িদেয়েছন৷ 14 তঁার মাধয্েমই আমরা মুক্ত হই ও
আমােদর সব পােপর ক্ষমা হয়৷

খ্রীেষ্টর মাধয্েম ঈশ্বেরর দশর্ন
15 েকউই ঈশ্বরেক েদখেত পায় না;

িকন্তু যীশুই অদৃশয্ ঈশ্বেরর প্রিতমূির্ত
এবং সমস্ত সৃষ্টির প্রথমজাত৷

16 তঁার পরাক্রেম সবিকছুই সৃষ্টি হেয়েছ৷
স্বেগর্ ও মেতর্ য্, দৃশয্ ও অদৃশয্ যা িকছু আেছ,
সমস্ত আিত্মক শিক্ত, প্রভুবৃন্দ, শাসনকারী কতৃর্ ত্ত্ব,

সকলই তঁার দ্বারা ও তঁার িনিমত্ত সৃষ্ট হেয়েছ৷
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17 সবিকছুর পূেবর্ই খ্রীেষ্টর অিস্তত্ব িছল;
তঁার শিক্তেতই সব িকছু িস্থিতশীল আেছ৷

18 খ্রীষ্ট হেলন েদেহর মস্তক আর েসই েদহ হেচ্ছ মণ্ডলী৷
সব িকছুর আিদ িতিন,
মৃতেদর মধয্ েথেক পুনরুিত্থতেদর মেধয্ িতিন প্রথম,

তাই সব িকছুেতই প্রথেম তঁার স্থান৷

19 তাই ঈশ্বর তঁার সমস্ত পূণর্তায় খ্রীেষ্ট বাস কের খুশী হেয়িছেলন,
20আর খ্রীেষ্টর কু্রেশর ওপর পিতত রেক্তর দ্বারা শািন্ত স্থাপন কের িক স্বেগর্র,
িক মেতর্ য্র সব িকছু খ্রীেষ্টর মাধয্েম তঁার কােছ পুনরায় িফিরেয় এেনিছেলন৷

21 এক সময় েতামরা ঈশ্বর েথেক আলাদা িছেল৷ েতামরা েতামােদর িচন্তায় ও েতামােদর কুকেমর্র
জনয্ েঘার ঈশ্বর িবেরাধী িছেল৷ 22এখন খ্রীেষ্টর পাির্থব েদেহর দ্বারা ঈশ্বর েতামােদর তঁার সেঙ্গ পুনির্মিলত
কেরেছন, যােত িতিন েতামােদর ঈশ্বেরর সাক্ষােত পিবত্র, িনেদর্ াষ ও িনষ্কলঙ্করূেপ উপিস্থত করেত পােরন৷
23 েতামরা েয সুসমাচার শুেনছ যিদ তা িবশ্বাস কের িস্থর থাক এবং সুসমাচার েথেক েয প্রতয্াশা েতামরা
েপেয়ছ তা েথেক যিদ সের না যাও তেব খ্রীষ্ট এসব সম্পন্ন করেবন৷ জগেতর সবর্ত্র সমস্ত েলােকর কােছ
েসই একই সুসমাচার প্রচািরত হেয়েছ৷ আিম েপৗল েসই সুসমাচােরর দাস হেয়িছ৷

মণ্ডলীর জনয্ েপৗেলর কাজ
24এখন েতামােদর জনয্আমায় েয কষ্টেভাগ করেত হয় তার জনয্আিমআনিন্দত৷ খ্রীেষ্টর দুঃখেভােগর

েয অংশ অপূণর্ রেয় েগেছ তা আিম তঁার েদহরূপ মণ্ডলীর হেয় আমার েদেহ দুঃখেভাগ কের পূণর্
করিছ৷ 25আিম মণ্ডলীর েসবকরূেপ কাজ করিছ, কারণ ঈশ্বর আমােক এই িবেশষ কােজর জনয্ িনেয়াগ
কেরেছন৷ এই প্রচাের েতামােদর উপকার হেচ্ছ; আমার কাজ হল ঈশ্বেরর সতয্ বাকয্ সমূ্পণর্রূেপ প্রচার
করা৷ 26এই সতয্ বােকয্র িনগূঢ়তত্ত্ব সৃষ্টির শুরু েথেক গুপ্ত িছল এবং তা সমস্ত মানুেষর কােছ গুপ্ত িছল;
িকন্তু এখন ঈশ্বেরর পিবত্র েলাকেদর কােছ তা প্রকািশত হেয়েছ৷ 27 ঈশ্বর তঁার আপন েলাকেদর কােছ
তঁার মূলয্বান মিহমাময় গুপ্ত সতয্ প্রকাশ করেত মনস্থ করেলন; েসই মহান সতয্ সব মানুেষর জনয্৷ েসই
গুপ্ত সতয্ খ্রীষ্ট স্বয়ং িযিন েতামােদর মেধয্ আেছন এবং ঈশ্বেরর েগৗরেবর ভাগী হবার জনয্ িতিনই েকবল
আমােদর ভরসা৷ 28 তাই সমস্ত প্রজ্ঞায় প্রেতয্কেক িবশদভােব উপেদশ িদেয় এবং সতকর্ কের আমরা
খ্রীষ্টেক প্রচার কির, যােত প্রেতয্কেক ঈশ্বেরর কােছ খ্রীেষ্ট পিরপক্ক মানুষ িহেসেব উপিস্থত করেত পাির৷
29এই উেদ্দেশয্ আমার মেধয্ মহাপরাক্রেম িক্রয়াশীল খ্রীেষ্টর শিক্ত বয্বহার কের আিম পিরশ্রম ও সংগ্রাম
করিছ৷

2
1 আিম চাই, েতামরা জান েয েতামােদর সাহাযয্ করার জনয্ আিম কেতা কেঠার পিরশ্রম করিছ৷

লায়িদেকয়ার েলাকেদর ও আেরা অেনেকর জনয্ও পিরশ্রম করিছ, যােদর সেঙ্গ আমার সাক্ষাৎ বা পিরচয়
হয় িন৷ 2আিম চাই তারা ও েতামরা েযন শিক্তশালী হেয় ওেঠা! এবং েযন পরস্পর ভালবাসার বন্ধেন বঁাধা
থােকা; আর সুিবেবচনার মধয্ িদেয় েয দৃঢ় িবশ্বাস আেস তােত সমৃদ্ধ হও৷ আিম চাই েতামরা ঈশ্বেরর িনগূঢ়
সতয্ পূণর্রূেপ জােনা৷ ঈশ্বর যা প্রকাশ কেরেছন েসই গুপ্ত সতয্ খ্রীষ্ট িনেজ৷ 3 খ্রীেষ্টর মেধয্ই িনিশ্চতরূেপ
সমস্ত িবজ্ঞতা ও জ্ঞােনর ঐশ্বযর্ িনিহত আেছ৷

4আিম এসব কথা বলিছ, েযন েকউ েতামােদর বড় বড় মতবাদ িদেয় িবপথগামী না কের; যা মেন হয়
ভাল িকন্তু আসেল িনছক িমথয্া৷ 5 ৈদিহকভােব আিম েতামােদর কাছ েথেক দূের থাকেলও আিত্মকভােব
আিম েতামােদর সেঙ্গই আিছ৷ েতামােদর সুশৃঙ্খল জীবন েদেখ ও খ্রীেষ্ট েতামােদর সুদৃঢ় িবশ্বাস েদেখ
আিম আনিন্দত৷



কলসীয়় 2:6 1693 কলসীয়় 3:2

খ্রীেষ্টেত জীবনযাপন কর
6 খ্রীষ্ট যীশুেক েতামরা েযমনভােব প্রভু বেল গ্রহণ কেরছ েতমনভােবই যীশুেত জীবনযাপন করেত

থাক৷ 7 খ্রীেষ্টর মেধয্ গভীরভােব েগঁেথ িগেয় তঁারই ওপের েতামরা গেড় ওেঠা এবং েযমন েতামােদর
েশখােনা হেয়েছ েসইভােবই িবশ্বােস দৃঢ় হও; আর সবর্দা কৃতজ্ঞতা সহকাের ধনয্বাদ দাও৷

8 সাবধান েথেকা, েকউ েযন দশর্ন িবদয্া ও ফঁািকর ছলনা দ্বারা েতামােদর িবশ্বাস েথেক সিরেয় না
িনেয় যায়৷ ঐসব মতবাদ খ্রীষ্ট হেত আেস িন, এেসেছ মানুেষর পরম্পরাগত িশক্ষা ও জগেতর েলাকেদর
প্রাথিমক ধারণার মধয্ িদেয়৷ 9কারণ ঈশ্বেরর সমূ্পণর্তা খ্রীেষ্টর েদেহর মেধয্ বাস কেরেছ; 10আর েতামরা
খ্রীেষ্টেতই পূণর্তা লাভ কেরছ, েতামােদর আর িকছুরই প্রেয়াজন েনই৷ খ্রীষ্ট সমস্ত শাসক ও আিধপেতয্র
কতর্ া৷

11 খ্রীেষ্ট েতামােদর িভন্ন রকেমর সুন্নত হেয়েছ৷ েসই সুন্নত মানুেষর হাত িদেয় হয় িন, এই সুন্নত হেচ্ছ
েতামােদর পাপময় প্রকৃিত েথেক মুিক্তলাভ; আর এই রকেমর সুন্নত খ্রীেষ্টই সম্পন্ন হেয়েছ৷ 12 েতামােদর
বািপ্তেস্মর সময় েতামােদর পুরােনা সত্ত্বা মের িগেয়িছল, েতামরা খ্রীেষ্টর সেঙ্গ সমািধস্থ হেয়িছেল, েসই
বািপ্তেস্ম েতামরা খ্রীেষ্টর সেঙ্গ পুনরুিত্থত হেয়িছেল কারণ ঈশ্বেরর পরাক্রেম েতামােদর িবশ্বাস িছল৷ খ্রীষ্টেক
মৃতেদর মধয্ েথেক পুনরুিত্থত করেত ঈশ্বেরর েসই পরাক্রম প্রকািশত হেয়িছল৷

13 েতামােদর পােপর কারেণ এবং েতামােদর পাপময় প্রকৃিতর কবল েথেক উদ্ধার লাভ বা সুন্নত হয়
িন বেল েতামরা আিত্মকভােব মৃত িছেল৷ িকন্তু খ্রীেষ্টর সেঙ্গ ঈশ্বর েতামােদর জীিবত করেলন, আর ঈশ্বর
েতামােদর সব পাপ ক্ষমা করেলন৷ 14ঈশ্বেরর িবিধ-বয্বস্থা লঙঘন করার ফেলআমরা দায়বদ্ধ িছলাম, েসই
দায় এর মেধয্ আমােদর ঈশ্বেরর িবিধ-বয্বস্থা পালেনর বয্থর্তার কথা িলিখত িছল; িকন্তু ঈশ্বর আমােদর
েসই দায় মকুব করেলন৷ ঈশ্বর েসই দায় এর তািলকা িনেয় কু্রেশর উপর েপেরক িদেয় ঝুিলেয় িদেলন;
15আর এইভােব সমস্ত (আিত্মক) শাসক ও আিধপতয্েক পরাস্ত করেলন৷ ঈশ্বর জগতেক েদখােলন েয
তারা শিক্তহীন৷

মানুেষর ৈতরী িনয়ম অনুসরণ কেরা না
16 এই জনয্ খাদয্ িক পানীয় িনেয় বা েকান পবর্ পালন, অমাবসয্া, িক িবশ্রামবােরর িবেশষ িদনগুিল

পালন িনেয় েকউ েযন েতামােদর িবচার না কের৷ 17অতীেত ঐ সবিকছু িছল ভিবষয্েত যা হেব তার ছায়ার
মেতা, িকন্তু নতুন যা িকছু আসিছল তা খ্রীেষ্টর৷ 18 যঁারা িবনম্রতার ভান কের এবং স্বগর্দূতেদর উপাসনা
কের আেমাদ পায় তােদর েকউ েযন েতামােদর পুরস্কার প্রািপ্তর অেযাগয্তা প্রমাণ না কের৷ এইরূপ বয্িক্ত
সবসমেয়ই িনেজর েদখা দশর্েনর কথা বেল এবং অনািত্মক িচন্তার দ্বারা িবনা কারেণ িবনাশরূপ অহঙ্কাের
ফুেল ওেঠ৷ 19 এরূপ েলােকরা খ্রীষ্টেক ধের থােক না, িযিন েদেহর মস্তক স্বরূপ৷ সমস্ত েদহটাই খ্রীেষ্টর
উপর িনভর্ রশীল এবং খ্রীেষ্টর জনয্ই েদেহর সমস্ত অঙ্গ প্রতয্ঙ্গগুিল পরস্পরেক যত্ন কের ও পরস্পেরর
জনয্ িচন্তা কের৷ এেতই েদহ শিক্তশালী হয় এবং েদহেক একসােথ ধের রােখ, আর এইভােব ঈশ্বেরর
ইচ্ছানুসাের েদহ বৃিদ্ধলাভ কের৷

20 খ্রীেষ্টর সেঙ্গ েতামােদর মৃতুয্ হেয়েছ বেল েতামরা জগেতর প্রাথিমক িশক্ষার অধীন নও৷ তবু
এমনভােব চলছ েযন মেন হেচ্ছ েতামরা এখনও জগেতর েলাক৷ েতামরা জগেতর এইসব িনয়ম কানুন
এখনও েমেন চলছ েযমন: 21 “ওটা খাওয়া িঠক নয়,” “ওটা েচেখ েদখেব না,” “ওটা ছঁুেয়া না” ইতয্ািদ৷
22এসব িনয়ম কানুেনর অন্তগর্ত বস্তু (িবষয়) বয্বহাের ভয় পায় এবং এগুিল গেড় উেঠেছ মানুেষর আেদশ
ও িশক্ষার উপর িভিত্ত কের৷ 23 ঈশ্বেরর িনেদর্ শ নয়, এসব িনয়ম কানুন হল মানুেষর গড়া ধেমর্র অংশ ও
জ্ঞানপূণর্ বেল িবেবিচত হয় এবং যােত িবনেয়র ভান ও কৃচ্ছসাধন করার কথা থােক৷ িকন্তু এইসব িনয়ম
কানুন মানুেষর মেধয্ েয পাপ প্রবৃিত্তগুিল থােক েসগুিলেক বেশ আনেত পাের না৷

3
খ্রীেষ্ট েতামার নতুন জীবন

1 খ্রীেষ্টর সেঙ্গ েতামরা মৃতেদর মধয্ েথেক পুনরুিত্থত হেয়ছ; তাই স্বগীর্য় িবষয়গুিলর জনয্ েচষ্টা কর,
েযখােন খ্রীষ্ট ঈশ্বেরর দিক্ষণ পােশ বেসআেছন৷ 2 েসই স্বগীর্য় িবষয়সকেলর কথা ভাব, েয সকল িবষয়বস্তু
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জগেত আেছ েসগুিলর িবষয় নয়৷ 3 কারণ েতামােদর পুরােনা সত্ত্বার মৃতুয্ হেয়েছ আর েতামােদর নতুন
জীবন খ্রীেষ্টর সেঙ্গ ঈশ্বেরর মেধয্ িনিহত আেছ৷ 4 খ্রীষ্ট যখন িফের আসেবন, তখন েতামরাও তঁার সেঙ্গ
মিহমামিণ্ডত হেয় প্রকািশত হেব৷

5 তাই েতামােদর জাগিতক স্বভাব েথেক সব মন্দ িবষয় দূর কের দাও৷ েযমন: েযৗনপাপ, অপিবত্রতা,
অশুিচ িচন্তার বশবতীর্ হওয়া, মন্দ িবষেয়র লালসা করা এবং েলাভ৷ েলাভ এক প্রকার প্রিতমা পূজা৷
6এইসেবর জনয্ ঈশ্বেরর েক্রাধ হেচ্ছ৷ 7 েতামােদর অতীেতর পাপময় জীবেন েতামরা েসইসব মন্দ কােজ
িলপ্ত িছেল৷

8 িকন্তু এখন েতামােদর জীবন েথেক রাগ, েক্রাধ, ঘৃণাপূণর্ অনুভূিত, অপমানসূচক আচরণ এবং
লজ্জাজনক আলাপ সব দূর কের দাও৷ 9 পরস্পেরর কােছ িমথয্া বেলা না, কারণ েতামরা েতামােদর
পুরােনা পাপময় সত্ত্বােক তার সমস্ত মন্দ কমর্ সেমত তয্াগ কেরছ৷ 10 েতামরা নতুন সত্ত্বােক পিরধান
কেরছ; এই নতুন জীবেন েতামােদর নতুন কের ৈতরী করা হেচ্ছ৷ েতামােদর িযিন সৃষ্টি কেরেছন েতামরা
তঁার মেতা হেয় উঠছ, এই নতুন জীবেনর মাধয্েম েতামরা ঈশ্বেরর সতয্ পিরচয় পাচ্ছ৷ 11এই নতুন জীবেন
ইহুদী িক গ্রীক এর মেধয্ েকান পাথর্কয্ েনই৷ যােদর সুন্নত হেয়েছ আর যােদর সুন্নত হয় িন, অথবা েকান
িবেদশী বা ববর্র এেদর মেধয্ েকান পাথর্কয্ েনই৷ ক্রীতদাস বা স্বাধীেনর মেধয্ েকান পাথর্কয্ েনই৷ খ্রীষ্ট
ঐসব িবশ্বাসীেদর মেধয্ বাস কেরন৷ একমাত্র খ্রীষ্টই হেলন প্রেয়াজনীয় িবষয়৷

পরস্পেরর সাহচেযর্য্ েতামােদর নতুন জীবন
12 ঈশ্বর েতামােদর মেনানীত কেরেছন ও েতামােদর তঁার পিবত্র েলাক বেল িনরূপণ কেরেছন৷ িতিন

েতামােদর ভালবােসন, তাই এইসব ভাল গুণগুিল ধের েরেখ সহানুভূিতপূণর্, দয়ালু, নম্র, ভদ্র এবং
ৈধযর্য্য্বান হও৷ 13 পরস্পেরর প্রিত কু্রদ্ধ ভাব েরেখা না িকন্তু এেক অপরেক ক্ষমা কর৷ েকউ যিদ েতামার
িবরুেদ্ধ েকান অনয্ায় কের, তেব এেক অপরেক ক্ষমা কেরা৷ অপরেক ক্ষমা কেরা, কারণ প্রভু েতামােদর
ক্ষমা কেরেছন৷ 14এসব েতা করেবই িকন্তু সবার ওপের পরস্পেরর প্রিত ভালবাসা েরেখা, েসই ভােলাবাসা
েতামােদর একসূেত্র গঁােথ আর পিরপূণর্তা েদয়৷ 15 প্রভু খ্রীষ্ট েয শািন্ত েদন তা েতামােদর অন্তেরর সমস্ত
িচন্তােক সংযত রাখুক৷ েতামরা েতা েসই কারেণই শািন্ত েপেত একেদেহ আহূত হেয়ছ৷ েতামরা সব সময়
কৃতজ্ঞ থাক৷

16 খ্রীেষ্টর িশক্ষা েতামােদর অন্তের প্রচুর পিরমােণ থাকুক৷ সকল িবজ্ঞতা বয্বহার কের পরস্পরেক
বিলষ্ঠ কর এবং িশক্ষা দাও৷ কৃতজ্ঞিচেত্ত ঈশ্বেরর উেদ্দেশয্ গীতসংিহতার গীত, প্রশংসার গীত এবং আিত্মক
গীত গাও৷ 17 কথায় বা কােজ যা িকছু কেরা, সবই প্রভুর নােম কর এবং িপতা ঈশ্বরেক যীশুর মাধয্েম
ধনয্বাদ দাও৷

অেনয্র সেঙ্গ েতামার নতুন জীবন
18 স্ত্রীরা, েতামরা েতামােদর স্বামীর অনুগতা থাক, এটাই হেব প্রভুর অনুসারীেদর উপযুক্ত কাজ৷
19 স্বামীরা, েতামরা েতামােদর স্ত্রীেক ভালবাস, তােদর সেঙ্গ মধুর বয্বহার কেরা৷
20 সন্তানরা, েতামরা সব িবষেয় েতামােদর বাবা-মার বাধয্ হেয়া, এেত প্রভু সন্তুষ্ট হন৷
21 িপতারা েতামরা েতামােদর সন্তানেদর িবরক্ত কেরা না, তােদর খুশী মেতা চলেত না পারেল তারা

উৎসাহ হারােব৷
22 ক্রীতদাসরা, েতামােদর মিনবেদর সব িবষেয় মানয্ করেব৷ তঁারা েদখুন বা না েদখুন েতামরা সব

সময় তঁােদর বাধয্ েথেকা৷ এেত েতামরা মানুষেক খুশী করেত নয়, িকন্তু প্রভুেকই খুশী করেত েচষ্টা করছ,
সুতরাং সততার সেঙ্গ মিনবেদর মানয্ কেরা, কারণ েতামরা প্রভুেক সম্মান কেরা৷ 23 েতামরা সমস্ত কাজ
আন্তিরকতার সেঙ্গ কেরা৷ মানুেষর জনয্ েয করছ তা নয়, িকন্তু প্রভুর কাজ মেন কেরই কাজ কের যাও৷
24 মেন েরেখা, প্রভুর কাছ েথেকই েতামরা তার পুরস্কার পােব. ঈশ্বর তঁার আপনজনেদর েদেবন বেল েয
প্রিতশ্রুিত িদেয়েছন েতামরা তার অংশীদার হেব৷ েতামরা প্রভু যীশু খ্রীেষ্টরই েসবা করছ৷ 25 মেন েরেখা,
েকউ যিদ অনয্ায় কাজ কের, েসই বয্িক্তেক তার অনয্ায় কােজর জনয্ শািস্ত েপেত হেব৷ প্রভু সকলেকই
সমভােব িবচার কেরন৷
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4
1 মিনবরা, েতামরা েতামােদর ক্রীতদাসেদর প্রিত নয্ায় ও সৎ  বয্বহার কেরা৷ মেন েরেখা, স্বেগর্

েতামােদরও এক প্রভু আেছন৷

খ্রীষ্টীয়ানেদর জনয্ েপৗেলর উপেদশ
2 েতামরা প্রাথর্নায় িনিবষ্ট থাক; সবর্দা সজাগ েথেকা এবং প্রাথর্নার সমেয় প্রথেম ঈশ্বরেক ধনয্বাদ

জািনও৷ 3এই সেঙ্গ আমােদর জনয্ও প্রাথর্না কেরা, প্রাথর্না কেরা েযন ঈশ্বর আমােদর জনয্ অপেরর কােছ
সুসমাচার প্রচােরর সুেযাগ কের েদন, প্রাথর্না কেরা আমরা েযন েসই িনগূঢ়তত্ত্ব, যা ঈশ্বর খ্রীেষ্টর সম্বেন্ধ
প্রকাশ কেরেছন, তাও েলাকেদর জানােত পাির৷ এই সতয্ প্রচােরর জনয্ই আিম আজ কারাগাের আিছ৷
4প্রাথর্না কেরা েযন পিরষ্কার কের েসই সতয্ েলাকেদর কােছআিম তুেল ধরেত পাির, এটাই আমার কতর্ বয্৷

5 যঁারা খ্রীেষ্ট িবশ্বাসী নয় তােদর সেঙ্গ বুিদ্ধপূবর্ক বয্বহার কেরা; আর সমস্ত সুেযােগর সদ্ববয্বহার
কেরা৷ 6 েতামােদর কথাবাতর্ া সব সময় েযন িবজ্ঞতা ও মাধুযর্য্ পূণর্ হয়, তাহেল প্রেতয্ক মানুষেক েতামরা
যথাযথভােব উত্তর িদেত পারেব৷

েপৗেলর সঙ্গী সাথীেদর সমাচার
7 তুিখক খ্রীেষ্টেতআমার েস্নেহর ভাই, িতিন প্রভুেত একজন িবশ্বস্ত েসবক ওআমার সহকমীর্৷ িতিন িগেয়

আমার জীবেন িক ঘটেছ তার সব েতামােদর জানােবন৷ 8 আিম েতামােদর কােছ তােক এই উেদ্দেশয্ই
পাঠালাম৷ আিম চাই েযন েতামরা জানেত পার আমরা সকেল েকমন আিছ৷ আিম তােক পাঠালাম, েযন
িতিন িগেয় েতামােদর মেন ভরসা েদন৷ 9 আিম ওনীিষমােসর সেঙ্গ তােক পাঠালাম৷ ওনীিষমাস হেলন
খ্রীেষ্টেত একজন িবশ্বস্ত ও িপ্রয় ভাই৷ িতিন েতা েতামােদর দেলরই একজন৷ তুিখক এবং ওনীিষমাস িগেয়
এখানকার সব সমাচার েতামােদর েদেবন৷

10আিরষ্টাখর্ েতামােদর শুেভচ্ছা জানােচ্ছন, িতিনআমার এখােন কারাগােরর মেধয্ আেছনআর বাণর্বার
খুড়তুেতা ভাই মাকর্ ও েতামােদর শুেভচ্ছা জানােচ্ছন৷ (মােকর্ র বয্াপাের এর আেগই েতামােদর জািনেয়
িছলাম৷ িতিন ওখােন েগেল তঁােক সাদের গ্রহণ কেরা৷) 11 যুষ্ট যােক যীশু বেলও ডাকা হয় িতিনও
েতামােদর শুেভচ্ছা জানােচ্ছন৷ ইহুদীেদর মধয্ েথেক যঁারা খ্রীষ্টিবশ্বাসী হেয়েছন, তঁােদর মেধয্ েকবল
এঁরাই আমার সেঙ্গ ঈশ্বেরর রাজয্ িবস্তােরর জনয্ কাজ করেছন৷ এঁরা আমার মেন আনন্দ িদেয়েছন৷

12 ইপাফ্রাও েতামােদর শুেভচ্ছা জানােচ্ছন; িতিন েতা েতামােদরই েলাক, িতিন খ্রীষ্ট যীশুর একজন
েসবক৷ িতিন সব সময় েতামােদর জনয্ বয্াকুলভােব প্রাথর্না কেরন েযন েতামরা ঈশ্বেরর ইচ্ছায়
আিত্মকভােব বৃিদ্ধলাভ কর, িসদ্ধ হও ও ঈশ্বেরর অিভেপ্রত সব িকছুেত েতামরা পূণর্ হও৷ 13 আিম তঁার
িবষেয় এই সাক্ষয্ িদিচ্ছ েয িতিন েতামােদর জনয্ ও লায়িদেকয়া এবং িহয়রাপিলর খ্রীষ্ট-িবশ্বাসীেদর জনয্
কেঠার পিরশ্রম কেরেছন৷ 14আমােদর িপ্রয় িচিকৎসক লূক ও দীমা েতামােদর শুেভচ্ছা জানােচ্ছন৷

15 েতামরা লায়িদেকয়া সমিবশ্বাসী ভাই ও েবােনেদর এবং নুম্ফােক ও তার গৃেহ েয মণ্ডলী সমেবত
হন তঁােদর সকলেক আমার শুেভচ্ছা জািনও৷ 16 এই িচিঠ পড়ার পর েতামরা এই িচিঠিট লায়িদেকয়ার
মণ্ডলীেত পািঠেয় িদও এবং িনিশ্চতভােব েদেখা যােত ঐ মণ্ডলীেক তা পেড় েশানােনা হয়৷ আিম
লায়িদেকয়ার মণ্ডলীেক েয িচিঠ িলখিছ তা েতামরাও পাঠ কেরা৷ 17 আির্খপ্পেক বেলা, “প্রভু েতামােক
েয কাজ িদেয়েছন তা িনশ্চয় কের েশষ কেরা৷”

18আিম েপৗল, িনেজ হােত িলেখ েতামােদর আমার শুেভচ্ছা জানািচ্ছ৷ আমােক স্মরেণ েরেখা, আিম
কারাগাের বন্দী অবস্থায় আিছ৷ ঈশ্বেরর অনুগ্রহ েতামােদর সহবতীর্ েহাক্◌্৷
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িথষলনীকীয়েদর
প্রিত প্রথম পত্র

1 িপতা ঈশ্বর ও প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর সেঙ্গ িথষলনীকীয়ার েয মণ্ডলী যুক্ত, তােদর কােছ েপৗল, সীল ও
তীমিথয় আমরা এই িচিঠ িলখিছ৷
ঈশ্বেরর অনুগ্রহ ও শািন্ত েতামােদর ওপর িবরাজ করুক৷

িথষলনীকীয়েদর জীবন ও িবশ্বাস
2 আমরা সবর্দা প্রাথর্নার সময় েতামােদর স্মরণ কের থািক এবং েতামােদর সকেলর জনয্ ঈশ্বরেক

ধনয্বাদ িদই৷ 3 িবশ্বােসর দরুন ও েপ্রেমর বশবতীর্ হেয় েয সব কাজ েতামরা কেরছ এবং খ্রীষ্ট যীশুেত েয
প্রতয্াশা রেয়েছ তােত উৎসািহত হেয় েতামরা েয ৈধযর্য্ ধরছ, েস সব কথা স্মরণ কের আমরা ঈশ্বরেক
ধনয্বাদ জানাই৷

4ঈশ্বর েপ্রেম আিশ্রত ভাই ও েবােনরা, আমরা জািন িতিন েতামােদর আপন কের েনবার জনয্ মেনানীত
কেরেছন৷ 5আমােদর দ্বারা প্রচািরত সুসমাচার েকবলমাত্র কথার মাধয্েম েতামােদর কােছ আেস িন, িকন্তু
তা পরাক্রম, পিবত্র আত্মা ও গভীর িবশ্বােসর মাধয্েম এেসিছল৷ েতামরা েতা জান েয আমরা েতামােদর
মেধয্ িক ধরেণর জীবনযাপন কেরিছলাম৷ েতামােদর মঙ্গেলর জনয্ই আমরা ঐভােব চেলিছলাম; 6আর
েতামরা আমােদর ও প্রভুর অনুকরণ কেরিছেল৷ েতামরা অেনক িনযর্াতন েভােগর মেধয্ও েসই িশক্ষা
আনেন্দর সেঙ্গ গ্রহণ কেরিছেল৷ পিবত্র আত্মাই েসই আনন্দ েতামােদর িদেয়িছেলন;

7 এর ফলস্বরূপ েতামরা মািকদিনয়া ও আখায়ার সমস্ত িবশ্বাসী েলােকর কােছ আদশর্ স্বরূপ হেয়ছ৷
8 েকবলমাত্র মািকদিনয়া ও আখায়ােত েতামােদর কাছ েথেক প্রভুর বাকয্ ছিড়েয় পেড়েছ তা নয়; ঈশ্বেরর
প্রিত েতামােদর িবশ্বােসর কথা সবর্ত্র ছিড়েয় পেড়েছ৷ এই জনয্ েতামােদর িবশ্বােসর সম্পেকর্ আমােদর িকছু
বলার প্রেয়াজন েনই; 9কারণ সব জায়গার মানুষ আমােদর জানােচ্ছ িকভােব েতামরা আমােদর অভয্থর্না
জািনেয়িছেল এবং িকভােব েতামরা মূির্ত পূজা েছেড় জীবন্ত সতয্ ঈশ্বেরর েসবার িদেক মন িদেয়িছেল,
10 আর ঈশ্বর তঁার েয পুত্রেক মৃতেদর মধয্ েথেক উিত্থত কেরেছন তঁার িফের আসার অেপক্ষায় আছ৷
যীশুই আমােদর ঈশ্বেরর আসন্ন েক্রাধ েথেক রক্ষা করেবন৷

2
িথষলনীকায় েপৗেলর কাজ

1 িপ্রয় ভাই ও েবােনরা, েতামরা িনেজরাই জান, েতামােদর কােছআমােদর যাওয়া বয্থর্ হয় িন৷ 2 েতামরা
একথাও জান েয, েতামােদর ওখােন যাবার পূেবর্ িফলীিপেত আমােদর দুঃখেভাগ করেত হেয়িছল, কারণ
েসখানকার েলাকরা আমােদর চরম অপমান কেরিছল; িকন্তু েসখােন চরম িবেরািধতার মেধয্ও আমােদর
ঈশ্বর সাহেস বুক বঁাধেত এবং খ্রীেষ্টর সুসমাচার েতামােদর কােছ েঘাষণা করেত সাহাযয্ কেরিছেলন৷
3আমরা আমােদর বাতর্ া গ্রহণ করেত েলােকেদর কােছ েয আেবদন েরেখিছলাম, তার মেধয্ েকান ফঁািক
বা ছলনা িছল না৷ আমরা েলােকেদর ঠকােত চাই িন এবং তার েপছেন েকান রকম অপিবত্র উেদ্দশয্ও
আমােদর িছল না৷ 4 বরং আমরা সুসমাচার প্রচার কির কারণ ঈশ্বর এই বাতর্ া প্রচার করার জনয্ আমােদর
পরীক্ষা কের প্রমাণিসদ্ধ বেল মেন কেরেছন৷ তাই আমরা যখন প্রচার কির তখন মানুষেক সন্তষ্ট করেত
নয়, বরং ঈশ্বরেক সন্তুষ্ট করেতই েচষ্টা কির, িযিন আমােদর কােজর উেদ্দশয্ পরীক্ষা কেরন৷

5 েতামরা ভাল কের জান েয আমরা েতামােদর কােছ েতাষােমাদজনক েকান বাকয্ বিল িন, আর
েলাভেক েঢেক রাখবার ছলনা েয আমরা কেরিছ তাও নয়; ঈশ্বরই এিবষেয় সাক্ষী আেছন৷ 6 আমরা
েলাকেদর কাছ েথেক েকান প্রশংসা েপেত চাই িন৷ েতামােদর বা অনয্ কােরার কাছ েথেকও আমরা
প্রশংসা েপেত চাই িন৷
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7 আমরা খ্রীেষ্টর েপ্রিরত, তাই আমরা যখন েতামােদর ওখােন িছলাম তখন কতৃ্তর্ ত্ব খািটেয় েতামােদর
কােছ অেনক বড় িকছু চাইেত পারতাম; িকন্তু আমরা েতামােদর কােছ িবনয়ী িছলাম৷ আমরা েতামােদর
কােছ েস েসিবকার মেতা িছলাম েয তার িশশুেদর যত্ন েনয়৷ 8 েতামােদর ওপর গভীর মায়া মমতা থাকােত
েতামােদর েকবল েয ঈশ্বেরর সুসমাচােরর অংশীদার করেত েচেয়িছলাম তা নয়, আমরা িনেজেদর জীবনও
েতামােদর জনয্ উৎসগর্ করেত েচেয়িছলাম, কারণ েতামরা আমােদর খুব িপ্রয় িছেল৷ 9 িপ্রয় ভাই ও
েবােনরা, েতামােদর িনশ্চয় মেন আেছ েয আমরা কেতা কেঠার পিরশ্রম কেরিছ৷ আমরা িদনরাত কাজ
কের চেলিছলাম েযন েতামােদর কােছ ঈশ্বেরর সুসমাচার প্রচােরর সময় আমরা অেথর্র বয্াপাের েতামােদর
কােছ েবাঝাস্বরূপ না হই৷

10 েতামােদর মত িবশ্বাসীেদর মেধয্ আমােদর জীবন কত পিবত্র, নয্ায়পরায়ণ ও িনেদর্ াষ িছল তা েতামরা
জান; আর ঈশ্বরও জােনন তা সতয্৷ 11 েতামরা জান, িপতা েযমন তঁার সন্তানেদর সেঙ্গ বয্বহার কেরন,
আমরাও েতমিন েতামােদর সেঙ্গ বয্বহার কেরিছ৷ 12 আমরা েতামােদর উৎসাহ যুিগেয়িছ, েতামােদর
আশ্বাস িদেয়িছ এবং ঈশ্বেরর জনয্ েযাগয্ জীবনযাপন করেত অনুপ্রািণত কেরিছ, েয ঈশ্বর েতামােদর তঁার
রােজয্ ও মিহমায় প্রেবশ করেত আহ্বান কেরেছন৷

13 আমরা সব সময় ঈশ্বরেক ধনয্বাদ িদই, কারণ েতামরা ঈশ্বেরর েয বাতর্ া আমােদর কাছ েথেক
েপেয়িছেল তা মানুেষর বাতর্ া বেল নয় বরং ঈশ্বেরর বাকয্ বেল গ্রহণ কেরিছেল৷ েসই বাকয্ সতয্-সতয্ই
ঈশ্বেরর বাকয্ িছল এবং ঐ বাতর্ ায় যঁারা িবশ্বাসী তােদর সবার মেধয্ তা কাজ করেছ৷ 14 িপ্রয় ভাই ও েবােনরা,
িযহূিদয়ায় খ্রীষ্ট যীশুেত িবশ্বাসী ঈশ্বেরর েয সমস্ত মণ্ডলী আেছ, েতামােদর অবস্থা তােদরই মেতা৷ িযহূিদয়ার
েসই ঈশ্বেরর েলাকরা অনয্ ইহুদীেদর কাছ েথেক েয রকম িনযর্াতন েভাগ কেরেছ, েতামরাও েতামােদর
িনেজেদর েদেশর েলােকর কাছ েথেক েসই ধরেণর িনযর্াতন েভাগ কেরছ৷ 15 ইহুদীরা প্রভু যীশুেক এবং
ভাববাদীেদর হতয্া কেরিছল৷ েসই ইহুদীরা আমােদরও িনযর্াতন কেরেছ৷ ঈশ্বর তােদর প্রিত খুশী নন, তারা
সবারই িবপেক্ষ৷ 16 আমরা অইহুদীেদর িশক্ষা িদই েযন তারা উদ্ধার েপেত পাের; িকন্তু তারা আমােদর
অইহুদীেদর সতয্ িশক্ষা িদেত বারণ কেরেছ৷ েসই ইহুদীরা পূেবর্ েয পাপ কেরেছ, তার ওপর আরও পাপ
েযাগ করেছ; আর তাই ঈশ্বেরর েক্রাধ পিরপূণর্রূেপ এবং চূড়ান্তভােব তােদর ওপর েনেম এেসেছ৷

েপৗল পুনরায় িবশ্বাসীেদর েদখেত ইচ্ছা করেলন
17ভাই ও েবােনরা, যিদও অল্প িকছুিদন হলআমরা েতামােদর েথেকআলাদা হেয়িছ তবুওআমােদর মন

েতামােদর িদেক পেড়িছল৷ েতামােদরআর একবার েদখার জনয্আমরা খুব উৎসুক িছলাম৷ তাই েতামােদর
কােছ আসার জনয্ কেঠারভােব েচষ্টা কেরিছ৷ 18 েতামােদর কােছ েযেত আমরা সিতয্ই অেনকবার েচষ্টা
কেরিছ, িকন্তু শয়তান আমােদর বাধা িদল৷ 19 েতামরাই আমােদর প্রতয্াশা, আনন্দ ও েগৗরেবর মুকুট৷
আমােদর প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর আগমেনর িদেন এই হেব আমােদর গবর্৷ 20 সতয্ সতয্ েতামরাই আমােদর
মিহমা ও আনন্দ৷

3
1 যখনআমরা আর ৈধযর্য্ ধরেত পারলাম না তখন আমরা আথীনীেত একাই েথেক েযেত মনস্থ করলাম৷

2 তাই আমরা তীমিথয়েক েতামােদর কােছ পাঠালাম৷ তীমিথয় আমােদর ভাই, খ্রীষ্ট সম্পেকর্ সুসমাচার
প্রচাের িতিন আমােদর সাহাযয্ কের৷ আমরা তঁােক পািঠেয়িছলাম যােত িতিন েতামােদর িবশ্বাসেক দৃঢ়
করেত ও েতামােদর উৎসাহ িদেত পােরন, 3 যােত েতামােদর েয সব শারীিরক ও মানিসক েক্লেশর মধয্
িদেয় েযেত হেচ্ছ তােত েতামরা হতাশ না হও৷ েতামরা িনেজরাই জান েয এসব শারীিরক ও মানিসক
দুঃখকষ্ট আমােদর জীবেন েভাগ করেতই হেব৷ 4আমরা যখন েতামােদর ওখােন িছলাম, তখন েতামােদর
বেলিছলাম েয আমােদর সকলেক দুঃখ কেষ্টর মধয্ িদেয় েযেত হেব৷ েতামরা জান েয আমরা েযমন
বেলিছলাম েতমিনই হেয়েছ৷ 5 আর এইজনয্ আর ৈধযর্য্ ধরেত না পারােত আিম তীমিথয়েক েতামােদর
কােছ পািঠেয় জানেত েচেয়িছলাম েয েতামরা িবশ্বােস িস্থর আছ িক না৷ আমার মেন ভয় িছল েয শয়তান
মানুষেক নানা প্রেলাভেন েফেল, েস েতামােদর পরািজত কেরেছ; তা করেল আমােদর সমস্ত পিরশ্রম পণ্ড
হেয় েয়ত৷

6 তীমিথয় েতামােদর কাছ েথেক িফের এেস েতামােদর িবশ্বাস ও ভালবাসার শুভ সংবাদ আমােদর
িদেয়েছন৷ তীমিথয় জািনেয়েছন েয েতামরা সব সময়আনেন্দর সেঙ্গআমােদর মেন েরেখছ এবংআমােদর
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েদখবার জনয্ েতামরা বড়ই বয্গ্র৷ ঐ একই কথা আমরাও বলেত চাই � েতামােদর েদখবার জনয্ আমরাও
উৎসুক৷ 7 তাই ভাই ও েবােনরা, েতামরা িবশ্বােস প্রভুেত িস্থর আছ েজেন শত দুদর্ শা ও কেষ্টর মেধয্ও
আমরা সান্ত্বনা েপেয়িছ৷ 8 েতামরা প্রভুেত সুিস্থর আছ েজেন আমরা হঁাপ েছেড় বঁাচলাম৷ 9 েতামােদর
জনয্ ঈশ্বেরর সামেন আমােদর আনেন্দর েশষ েনই, তাই আমরা ঈশ্বরেক ধনয্বাদ জানাই; িকন্তু আমরা েয
পিরমােণ আনন্দ পাই তার জনয্ ঈশ্বরেক যেথষ্ট ধনয্বাদ িদেত পাির না৷ 10আমরা েতামােদর জনয্ িদনরাত
খুব প্রাথর্না কের চেলিছ৷ আমরা প্রাথর্না কির েযন আমরা েতামােদর ওখােন েযেত পাির ও েতামােদর
িবশ্বাসেক সুদৃঢ় করার জনয্ েতামােদর সব ত্রুিট দূর করেত পাির৷

11আমরা প্রাথর্না করিছ েযন আমােদর ঈশ্বর ও িপতা স্বয়ং এবং আমােদর প্রভু যীশু েতামােদর কােছ
যাবার জনয্ আমােদর পথ সুগম কেরন৷ 12আমরা প্রাথর্না করিছ েযন প্রভু েতামােদর েপ্রম বৃিদ্ধ কেরন৷
েযন েতামােদর পরস্পেরর মেধয্ ভালবাসা উপেচ পেড় এবং আমরা েযমন েতামােদর ভালবািস েতামরাও
েতমিন সমস্ত েলাকেদর ভালবাস৷ 13আমরা প্রাথর্না করিছ েযন েতামােদর হৃদয় সবল হয়৷ তাহেলআমােদর
প্রভু যীশু যখন তঁার পিবত্র দূতেদর সেঙ্গ িনেয় িফের আসেবন, তখন েতামরা তঁার সামেন পিবত্র ও িনেদর্ াষ
অবস্থায় দঁাড়ােত পারেব৷

4
ঈশ্বরেক সন্তষ্ট রাখ

1 িপ্রয় ভাই ও েবােনরা, েতামােদর কােছ আমার আরও িকছু বলার আেছ৷ িক কের ঈশ্বরেক সন্তষ্ট
কের জীবনযাপন করেত হয়, এ িবষেয় েতামরা আমােদর কােছ িশক্ষা েপেয়ছ; আর েসইভােবই েতামরা
চেলছ৷ েবশ, এখন চাইিছ ও েতামােদর উৎসাহ িদেয় বলিছ েয েতামরা আেরা েবশী কের েসইভােব চেলা৷
2 েতামরা শুেনছ এবং জান েতামােদর িক করণীয়; প্রভু যীশুর কাছ েথেক অিধকার েপেয় েসই িশক্ষা
েতামােদর িদেয়িছলাম৷ 3 ঈশ্বর চান েয েতামরা পিবত্র হও ও সবরকম েযৗন পাপ েথেক দূের থাক৷ 4 ঈশ্বর
চান েতামরা পুরুষরা প্রেতয্েক জােনা িকভােব পিবত্র ও সম্মানজনকভােব িনেজর স্ত্রীর সােথ বাস করেত
হয়৷ 5 িবজাতীয়রা, যারা ঈশ্বরেক জােন না তারা েযভােব কামনা বাসনা দ্বারা চািলত হয়, েসইভােব চেলা
না৷ 6 এই বয্াপাের েকউ েযন তার িবশ্বাসী ভাইেক না ঠকায়, কারণ যারা ঐভােব চেল প্রভু তােদর দণ্ড
েদেবন৷ এই িবষেয় এর আেগই েতামােদর জািনেয়িছ ও েতামােদর সাবধান কের িদেয়িছ৷ 7 কারণ ঈশ্বর
আমােদর অশুিচভােব চলার জনয্ নয়, বরং পিবত্র হবার উেদ্দেশয্ই আহ্বান কেরেছন৷ 8তাই, েয এই িশক্ষা
অনুসাের চলেত অস্বীকার কের েস মানুষেক নয় িকন্তু ঈশ্বরেকই অমানয্ কের, েয ঈশ্বর আমােদর পিবত্র
আত্মা দান কেরন৷

9 খ্রীেষ্টেত েতামােদর েয িবশ্বাসী ভাই ও েবােনরা আেছ তােদর েয ভালবাসায় ভালবাসেত হেব, েস
িবষেয় েতামােদর কােছ েলখার দরকার েনই৷ কারণ পরস্পরেক ভালবাসার িশক্ষা েতা েতামরা ঈশ্বেরর কাছ
েথেকই েপেয়ছ৷ 10 বাস্তিবক েতামরা মািকদিনয়ার সমস্ত ভাই ও েবােনেদর ভালবাস৷ িপ্রয় ভাই ও েবােনরা,
এখন আমরা েতামােদর উৎসাহ িদেয় বলিছ েয েতামরা আেরা গভীরভােব পরস্পরেক ভালবাসেব৷

11 শািন্তপূণর্ জীবনযাপন করেত আপ্রাণ েচষ্টা কর৷ এিবষেয় েযমন েতামােদর বেলিছ েতমিনভােব
িনেজর িনেজর কাজ যত্ন সহকাের কর, িনেজর হােত কাজ কের যাও৷ 12 এর ফেল মণ্ডলীর বাইেরর
মানুষ েতামােদর জীবন ধারা েদেখ েতামােদর সম্মান করেব এবং কােরা ওপর েতামােদর িনভর্ র করেত
হেব না৷

প্রভুর আগমন
13 িপ্রয় ভাই ও েবােনরা, যারা মারা িগেয়েছ তােদর সম্পেকর্ েতামােদর জানােত চাই৷ যােদর েকান

প্রতয্াশা েনই, তােদর মেতা েতামরা েশাকাতর্ হও এ আমরা চাই না৷ 14আমরা িবশ্বাস কির েয যীশু মারা
িগেয়িছেলন এবং যীশু েবঁেচ উেঠেছন৷ যীশু যখন িফেরআসেবন তখন েয সব খ্রীষ্ট িবশ্বাসীর মৃতুয্ হেয়েছ,
ঈশ্বর খ্রীেষ্টর মাধয্েম তােদরও উিত্থত কের খ্রীেষ্টর সেঙ্গ িফিরেয় আনেবন৷

15আমরা যা বলিছ তা আমরা প্রভুর কাছ েথেক তঁার বাণীরূেপ জানেত েপের বলিছ৷ আমরা যারা এখন
জীিবত আিছ তারা প্রভুর আগমেনর সমেয়ও জীিবত থাকব, আর প্রভুর কােছ চেল যাব, িকন্তু েকানভােবই
েসই মৃতেদর আেগ যাব না৷ 16কারণ যখন প্রধান স্বগর্দূেতর গম্ভীর আেদশ ও ঈশ্বেরর তূরীধ্বিন হেব, প্রভু
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িনেজ স্বগর্ েথেক েনেম আসেবন৷ তখন েয সব খ্রীষ্ট িবশ্বাসীেদর মৃতুয্ হেয়েছ তারা প্রথেম েজেগ উঠেব৷
17তারপর আমরা যারা তখনও পৃিথবীেত জীিবত থাকব, প্রভুর সেঙ্গ আকােশ সাক্ষাৎ করেত তােদর সােথ
আমােদরও েমেঘর মেধয্ তুেল েনওয়া হেব; আর আমরা প্রভুর সেঙ্গ িচরকাল থাকব৷ 18 সুতরাং এইসব
কথার দ্বারা েতামরা পরস্পরেক সান্ত্বনা িদও৷

5
প্রভুর আগমেনর জনয্ ৈতরী হও

1আমার ভাই ও েবােনরা, িবেশষ েকান কাল ও সমেয়র িবষেয় েতামােদর িকছু েলখার প্রেয়াজন েনই৷
2 েতামরা িনেজরাই ভােলা কের জােনা, রােত েযমন েচার চুিপচুিপ আেস, েতমিন প্রভুর িদন হঠাৎ আসেব৷
3 েলােক যখন বলেব, “আমােদর শািন্ত আেছ এবং আমরা িনরাপেদ আিছ;” িঠক এমন সময় তােদর ওপর
হঠাৎ চরম িবনাশ েনেম আসেব৷ সন্তান প্রসেবর আেগ েযমন নারীর হঠাৎ প্রসব েবদনা শুরু হয়, েতমিন
হঠাৎ তােদর উপর িবনাশ েনেম আসেব আর তারা েকানভােবই পািলেয় েযেত পারেব না৷

4 িকন্তু ভাই ও েবােনরা, েতামরা েতা আর অন্ধকাের বাস করছ না েয, েসই িদনটা েচােরর মেতা
েতামােদর ওপর এেস পড়েব৷ 5 েতামরা েতা সকেল মঙ্গল আেলােকর ও িদেনর সন্তান৷ আমরা রােতরও
নই, অন্ধকােররও নই৷ 6 তাই অনয্ েলাকেদর মেতা আমােদর হওয়া উিচত নয়৷ আমরা েজেগ থাকব ও
আত্মসংযম রক্ষা করব৷ 7 কারণ যারা ঘুেমায়, তারা রােতই ঘুেমায়; যারা মদয্পায়ী, তারা রােতই মাতাল
হয়৷ 8 িকন্তু আমরা িদেনর েলাক তাই এস, আমরা িনেজেদর দমেন রািখ, আমােদর বুকটা েযন িবশ্বাস ও
েপ্রেমর ঢােল ঢাকা থােক; আর মাথায় েযন পিরত্রােণর আশারূপী িশরস্ত্রাণ থােক৷

9কারণ ঈশ্বর আমােদর তঁার েক্রােধর পাত্ররূেপ মেনানীত কেরন িন, প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর মাধয্েম পিরত্রাণ
করার জনয্ই আমােদর মেনানীত কেরেছন৷ 10 যীশুআমােদর জনয্ প্রাণ িদেলন েযন আমরা েবঁেচ থািক বা
মৃত অবস্থায় থািক, আমরা তঁার সেঙ্গই জীিবত থািক৷ 11এইজনয্ েতামরা এখন েযমন কের চেলছ েতমনই
পরস্পরেক সান্ত্বনা দাও ও পরস্পরেক গেড় েতাল৷

েশষ িনেদর্ শ ও শুেভচ্ছা
12আমার ভাই ও েবােনরা,আমরা েতামােদর বলিছ, যারা েতামােদর মেধয্ পিরশ্রমকের, যারা েতামােদর

প্রভুেত পিরচালনা কের, যারা েতামােদর িশক্ষা েদয়, তােদর েতামরা সম্মান কেরা৷ 13তােদর কােজর জনয্
তােদর সম্মান কেরা সমস্ত অন্তর িদেয় তােদর ভালেবেসা এবং পরস্পেরর মেধয্ শািন্ত বজায় েরেখা৷

14আমার ভাই ও েবােনরা, আমরা েতামােদর অনুেরাধ করিছ, যারা অলস তােদর সাবধান কের দাও৷
যারা ভেয় ভীত তােদর সাহস দাও, যারা দুবর্ল তােদর সাহাযয্ কর, আর সকেলর প্রিত সিহষু্ণ হও৷ 15 েদখ,
েযন অপকােরর প্রিতেশাধ িনেত েকউ কােরার অপকার না কের৷ েতামরা পরস্পেরর মঙ্গল করেত েচষ্টা
কর এবং বাকী সকেলর ভাল করেত েচষ্টা কর৷

16 সব সময় আনন্দ কর৷ 17অিবরত প্রাথর্না কর৷ 18 সব িবষেয় ঈশ্বরেক ধনয্বাদ দাও; কারণ েতামরা
যারা খ্রীেষ্টর সেঙ্গ যুক্ত তােদর িবষেয় এটাই ঈশ্বেরর ইচ্ছা৷

19 পিবত্র আত্মােক িনবর্াণ কেরা না৷ 20 ভাববাণী অবজ্ঞা কেরা না৷ 21 সব িকছু পরীক্ষা কর, যা ভাল তা
ধের রাখ৷ 22 সব রকম মন্দ েথেক দূের থাক৷

23শািন্তর ঈশ্বর সমূ্পণর্ভােব েতামােদর শুদ্ধআর পিবত্র রাখুন এবং েতামােদর সমূ্পণর্ সত্ত্বা আত্মা, প্রাণ
ও েদহেক প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর আগমেনর িদন পযর্ন্ত িতিন িনষ্কলঙ্ক রাখুন৷ 24 িযিন েতামােদর আহ্বান কেরন,
িতিন তঁার প্রিতশ্রুিত অনুসাের েতামােদর জনয্ তা করেবন, কারণ িতিন িবশ্বস্ত৷

25আমার ভাই ও েবােনরা, আমােদর জনয্ প্রাথর্না কেরা৷ 26 সব ভাইেক পিবত্র চুম্বেনর মাধয্েম আমার
শুেভচ্ছা জািনও৷ 27 প্রভুর নােম এই শপথ কর েয সমস্ত খ্রীষ্টান ভাইেয়র কােছ এই িচিঠ পেড় েশানােনা
হেব৷ 28আমােদর প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর অনুগ্রহ েতামােদর সকেলর সেঙ্গ থাকুক৷
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িথষলনীকীয়েদর
প্রিত িদ্বতীয় পত্র

1 িথষলনীকীয় মণ্ডলীর উেদ্দেশয্ আিম েপৗল, সীল ও তীমিথয় এই িচিঠ িলখিছ৷ েতামরা আমােদর ঈশ্বর
িপতা ও প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর সেঙ্গ যুক্ত৷

2 িপতা ঈশ্বর ও প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর অনুগ্রহ ও শািন্ত েতামােদর সহবতীর্ েহাক্◌্৷
3ভাই ও েবােনরা, েতামােদর জনয্ আমরা সব সময় ঈশ্বরেক ধনয্বাদ িদেয় থািক আর আমােদর তাই-ই

করা উিচত৷ কারণ েতামােদর িবশ্বাস আশ্চযর্য্জনক ভােব বৃিদ্ধলাভ কেরেছ ও পরস্পেরর প্রিত েতামােদর
েয ভালবাসা তা দ্রুত বৃিদ্ধলাভ করেছ৷ 4 িবিভন্ন ঈশ্বেরর মণ্ডলীেত েতামােদর িবষেয় আমরা গবর্ প্রকাশ
কির; িকভােব েতামরা িবশ্বােস বিলষ্ঠ হেয় উেঠছ ও িবশ্বােস িস্থর আছ এসব কথা আমরা তােদর বিল৷
েতামরা অেনক িনযর্াতন সেয় যােচ্ছা ও কষ্ট েভাগ করছ, তবুও েতামরা ৈধেযর্য্য্ ও িবশ্বােস িস্থর আছ৷

ঈশ্বেরর িবচােরর িবষেয় েপৗল বলেলন
5 এইসব িবষয় ঈশ্বেরর নয্ায়িবচােরর স্পষ্ট প্রমাণ৷ ঈশ্বর চান েতামরা তঁার রােজয্র েযাগয্ বেল গনয্

হেব; আর েসই জনয্ই েতামরা এত কষ্টেভাগ করছ৷ 6 বাস্তেব ঈশ্বেরর দৃষ্টিেত এটাই নয্ায়৷ যারা েতামােদর
কষ্ট েদয়, িতিন তােদরও প্রিতফলস্বরূপ কষ্ট েদেবন৷ 7 েতামরা যারা এখন কষ্ট পাচ্ছ, ঈশ্বর আমােদর
সেঙ্গ েতামােদরও িবশ্রাম েদেবন৷ যখন যীশু প্রকািশত হেবন ও পরাক্রমশালী স্বগর্দূতেদর সেঙ্গ িনেয় স্বগর্
েথেক েনেম আসেবন, তখন এইসব ঘটেব৷ 8 যারা ঈশ্বরেক জােন না এমন েলাকেদর শািস্ত িদেত িতিন
স্বগর্ েথেক জ্বলন্ত অিগ্নসহ েনেম আসেবন৷ আমােদর প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর সুসমাচােরর িনেদর্ শ যঁারা পালন
কের না, িতিন তােদরও শািস্ত েদেবন৷ 9 তারা অনন্তকাল িবনাশরূপ শািস্ত েভাগ করেব৷ তারা প্রভুর সেঙ্গ
থাকেত পারেব না এবং তঁার মহাপরাক্রেমর মিহমা েথেক তােদর দূের রাখা হেব৷ 10 েসইিদন যীশু তঁার
পিবত্র েলাকেদর দ্বারা মিহমািন্বত হেত আসেবন, আর যঁারা যীশুেত িবশ্বাস কেরেছ তারা সবাই যীশুেত
চমৎকৃত হেব৷ িবশ্বাসী ভাই ও েবােনরা, েতামরাও েসই িবশ্বাসীবেগর্র মেধয্ থাকেব, কারণ আমরা েয বাণী
েতামােদর বলিছ তােত েতামরা িবশ্বাস কেরছ৷

11আরএই কারেণইআমরা েতামােদর জনয্ সবর্দা প্রাথর্না কের চেলিছ, েযন ঈশ্বর েয পিবত্রজীবনযাপন
করার উেদ্দেশয্ েতামােদর আহ্বান কেরেছন েতামরা তার েযাগয্ বেল িবেবিচত হও৷ আেরা প্রাথর্না কির
েযন তঁার শিক্ত দ্বারা িতিন েতামােদর সিদচ্ছায় পূণর্ সমস্ত বাসনা পূণর্ কেরন ও েতামােদর িবশ্বাস হেত
উত্পন্ন প্রেতয্ক কাজেক আশীবর্াদ কেরন; 12 েযন আমােদর ঈশ্বর ও প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর অনুগ্রহ অনুসাের
আমােদর প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর নাম েতামােদর মাধয্েম মিহমািন্বত হয় আর েতামরাও তােত মিহমািন্বত হও৷
েসই মিহমা আমােদর ঈশ্বর ও প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর অনুগ্রহ েথেক লাভ হয়৷

2
মন্দ ঘটনা ঘটেব

1আমার ভাই ও েবােনরা, আমােদর প্রভু যীশু খ্রীেষ্টরআগমন সম্পেকর্ আিম েতামােদর িকছু বলেত চাই৷
আমরা যখন একসেঙ্গ তঁার সাক্ষােত িমিলত হেত যাব েসই সময়টা সম্পেকর্ েতামােদর িকছু জানােত চাই৷
2আিম অনুেরাধ কির প্রভুর িদন এেস েগেছ শুেন েতামােদর িবেবচনা েবাধ হািরও না, বা িবচিলত হেয়া না৷
েকউ েকউ হয়েতা ভাববাণী কের বা িবেশষ বাতর্ ার মাধয্েম তা বলেত পাের৷ আমােদর কাছ েথেক পাওয়া
এ সম্পেকর্ েকান িচিঠ েকউ পড়েত পাের৷ 3 েদখ েকউ েযন এ িবষেয় েতামােদর েকানভােব প্রতািরত
করেত না পাের৷ েসই িদন আসার আেগ পৃিথবীেত ঈশ্বেরর িবরুেদ্ধ িবেদ্রাহ েদখা যােব৷ েসই পাপ পুরুষ
ধ্বংস হওয়ায় যার ভােগয্ েলখা আেছ, েস প্রকািশত না হওয়া পযর্ন্ত েসই িদন আসেব না৷ 4 যা িকছু ঈশ্বর
নােম আখয্াত ও উপাসনার েযাগয্ েস তার িবেরািধতা করেব ও সবার উপের িনেজেক প্রিতিষ্ঠত করেব৷
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েসই পাপ পুরুষ এমনিক ঈশ্বেরর মিন্দের িগেয় েসখােন আসন কের েনেব এবং েঘাষণা করেব েয েস
ঈশ্বর৷

5 েতামােদর িক মেন পেড় না, এমন েয ঘটেব তার িববরণ আিম েতামােদর কােছ থাকার সময়
জািনেয়িছলাম? 6 েতামরা জান, েকান শিক্ত ঐ পাপ পুরুষেক বাধা িদেয় রাখেছ যােত েস িনরূিপত
সমেয় প্রকাশ পায়৷ 7 আিম এসব বলিছ কারণ মন্দতার েসই েগাপন শিক্ত এখনই জগেত কাজ কের
চেলেছ৷ িকন্তু একজন রেয়েছন িযিন এই শিক্তেক প্রিতেরাধ কের আসেছন, িতিন তা করেতই থাকেবন
যতক্ষণ না তা দূর হয়৷ 8 তারপর েসই পাপপুরুষ প্রকািশত হেব, আর প্রভু তঁার মুেখর েতেজাময় িনঃশ্বাস
এবং আিবভর্ ােবর মিহমা দ্বারা েসই পাপ পুরুষেক ধ্বংস করেবন৷

9 শয়তােনর শিক্তেত েসই পাপ পুরুষ আসেব৷ েস মহাপরাক্রেমর সাহােযয্ নানা ছলনাময়ী অেলৗিকক
কাজ, অদু্ভত লক্ষণ ও িচহ্ন েদখােব৷ 10 যারা িবনাশপেথর যাত্রী তােদর ভ্রািন্তজনক িবষেয় েস েভালােব৷
পিরত্রাণ পাবার জনয্ েয সতয্ রেয়েছ তা ভালবাসেত যঁারা অস্বীকার করেছ, তারাই েসই িবনাশপেথর যাত্রী৷
11 তাই ঈশ্বর ওেদর মেধয্ এমন এক শিক্ত পািঠেয়েছন, যােত ওরা ভুল কাজ কের৷ 12 তাই যঁারা সেতয্
িবশ্বাস করল না, ও মন্দ িবষেয় আনন্দ করল তারা িবচাের েদাষী সাবয্স্ত হেব৷

েতামরা পিরত্রােণর জনয্ মেনানীত
13প্রভুর িপ্রয় ভাই ও েবােনরা, েতামােদর জনয্আমােদর সবর্দা ঈশ্বরেক ধনয্বাদ েদওয়া উিচত৷ এইজনয্

ঈশ্বর প্রথম েথেকই েতামােদর মেনানীত কেরিছেলন যােতআত্মায় পিবত্র হেয় এবং সতয্েক িবশ্বাস সহকাের
গ্রহণ করার মাধয্েম েতামরা পিরত্রাণ পাও৷ 14 েয সুসমাচার আমরা প্রচার কেরিছলাম তার মাধয্েম ঈশ্বর
েতামােদর আহ্বান কেরিছেলন, যােত েতামরা আমােদর প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর মিহমার সহভাগী হেত পার৷
15 তাই ভাই ও েবােনরা, শক্ত হেয় দঁাড়াও, আর আমরা েতামােদর েয িশক্ষা িদেয়িছ েস িবষেয়ও িবশ্বােস
িস্থর থাক৷ েমৗিখকভােব ও পেত্রর দ্বারা এইসব িবষেয় আমরা েতামােদর িশক্ষা িদেয়িছলাম৷

16-17আমরা প্রাথর্না কির েয স্বয়ং প্রভু যীশু খ্রীষ্ট ও ঈশ্বর িপতা েতামােদর সান্ত্বনাদান করুন ও যা িকছু
সৎ কাজ েতামরা কর ও বল তার জনয্ শিক্ত দান করুন৷ ঈশ্বর আমােদর ভােলােবেসিছেলন এবং তঁার
অনুগ্রেহ আমােদর এক আশা ও সান্ত্বনা িদেয়িছেলন, যা িচরকাল িবরাজ করেব৷

3
আমােদর জনয্ প্রাথর্না কেরা

1 সবেশেষ এই কথা বলিছ, আমার ভাই ও েবােনরা, আমােদর জনয্ প্রাথর্না কেরা৷ প্রাথর্না কেরা েযন
প্রভুর িশক্ষা দ্রুত গিতেত িবস্তার লাভ কের, প্রাথর্না কেরা েযন েলােক েসই িশক্ষার সম্মান কের, েযমন
সম্মান েতামরা কেরিছেল৷ 2 প্রাথর্না কেরা েযন আমরা মন্দ ও খারাপ েলাকেদর হাত েথেক রক্ষা পাই৷
সবাই েতা আর প্রভুেক িবশ্বাস কের না৷

3 িকন্তু প্রভু িবশ্বস্ত, িতিনই েতামােদর শিক্ত েদেবন ও মন্দ শিক্তর (শয়তােনর) হাত েথেক রক্ষা করেবন৷
4 েতামােদর সম্বেন্ধ প্রভুেত আমােদর এই দৃঢ় িবশ্বাস আেছ েয, আমরা যা যা আেদশ কেরিছ েসই সমস্ত
েতামরা পালন করছ ও আমরা জািন এর পেরও তা করেব৷ 5 আমরা প্রাথর্না করিছ েযন প্রভু েতামােদর
হৃদয়েক ঈশ্বেরর ভালবাসার পেথ ও খ্রীেষ্টর ৈধেযর্য্য্র পেথ চালনা কেরন৷

কােযর্য্র বাধয্বাধকতা
6 আমার ভাই ও েবােনরা, আমরা আমােদর প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর নােম েতামােদর এই আেদশ িদিচ্ছ েয,

েকান ভাই যিদ অলসভােব িদন কাটায় এবং েতামরা আমােদর কাছ েথেক েয িশক্ষা েপেয়ছ, েসই মত না
চেল তেব তার কাছ েথেক দূের থাক৷ 7 েতামরা িনেজরা জান েযআমরা েযমন চিল, েতামােদর েতমিন চলা
উিচত৷ আমরা যখন েতামােদর ওখােন িছলাম, আমরা অলস িছলাম না৷ 8কােরা কাছ েথেক খাবার েখেল,
আমরা তা মূলয্ িদেয়ই েখেয়িছ৷ আমরা কাজ করতাম েযন কােরা েবাঝাস্বরূপ না হই৷ িদেন বা রােত আমরা
পিরশ্রম কেরিছ৷ 9 েতামােদর কাছ েথেক সাহাযয্ পাবার অিধকারআমােদর িছল, িকন্তুআমরা িনেজর হােত
কাজ কেরিছ, েযন আমরা আমােদর সংস্থান িনেজরা কের িনেত পাির; আর েতামােদর কােছ িনেজেদর
আদশর্রূেপ েদখােত েচেয়িছলাম যােত েতামরা আমােদর অনুসরণ করেত পার৷ 10 কারণ আমরা যখন
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েতামােদর কােছ িছলাম তখন েতামােদর এই আেদশ িদতাম েয, যিদ েকউ কাজ করেত না চায়, তেব েস
েযন না খায়৷

11 তবু আমরা শুনেত েপেয়িছ, েতামােদর মেধয্ েকউ কাজ করেত অস্বীকার করেছ৷ তারা িকছুই কের
না, িকন্তু তারা অনয্েদর বয্াপাের নাক গলায়৷ 12এইরকম েলাকেদর আমরা প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর নােম আেদশ
ও উপেদশ িদিচ্ছ েযন শান্তভােব পিরশ্রম কের িনেজেদর অন্ন িনেজরাই েযাগাড় কের৷ প্রভু যীশুর নােম
আমরা িবেশষভােব তােদর বলিছ তারা েযন এইভােব চেল৷ 13 ভাই ও েবােনরা, সৎ কাজ করেত কখনও
ক্লান্ত হেয়া না৷

14 যিদ েকউ এই িচিঠেত আমরা যা িলেখিছ, তা না মানেত চায়, তেব তােক িচেন রােখা, আর তার কাছ
েথেক দূের থাক, েযন েস লজ্জা পায়৷ 15 অথচ তার সেঙ্গ শত্রুর মত আচরণ কেরা না, বরং তােক ভাই
বেল েচতনা দাও৷

সমািপ্ত পদ
16আমরা প্রাথর্না কির েয, শািন্তর প্রভু িনেজ সব সময় সব অবস্থায় েতামােদর শািন্ত দান করুন৷ প্রভু

েতামােদর সকেলর সােথ থাকুন৷
17 এই শুেভচ্ছা আিম েপৗল িনেজ হােত িলখলাম; প্রেতয্ক িচিঠেত এটাই িচহ্ন, আিম এইরকম িলেখ

থািক৷
18আমােদর প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর অনুগ্রহ েতামােদর সকেলর সেঙ্গ থাকুক৷
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তীমিথেয়র
প্রিত প্রথম পত্র

1 আিম েপৗল, খ্রীষ্ট যীশুর একজন েপ্রিরত৷ আমােদর ত্রাণকতর্ া ঈশ্বর ও প্রতয্াশাস্থল খ্রীষ্ট যীশুর
অনুমিতক্রেম আিম এই পেদ িনযুক্ত৷

2আিম তীমিথেয়র কােছ এই িচিঠ িলখিছ; তুিম আমার প্রকৃত পুেত্রর মেতা কারণ তুিম িবশ্বাসী৷
িপতা ঈশ্বর ও আমােদর প্রভু খ্রীষ্ট যীশু েতামার প্রিত অনুগ্রহ, দয়া ও শািন্ত প্রদান করুন৷

ভ্রান্ত িশক্ষার িবষেয় সতকর্ বাণী
3 আিম চাই তুিম ইিফেষ থােকা; মািকদিনয়া যাবার সময় আিম েতামােক এই অনুেরাধ কেরিছলাম৷

ইিফেষর িকছু েলাক ভ্রান্ত িশক্ষা িদেচ্ছ৷ তুিম ইিফেষ েথেক েসই েলাকেদর সাবধান কের দাও, েযন তারা
ভ্রান্ত িশক্ষা না েদয়৷ 4 তােদর বেলা তারা েযন ধমীর্য় উপকথা িনেয়, বংেশর অন্তহীন তািলকা িনেয় সময়
না কাটায়৷ ওসেব তেকর্ র সৃষ্টি হয়, ঈশ্বেরর কােজ ওসব সাহাযয্ কের না৷ ঈশ্বেরর কাজ িবশ্বােসর মাধয্েম
হয়৷ 5 এই আেদেশর আসল উেদ্দশয্ হল েসই ভালবাসা জািগেয় েতালা৷ েসই ভালবাসার জনয্ প্রেয়াজন
শুিচ হৃদয়, সৎ িবেবক ও অকপট িবশ্বাস৷ 6 িকছু েলাক আেছ যঁারা এসব েথেক দূের সের েগেছ আর
তারা এমন সব কথা বেল যা মূলয্হীন৷ 7 তারা িবিধ-বয্বস্থার িশক্ষক হেত চায়, অথচ তারা েয িক বেল তার
অথর্ িনেজরাই জােন না৷ এমন িক, েয িবষয় আত্মিবশ্বােসর সেঙ্গ েজার িদেয় বেল তারা িনেজরাই েসই
িবষয় সম্বেন্ধ েবােঝ না৷

8 িকন্তু আমরা জািন েয, িবিধ-বয্বস্থা উত্তম, যিদ েকউ তা িঠক মেতা বয্বহার কের৷ 9 আমরা আেরা
জািন েয িবিধ-বয্বস্থা ধাির্মক েলাকেদর জনয্ নয়; িকন্তু যারা ঈশ্বর িবেরাধী, িবিধ-বয্বস্থা ভঙ্গকারী, পাপী,
অপিবত্র, অধাির্মক, যারা মা-বাবােক হতয্া কের, যারা খুন কের, 10 যারা েযৗন পােপ পাপী, সমকামী,
যারা দাস িবিক্রর বয্বসা কের, যারা িমথয্া বেল, যারা িমথয্া শপথ কের, েদাষােরাপ কের ও যারা েকান না
েকানভােব ঈশ্বেরর সতয্ িশক্ষার িবেরািধতা কের, িবিধ-বয্বস্থা তােদর জনয্ েদওয়া হেয়েছ৷ 11 েসই িশক্ষা
পরম ধনয্ ঈশ্বেরর মিহমাময় সুসমাচােরর অংশ যা িতিন আমায় বলেত িদেয়েছন৷

ঈশ্বেরর দয়ার জনয্ ধনয্বাদ
12আিম আমােদর প্রভু খ্রীষ্ট যীশুেক ধনয্বাদ জানাই, কারণ িতিন আমােক িবশ্বস্ত মেন কের তঁার েসবা

করার কােজ িনযুক্ত কেরেছন৷ 13 অতীেত আিম খ্রীেষ্টর নােম িনন্দা করতাম, তঁােক িনযর্াতন করতাম ও
তঁার প্রিত খারাপ বয্বহার করতাম৷ িকন্তু ঈশ্বর আমার প্রিত দয়া করেলন, কারণ অিবশ্বাসী অবস্থায় আিম
ঐসব কাজ কেরিছলাম এবং িক করিছলাম তা জানতাম না৷ 14 িকন্তু আমােদর প্রভুর অনুগ্রহ পিরপূণর্রূেপ
আমােক েদওয়া হল৷ েসই অনুগ্রেহর সেঙ্গ এল খ্রীষ্ট যীশুেত িবশ্বাস ও ভালবাসা৷

15 এখন আিম যা বলিছ তা সতয্, তা সমূ্পণর্ভােব েতামােদর গ্রহণ করা উিচত৷ খ্রীষ্ট যীশু পাপীেদর
উদ্ধার করার জনয্ জগেত এেসেছন৷ তােদর মেধয্ আিমই েতা সবেচেয় বড় পাপী৷ 16 িকন্তু এই কারেণই
আমার প্রিত দয়া করা হেয়েছ৷ পাপীেদর মেধয্ আিম অগ্রগনয্ হেলও খ্রীষ্ট যীশু আমার প্রিত তঁার পূণর্
ৈধযর্য্ েদখােলন৷ যারা পের তঁার ওপর িবশ্বাস করেব ও অনন্ত জীবন পােব তােদর সামেন আমােক এক
দৃষ্টান্তস্বরূপ রাখেলন৷ 17 িযিন যুগপযর্ােয়র রাজা, অক্ষয়, অদৃশয্ ও একমাত্র ঈশ্বর; যুগপযর্ােয় যুেগ যুেগ
তঁারই সম্মান ও মিহমা েহাক্◌্৷ আেমন৷

18 তীমিথয়, তুিম আমার পুেত্রর মত৷ আিম েতামােক একিট আেদশ িদিচ্ছ৷ অতীেত েতামার সম্পেকর্
েয ভাববাণী িছল তার সেঙ্গ িমল েরেখ এই আেদশ িদিচ্ছ৷ এসব কথা আিম েতামােক জানািচ্ছ েযন তুিম
েসই ভাববাণী অনুসাের চলেত পার ও িবশ্বােসর উত্তম যুেদ্ধ প্রাণপণ করেত পার৷ 19 তুিম িবশ্বাস ও সৎ 
িবেবক রক্ষা কের এই সংগ্রাম চািলেয় যাও৷ িকছু িকছু েলাক তােদর সৎ িবেবক পিরতয্াগ কেরেছ; আর
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ফলস্বরূপ তারা তােদর িবশ্বাস ধ্বংস কেরেছ৷ 20 তােদর মেধয্ হুিমনায় ও আেলকসান্দর রেয়েছ, আিম
তােদর শয়তােনর হােত তুেল িদেয়িছ যােত তারা উিচত িশক্ষা পায় এবং ঈশ্বর িনন্দা আর কখনও না কের৷

2
স্ত্রী ও পুরুেষর জনয্ িকছু িনয়ম

1আমার প্রথম অনুেরাধ এই েয েতামরা সকল মানুেষর জনয্ ঈশ্বেরর কােছ প্রাথর্না কর৷ সকল মানুেষর
জনয্ই ঈশ্বেরর সেঙ্গ কথা বল৷ তােদর যা িকছু প্রেয়াজন তা ঈশ্বেরর কােছ চাও ও তঁার কােছ কৃতজ্ঞ হও৷
2 িবেশষ কের রাজােদর ও আিধকািরক সকেলর জনয্ প্রাথর্না করা উিচত েযন আমরা নীরেব ও শািন্তেত
জীবনযাপন করেত পাির, েয জীবন হেব ঈশ্বরভিক্ত ও ঈশ্বেরর উপাসনায় পূণর্৷ 3 এরকম করা ভাল, এেত
আমােদর ত্রাণকতর্ া সন্তষ্ট হন৷

4 তঁার ইচ্ছা এই েযন সমস্ত মানুষ উদ্ধার পায় ও সতয্ জানেত পাের৷ 5কারণ একমাত্র ঈশ্বর আেছন আর
ঈশ্বর ও মানুেষর মেধয্ েকবল একমাত্র পথ আেছ, যার মাধয্েম মানুষ ঈশ্বেরর কােছ েপৗছঁেত পাের৷ েসই
পথ যীশু খ্রীষ্ট, িযিন িনেজও একজন মানুষ িছেলন৷ 6 সমস্ত েলাকেদর পাপমুক্ত করেত যীশু িনেজেক
উৎসগর্ কেরিছেলন৷ যীশুর এই কাজ সিঠক সমেয় প্রমাণ করল েয ঈশ্বর চান েযন সব েলাক উদ্ধার পায়৷
7এই জনয্ই অইহুদীেদর কােছআমােক সুসমাচার প্রচারক ও েপ্রিরতরূেপ এবং িবশ্বােসর ও সেতয্র িশক্ষক
িহসােব মেনানীত করা হল৷ আিম সিতয্ বলিছ, িমথয্া বলিছ না৷

স্ত্রী ও পুরুষেদর জনয্ িবেশষ িনেদর্ শ
8 আমার ইচ্ছা এই েয, সমস্ত জায়গায় পুরুষরা প্রাথর্না করুক৷ যারা প্রাথর্নার জনয্ ঈশ্বেরর িদেক হাত

তুলেব তােদর পিবত্র হওয়া চাই৷ তারা মেন েক্রাধ না েরেখ ও তকর্ াতির্ক না কের প্রাথর্না করুক৷
9অনুরূপভােব আিম চাই নারীরা েযন ভদ্রভােব ও যুিক্তযুক্তভােব উপযুক্ত েপাশাক পের তােদর সিজ্জত

কের৷ তারা িনেজেদর েযন েশৗিখন েখঁাপা করা চুেল বা েসানা মুেক্তার গহনায় বা দামী েপাশােক না সাজায়৷
10 িকন্তু সৎ কােজর অলঙ্কাের তােদর েসেজ থাকা উিচত৷ েয নারী িনেজেক ঈশ্বরভক্ত বেল পিরচয় েদয়,
তার এইভােবই সাজা উিচত৷

11 নারীরা সমূ্পণর্ বশয্তাপূবর্ক নীরেব নতনম্র হেয় িশক্ষা গ্রহণ করুক৷ 12 আিম েকান নারীেক িশক্ষা
িদেত অথবা েকান পুরুেষর ওপের কতৃর্ ত্ত্ব করেত িদই না; বরং নারী নীরব থাকুক৷ 13কারণ প্রথেমআদমেক
এবং পের হবােক সৃষ্টি করা হেয়িছল৷ 14আদমেক িদয়াবল েবাকা বানােত পাের িন; িকন্তু নারীেকই িদয়াবল
সমূ্পণর্ভােব েবাকা বািনেয় পােপ েফেলিছল৷ 15তবু যিদ আত্মসংযেমর সােথ িবশ্বােস, েপ্রেম ও পিবত্রতায়
তারা জীবনযাপন করেত থােক, তেব নারী মাতৃেত্বর দািয়ত্ব পালন কের উদ্ধার পােব৷

3
মণ্ডলীর েনতারা

1 একথা সতয্, যিদ েকউ মণ্ডলীর তত্ত্বাবধায়েকর কােজ আগ্রহী হন, তেব িতিন এক উত্তম কাজ আশা
কেরন৷ 2তত্ত্বাবধায়কেক অিত অবশয্ই সমােলাচনার উেদ্ধর্ থাকেত হেব৷ িতিন এক স্ত্রীর স্বামী হেবন৷ তঁােক
হেত হেব আত্মসংযমী, ভদ্র, সম্মানীয়, অিতিথেসবক এবং িশক্ষাদােন পারদশীর্ মানুষ৷ 3প্রচুর দ্রাক্ষারস পান
করা তঁার উিচত হেব না৷ িতিন উগ্রপ্রকৃিতর মানুষও হেবন না৷ িতিন হেবন ভদ্র ও শািন্তিপ্রয়৷ অেথর্র প্রিত
তঁার েলাভ থাকেব না৷ 4 তঁােক এমনই মানুষ হেত হেব িযিন িনেজর ঘর সংসার সুষ্ঠভােব চালােত পােরন,
িনেজর েছেলেমেয়েদর সুশাসেন রাখেত পােরন যােত িতিন তােদর ভিক্ত শ্রদ্ধা পান৷ 5 েকউ যিদ িনেজর
সংসার চালনা করেত না জােন, তেব েস েকমন কের ঈশ্বেরর মণ্ডলীর তত্ত্বাবধান করেব?

6 েকান নবদীিক্ষত িশষয্ েযন মণ্ডলীর তত্ত্বাবধায়ক না হয়৷ এেতা শীঘ্রই তােক এই কােজ িনযুক্ত করা
হেয়েছ েভেব েস হয়েতা অহঙ্কারী হেয় উঠেব৷ তখন িদয়াবেলর মেতা তার গেবর্র জনয্ তােক শািস্ত েভাগ
করেত হেব; 7আর বাইেরর েলাকেদর কােছও তার সুনাম থাকা দরকার, যােত েস েকানভােব অপদস্থ না
হয় এবং শয়তােনর ফঁােদ না পেড়৷
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মণ্ডলীর পিরচারক
8 েসইরকম পিরচারকেদরও সকেলর শ্রদ্ধা পাবার েযাগয্ মানুষ হেত হেব৷ তারা েযন এক কথার মানুষ

হয়, মাত্রা ছািড়েয় দ্রাক্ষারস পান না কের, অপরেক ঠিকেয় ধনী হবার েচষ্টা না কের৷ 9 তারা েযন িনমর্ল
িবেবক সম্পন্ন হয় এবং খ্রীষ্টীয় ধমর্ িবশ্বােসর প্রকািশত গভীর সতয্গুিল িনেয় আঁকেড় থােক৷ 10 প্রথেম
তােদর যাচাই করা েহাক্৷ যিদ তােদর মেধয্ িনন্দনীয় িকছু না থােক, তাহেলই তারা পিরচারকরূেপ েসবা
করেত পারেব৷

11 েসইভােব মণ্ডলীেত মিহলােদরও সকেলর শ্রেদ্ধয়া হেত হেব৷ তঁারা েযন অপেরর নােম কুৎসা না
রটান, েযন িমতাচারী ও সব বয্াপাের িনভর্ রেযাগয্ হন৷

12 মণ্ডলীর পিরচারকেদর েযন একিট মাত্র স্ত্রী থােক, তারা েযন ভালভােব তােদর সন্তানেদর পালন
করেত ও সংসার পিরচালনা করেত পাের৷ 13 কারণ েয পিরচারকরা ভালভােব কাজ কের, তারা সুনাম
অজর্ ন কের এবং খ্রীষ্ট যীশুেত তােদর িবশ্বােস সাহসী হেয় ওেঠ৷

আমােদর জীবেনর িনগূঢ়তত্ত্ব
14 যিদও আিম আশা করিছ শীঘ্রই েতামােদর কােছ যাব তবু েতামােদর এসব িলখলাম৷ 15 কারণ যিদ

আমার েদরী হয়, তাহেল েযন েতামরা জানেত পার েয ঈশ্বেরর পিরবােরর মেধয্ েকমন আচার আচরণ
করেত হয়, যা জীবন্ত ঈশ্বেরর মণ্ডলী � এই মণ্ডলী হল সেতয্র স্তম্ভ ও দৃঢ় িভত৷ 16একথা েকউই অস্বীকার
করেত পাের না েয আমােদর ধেমর্র িনগূঢ় সতয্ অিত মহান:

খ্রীষ্ট মনুষয্ েদেহ প্রকািশত হেলন,
পিবত্র আত্মার শিক্তেত যথাথর্ প্রিতপন্ন হেলন,
স্বগর্দূতরা তঁার দশর্ন েপেলন৷
সবর্জািতর মেধয্ তঁার সুসমাচার প্রচািরত হল,
জগেতর মানুষ তঁার প্রিত িবশ্বাসী হেয় উঠল,
পের স্বমিহমায় িতিন স্বেগর্ উন্নীত হেলন৷

4
ভ্রান্ত িশক্ষকেদর িবরুেদ্ধ সতকর্ বাণী

1পিবত্রআত্মাস্পষ্টই বলেছন, েশেষর িদেক িকছু েলাক িবশ্বাস েথেক সের পড়েব৷ েয মন্দআত্মা িমথয্া
বেল, তারা েসই মন্দ আত্মােক আনুগতয্ েদখােব এবং ভূতেদর িশক্ষায় মন েদেব৷ 2 যারা িমথয্া বেল ও
েলাকেদর প্রতারণা কের, এসব ভ্রান্ত িশক্ষা তােদর কাছ েথেকই আেস৷ তারা ভাল ও মেন্দর মেধয্ িবচার
করেত পাের না৷ 3এরাই মানুষেক িববাহ করেত িনেষধ কের ও েকান েকান খাদয্ েখেত িনেষধ কের৷ িকন্তু
েসই খাদয্ সামগ্রী ঈশ্বর সৃষ্টি কেরেছন এবং যারা িবশ্বাসী ও যারা সতয্েক জােন তারা ঈশ্বরেক ধনয্বাদ িদেয়
এই খাবার খায়৷ 4 বাস্তিবক ঈশ্বেরর সৃষ্ট সমস্ত বস্তুই ভাল, ধনয্বােদর সেঙ্গ গ্রহণ করেল িকছুই অগ্রাহয্
নয়৷ 5কারণ ঈশ্বেরর বাকয্ অনুসাের ও প্রাথর্না দ্বারা তা শুিচশুদ্ধ হয়৷

খ্রীষ্ট যীশুর উত্তম েসবক হও
6 এইসব কথা ওখানকার ভাই ও েবােনেদর মেন কিরেয় িদেল তুিম খ্রীষ্ট যীশুর উত্তম েসবকরূেপ গনয্

হেব৷ িবশ্বােসর বাকয্ ও উত্তম িশক্ষা অনুসরণ কের তুিম েয শিক্তশালী হেয়ছ তার প্রমাণ েদখােত পারেব৷
7 ঈশ্বরিবহীন অথর্হীন গেল্পর সােথ েতামােদর েকান সম্পকর্ েরেখা না৷ ঈশ্বেরর এক ভিক্তমান েসবক হেয়
িনেজেক িশিক্ষত কর৷ 8 শরীর চচর্ ায় িকছু উপকার হয় বেট, িকন্তু ঈশ্বেরর েসবা সব িদক িদেয়ই কলয্াণ
কের, কারণ তা বতর্ মান ও ভিবষয্ৎ জীবেন লােভর প্রিতশ্রুিত প্রদান কের৷ 9 যা আিম বিল তা সতয্ ও
সমূ্পণর্ গ্রহণেযাগয্৷ 10 এই জনয্ আমরা প্রাণপন পিরশ্রম ও সংগ্রাম করিছ, কারণ আমরা েসই জীবন্ত
ঈশ্বেরর ওপর প্রতয্াশা েরেখিছ, িযিন সমস্ত মানুেষর ত্রাণকতর্ া, িবেশষ কের তােদর যারা তঁার ওপর িবশ্বাস
রােখ৷
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11 তুিম এই সব িবষয় পালেনর জনয্ আেদশ কর ও িশক্ষা দাও৷ 12 তুিম যুবক বেল েকউ েযন েতামায়
তুচ্ছ না কের৷ িকন্তু েতামার কথা, স্বভাব, ভােলাবাসা, িবশ্বাস ও পিবত্রতার দ্বারা িবশ্বাসীেদর সামেন দৃষ্টান্ত
রাখ৷

13 েলাকেদর কােছ শাস্ত্র পাঠ কের যাও, তােদর শিক্তশালী কর ও িশক্ষা দাও৷ আিম যতিদন না আিস
তুিম এইসব কাজ করেব৷ 14 েতামার মেধয্ েয আিত্মক বরদান রেয়েছ তা বয্বহার করেত ভুেলা না৷ এক
সময় মণ্ডলীর প্রাচীনরা েতামার ওপর হস্তাপর্ণ কেরিছেলন, েসই সময় ভাববাদীর দ্বারা েসই দান েতামােত
অিপর্ত হেয়িছল৷ 15 ঐসব কাজ কের যাও৷ ঐ কােজর উেদ্দেশয্ েতামার জীবন উৎসগর্ কর৷ তােত সব
েলাক েদখেত পােব েতামার কাজ েকমন এেগােচ্ছ৷ 16 িনেজর জীবন ও তুিম যা িশক্ষা দাও েস সম্বেন্ধ
সাবধান েথেকা৷ েতামার ঐ সব দািয়ত্ব তুিম পালন কেরই চল; কারণ তা করেল তুিম িনেজেক ও যারা
েতামার কথা েশােন, তােদরও উদ্ধার করেত পারেব৷

5
1 েতামার েচেয় বেয়াবৃদ্ধ কাউেক কখনও কেঠারভােব িতরস্কার করেব না; তােক িপতার মত মেন কের

তার কােছ আেবদন কর৷ েতামার েচেয় যঁারা কমবয়সী তােদর সােথ েতামার ভাইেয়র মত বয্বহার কেরা৷
2 বয়স্কা মিহলােদর মােয়র মেতা েদেখা৷ যুবতীেদর সেঙ্গ পূণর্ িবশুদ্ধতার সােথ েবােনর মত বয্বহার কেরা৷

িবধবােদর তত্ত্বাবধান সম্পেকর্
3প্রকৃত িবধবারা যঁারা সিতয্ একাকী ও বিঞ্চত তােদর সম্মান কেরা; 4 িকন্তু েকান িবধবার যিদ েছেলেমেয়

ও নািত-নাতনী থােক তাহেল তারা আেগ ঘেরর মানুেষরই প্রিত তােদর দািয়ত্ব পালন করেত িশখুক৷ তা
করেল তারা তােদর িপতামাতা ও িপতামহ, মাতামেহর েস্নেহর ঋণ েশাধ করেত পারেব৷ এই কাজ ঈশ্বরেক
সন্তুষ্ট কের৷ 5 প্রকৃত িবধবা েয পৃিথবীেত সহায়-সম্বলহীনা েস েতা ঈশ্বেরর ওপর ভরসা েরেখ চেল৷ েস
েতা িদনরাত ঈশ্বেরর কােছ সাহাযয্ লােভর জনয্ প্রাথর্না জানায়৷ 6 েয িবধবা িবলাস বয্সেনই িদন কাটায়
তার কথা আলাদা, বলেত েগেল েস জীিবত েথেকও মৃত৷ 7 এইসব িনেদর্ শ তুিম িবশ্বাসীেদর মেন কিরেয়
দাও, যােত কােরা েকান বদনাম না হয়৷ 8 েকান েলাক যিদ তার আত্মীয় স্বজন আর িবেশষ কের তার
পিরবােরর েলাকেদর ভরণেপাষন না কের, তার মােন েস িবশ্বাসীেদর পথ েথেক সের েগেছ, েস েতা
অিবশ্বাসীর েচেয়ও অধম৷

9 িবধবােদর তািলকায় এমন িবধবােদর নাম েলখা চেল যঁার বয়স কমপেক্ষ ষাট বছর এবং যঁার একিটমাত্র
স্বামী িছল এবং 10 যঁার নানা সৎ কােজর জনয্ সুনাম আেছ অথর্াৎ যিদ িতিন েছেলেমেয়েদর মানুষ কের
থােকন, যিদ িবেদশীেদর েসবা কের থােকন, যিদ ঈশ্বেরর েলাকেদর পা ধুইেয় থােকন, যিদ কেষ্ট েলাকেদর
সাহাযয্ কের থােকন, যিদ সমস্ত সৎ কােজর অনুসরণ কের থােকন৷

11 েকান তরুণী িবধবার নাম তুিম িকন্তু েসই তািলকায় তুলেত অস্বীকার কেরা৷ কারণ তােদর ৈদিহক
বাসনা খ্রীষ্ট ভিক্তর েচেয় প্রবল হেয় উঠেল তারা আবার িবেয় করেত চাইেব৷ 12 তা করেল তােদর প্রথম
শপথ ভেঙ্গর দােয় তারা িনেজরাই িনেজেদর ওপর শািস্তর কারণ হয়৷ 13 এ ছাড়া তারা বািড় বািড় ঘুের
েবিড়েয় অলস হেত েশেখ, েকবল অলসই নয়, বরং বাচাল এবং অনিধকার চচর্ া করেত ও েয কথা বলা
উিচত নয় েসই কথা বলেত েশেখ৷ 14অতএব আমার ইচ্ছা আমােদর শত্রুেদর তােদর িনন্দা করবার েকান
সুেযাগ না িদেয় বরং যুবতী িবধবা আবার িবেয় করুক, সন্তােনর মা েহাক্, ঘর সংসার করুক৷ 15 কারণ
কেয়কজন িবধবা েতা ইিতমেধয্ই ধেমর্র পথ েছেড় শয়তােনর পেথ চেলেছ৷

16 যিদ েকান িবশ্বাসী মিহলার পিরবাের িবধবারা থােক, তেব মণ্ডলীেক েবাঝাগ্রস্ত না কের িতিনই তােদর
উপকার করুন, তােদর সাহাযয্ করুন, তার ফেল মণ্ডলী েসই সব িবধবােদর সাহাযয্ করেত পারেব যঁারা
সিতয্ িনরুপায়৷

বয়স্ক এবং অনয্ানয্ িবষেয়র সম্পেকর্
17 েয সমস্ত প্রাচীনরা মণ্ডলী পিরচালনা কেরন তঁারা িদ্বগুণ সম্মােনর েযাগয্, িবেশষ কের যঁারা বাকয্

প্রচার ও িশক্ষাদান কেরন৷ 18 কারণ শাস্ত্র বলেছ, “েয বলদ শসয্ মােড় তার মুখ বন্ধ কেরা না৷”✡ আর
“েয কাজ কের েস েতা তার পািরশ্রিমক লােভর েযাগয্৷”✡
✡ 5:18: িদ্ব. িব. 25:4 হইেত উদৃ্ধত৷ ✡ 5:18: লূক 10:7 হইেত উদৃ্ধত৷
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19 েকান প্রাচীেনর িবরুেদ্ধ েকান অিভেযাগ গ্রাহয্ কেরা না, যিদ না দুই বা িতনজন সাক্ষী েসই অিভেযাগ
সমথর্ন কের৷ 20 েয প্রাচীনরা পাপ কেরই চেল তােদর মণ্ডলীেত সকেলর সামেন িতরস্কার কর যােত অনয্রা
েচতনা লাভ কের৷

21 আিম ঈশ্বেরর, খ্রীষ্ট যীশুর মেনানীত স্বগর্দূতেদর সামেন েতামােক এই কাজ করেত দৃঢ় আেদশ
িদিচ্ছ৷ িকন্তু সতয্ না েজেন তুিম কােরা িবচার কেরা না এবং এটা সকেলর েক্ষেত্র সমানভােব প্রেযাজয্৷

22 মণ্ডলীর েসবার জনয্ কাউেক িনযুক্ত করেত ও তার ওপর হস্তাপর্ন করেত দ্রুত িসদ্ধান্ত িনও না৷
অপেরর পােপর ভাগী হেয়া না৷ িনেজেক শুদ্ধভােব রক্ষা কর৷

23 তীমিথয়, তুিম শুধু জল েখও না, তার বদেল তুিম একটু দ্রাক্ষারস পান কেরা, কারণ তা েতামার
েপেটর জেনয্ ভাল হেব ও েতামার বার বার অসুখ হেব না৷

24 েকান েকান েলােকর পাপ সহেজই েদখা যায়, আর তােদর পাপ এই প্রমাণ কের েয তােদর িবচার
হেব, আবার েকান েকান েলােকর পাপ পের স্পষ্টভােব েদখা যায়৷ 25অনুরূপভােব মানুেষর সৎ কাজও
সহেজ প্রকাশ পায়৷ এমনিক তােদর স্পষ্টভােব েদখা না েগেলও তােদর িচরিদন েঢেক রাখা যায় না৷

6
দাসেদর জনয্ িবেশষ িনেদর্ শ

1 যারা দাস, তারা িনেজর িনেজর মিনবেদর যথােযাগয্ সম্মান করুক৷ তা করেল ঈশ্বেরর দান এবং
আমােদর িশক্ষার িনন্দা হেব না৷ 2 েয সব দােসর মিনব িবশ্বাসী, তারা পরস্পর ভাই৷ তাই বেল দাসরা
সম্মােনর িদক িদেয় মিনব ভাইেদর েকানভােব তুচ্ছ না করুক, এবং েসইসব দাসরা তােদর মিনবেদর
আেরা ভাল কের েসবা করুক, কারণ যারা উপকার পােচ্ছ তারাও িবশ্বাসী৷
তুিম েলাকেদর এইসব অবশয্ েশখােব ও েসই অনুসাের কাজ করেত উৎসাহ েদেব৷

ভ্রান্ত িশক্ষা ও সিতয্কােরর ধন
3 িকছু েলাক আেছ যারা অনয্রকম িশক্ষা েদয়; তারা আমােদর প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর সতয্ িশক্ষার সেঙ্গ

একমত নয়, এবং েয িশক্ষা প্রকৃতপেক্ষ ঈশ্বেরর েসবার জনয্ পথ েদখায় তা তারা গ্রহণ কের না৷ 4 েয
বয্িক্তর িশক্ষা ভ্রান্ত, েস গেবর্ পিরপূণর্ ও অজ্ঞ৷ েস িনছক কথা িনেয় রাগ ও তকর্ াতির্ক করেত ভালবােস৷
এটাই তার অসুস্থতা, যার ফলশ্রুিত হল ঈষর্া, ঝগড়া, পরিনন্দা ও কুসেন্দহ৷ 5এইসব েলাকেদর কাছ েথেক
শুধু ঝগড়া েশানা যায়, এরা দুনীর্িতগ্রস্ত মেনর মানুষ এবং সতয্েক হািরেয়েছ৷ তারা মেন কের েয ঈশ্বেরর
েসবা করা ধনী হবার এক উপায়৷

6 একথা সিতয্ েয ঈশ্বেরর েসবার ফেল মানুষ মহাধনী হেত পাের, যিদ তার কােছ যা আেছ তােতই েস
সন্তষ্ট থােক৷ 7 কারণ আমরা জগেত িকছুই সেঙ্গ কের িনেয় আিস িন আর েকান িকছুই সেঙ্গ কের িনেয়
েযেতও পাির না৷ 8 তাই অন্ন বেস্ত্রর সংস্থান েপেল আমরা তােতই সন্তষ্ট থাকব৷ 9 িকন্তু যােদর ধনী হবার
ইচ্ছা, তারা প্রেলাভেন এবং ফঁােদ পেড় নানারকম মূখর্ািমর কাজ কের ও ক্ষিতকর বাসনায় আসক্ত হয় যা
তােদর ধ্বংস ও িবনােশর পেথ েঠেল েদয়৷ 10কারণ সকল মেন্দর মূেল আেছ অেথর্র প্রিত আসিক্ত৷ েসই
অেথর্র লালসায় কত েলাক িবশ্বাস েথেক দূের সের েগেছ; আর তার ফেল তারা িনেজেদর জীবেন অেনক
অেনক দুঃখ বয্থা িনেয় এেসেছ৷

িকছু িজিনস মেন রাখা উিচত
11 িকন্তু তুিম ঈশ্বেরর েলাক, তাই এই সব েথেক তুিম দূের েথেকা৷ সতয্ পেথ চলেত েচষ্টা কর, ঈশ্বেরর

েসবা কর৷ িবশ্বাস, ভালবাসা, ৈধযর্য্ ও নম্রতা এইসব গুেনর অিধকারী হবার জনয্ েচষ্টা কর৷ 12 িবশ্বাস
রক্ষা করার েদৗেড় জয়লাভ করেত প্রাণপন েচষ্টা কর৷ েয জীবন িচরায়ত তা পাবার িবষেয় সুিনিশ্চত হও৷
তুিম েসই জীবন গ্রহণ করার জনয্ আহুত৷ 13অেনক সাক্ষীর সামেন এবং েসই যীশু খ্রীেষ্টর সামেন আিম
েতামােক এই আেদশ করিছ, পন্তীয় পীলােতর সামেন যীশুও েসই মহান সেতয্র পেক্ষ িনভীর্ক স্বীকােরািক্ত
িদেয়িছেলন৷ 14 যা েতামােক আেদশ করা হেয়েছ, তা পালন কর৷ এখন েথেক প্রভু যীশু পুনরায় না
আসা পযর্ন্ত অিনন্দনীয় আচরেণ েতামার দািয়ত্ব পালন কের চল৷ 15 িনরুিপত সমেয় ঈশ্বর এসমস্ত সম্পন্ন
করেবন; িতিন েসই পরম ধনয্ ঈশ্বর, িবেশ্বর একমাত্র শাসনকতর্ া িযিন রাজার রাজা ও প্রভুর প্রভু৷ 16 িযিন
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অমরতার একমাত্র অিধকারী এবং অগময্ েজয্ািতর মেধয্ বাস কেরন, যঁােক েকউ েকান িদন েদখেত পায়
িন, পােবও না৷ সম্মান ও অনন্ত পরাক্রম ও কতৃর্ ত্ত্ব যুেগ যুেগ তঁারই েহাক্◌্৷ আেমন৷

17 যারা এই যুেগ ধনী, তােদর এই আেদশ দাও েযন তারা গবর্ না কের৷ েসই ধনীেদর বেলা তারা েযন
অিনিশ্চত সম্পেদর ওপর আস্থা না রােখ, িকন্তু ঈশ্বেরর ওপর িনভর্ র করুক, িযিন আমােদর উদার হােত
সব িকছু েভাগ করেত িদেয়েছন৷ ধনীেদর বল তারা েযন সৎ কমর্ কের৷ 18 তারা েযন সৎ কাজ রূপ
ধেন ধনী হেয় ওেঠ৷ তােদর উদার হেত ও সম্পদ ভাগ কের িনেত প্রস্তুত হেত বল৷ 19 এই কােজর দ্বারা
তারা স্বেগর্ সম্পদ গেড় তুলেব, সম্পেদর িভেত গেড় উঠেব তােদর ভিবষয্ত, তখন তারা প্রকৃত জীবেনর
অিধকারী হেত পারেব৷

20 েশান তীমিথয়, েতামার ওপর ঈশ্বর েয ভার িদেয়েছন তা সযেত্ন রক্ষা কর৷ যা তথাকিথত পািণ্ডতয্
নােম পিরিচত, েসই মূখর্ অসার কথা- বাতর্ ার মেধয্ ও তেকর্ র মেধয্ েযও না৷ 21 েকউ েকউ জীবেন ঐ
জ্ঞােনর দািব কের৷ ঐসব েলাক িবশ্বাস েথেক দূের সের েগেছ৷
ঈশ্বেরর অনুগ্রহ েতামােদর ওপর িবরাজ করুক৷
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তীমিথেয়র
প্রিত িদ্বতীয় পত্র

1 আিম েপৗল, খ্রীষ্ট যীশুর একজন েপ্রিরত৷ আিম একজন েপ্রিরত কারণ ঈশ্বর তাই েচেয়িছেলন৷
েলাকেদর কােছ ঈশ্বর আমােক পাঠােলন যােত খ্রীষ্ট যীশুেত জীবন লােভর েয প্রিতশ্রুিত রেয়েছ, েসই
কথা আিম তােদর বিল৷

2 তীমিথেয়র কােছ িলখিছ৷ তুিম আমার িপ্রয় পুেত্রর মত৷
িপতা ঈশ্বর ও আমােদর প্রভু খ্রীষ্ট যীশুর কাছ েথেক েতামােদর ওপর অনুগ্রহ, দয়া ও শািন্ত বির্ষত

েহাক্◌্৷

ধনয্বাদ ও উৎসাহ দান
3 িদেন বা রােত প্রাথর্নার সময় আিম েতামােক স্মরণ কের থািক৷ প্রাথর্নার সময় েতামার জনয্ ঈশ্বরেক

ধনয্বাদ জানাই৷ আমার িপতৃপুরুষরা যঁার েসবা করেতন িতিন েসই ঈশ্বর৷ শুদ্ধ িবেবেক আিম সবর্দাই তঁার
েসবা কের আসিছ৷ 4 তুিম েয আমার জেনয্ েচােখর জল েফেলিছেল েস কথা আমার মেন আেছ৷ আিম
েতামােক েদখেত খুবই আকাঙ্খা করিছ যােত আমার অন্তরটা আনেন্দ ভের ওেঠ৷ 5 েতামার আন্তিরক
িবশ্বােসর কথাও আমার মেন আেছ৷ ঐ ধমর্ িবশ্বাস প্রথেম িছল েতামার িদিদমা েলাযীর ও েতামার মা
উনীকীর৷ আিম জািন েয েসই একই িবশ্বাস েতামার অন্তের অটুট রেয়েছ৷ 6 েসই জনয্ আিম েতামােক
মেন কিরেয় িদিচ্ছ েয, েতামার মেধয্ ঈশ্বেরর েদওয়া িবেশষ দান রেয়েছ৷ আিম যখন েতামার ওপর হস্তাপর্ন
কেরিছলাম তখন েসই দান ঈশ্বর েতামােক িদেয়িছেলন৷ এখন আিম চাই েয েসই দান তুিম কােজ লাগাও
এবং তােক িদন িদন আেরা বাড়েত দাও; েযমন কের সামানয্ অিগ্ন িশখা এক প্রলয় অিগ্ন সৃষ্টি কের৷ 7ঈশ্বর
আমােদর ভীরুতার আত্মা েদন িন৷ ঈশ্বর আমােদর পরাক্রম, েপ্রম ও আত্মসংযেমর আত্মা িদেয়েছন৷

8 তাই আমােদর প্রভু যীশুর কথা েলাকেদর কােছ বলেত লজ্জা েপও না৷ আমার িবষেয়ও লজ্জা েবাধ
কেরা না৷ আিম েতা প্রভুর জনয্ কারাগাের আিছ৷ িকন্তু সুসমাচােরর জনয্ তুিম আমার সেঙ্গ দুঃখেভাগ কর৷
ঐ কাজ করার জনয্ শিক্ত ঈশ্বরই আমােদর েদন৷

9 ঈশ্বর আমােদর পিরত্রাণ কেরেছন এবং তঁার পিবত্র প্রজা কেরেছন, আমােদর কােজর কারেণ নয়,
িকন্তু তঁার িনজ অনুগ্রহ এবং সংকল্প অনুসাের কেরেছন৷ সৃষ্টির বহু পূেবর্ ঈশ্বর, খ্রীষ্ট যীশুেত েসই অনুগ্রহ
আমােদর েদন; 10 িকন্তু েসই অনুগ্রহ আমােদর ত্রাণকতর্ া খ্রীষ্ট যীশু না আসা পযর্ন্ত প্রকািশত হয় িন৷ যীশু
এেস েসই মৃতুয্েক শিক্তহীন করেলন ও তঁার সুসমাচােরর মাধয্েম জীবেনর ও অমরতার পথ েদখােলন৷

11 েসই সুসমাচার প্রচার করার জনয্ আমােক মেনানীত করা হল; আমােক েপ্রিরতরূেপ ও েসই
সুসমাচােরর িশক্ষকরূেপ মেনানীত করা হল৷ 12 েসই সুসমাচার প্রচার কির বেল আিম কষ্টেভাগ করিছ;
িকন্তু তােত আিম লজ্জা েবাধ কির না৷ যঁােক আিম িবশ্বাস কেরিছ তঁােক আিম জািন৷ িতিন যা িকছুর ভার
আমার ওপর তুেল িদেয়েছন, তা েয িতিন েসই মহািদনিট পযর্ন্ত রক্ষা করেত পােরন এই িবষেয় আমার
েকান সেন্দহ েনই৷

13 তুিম েয সতয্ িশক্ষা আমার কােছ েপেয়ছ েসই অনুসাের চল৷ খ্রীষ্ট যীশুেত েয ভালবাসা ও িবশ্বাস
তুিম েপেয়ছ তা দৃঢ়ভােব ধের থাক৷ ঐসব িশক্ষা েতামার সামেন দৃষ্টান্ত স্বরূপ হেয় থাকেব, েস অনুসাের
েতামােক িশক্ষা িদেত হেব৷ 14 েয মূলয্বান সতয্ েতামার হােত তুেল েদওয়া হেয়েছ তা তুিম আমােদর
অন্তের বাসকারী পিবত্র আত্মার সাহােযয্ রক্ষা কর৷

15 তুিম েতা জান, এিশয়ােত যারা আেছ, তারা সকেল আমায় েছেড় চেল েগেছ, তােদর মেধয্ ফুিগল্ল
ও হম্মর্িগিনও আেছ৷ 16 প্রভু অনীিষফেরর পিরবারেক দয়া করুন, কারণ অনীিষফর বহুবার আমায় সুিস্থর
হেত সাহাযয্ কেরিছেলন৷ আিম কারাগাের রেয়িছ বেল িতিন েকানিদনই লজ্জােবাধ কেরন িন, 17 বরং
িতিন েরােম এেস আমােক তন্ন তন্ন কের খঁুেজ বার কের আমার সেঙ্গ েদখা কেরিছেলন৷ 18প্রভু তঁােক এই
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বর িদন েযন েসই িদন িতিন প্রভুর কােছ দয়া পান; আর ইিফেষ িতিন িকভােব আমায় সাহাযয্ কেরিছেলন,
তা তুিম ভাল কেরই জান৷

2
খ্রীষ্ট যীশুর িবশ্বস্ত ৈসিনক

1তীমিথয় তুিম আমার সন্তােনর মেতা, খ্রীষ্ট যীশুেতআমােদর েয অনুগ্রহ আেছ তার দ্বারা তুিম শিক্তমান
হেয় ওঠ৷ 2 তুিম ও অনয্ানয্ অেনেক আিম েয িবষয় িশক্ষা িদেয়িছ তা শুেনছ; েসইসব এমন িবশ্বস্ত
েলাকেদর েশখাও যারা অনয্ েলাকেদর িশক্ষা িদেত সক্ষম হেব৷ 3 খ্রীষ্ট যীশুর িবশ্বস্ত ৈসিনেকর মত
আমােদর সােথ কষ্টেভাগ কর৷ 4 ৈসিনক, যুদ্ধ করার সময় তার েসনাপিতেক সন্তুষ্ট করবার কথা মেন
রােখ, জনসাধারেণর কাজ িনেয় বয্স্ত থােক না৷ 5 আবার েকান বয্িক্ত যিদ ক্রীড়া প্রিতেযািগতায় অংশ
গ্রহণ কের, তেব তােক প্রিতেযািগতার সমস্ত িনয়ম েমেন চলেত হয় েযন েস িবজয়ী হেত পাের৷ 6 েয
কৃষক কেঠার পিরশ্রম কের, েসই প্রথেম ফসেলর ভাগ পায়৷ 7আিম যা বিল, তা েভেব েদখ, কারণ এসব
িবষয় বুঝেত প্রভু েতামােক বুিদ্ধ েদেবন৷

8 যীশু খ্রীেষ্টর কথা মেন কর, িতিন দায়ুেদর বংেশ জেন্মিছেলন, যীশু মৃতুয্র পর মৃতেদর মধয্ েথেক
পুনরুিত্থত হেয়িছেলন৷ এই েতা েসই সুসমাচার যা েলাকেদর কােছ আিম প্রচার কির৷ 9 সুসমাচার প্রচার
কেরিছ বেলআিম কষ্টেভাগ করিছ, একজনঅপরাধীর মতআমােক েশকেল েবঁেধ বন্দী কের রাখা হেয়েছ৷
িকন্তু ঈশ্বেরর বাতর্ ােক েশকল িদেয় বঁাধা যায় না৷ 10 তাই ৈধেযর্য্য্র সেঙ্গ ঈশ্বর যােদর মেনানীত কেরেছন
তােদর জনয্ আিম সব িকছু সহয্ কির, যােত তারাও খ্রীষ্ট যীশুেত অনন্ত মিহমার সােথ েয পিরত্রাণ ও
অনন্ত জীবন আেছ তা লাভ কের৷

11 এই কথা িবশ্বাসেযাগয্:

কারণ আমরা যিদ তঁার সেঙ্গ মৃতুয্বরণ কের থািক, তেব তঁার সেঙ্গ জীিবতও থাকব৷
12 এখন যিদ কষ্ট সহয্ কির তেব তঁার সােথ রাজত্বও করব৷
যিদ তঁােক অস্বীকার কির, িতিনও আমােদর অস্বীকার করেবন৷
13আমরা যিদ অিবশ্বস্ত হই, িতিন িকন্তু িবশ্বস্ত থােকন;

কারণ িতিন িনেজেক অস্বীকার করেত পােরন না৷

অনুেমািদত কমীর্
14 তুিম েলাকেদর এইসব কথা মেন কিরেয় িদও: ঈশ্বেরর সামেন তােদর সতকর্ কের দাও েযন েলােকরা

বাকয্ িনেয় তকর্ িবতকর্ না কের, কারণ তােত েকান লাভ হয় না, বরং যারা েশােন তােদর সবর্নাশ হয়৷ 15 েয
কমীর্ সিঠকভােব সতয্ িশক্ষােক বয্বহার কের এবং িনেজর কাজকমর্ সম্বেন্ধ লিজ্জত নয় এমন একজন কমীর্
িহেসেব ঈশ্বেরর অনুেমাদন পাবার জনয্ আপ্রাণ েচষ্টা কর৷

16 িকন্তু বােজ জাগিতক আেলাচনা, যার মেধয্ ঈশ্বেরর েকান েপ্ররণা েনই তার েথেক দূের থােকা৷ ঐ
ধরেণর কথাবাতর্ া মানুষেক ক্রেম ক্রেম ঈশ্বর েথেক দূের িনেয় যায়৷ 17 যারা এই ধরেণর আেলাচনা কের
তােদর িশক্ষা ককর্ ট েরােগর মেতা ছিড়েয় পেড়৷ হুিমনায় ও িকলীত হল এই ধরেণর েলাক৷ 18 এরা সতয্
িশক্ষা েথেক সের েগেছ৷ তারা বলেছ, মৃতেদর পুনরুত্থান হেয় েগেছ৷ এই দুজন েলাক িকছু িকছু েলােকর
িবশ্বাস নষ্ট কেরেছ৷

19ঈশ্বর তঁার মণ্ডলীর জনয্ েয শক্ত িভত স্থাপন কেরেছন তা েহলােনা যােব না৷ েসই িভেতর ওপর এও
েলখা আেছ, “ঈশ্বর েসই সব েলাকেদর জােনন যারা তঁার” এবং “েয েকউ িনেজেক ঈশ্বেরর েলাক বেল
েস মন্দ কাজ হেত অবশয্ই দূের থাকুক৷”

20 িকন্তু েকান বড় বািড়েত েকবল েসানার ও রূেপার বাসন নয়, কােঠর ও মািটর পাত্রও থােক,
তােদর মেধয্ িকছু বাসন থােক িবেশষ বয্বহােরর জনয্, আবার িকছু বাসন থােক সাধারণ বয্বহােরর জনয্৷
21 সুতরাং যিদ েকউ িনেজেক এইসব মন্দ িবষয় হেত পিরষ্কার কের তেব েস িবেশষ বয্বহােরর জনয্



2 তীমিথয় 2:22 1711 2 তীমিথয় 3:17

উপযুক্ত বাসনই হেয় উঠেব; েসই বয্িক্ত পিবত্র হেয় উঠেব আর তার কতর্ া তােক বয্বহার করেত পারেব৷
েসই বয্িক্ত েয েকান সৎ কাজ করবার জনয্ প্রস্তুত থাকেব৷

22 তুিম েযৗবেনর সমস্ত কামনা বাসনা েথেক পালাও এবং যােদর অন্তঃকরণ িবশুদ্ধ, যারা তােদর
প্রভুেত ভরসা রােখ, েসই সমস্ত েলােকর সােথ িবশ্বাস, ভালবাসা ও শািন্তর সােথ সিঠক জীবনযাপেনর
জনয্ আগ্রহী হও৷ 23 িকন্তু মূখর্তাপূণর্ ও জ্ঞানহীন তেকর্ র মেধয্ জিড়েয় পেড়া না, তুিম জান েয ঐসব
শূনয্গভর্ তকর্ িবতকর্ েথেক লড়াইেয়র সৃষ্টি হয়৷ 24 েয মানুষ প্রভুর েসবক তার েকান িববােদ জিড়েয় পড়া
িঠক নয়, েস হেব সকেলর প্রিত দয়ালু৷ প্রভুর েসবকেক একজন উত্তম িশক্ষক হেত হেব, তােক সিহষু্ণ
হেত হেব৷ 25 যারা তার িবরুেদ্ধ কথা বেল িবনীতভােবই তােদর ভুল েদিখেয় িদেত হেব৷ হয়েতা ঈশ্বর
তােদর হৃদেয়র পিরবতর্ ন করেবন যােত তারা সতয্েক গ্রহণ করেত পাের৷ 26 িদয়াবল ঐ েলাকেদর ফঁােদ
েফেলেছ ও তার ইচ্ছা পালন করার জনয্ দােস পিরণত কেরেছ৷ িকন্তু এমন হেত পাের েয তারা েচতনা
েপেয় েজেগ উঠেব ও বুঝেত পারেব েয শয়তান তােদর িনেয় েখলেছ আর িদয়াবেলর ফঁাদ েথেক তারা
িনেজেদর মুক্ত করেত পারেব৷

3
েশেষর িদনগুিল

1 একথা মেন েরেখা েয েশষকােল ভয়ঙ্কর সময় আসেছ৷ 2কারণ েলােক তখন স্বাথর্পর, ও অথর্েপ্রমী
হেয় উঠেব৷ তারা গবর্ করেব, সবাইেক তুচ্ছ করেব ও পরিনন্দা করেব৷ েলােক তােদর মা-বাবার অবাধয্
হেব৷ তারা অকৃতজ্ঞ, অধাির্মক হেব৷ 3 অপর েলাকেদর জনয্ তােদর েস্নহভালবাসা থাকেব না৷ তারা
অপরেক ক্ষমা করেত চাইেব না, বরং তারা অেনয্র িবষেয় নানা মন্দ কথা বেল েবড়ােব৷ েলােকরা
আত্মসংযমী হেব না, হেব িহংস্র৷ তারা ভাল িকছু সইেত পারেব না৷ 4 েশেষর িদনগুিলেত েলােকরা
িবশ্বাসঘাতকতা করেব৷ িবেবচনা না কেরই তারা হঠকারীর মেতা িকছু কের বসেব৷ তারা আত্মগেবর্ স্ফীত
হেব৷ ঈশ্বেরর েচেয় বরং তারা েভাগিবলাসেকই ভালবাসেব৷ 5তারা ধেমর্র ঠাট বজায় রাখেব, িকন্তু ঈশ্বেরর
শিক্ত প্রতয্াখয্ান করেব৷ তীমিথয়, এমন েলাকেদর সংস্পশর্ এিড়েয় চল৷

6এেদর মেধয্ এমন েলাকআেছ, যারা চালািক কের েলােকর বািড় বািড় যায় এবং েসখােন তারা এমনসব
িনেবর্াধ স্ত্রীেলাকেদর উপর প্রভুত্ব কের যারা পােপর েদােষ পূণর্ এবং সব রকেমর ইচ্ছা দ্বারা চািলত৷ 7 েসই
স্ত্রীেলাকরা সতত নতুন িশক্ষা িনেত েচষ্টা কের; িকন্তু েসই সতয্েক পুেরাপুির হৃদয়ঙ্গম করেত সক্ষম হয় না৷
8আর যািম্ন ও যািম্বর কথা মেন কর, তারা েমািশর িবেরািধতা কেরিছল৷ েসইভােব এই েলােকরাও সেতয্র
িবরুেদ্ধ দঁাড়ায়৷ এেদর মন জঘনয্ এবং এরা প্রকৃত িবশ্বােসর অনুসারী হেত পাের িন; 9 িকন্তু এরা তােদর
কােজ কৃতকাযর্ হেত পারেব না৷ সবাই েদখেত পােব েয তারা কেতা িনেবর্াধ৷ যািম্ন ও যািম্বর েবলায়ও তাই
হেয়িছল৷

েশষ িনেদর্ শ
10 িকন্তু তুিম আমার সব কথাই জান৷ যা আিম েশখাই, েযভােব আিম চিল সবই তুিম জান৷ আমার

জীবেনর িক লক্ষয্ তাও তুিম জান৷ তুিমআমার িবশ্বাস, ৈধযর্য্, ভােলাবাসা ও সিহষু্ণতার কথা জান৷ 11আমার
জীবেন িনযর্াতন ও কষ্টেভােগর কথাও তুিম জান৷ আিন্তয়িখয়া, ইকিনয় ও লুস্ত্রায় যখন আিম িগেয়িছলাম,
েস সব জায়গায়আমার িক অবস্থা হেয়িছল, কত কেষ্টর মেধয্ আমােক পড়েত হেয়িছল তা তুিম জান; িকন্তু
েসই সময় দুঃখ কষ্ট েথেক প্রভু আমােক উদ্ধার কেরেছন৷ 12 খ্রীষ্ট যীশুেত যত েলাক ঈশ্বেরর ইচ্ছানুসাের
চলেত চাইেব তােদর সকলেক িনযর্ািতত হেত হেবই৷ 13 িকন্তু দুষ্ট েলাকেদর এবং ঠগবাজেদর ক্রমশঃই
অধঃপতন ঘটেব৷ তারা পরেক ঠকােব, িনেজরাও ঠকেব৷

14 িকন্তু তুিম যা িশেখছ তােতই িস্থর থাক, এবং দৃঢ়ভােব তা িবশ্বাস কর কারণ তুিম জান কােদর কাছ
েথেক তুিম েসই িশক্ষা েপেয়ছ৷ 15বালয্কাল েথেক পিবত্র শােস্ত্রর সেঙ্গ েতামার পিরচয় হেয়েছ৷ শাস্ত্রগুিলই
েতামােক েসই প্রজ্ঞা েদেব যা খ্রীষ্ট যীশুেত িবশ্বােসর মাধয্েম পিরত্রােণর পেথ িনেয় যায়৷ 16 সমস্ত শাস্ত্রই
ঈশ্বর িদেয়েছন এবং অনুেযাগ, সংেশাধন ও নয্ায়পরায়ণ জীবনযাপেনর জনয্ প্রিতিট বাকয্ই সিঠক িনেদর্ শ
িদেত পাের৷ 17 েযন তার দ্বারা ঈশ্বেরর েলাক পিরপক্ক ও সমস্ত সৎ কেমর্র জনয্ সুসিজ্জত হয়৷



2 তীমিথয় 4:1 1712 2 তীমিথয় 4:22

4
1 ঈশ্বরেক ও যীশু খ্রীষ্টেক সামেন েরেখ আিম েতামােক এক আেদশ িদিচ্ছ৷ খ্রীষ্ট যীশু, িযিন জীিবত

ও মৃতেদর িবচার করেবন, তঁার এক রাজয্ আেছ আর িতিন আবার িফের আসেছন, তাই আিম েতামােক
এই আেদশ িদিচ্ছ; 2 েলাকেদর কােছ সুসমাচার প্রচার কর৷ ভাল িক মন্দ সব সমেয়র জনয্ তুিম সবর্দাই
প্রস্তুত েথেকা৷ তােদর ভুল কাজ সম্বেন্ধ েবাধ জাগাও৷ তারা ভুল পেথ েগেল তােদর থামেত বেলা, সৎ 
কােযর্ তােদর উৎসািহত কেরা৷ সমূ্পণর্ ৈধেযর্য্য্র সেঙ্গ ও উিচত িশক্ষার মাধয্েম এইসব কাজ কর৷

3 কারণ এমন সময় আসেব, েয সময় েলাকরা সতয্ িশক্ষা গ্রহণ করেত চাইেব না; িকন্তু িনেজেদর
মেনামত কথা েশানার জনয্ িনেজর িনেজর পছন্দ মেতা বহু গুরু ধরেব৷ 4 েলাকরা সতয্ েথেক কান
িফিরেয় িনেয় মনগড়া কািহনীর িদেক মন েদেব৷ 5 িকন্তু তুিম সব সমেয় সংযত েথেকা, ৈধেযর্য্র সেঙ্গ সব
কষ্ট সহয্ কর এবং সুসমাচার প্রচার কর৷ ঈশ্বেরর সুসমাচার প্রচারক িহসােব েতামার কতর্ বয্ পালন কের
চল৷

6 ঈশ্বেরর উেদ্দেশয্ আমার জীবন এর মেধয্ই েপয় অেঘর্য্র মেতা ঢালা হেয়েছ৷ আমার যাবার সময়
হেয় এেসেছ৷ 7 আিম ভালভােবই লড়াই কেরিছ৷ িনির্দষ্ট েদৗড় েশষ কেরিছ৷ অটুট েরেখিছ আমার খ্রীষ্ট
িবশ্বাস৷ 8 এখন অবিধ সিঠক জীবনযাপন করার জনয্ আমার জনয্ এক িবজয় মুকুট েতালা আেছ, েসই
নয্ায়পরায়ণ িবচারক প্রভু েসই মহািদেন আমােক তা েদেবন৷ হঁয্া, েসই মুকুট িতিন আমায় েদেবন৷ েকবল
আমােক নয়, বরং যত েলাক তঁার পুনরাগমেণর জনয্ ভােলাবাসার সােথ অধীরভােব প্রতীক্ষা কেরেছ, এ
মুকুট তােদর সকলেক েদেবন৷

বয্িক্তগত িকছু কথা
9 তুিম যত িশিগ্গর পার আমার কােছ চেল এস, 10কারণ দীমা এই জগতেক ভালেবেস আমােক েছেড়

িথষলনীকীেত চেল িগেয়েছ৷ ক্রীেষ্কন্ত গালাতীয়ায় আর তীত দাল্মািতয়ােত েগেছ৷ 11 একা লূক েকবল
আমার সেঙ্গ আেছন৷ তুিম যখন আসেব মাকর্ েক সেঙ্গ কের এস, এখানকার কােজ েস আমায় সাহাযয্
করেত পারেব৷ 12 তুিখকেক আিম ইিফেষ পািঠেয়িছ৷

13 েত্রায়ােত কােপর্র কােছ েয শালখািন েরেখ এেসিছ, তুিম আসার সময় েসিট এবং পুস্তকগুিল, িবেশষ
কের চামড়ার ওপর েলখা পুস্তকগুিল সেঙ্গ কের এেনা; ওগুিল আমার চাই৷

14আেলকসান্দর েয িপতল ও তামার কাজ কের েস আমার অেনক ক্ষিত কেরেছ৷ প্রভু তার কােজর
সমুিচত প্রিতফল তােক েদেবন৷ 15 তুিমও েসই েলাক েথেক সাবধান েথেকা; কারণ আমরা যা িকছু প্রচার
কেরিছ, েস ভীষণভােব তার িবেরািধতা কেরেছ৷

16আমােক যখন প্রথমবার িবচারেকর সামেন দঁাড় করােনা হেয়িছল, তখন আমায় সাহাযয্ করেত েকউ
আমার পােশ িছল না; সকেল পািলেয় েগল৷ আিম প্রাথর্না কির তােদর এই অপরাধ েযন গনয্ না হয়৷
17 িকন্তু প্রভু আমার পােশ দঁাড়ােলন এবং আমােক শিক্তশালী করেলন, যােত আিম েসই বাতর্ া সমূ্পণর্ভােব
প্রচার করেত পাির এবং েযন সমস্ত অইহুদী জনগণ েসই সুসমাচার শুনেত পায়, আর আিম িসংেহর মুখ
েথেক রক্ষা েপলাম৷ 18 েকউ আমার ক্ষিত করেত চাইেল প্রভু আমােক রক্ষা করেবন৷ প্রভু তঁার স্বগীর্য়
রােজয্ আমােক িনশ্চয়ই িনরাপেদ িনেয় যােবন৷ যুেগ যুেগ ঈশ্বেরর মিহমা েহাক্◌্৷ আেমন৷

েশষ শুেভচ্ছা
19 িপ্রষ্কােক ও আিকল্লােক এবং অনীিষফেরর পিরবারেক আমার শুেভচ্ছা জািনও৷ 20 ইরাস্ত কিরেন্থ

েথেক েগেছন, এবং এিফম অসুস্থ হেয় পড়ায় আিম তােক িমলীেত েরেখ এেসিছ৷ 21 তুিম শীতকােলর
আেগ অবশয্ই আসার েচষ্টা কেরা৷
উবুল, পুেদন্ত, লীন, েক্লৗিদয়া ও এখানকার সমস্ত ভাই ও েবােনরা েতামায় শুেভচ্ছা জানােচ্ছন৷
22 প্রভু েতামার আত্মায় িবরাজ করুন৷ ঈশ্বেরর অনুগ্রহ েতামার সহবতীর্ েহাক্◌্৷
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তীেতর
প্রিত পত্র

1ঈশ্বেরর দাস এবং যীশু খ্রীেষ্টর েপ্রিরত দূত েপৗেলর কাছ েথেক ঈশ্বর যােদর মেনানীত কেরেছন তােদর
খ্রীষ্ট িবশ্বােসর পেথ এিগেয় আনেত ও ঐশ্বিরক সতয্ িশক্ষা িদেত আমােক দূত িহসােব পাঠােনা হেয়েছ;
আর েসই সতয্ই আমােদর জ্ঞাত কের িকভােব ঈশ্বেরর েসবা করেত হয়৷ 2অনন্ত জীবেনর প্রতয্াশা েথেকই
আমােদর েসই িবশ্বাস ওজ্ঞান লাভ হয়৷ সময় শুরুর পূেবর্ই ঈশ্বর েসই জীবেনর প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলনআর
ঈশ্বর িমথয্া বেলন না৷ 3 িঠকসমেয় ঈশ্বর তঁার বাতর্ া জগেতর কােছ প্রচােরর মাধয্েমই তা প্রকাশ কেরেছন৷
ঈশ্বর েসই কােজর ভার আমার হােত তুেল িদেয়েছন৷ আমােদর ত্রাণকতর্ া ঈশ্বেরর আেদশ অনুসাের আিম
েসই বাতর্ া প্রচার কেরিছ৷

4 এই িচিঠ তীেতর প্রিত েলখা হেয়েছ৷ একই িবশ্বােসর ভাগীদার হওয়ায় তুিম আমার প্রকৃত সন্তান৷
িপতা ঈশ্বর ও আমােদর ত্রাণকতর্ া যীশু খ্রীষ্ট েতামায় অনুগ্রহ ও শািন্ত িদন৷

ক্রীতী দ্বীেপ তীেতর প্রচার
5আিম েতামােক ক্রীতী দ্বীেপ েরেখ এলাম, যােত বািক কাজগুিল তুিম েশষ করেত পার এবং আমার

িনেদর্ শ অনুসাের প্রিতিট শহেরর মণ্ডলীেত প্রাচীনেদর িনেয়াগ করেত পার৷ 6 প্রাচীনরূেপ গনয্ হেব েসই
বয্িক্ত, েয েকান েদােষ েদাষী নয়, েয েকবল একজন স্ত্রীর স্বামী, যার েছেলেমেয়রা খ্রীষ্টিবশ্বাসী এবং
েবয়াড়া বা অবাধয্ বেল পিরিচত নয়৷ 7 একজন প্রাচীেনর কাজ হল ঈশ্বেরর কােজ তত্ত্বাবধান করা সুতরাং
তােক িনেদর্ াষ, নম্র, উদারিচত্ত এবং েক্রােধ ধীর হেত হেব, মাতাল মারকুেট ও েলাক ঠিকেয় ধনী হবার
েচষ্টা েস করেব না৷ 8 একজন প্রাচীন বরং েলােকেদর সাহাযয্ করার জনয্ তার গৃেহ তােদর আিতথয্ িদেত
প্রস্তুত থাকেব, যা ভাল তাই ভালবাসেব; েস িবচক্ষণ, নয্ায়পরায়ণ, পিবত্র ও িজেতিন্দ্রয় হেব৷ 9 আমরা
েয সতয্ প্রচার কির তা েস িবশ্বস্তভােব অনুসরণ করেব; েলাকেদর সিঠকভােব িশক্ষা িদেত পারেব এবং
যারা সেতয্র িবেরাধী তােদর ভুল েদিখেয় িদেত পারেব৷

10কারণ অেনেক আেছ যারা অবাধয্ স্বভােবর মানুষ৷ যারা অসার কথাবাতর্ া বেল েবড়ায় ও অেনকেক
ভ্রান্ত পেথ িনেয় যায়৷ িবেশষ কের আিম েসই েলাকেদর কথা বলিছ, যারা বলেছ েয সব অইহুদী
খ্রীষ্টীয়ানেদর সুন্নত হওয়া চাই৷ 11 একজন প্রাচীন িনশ্চয়ই েদিখেয় িদেত পারেবন েয এইসব েলােকেদর
িচন্তা ভুল ও তােদর কথাবাতর্ া অসার, অবশয্ই তােদর মুখ বন্ধ কের িদেত পারেবন, কারণ তারা তােদর
েয িবষেয় িশক্ষা েদওয়া উিচত নয় তা িশক্ষা িদেয় তারা বহু পিরবােরর সবাইেক িবপযর্স্ত কেরেছ৷ তারা
অসত্ উপােয় অথর্ লােভর জনয্ এইরকম কের েবড়ায়৷ 12 তােদরই একজন ক্রীতীয় ভাববাদী বলেছন,
“ক্রীতীেয়রা সবর্দাই িমথয্াবাদী, বনয্ জন্তু এবং অলস ও েপটুক,” 13আর একথা সিতয্৷ এইজনয্ তুিম ঐ
েলাকেদর বল েয তারা ভুল করেছ, তুিম তােদর প্রিত কড়া হও যােত তােদর িবশ্বাস দৃঢ় হয়৷ 14তখন তারা
ইহুদীেদর িমথয্া গল্প গ্রহণ করেব না এবং যারা সতয্ েথেক সের েগেছ এরকম েলাকেদর আজ্ঞা মানেব না৷

15 অন্তের যারা শুিচ তােদর কােছ সব িকছুই শুিচ; িকন্তু যােদর অন্তর কলুিষত ও যারা অিবশ্বাসী
তােদর কােছ িকছুই শুিচ নয়, বাস্তেব তােদর মন ও িবেবক কলুিষত হেয় পেড়েছ৷ 16 তারা স্বীকার কের
েয ঈশ্বরেক মােন, িকন্তু কাজকেমর্ তঁােক অস্বীকার কের৷ তারা অিতশয় ঘৃনয্, তারা অবাধয্ এবং েকান
ভাল কাজ করার বয্াপাের সমূ্পণর্ অেযাগয্৷

2
সতয্ িশক্ষার অনুসরণ
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1 সতয্ িশক্ষা অনুসরেণর জনয্ তুিম অবশয্ই েলােকেদর এইসব কাজ করেত বলেব৷ 2 বৃদ্ধেদর বল,
েযন তঁারা আত্মসংযমী, গম্ভীর ও িবজ্ঞ হন৷ তঁারা েযন িবশ্বােস, ভােলাবাসায় ও ৈধেযর্য্য্ দৃঢ় হন৷

3 েসইভােব বৃদ্ধেদর বল তঁারা েযন আচরেণ পিবত্র হন৷ তঁারা েযন অপেরর সম্বেন্ধ িমথয্া অপবাদ রিটেয়
না েবড়ান ও দ্রাক্ষারসপােন আসক্ত না হন৷ িকন্তু তঁারা েযন সৎ িশক্ষা িদেয় েবড়ান৷ 4এবং যুবতীেদর িশক্ষা
েদন েযন তারা তােদর স্বামীেদর ও সন্তানেদর ভালবােস৷ 5তারা েযন িবচক্ষণ, পিরশুদ্ধ, গৃহকােযর্ িনষ্ঠাবতী,
দয়ামযী ও স্বামীর প্রিত অনুগত হয় তাহেল েকউ ঈশ্বেরর বাতর্ া সম্বেন্ধ িবরূপ মন্তবয্ করেত পারেব না৷

6 েসইভােব যুবকেদর বল েযন তারা সব িকছুেতই আত্মসংযম বজায় রােখ; 7 আর তুিম িনেজ সব
িবষেয় তােদর সামেন সৎ কােজর আদশর্ হও৷ তুিম যখন িশক্ষা েদেব তখন সততা ও গাম্ভীেয়র্র সেঙ্গ তা
িদও৷ 8 যখন কথা বলেব তখন সতয্ বেলা েযন তুিম যা বলছ েকউ তার সমােলাচনা করেত না পাের৷ এর
ফেল েতামার িবপক্ষরা লজ্জায় পড়েব, কারণ েতামার সম্পেকর্ েস খারাপ িকছুই বলেত পারেব না৷

9 দাসেদর তুিম এই িশক্ষা দাও; তারা েযন সবসময় িনেজেদর মিনবেদর আজ্ঞা পালন কের, তােদর
সন্তুষ্ট রাখার আপ্রাণ েচষ্টা কের, এবং মিনবেদর কথার প্রিতবাদ না কের৷ 10 তারা েযন মিনবেদর িকছু
চুির না কের এবং তােদর মিনবেদর িবশ্বাসভাজন হয়৷ এইভােব তােদর সমস্ত আচরেণ প্রকাশ পােব েয
আমােদর ত্রাণকতর্ া ঈশ্বেরর িশক্ষা উত্তম৷

11ঐভােবইআমােদর চলা উিচত কারণ ঈশ্বেরর অনুগ্রহ প্রকািশত হেয়েছ৷ েস অনুগ্রহ প্রেতয্ক মানুষেক
রক্ষা করেত পাের, েসই অনুগ্রহআমােদর েদওয়া হেয়েছ৷ 12 েসই অনুগ্রহআমােদর িশক্ষা েদয় েযনআমরা
ঈশ্বরিবহীন জীবনযাপন না কির ও জগেতর কামনা বাসনা অগ্রাহয্ কের এই বতর্ মান জগেত আত্মিনয়িন্ত্রত,
নয্ায়পরায়ণ এবং ধাির্মকভােব জীবনযাপন কির৷ 13 আমােদর মহান ঈশ্বর এবং ত্রাণকতর্ া যীশু খ্রীেষ্টর
মিহমার আিবভর্ ােবর জনয্ যখন অেপক্ষা করিছ, তখন েযন আমরা সবাই এইভােবই চিল৷ িতিনই আমােদর
মহান প্রতয্াশা, িযিন মিহমা িনেয় আসেবন৷ 14 খ্রীষ্ট আমােদর জেনয্ িনেজেক িদেলন, যােত সমস্ত মন্দ
েথেক আমােদর উদ্ধার করেত পােরন, যােত আমরা সৎ কেমর্ আগ্রহী ও পিরশুদ্ধ মানুষ িহেসেব েকবল
তঁার হই৷

15এসব কথা বল এবং পূণর্ কতৃর্ েত্ত্বর সেঙ্গ তােদর উৎসািহত কর ও িতরস্কার কর৷ েকউ েযন েতামােক
তুচ্ছ করেত না পাের৷

3
ভিক্তপূণর্ জীবনযাপেনর পরামশর্

1 তুিম েলাকেদর মেন কিরেয় িদও, েযন তারা েদেশর সরকার ও কতৃর্ পেক্ষর অনুগত হয়৷ তােদর
কথামেতা চেল েয েকান সৎ কাজ করেত েযন প্রস্তত থােক৷ 2 িবশ্বাসীেদর বল তারা েযন কারও িবষেয়
মন্দ না বেল, েলােকর সেঙ্গ ঝগড়া না কের, সমস্ত মানুেষর সােথ েযন অমািয়ক ও ভদ্র বয্বহার কের৷

3 কারণ একসমেয় আমরাও িনেবর্াধ ও অবাধয্ িছলাম৷ অেনয্র দ্বারা িবপেথ চািলত হেয় নানা রকেমর
মন্দ ইচ্ছা ও কুতিসত আনেন্দর দাস িছলাম৷ আমােদর জীবন অশুদ্ধ কামনা ও ঈষর্ায় পূণর্ িছল৷ অনয্রা
আমােদর ঘৃণা করতআরআমরাও পরস্পরেক ঘৃণা করতাম৷ 4 িকন্তু যখন আমােদর ত্রাণকতর্ া ঈশ্বেরর দয়া
ও মনুষয্প্রীিত প্রকািশত হল, 5 তখন িতিন তঁার দয়ার গুেণ আমােদর রক্ষা করেলন৷ ঈশ্বেরর কােছ েযাগয্
বেল িবেবিচত হওয়ার জনয্, ভাল কাজ কেরিছলাম বেল নয়৷ িতিন আমােদর পিরষ্কার কের পিরত্রাণপ্রাপ্ত
নতুন মানুষ করেলন এবং পিবত্রআত্মার মাধয্েমআমরা নতুন হলাম৷ 6 েসই পিবত্রআত্মােক ঈশ্বরআমােদর
ত্রাণকতর্ া যীশু খ্রীেষ্টর দ্বারা আমােদর ওপের িবপুল পিরমােণ বষর্ণ করেলন৷ 7 তঁার অনুগ্রেহআমরা ঈশ্বেরর
সাক্ষােত ধাির্মক প্রিতপন্ন হেয়িছ এবং ঈশ্বর তঁার আত্মােক আমােদর িদেয়েছন েযন আমরা অনন্ত জীবন
েপেত পাির৷ এটাই েতা আমােদর প্রতয্াশা৷ 8আর এই িশক্ষা সতয্৷
আিম চাই েয তুিম িনিশ্চতভােব জানেত পার েয েলােকরা এসব বুঝেত পারেছ, তাহেল যারা ঈশ্বের

িবশ্বাসী তারা িনেজেদর জীবন মঙ্গলকেমর্ উৎসগর্ করার জনয্ উৎসুক থাকেব৷ এসবই উত্তম িবষয় এেত
সবার সাহাযয্ হেব৷

9 অথর্হীন বাকিবতণ্ডা, বংশতািলকা িনেয় আেলাচনা, েমািশর িবিধ-বয্বস্থার িশক্ষা িনেয় ঝগড়া এবং
লড়াই কের এমন েলাকেদর এিড়েয় চলেব, কারণ এগুেলা অপ্রেয়াজনীয় ও িনরথর্ক৷ 10 েয বয্িক্ত
তকর্ িবতকর্ করেত চায় তােক প্রথম ও িদ্বতীয়বার সাবধান করার পরও যিদ েস না েশােন তখন তােক
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এিড়েয় চলেব; 11 কারণ তুিম েজেনা, এধরেণর েলাকরা মন্দ পেথ ও পােপ পূণর্ জীবনযাপন কের৷ তার
পাপই প্রমাণ কের েয েস ভুল পেথ যােচ্ছ৷

েশষ কথা
12আিম েতামার কােছ আির্ত্তমােক ও তুিখকেক পাঠােবা; আমার সেঙ্গ িনকপিলেত েদখা করেতআপ্রাণ

েচষ্টা কেরা, কারণ শীতকালটা আিম ওখােনই কাটােবা িঠক কেরিছ৷ 13 আইনজীিব সীনা ও আপেল্লা
ওখান েথেক রওনা হেবন৷ তঁােদর যাত্রাপেথ যতদূর পােরা সাহাযয্ কেরা৷ ভাল কের েদেখা তঁােদর যা
িকছু প্রেয়াজন সবই েযন তঁারা পান৷ 14 আমােদর েলাকরা েযন সত্কেমর্ উেদয্াগী হয়, এইভােব যার যা
প্রেয়াজন তা েমটােত তােদর সাহাযয্ কের৷ যিদ তারা এটা কের তেব তােদর জীবন িনষ্ফল হেব না৷

15 আমার সঙ্গীরা সকেল েতামােক শুেভচ্ছা জানােচ্ছন৷ আমােদর িবশ্বােসর দরুন যঁারা আমােদর
ভালবােসন তঁােদর শুেভচ্ছা জািনও৷
ঈশ্বেরর অনুগ্রহ েতামােদর সকেলর সহবতীর্ েহাক্◌্৷
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িফলীমেনর
প্রিত পত্র

1 েপৗল, যীশু খ্রীেষ্টর বন্দী এবং আমােদর ভাই তীমিথয়,
2 আমােদর িপ্রয় বনু্ধ ও সহকমীর্ িফলীমন ও েবান আিপ্পয়া এবং আমােদর সহেসনা আির্খপ্পা; এবং েয

মণ্ডলী িফলীমেনর ঘের উপাসনার জনয্ সমেবত হন তােদর সকেলর উেদ্দেশয্ এই িচিঠ িলখিছ৷
3আমােদর িপতা ঈশ্বর এবং প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর অনুগ্রহ ও শািন্ত, েতামােদর সহবতীর্ েহাক্◌্৷

িফলীমেনর ভালবাসা এবং িবশ্বাস
4আিম যখন প্রাথর্নার সময় েতামােদর মেন কির, তখন েতামােদর জনয্ সবর্দা আমার ঈশ্বরেক ধনয্বাদ

িদই৷ 5প্রভু যীশুর প্রিত েতামােদর িবশ্বাস ও ঈশ্বেরর সমস্ত পিবত্র েলােকর প্রিত েতামােদর ভালবাসার কথা
আিম শুনেত পাই ও ঈশ্বেরর কােছ কৃতজ্ঞতা জানাই৷ 6আিম প্রাথর্না কির আমরা েয িবশ্বােসর অংশীদার
তা েযন েতামােদর খ্রীেষ্টর মহত্ গুণগুিল বুঝেত সাহাযয্ কের৷ 7 ভাই, ঈশ্বেরর েলাকেদর প্রিত েতামরা
েয ভালবাসা েদিখেয়ছ তা তােদর নতুন শিক্তর েযাগান িদেয়েছ, আর এেত আিম গভীর আনন্দ ও শািন্ত
েপেয়িছ৷

ওনীিসমাসেক ভাইেয়র মত গ্রহণ কর
8 তাই আিম খ্রীেষ্টর নােম সাহসী হেয় যা সিঠক তা করার জনয্ েতামােদর আেদশ করেত পাির৷ 9 িকন্তু

আিম েতামােদর ভালবাসার জনয্ এটা করেত অনুেরাধ করেবা৷ আিম েপৗল, এখন বৃদ্ধ হেয়িছ, খ্রীষ্ট যীশুর
জনয্ আিম বন্দী৷ 10কারাগাের থাকাকালীন েয ওনীিসমাসেক পুত্ররূেপ েপেয়িছ তার হেয় েতামােকআমার
অনুেরাধ জানাই৷ 11 েসআেগ েতামার উপেযাগী িছল না িকন্তু এখন েতামার ওআমার উভেয়রই উপেযাগী৷

12তােকই আিম েতামার কােছ েফরত্ পাঠািচ্ছ, তার সেঙ্গ েযন আমার িনেজর প্রাণই পাঠািচ্ছ৷ 13আিম
তােক আমার কােছ রাখেত েচেয়িছলাম যােত সুসমাচােরর জনয্ আিম কারাগাের থাকাকালীন েস েতামার
হেয় আমার েসবা করেত পাের৷ 14 েতামার অনুমিত না িনেয় আিম িকছু করেত চাই িন৷ আিম চাই তুিম
েযন বাধয্ হেয় নয় বরং িনেজর ইচ্ছানুসােরই আমার এই উপকারটুকু করেত পার৷

15কারণ হয়েতা এই জনয্ই ওনীিসমাস িকছু কােলর জনয্ আলাদা হেয়িছল, েযন তুিম িচরকােলর জনয্
তােক েপেত পার৷ 16 এখন তােক আর েকবলমাত্র েতামার দাসরূেপ নয়, দােসর েথেক েশ্রয়, েস্নেহর
ভাইেয়র মেতা িফের েপেত পােরা৷ েস আমার িপ্রয়, িকন্তু েতামার কােছ প্রভুর ভাই ও মানুষ িহসােব েস
আেরা িপ্রয় হেব৷

17 যিদ আমােক েতামার বনু্ধ বেল মােনা তেব ওনীিসমাসেক আবার গ্রহণ কেরা৷ েতামরা আমােক
েযভােব অভয্থর্না জানাও ওনীিসমাসেকও েসইভােব অভয্থর্না জািনও৷ 18 ওনীিসমাস যিদ েতামার েকান
ক্ষিত কের থােক, বা েতামার িকছু ধাের তেব তা আমার েদনা িহসােব ধেরা৷ 19আিম েপৗল, িনেজর হােত
এটা িলখলাম, আিমই েশাধ করব৷ তুিম েতামার িনেজর জীবেনর জনয্ েয আমার কােছ ঋণী, েস িবষেয়
আিম িকছুই বলব না৷ 20 হঁয্া ভাই, েতামার কােছ েথেক আিম প্রভুর প্রিতিনিধ িহসােব িকছু েপেত চাই৷
আমার হৃদয়েক খ্রীেষ্ট উৎসািহত কর৷ 21 তুিম আমার অনুেরাধ মানেব এই িবশ্বােস আিম েতামােক এই িচিঠ
িলখিছ৷ তাছাড়া আিম জািন েয আিম যা বলিছ তুিম তার েথেকও েবশী করেব৷

22আবার বিলআমার থাকার জনয্ ঘরও িঠক কের েরেখা; কারণআশা করিছ, ঈশ্বর েতামােদর প্রাথর্নার
উত্তর েদেবন এবং িশিগ্গর আিম েতামােদর কােছ েযেত পারব৷

েশষ শুেভচ্ছা
23খ্রীষ্ট যীশুেত আমার সহবন্দী ইপাফ্রা েতামােক শুেভচ্ছা জানােচ্ছ৷ 24 মাকর্ , আিরষ্টাখর্, দীমা এবং লূক

আমার এই সহকমীর্রাও েতামােক শুেভচ্ছা জানােচ্ছ৷ 25প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর অনুগ্রহ েতামােদর আত্মার সহায়
েহাক্◌্৷
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ইব্রীয়েদর
প্রিত পত্র

ঈশ্বর তঁার পুেত্রর মাধয্েম কথা বেলেছন
1অতীেত ঈশ্বর ভাববাদীেদর মাধয্েম বহুবার নানাভােব আমােদর িপতৃপুরুষেদর সেঙ্গ কথা বেলিছেলন৷

2এখন এই েশেষর িদনগুেলােত ঈশ্বর আমােদর সেঙ্গ আবার কথা বলেলন৷ ঈশ্বর তঁার পুেত্রর দ্বারাই সমগ্র
জগত সৃষ্টি কেরেছন৷ তঁার পুত্রেকই সবিকছুর উত্তরািধকারী কেরেছন৷ 3 একমাত্র ঈশ্বেরর পুত্রই ঈশ্বেরর
মিহমার ও তঁার প্রকৃিতর মূতর্ প্রকাশ৷ ঈশ্বেরর পুত্র তঁার পরাক্রান্ত বােকয্র দ্বারা সবিকছু ধের েরেখেছন৷
েসই পুত্র মানুষেক সমস্ত পাপ েথেক শুিচশুদ্ধ কেরেছন৷ তারপর স্বেগর্ ঈশ্বেরর মিহমার ডানপােশরআসেন
বেসেছন৷ 4 ঈশ্বর তঁার পুত্রেক এমন এক নাম িদেয়েছন যা স্বগর্দূতেদর নাম েথেক েশ্রষ্ঠ; আর স্বগর্দূতেদর
তুলনায় িতিন হেয় উেঠেছন আেরা মহান৷

5কারণ ঈশ্বর ঐ স্বগর্দূতেদর মেধয্ কােক কখন বেলিছেলন,

“তুিম আমার পুত্র;
আজ আিম েতামার িপতা হেয়িছ৷” গীতসংিহতা 2:7

আবার ঈশ্বর কখনই বা স্বগর্দূতেদর বেলেছন,

“আিম তার িপতা হব
আর েস আমার পুত্র হেব৷” 2 শমূেয়ল 7:14

6আবার তঁার প্রথম পুত্রেক যখন িতিন জগেত িনেয় এেলন তখন ঈশ্বর বলেলন,

“ঈশ্বেরর সমস্ত স্বগর্দূতরা তঁার উপাসনা করুক৷” িদ্বতীয় িববরণ 32:43

7 স্বগর্দূতেদর িবষেয় ঈশ্বর বেলন:

“আমার স্বগর্দূতেদর আিম ৈতরী কির বায়ুর মেতা কের
আর আমার েসবকেদর আগুেনর িশখার মেতা কের৷” গীতসংিহতা 104:4

8 িকন্তু তঁার পুেত্রর িবষেয় ঈশ্বর বেলন:

“েহ ঈশ্বর, েতামার িসংহাসন হেব িচরস্থায়ী;
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আর নয্ায় িবচােরর মাধয্েম তুিম েতামার রাজয্ শাসন করেব৷
9 তুিম নয্ায়েক ভালবাস এবং অনয্ায়েক ঘৃণা কর৷

এই কারেণ েতামার ঈশ্বর েতামােক পরম আনন্দ িদেয়েছন;
েতামার সঙ্গীেদর েথেক েতামায় অিধক পিরমােণ িদেয়েছন৷” গীতসংিহতা 45:6-7

10 ঈশ্বর একথাও বেলেছন:

“েহ প্রভু, আিদেত তুিমই পৃিথবীর িভিত্তমূল স্থাপন কেরছ;
স্বগর্ েতামারই হােতর সৃষ্টি৷

11 েসসব একিদন অদৃশয্ হেয় যােব; িকন্তু তুিমই িনতয্স্থায়ী৷
েসসব েপাশােকর মেতা পুরােনা হেয় যােব৷

12 তুিম েসসব েপাশােকর মেতা গুিটেয় রাখেব;
আর েপাশােকর মেতা েসগুিলর পিরবতর্ ন হেব৷

িকন্তু েতামার েকান পিরবতর্ ন হেব না,
েতামার অনুগ্রহ েশষ হেব না৷” গীতসংিহতা 102:25-27

13 িকন্তু ঈশ্বর স্বগর্দূতেদর মেধয্ কাউেক কখনও বেলন িন:

“আিম েতামার শত্রুেদর যতক্ষণ না েতামার পদানত কির,
তুিম আমার ডানপােশ বস৷” গীতসংিহতা 110:1

14ঐ স্বগর্দূতরা িক পিরচযর্াকারী আত্মা নয়? আর যঁারা পিরত্রাণ লাভ কেরেছ তােদর পিরচযর্া করার জনয্ই
িক এেদর পাঠােনা হয় িন?

2
আমােদর পিরত্রাণ িবিধ-বয্বস্থা েথেক মহান

1 এই জনয্ েয বাণী আমরা শুেনিছ, তােত আেরা ভালভােব মন েদওয়া আমােদর উিচত, েযন আমরা
তার প্রকৃত পথ েথেক িবচুয্ত না হই৷ 2 েয িশক্ষা স্বগর্দূতেদর মুখ িদেয় ঈশ্বর জািনেয়িছেলন ও যা সতয্ বেল
প্রমািণত হেয়িছল, েসই িশক্ষা যখনই ইহুদীরা অমানয্ কের অবাধয্তা েদিখেয়েছ � তােদর শািস্ত হেয়েছ,
3 তখন এমন মহত্ এই পিরত্রাণ যা আমােদরই জনয্ এেসেছ তা অগ্রাহয্ করেল আমরা িকভােব রক্ষা
পাব? এই পিরত্রােণর কথা প্রভু স্বয়ং েঘাষণা কেরিছেলন; আর যঁারা তঁার কাছ েথেক এই বাণী শুেনিছল,
তারাই আমােদর কােছ এই পিরত্রােণর সতয্তা প্রমাণ করল৷ 4 ঈশ্বরও নানা সেঙ্কত, আশ্চযর্য্জনক কাজ,
অেলৗিকক ঘটনা ও মানুষেক েদওয়া পিবত্র আত্মার নানা বরদােনর মাধয্েম তঁার ইচ্ছানুয়াযী এিবষেয় সাক্ষয্
েরেখেছন৷

খ্রীষ্ট তােদর রক্ষােথর্ মানুেষর মেতা হেয়িছেলন
5 বাস্তিবক েয জগেতর িবষেয় আমরা বলিছ, ঈশ্বর েসই ভাবী জগতেক তঁার স্বগর্দূতেদর কতৃর্ ত্ত্বাধীন

রােখন িন৷ 6 এটা শােস্ত্রর েকান এক জায়গায় েলখা আেছ:

“েহ ঈশ্বর, মানুষ এমন িক েয
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তার িবষেয় তুিম িচন্তা কর?
অথবা মানবসন্তানই বা েক

েয তুিম তার কথা ভাব?
7 তুিম তােক অল্প সমেয়র জনয্ই স্বগর্দূতেদর েথেক নীচুেত েরেখিছেল;

িকন্তু তুিম তােকই পরােল সম্মান ও মিহমার মুকুট৷
8আর সব িকছুই তুিম রাখেল তার পদতেল৷” গীতসংিহতা 8:4-6

সবিকছু তার অধীন করােত েকান িকছুই তার কতৃর্ েত্বর বাইের রইল না, যিদও এখন আমরা অবশয্ সব িকছু
তার অধীেন েদখিছ না৷ 9 িকন্তু আমরা যীশুেক েদেখিছ, যঁােক অল্পক্ষেণর জনয্ স্বগর্দূতেদর েথেক নীেচ
স্থান েদওয়া হেয়িছল৷ েসই যীশুেকই এখন সম্মান আর মিহমার মুকুট পরােনা হেয়েছ৷ কারণ িতিন মৃতুয্
যন্ত্রণা েভাগ কেরেছন এবং ঈশ্বেরর অনুগ্রেহ সকল মানুেষর জনয্ মৃতুয্েক আিলঙ্গন কেরেছন৷

10 েকবল ঈশ্বরই েসই জন যঁার দ্বারা সবিকছু সৃষ্টি হেয়েছ এবং সবিকছুই তঁার মিহমার জনয্, তাই অেনক
সন্তানেক তঁার মিহমার ভাগীদার করেত ঈশ্বর প্রেয়াজনীয় কাজিটই করেলন৷ িতিন তােদর পিরত্রােণর
প্রবতর্ ক যীশুেক িনযর্াতন েভােগর মাধয্েম িসদ্ধ ত্রাণকতর্ া কেরেছন৷

11 িযিন পিবত্র কেরন আর যারা পিবত্র হয়, তারা সকেল এক পিরবারভুক্ত৷ েসই কারেণই িতিন তােদর
ভাই বেল ডাকেত লিজ্জত নন৷ 12 যীশু বেলন,

“েহ ঈশ্বর, আিম আমার ভাই-েবােনেদর কােছ েতামার নাম প্রচার করব,
মণ্ডলীর মেধয্ েতামার প্রশংসা গান করব৷” গীতসংিহতা 22:22

13 িতিন আবার বেলেছন,

“আিম ঈশ্বেরর ওপর িনভর্ র করব৷” িযশাইয় 8:17

িতিন আবার এও বেলেছন,

“েদখ, এই আিম ও আমার সেঙ্গ েসই সন্তানেদর, ঈশ্বর আমােক যােদর িদেয়েছন৷” িযশাইয় 8:18

14 ভাল, েসই সন্তানরা যখন রক্তমাংেসর মানুষ, তখন যীশু িনেজও তােদর স্বরূেপর অংশীদার হেলন৷
যীশু এইরকম করেলন েযন মৃতুয্র মাধয্েম মৃতুয্র অিধপিত িদয়াবলেক ধ্বংস করেত পােরন; 15 আর
যারা মৃতুয্র ভেয় যাবজ্জীবন দাসেত্ব কাটােচ্ছ তােদর যুক্ত কেরন৷ 16কারণ এটা পিরষ্কার েবাঝা যােচ্ছ েয
িতিন স্বগর্দূতেদর সাহাযয্ কেরন না, েকবল অব্রাহােমর বংশধরেদরই সাহাযয্ কেরন৷ 17 েসই জনয্ সবিদক
েথেক যীশুেক িনেজর ভাইেয়র মেতা হেত হেয়েছ যােত িতিন মানুেষর পােপর ক্ষমার জনয্ একজন দয়ালু
ও িবশ্বস্ত মহাযাজকরূেপ ঈশ্বেরর সাক্ষােত দঁাড়ােত পােরন৷ 18 যীশু িনেজ পরীক্ষা ও দুঃখেভােগর মধয্
িদেয় েগেছন বেল যঁারা পরীক্ষার মধয্ িদেয় যােচ্ছ তােদর যীশু সাহাযয্ করেত পােরন৷

3
যীশু েমািশর েথেক মহান
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1 তাই েতামরা সকেল যীশুর িবষেয় িচন্তা কর৷ ঈশ্বর যীশুেক আমােদর কােছ পািঠেয়েছন৷ িতিন
আমােদর ধমর্ িবশ্বােসর মহাযাজক৷ আমার পিবত্র ভাই ও েবােনরা, আিম েতামােদর বলিছ েতামরা এক
স্বগীর্য় আহ্বান েপেয়ছ৷ 2 ঈশ্বর যীশুেক আমােদর কােছ পাঠােলন আর তঁােক িতিন আমােদর মহাযাজক
করেলন৷ েমািশর মতন যীশুও ঈশ্বেরর প্রিত িবশ্বস্ত িছেলন৷ যীশুর কােছ ঈশ্বর যা িকছু েচেয়িছেলন,
ঈশ্বেরর েসই গৃহরূপ মণ্ডলীেত িতিন েস সবই করেলন৷ 3 েকউ যখন েকান গৃহ িনমর্াণ কের তখন গৃহ েথেক
গৃহিনমর্াতার মযর্াদা অিধক হয়, যীশুর েবলায়ও িঠক তাই হেয়েছ, সুতরাং েমািশর েথেক অিধক সম্মান
যীশুরই প্রাপয্৷ 4 প্রেতয্ক গৃহ েকউ না েকউ িনমর্াণ কের, িকন্তু ঈশ্বর সবিকছু িনমর্াণ কেরেছন৷ 5 েমািশ
ঈশ্বেরর গৃেহ েসবকরূেপ িবশ্বস্তভােব কাজ কেরিছেলন আর ঈশ্বর ভিবষয্েত যা বলেবন তা েলাকেদর
কােছ েমািশই বলেলন৷ 6 িকন্তু খ্রীষ্ট পুত্র িহসােব ঈশ্বেরর গৃেহর কতর্ া; আমরা িবশ্বাসীরাই তঁার গৃহ, আর
তাই থাকব যিদ আমরা আমােদর েসই মহান প্রতয্াশা সম্পেকর্ সাহস ও গবর্ িনেয় চিল৷

আমরা অবশয্ই িনয়ত ঈশ্বরেক অনুসরণ করব
7 তাই পিবত্র আত্মা েযমন বলেছন:

“আজ, েতামরা যিদ ঈশ্বেরর রব েশান,
8অতীত িদেনর মেতা হৃদয় কিঠন কেরা না, েয িদন েতামরা ঈশ্বেরর িবরুেদ্ধ িবেদ্রাহ কেরিছেল;
েসিদন েতামরা প্রান্তের ঈশ্বেরর পরীক্ষা কেরিছেল৷

9 েসই প্রান্তের েতামােদর িপতৃপুরুষরা চিল্লশ বছর ধের আমার সমস্ত কীির্ত েদখেত েপেয়িছল,
তবু তারা আমার ৈধযর্য্ পরীক্ষা করল৷

10 তাই আিম এই জািতর ওপর কু্রদ্ধ হলাম ও বললাম,
�এরা সব সময় ভুল িচন্তা কের,
এই েলােকরা কখনও আমার পথ বুঝল না৷�

11 তখন আিম কু্রদ্ধ হেয় এই শপথ করলাম:
�তারা কখনই আমার িবশ্রাম স্থােন প্রেবশ করেত পারেব না৷� ” গীতসংিহতা 95:7-11

12আমার ভাই ও েবােনরা, েদেখা, েতামরা সতকর্ েথেকা, েতামােদর মেধয্ কােরা েযন দুষ্ট ও অিবশ্বাসী
হৃদয় না থােক যা জীবন্ত ঈশ্বর েথেক েতামােদর দূের সিরেয় িনেয় যায়৷ 13 েতামরা িদেনর পর িদন এেক
অপরেক উৎসািহত কর যতক্ষণ সময় “আজ” আেছ৷ পােপর ছলনা েযন েতামােদর হৃদয়েক িনমর্ম না
কের৷ 14শুরুেত আমােদর েয িবশ্বাস িছল যিদ েশষ পযর্ন্ত আমরা েসই িবশ্বােস িস্থর থািক তাহেল আমরা
সকেলই খ্রীেষ্টর সহভাগী৷ 15 শাস্ত্র েতা এই কথা বেল:

“আজ যিদ েতামরা ঈশ্বেরর রব েশান,
তাহেল েতামােদর অন্তর কেঠার কেরা না, েযমন েসই িবেদ্রােহর িদেন কেরিছেল৷” গীতসংিহতা
95:7-8

16 যারা ঈশ্বেরর রব েশানার পরও তঁার িবরুেদ্ধ িবেদ্রাহ কেরিছল, প্রশ্ন হল তারা কারা? েমািশ যােদর
িমশর েথেক বার কের িনেয় এেসিছেলন তারাই িক নয়? 17আর কােদর ওপরই বা ঈশ্বর চিল্লশ বছর ধের
কু্রদ্ধ িছেলন? েসই েলাকেদর ওপের নয় িক যঁারা পাপ কেরিছল ও তার ফেল প্রান্তের মারা পেড়িছল?
18 িতিন কােদর িবরুেদ্ধই বা শপথ কের বেলিছেলন, “এরা আমার িবশ্রােমর স্থােন প্রেবশ করেত পারেব
না?” যারা অবাধয্ হেয়িছল তােদর িবরুেদ্ধ িক নয়? 19 তাহেল এখন আমরা েদখলাম েয, অিবশ্বােসর
দরুনই তারা ঈশ্বেরর িবশ্রােমর স্থােন প্রেবশ করেত পারল না৷
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4
1ঈশ্বর েসই েলাকেদর েয প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলন তা এখনওআমােদর জনয্ রেয়েছ৷ এই েসই প্রিতশ্রুিত

েয, আমরা ঈশ্বেরর িবশ্রােম প্রেবশ করেত পারব৷ তাই আমােদর খুব সতকর্ থাকা দরকার, েযন েতামােদর
মেধয্ েকউ বয্থর্ না হও৷ 2পিরত্রাণ লােভর জনয্ সুসমাচার েযমন ওেদর কােছ প্রচার করা হেয়িছল েতমিন
আমােদর কােছও প্রচার করা হেয়েছ, তবু েসই সুসমাচার িশক্ষা শুেনও তােদর েকান শুভ ফল েদখা েগল
না, কারণ তারা তা শুেন িবশ্বােসর সেঙ্গ গ্রহণ কের িন৷ 3আমরা যারা িবশ্বাস কেরিছ, তারাই েসই িবশ্রােমর
স্থােন প্রেবশ করেত সক্ষম৷ ঈশ্বর েযমন বেলিছেলন,

“আিম কু্রদ্ধ হেয় শপথ কেরিছ:
�এরা কখনও আমার িবশ্রামস্থেল প্রেবশ করেত পারেব না৷� ” গীতসংিহতা 95:11

একথা ঈশ্বর বেলেছন যিদও ঈশ্বেরর সমস্ত কাজ জগৎ সৃষ্টির সেঙ্গ সেঙ্গই সমাপ্ত হেয়িছল৷ 4শােস্ত্রর েকান
েকান জায়গায় ঈশ্বর সপ্তােহর সপ্তম িদেনর িবষেয় বেলিছেলন: “সৃষ্টির সমস্ত কাজ েশষ কের সপ্তম িদেন
িতিন িবশ্রাম করেলন৷”✡ 5আবার শােস্ত্রর অনয্ একস্থােন ঈশ্বর বলেছন: “আমার িবশ্রােম ঐ মানুষেদর
কখনই প্রেবশ করেত েদওয়া হেব না৷”

6 তবুও একথা এখনও সতয্ েয েকউ েসই িবশ্রােম প্রেবশ করেব, িকন্তু েসই েলােকরা যঁারা প্রথেম
সুসমাচােরর কথা শুেনিছল, অবাধয্ হওয়ার কারেণ েসখােন প্রেবশ কের িন৷ 7 তখন ঈশ্বর আবার একিট
িদন িস্থর করেলন, আর েসই িদেনর িবষেয় িতিন বলেলন, “আজ”৷ ঈশ্বর এর বহুিদন পর রাজা দায়ুেদর
মাধয্েম এই িদনিটর িবষেয় বেলিছেলন৷ েযমন এ িবষেয় আেগই শােস্ত্রর কথা উেল্লখ করা হেয়েছ:

“আজ যিদ েতামরা ঈশ্বেরর রব েশান,
তেব অতীত িদেনর মেতা েতামােদর হৃদয় কেঠার কেরা না৷” গীতসংিহতা 95:7-8

8 িযেহাশূয় তােদর ঈশ্বেরর প্রিতশ্রুত িবশ্রােমর মেধয্ িনেয় েযেত পােরন িন৷ এিবষেয় আমরা জািন কারণ
ঈশ্বর এরপর আবার িবশ্রােমর জনয্ আর এক িদেনর “আজ” কথািট উেল্লখ কেরেছন৷ 9এেত েবাঝা যায়
েয ঈশ্বেরর েলাকেদর জনয্ েসই সপ্তম িদেন েয িবশ্রাম তা আসেছ, 10কারণ ঈশ্বর তঁার কাজ েশষ করার
পর িবশ্রাম কেরিছেলন৷ েতমিন েয েকউ ঈশ্বেরর িবশ্রােম প্রেবশ কের েসও ঈশ্বেরর মত তার কাজ েশষ
পযর্ন্ত সম্পন্ন কের৷ 11 তাই এস, আমরাও ঈশ্বেরর েসই িবশ্রােম প্রেবশ করেত প্রাণপণ েচষ্টা কির, যােত
আমরা েকউ অবাধয্তার পুরােনা দৃষ্টান্ত অনুসরণ কের পিতত না হই৷

12 ঈশ্বেরর বাকয্ জীবন্ত ও সিক্রয়৷ তঁার বাকয্ দুপােশ ধারযুক্ত তেলায়ােরর ধােরর েথেকও তীক্ষ্ণ৷ এটা
প্রাণ ওআত্মার গভীর সংেযাগস্থল এবং সিন্ধ ওঅিস্থর েকন্দ্র েভদ কের মেনর িচন্তা ও ভাবনার িবচার কের৷
13 ঈশ্বেরর সামেন েকান সৃষ্ট বস্তুই তঁার অেগাচের থাকেত পাের না, িতিন সব িকছু পিরষ্কারভােব েদখেত
পান৷ তঁার সাক্ষােত সমস্ত িকছুই েখালা ও প্রকািশত রেয়েছ, আর তঁারই কােছ একিদন সব কাজকেমর্র
িহেসব িদেত হেব৷

ঈশ্বেরর সামেন আসেত যীশু আমােদর সাহাযয্ কেরন
14আমােদর এক মহাযাজক আেছন িযিন স্বেগর্ ঈশ্বেরর সােথ বাস করেত েগেছন৷ িতিন যীশু, ঈশ্বেরর

পুত্র৷ তাই এেসা আমরা িবশ্বােস অিবচল থািক৷ 15 আমােদর মহাযাজক যীশু আমােদর দুবর্লতার কথা
জােনন৷ যীশু এই পৃিথবীেত সবরকমভােব প্রেলািভত হেয়িছেলন৷ আমরা েযভােব পরীিক্ষত হই যীশু
েসইভােবই পরীিক্ষত হেয়িছেলন, িকন্তু িতিন কখনও পাপ কেরন িন৷ 16 েসইজেনয্ িবশ্বােস ভর কের
করুণা িসংহাসেনর সামেন এেসা, যােত আমােদর প্রেয়াজেন আমরা দয়া ও অনুগ্রহ েপেত পাির৷
✡ 4:4: উদৃ্ধিত আিদ 2:2
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5
1 প্রেতয্ক ইহুদী মহাযাজকেক মানুেষর েভতর েথেক মেনানীত করা হয়৷ ঈশ্বর িবষেয় েলাকেদর যা

করণীয় েসই কােজ সাহাযয্ করার জনয্ যাজকেক িনেয়াগ করা হয়৷ েসই যাজক েলাকেদর পােপর
প্রায়িশ্চেত্তর জনয্ ঈশ্বেরর উেদ্দেশয্ উপহার ও বিল উৎসগর্ কেরন৷ 2অনয্ানয্ েলাকেদর মেতা মহাযাজকও
দুবর্ল৷ িতিন অপর মানুেষর অজ্ঞতা ও িবচুয্িত থাকেলও তােদর সেঙ্গ নরম বয্বহার করেত সমথর্ েযেহতু
িতিনও অনয্ানয্ েলাকেদর মেতা িনেজর দুবর্লতার দ্বারা েবষ্টিত৷ 3 মহাযাজক মানুেষর পােপর জনয্ েয বিল
উৎসগর্ কেরন তার সােথ িনেজ দুবর্ল বেল িনেজর পােপর জনয্ও তােক বিল উৎসগর্ করেত হয়৷

4 মহাযাজক হওয়া সম্মােনর িবষয়, আর েকউই িনেজর ইচ্ছানুসাের এই মহাযাজেকর সম্মানজনক পদ
িনেত পাের না৷ হােরাণেক েযমন এই কােজর জনয্ ঈশ্বর েডেকিছেলন, েতমিন প্রেতয্ক মহাযাজকেক
ঈশ্বরই ডােকন৷ 5 কথাটা খ্রীেষ্টর েবলায়ও প্রেযাজয্৷ খ্রীষ্ট মহাযাজক হেয় েগৗরব েদবার জনয্ িনেজেক
মেনানীত কেরন িন৷ িকন্তু ঈশ্বরই খ্রীষ্টেক মেনানীত কেরেছন৷ ঈশ্বর খ্রীষ্টেক বেলিছেলন,

“তুিম আমার পুত্র,
আজ আিম েতামার িপতা হলাম৷” গীতসংিহতা 2:7

6আর অনয্ গীেত ঈশ্বর বলেলন,

“তুিম মল্কীেষদেকর* মেতা
িচরকােলর জনয্ মহাযাজক হেল৷” গীতসংিহতা 110:4

7 খ্রীষ্ট যখন এ জগেত িছেলন তখন সাহােযয্র জনয্ িতিন ঈশ্বেরর কােছ প্রাথর্না কেরিছেলন৷ ঈশ্বরই
তঁােক মৃতুয্র হাত েথেক রক্ষা করেত সমথর্ আর যীশু ঈশ্বেরর িনকট প্রবল আতর্ নাদ ও অশ্রুজেলর
সেঙ্গ প্রাথর্না কেরিছেলন৷ ঈশ্বেরর ইচ্ছার প্রিত তঁার নম্রতা ও বাধয্তার জনয্ ঈশ্বর যীশুর প্রাথর্নার উত্তর
িদেয়িছেলন৷ 8 যীশু ঈশ্বেরর পুত্র হওয়া সেত্ত্বও দুঃখেভাগ কেরিছেলন ও দুঃখেভােগর মধয্ িদেয় বাধয্তা
িশেখিছেলন৷ 9এইভােব যীশু মহাযাজকরূেপ পূণর্তা লাভ করেলন; আরতাই তঁার বাধয্ সকেলর জনয্ িতিন
হেলন িচরকােলর পিরত্রােণর পথ৷ 10 ঈশ্বর এইজেনয্ তঁােক মল্কীেষদেকর মত মহাযাজক বেল েঘাষণা
করেলন৷

যীশুেত িস্থর থাকেত অনুেরাধ
11 এই িবষেয় আমােদর অেনক িকছু বলার আেছ; িকন্তু েতামােদর কােছ তার অথর্ বয্াখয্া করা কিঠন,

কারণ েতামরা তা বুঝেত েচষ্টা কেরা না৷ 12 এতিদেন েতামােদর িশক্ষক হওয়া উিচত িছল; িকন্তু এটা
েবাধ হয় প্রেয়াজনীয় েয েতামােদর ঈশ্বেরর বাণীর প্রাথিমক িবষয়গুিল েকউ েশখায়৷ েকান শক্ত খাবার
নয়, েতামােদর প্রেয়াজন দুেধর৷ 13 যার দুেধর প্রেয়াজন েস েতা িশশু৷ েসই বয্িক্তর ধাির্মকতার িবষেয়
েয িশক্ষা আেছ েস সম্পেকর্ েকান অিভজ্ঞতা েনই৷ 14 িকন্তু শক্ত খাবার তােদরই জনয্ যঁারা িশশুর মেতা
আচরণ কের না এবং আত্মায় পিরপক্ক৷ িনেজেদর িশক্ষা িদেয় ও তা অভয্াস কের তারা ভাল মেন্দর িবচার
করেত িশেখেছ৷

6
1 এই জনয্ খ্রীেষ্টর িবষেয় প্রাথিমক িশক্ষা আমােদর েশষ কের েফলা উিচত৷ যা িনেয় আমরা শুরু

কেরিছলাম পুনরায় েসই পুরােনা িশক্ষামালার িদেক আর আমােদর িফের যাওয়া িঠক নয়৷ মন্দ িবষয়
েথেক সের আসা, ঈশ্বের িবশ্বাস করা এইসব কের আমরা খ্রীেষ্টেত জীবন শুরু কেরিছলাম৷ 2 েসই সময়
িবিভন্ন রকম বািপ্তস্ম ও হস্তাপর্েণর িবষেয় আমােদর িশক্ষা েদওয়া হেয়িছল৷ মৃতেদর পুনরুত্থােনর িবষেয়

* 5:6: মল্কীেষদক অব্রাহােমর সমেয় এই নােম একজন যাজক এবং রাজা বাস করেতন৷ দ্রষ্টবয্ আিদ 14:17-24
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িশক্ষা ও অনন্ত িবচার সম্বেন্ধও িশক্ষা েদওয়া হেয়িছল; িকন্তু এখনআমােদরআেরা এিগেয় যাওয়া প্রেয়াজন
ও উন্নত িশক্ষা গ্রহণ করা দরকার৷ 3 ঈশ্বর যিদ চান তেব আমরা এই কাজ করব৷

4-6 যারা একবার অন্তের সেতয্র আেলা েপেয়েছ, স্বগীর্য় দােনর আস্বাদ েপেয়েছ ও পিবত্র আত্মার
অংশীদার হেয়েছ আর ঈশ্বেরর বােকয্র মেধয্ েয মঙ্গল িনিহত আেছ তার অিভজ্ঞতা লাভ কেরেছ ও
ঈশ্বেরর নতুন জগেতর পরাক্রেমর কথা জানেত েপেরেছ অথচ তারপর খ্রীষ্ট েথেক দূের সের েগেছ, এমন
েলােকেদর মন পিরবতর্ ন কের খ্রীেষ্টর পেথ তােদর িফিরেয় আনা আর সম্ভব নয়৷ কারণ তারা ঈশ্বেরর
পুত্রেক অগ্রাহয্ কের তঁােক আবার কু্রেশ িদেচ্ছ ও সকেলর সামেন তঁােক উপহােসর পাত্র করেছ৷

7 েয জিম বারবার বৃষ্টি শুেষ েনয় ও যারা তা চাষ কের তােদর জনয্ ভাল ফসল উত্পন্ন কের, েস জিম
েয ঈশ্বেরর আশীবর্ােদ ধনয্ তা েবাঝা যায়৷ 8 িকন্তু যিদ েসই জিম েশয়ালকঁাটা ও কঁাটােঝােপ ভের যায়
তেব তা অকর্ ম্মনয্ জিম, তার ঈশ্বেরর অিভশােপ অিভশপ্ত হবার ভয় আেছ এবং তা আগুেন পুেড় ছারখার
হেয় যােব৷

9 আমার িপ্রয় বনু্ধরা, যিদও আমরা এরূপ বলিছ, তবু েতামােদর সম্বেন্ধ আমরা এখন দৃঢ় িনশ্চয় েয,
েতামােদর অবস্থা এর েথেক ভােলা হেব আর েতামরা যা িকছু করেব তা েতামােদর পিরত্রাণ লােভরই
পদেক্ষপ িবেশষ৷ 10ঈশ্বর নয্ায় িবচারক, েতামােদর সব সৎ কেমর্র কথা ঈশ্বর মেন রােখন৷ তঁার েলাকেদর
েতামরা েয সাহাযয্ কেরছ ও এখনওকের থাক, এর দ্বারা েতামরা ঈশ্বেরর প্রিত েতামােদর ভালবাসাই প্রকাশ
কেরছ, এও িক িতিন ভুলেত পােরন? 11 িকন্তু আমরা চাই েযন েতামােদর প্রেতয্েক তােদর সমস্ত জীবেন
একই রকম তত্ পরতা েদখােত পােরা, যােত েতামরা সমূ্পণর্ভােব িনিশ্চত হেত পার েয েতামােদর প্রতয্াশা
পূণর্ হেব৷ 12আমরা চাই না েয েতামরা অলস হও; িকন্তু আমরা চাই যারা িবশ্বাস ও ৈধেযর্য্য্র দ্বারা ঈশ্বেরর
প্রিতশ্রুিত লাভ কের, েতামরাও তােদর মেতা হও৷

13 ঈশ্বর অব্রাহােমর কােছ একিট প্রিতশ্রুিত কেরিছেলন আর ঈশ্বর েথেক মহান েকউ েনই৷ তাই তঁার
েথেক মহান েকান বয্িক্তর নােম শপথ করেত না পারােত িতিন িনেজর নােম শপথ করেলন৷ 14 িতিন
বলেলন, “আিম অবশয্ই েতামােক আশীবর্াদ করব ও েতামার বংশ অগিনত করব৷”✡ 15 এই প্রিতশ্রুিতর
িবষেয় অব্রাহাম ৈধযর্য্ ধের অেপক্ষা করেলন, পের ঈশ্বর যা প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলন তা িতিন লাভ করেলন৷

16 সাধারণ মানুষ যখন তার েথেক মহান েকান বয্িক্তর নাম িনেয় শপথ কের, েস তার প্রিতশ্রুিত পালন
করেব িকনা েস িবষেয় এই শপেথর দ্বারা সব সংশেয়র অবসান হয়, সব তেকর্ র িনষ্পিত্ত হেয় যায়৷ 17ঈশ্বর
েয প্রিতজ্ঞা কেরিছেলন েসই প্রিতজ্ঞার উত্তরািধকারীেদর িতিন শপেথর মাধয্েম আরও িনশ্চয়তার সেঙ্গ
বলেত চাইেলন েয তঁার েসই প্রিতজ্ঞা অপিরবত্তর্ নীয়৷ 18 ঈশ্বেরর প্রিতশ্রুিত ও শপথ কখনও বদলায় না৷
ঈশ্বর িমথয্া কথা বেলন না ও শপথ করার সমেয় ছল কেরন না৷
অতএবআমরা যারা িনরাপত্তার জেনয্ ঈশ্বেরর কােছ ছুেট যাই, তােদর পেক্ষ এই িবষয়গুিল বড় সান্ত্বনার৷

ঐ িবষয় দুিট ঈশ্বেরর প্রদত্ত আশােত জীবন অিতবািহত করার জনয্ আমােদর সান্ত্বনা ও শিক্ত েযাগােব৷
19আমােদর জীবন সম্পেকর্ আমােদর েয প্রতয্াশা আেছ তা েনাঙেরর মত দৃঢ় ও অটল৷ তা পদর্ ার আড়ােল
স্বগীর্য় মিন্দেরর পিবত্র স্থােনআমােদর প্রেবশ করায়৷ 20যীশু, িযিন মল্কীেষদেকর রীিত অনুযায়ী িচরকােলর
জনয্ মহাযাজক হেলন, িতিন আমােদর হেয় েসখােন প্রেবশ কেরেছন এবং আমােদর জনয্ পথ খুেল
িদেয়েছন৷

7
যাজক মল্কীেষদক

1 এই মল্কীেষদক শােলেমর রাজা ও পরাৎ পর ঈশ্বেরর যাজক িছেলন৷ অব্রাহাম যখন রাজােদর পরাস্ত
কের ঘের িফরিছেলন তখন এই মল্কীেষদক অব্রাহােমর সেঙ্গ সাক্ষাৎ কের তঁােক আশীবর্াদ কেরিছেলন৷
2অব্রাহাম যুদ্ধ জয় কের যা িকছু েপেয়িছেলন তার দশ ভােগর একভাগ তঁােক িদেয়িছেলন৷
মল্কীেষদেকর নােমর অথর্ হল, “নয্ােয়র রাজা,” এরপর িতিন আবার “শােলেমর রাজা” অথর্াৎ

“শািন্তরাজ৷” 3 মল্কীেষদেকর মা, বাবা, বা তঁার পূবর্পুরুেষর েকান বংশতািলক পাওয়া যায় না, তার শুরু
বা েশেষর েকান নিথ েনই৷ ঈশ্বেরর পুেত্রর মেতা িতিন হেলন অনন্তকালীন যাজক৷

4 তাহেল েতামরা েদখেল, মল্কীেষদক কেতা মহান িছেলন৷ এমন িক আমােদর কুলিপতা অব্রাহাম যুদ্ধ
জয় কের লুঠ করা দ্রেবয্র দশ ভােগর এক ভাগ তঁােক িদেয়িছেলন৷ 5 েলিবর সন্তানেদর মেধয্ যঁারা যাজক
✡ 6:14: উদৃ্ধিত আিদ 22:17
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হন তঁারা তঁােদর ভাই ইস্রােয়েলর সন্তানেদর কাছ েথেক িবিধ-বয্বস্থা অনুসাের এক দশমাংশ গ্রহণ করার
অিধকার লাভ কেরন, যিদও তঁারা উভেয়ই অব্রাহােমর বংশধর৷ 6 মল্কীেষদক েলিবর বংেশর িছেলন না,
িকন্তু িতিন অব্রাহােমর কাছ েথেক দশমাংশ িনেয়িছেলন; আর ঈশ্বর যােক আশীবর্াদ করেত প্রিতশ্রুিতবদ্ধ
িছেলন েসই অব্রাহামেকআশীবর্াদ কেরিছেলন৷ 7এ িবষেয় েকান সেন্দহ েনই েয কু্ষদ্রতর বয্িক্তই সব সময়
মহত্তর বয্িক্তর কাছ েথেক আশীবর্াদ লাভ কের৷

8 ইহুদী যাজকরা মরণশীল হেয়ও এক দশমাংশ েপেয়িছেলন৷ িকন্তু মল্কীেষদক, িযিন অব্রাহােমর কাছ
েথেক এক দশমাংশ েপেয়িছেলন িতিন জীিবত, শাস্ত্র এই কথা বেল৷ 9আবার এও বলা েযেত পাের েয
েলিব িনেজও অব্রাহােমর মধয্ িদেয় মল্কীেষদকেক দশমাংশ িদেয়েছন৷ 10 মল্কীেষদক যখন অব্রাহােমর
সেঙ্গ সাক্ষাৎ কেরন তখন েলিব তঁার িপতৃকুলপিতর (অব্রাহােমর) েদেহ অবস্থান করিছেলন৷

11 যঁারা যাজেকর কাজকরেতন েসই েলিবর বংশধরেদর কােজর উপর িভিত্ত কের ঈশ্বর ইস্রােয়লীয়েদর
তঁার িবিধ-বয্বস্থা িদেয়িছেলন৷ েসই যাজেকর মাধয্েম যখন েলােকরা আিত্মকভােব িসিদ্ধ লাভ করেত
পাের িন তখন অনয্ এক যাজেকর আসার প্রেয়াজন হল, অনয্ একজন যাজক িযিন হােরােণর মেতা
নন িকন্তু মল্কীেষদেকর মেতা৷ 12 যখন যাজকত্ব বদলােনা হয় তখন িবিধ-বয্বস্থারও পিরবতর্ ন আবশয্ক
হেয় পেড়৷ 13আমরা এসব কথা খ্রীেষ্টর িবষেয় বলিছ৷ িতিন েতা অনয্ বংশভুক্ত৷ েসই বংেশর েকউ েতা
যাজকরূেপ যজ্ঞেবদীর পিরচযর্া কখনও কেরন িন৷ 14 কারণ এটা সুস্পষ্ট েয আমােদর প্রভু িযহূদা বংশ
েথেকই এেসেছন; আর এই বংেশর বয্াপাের েমািশ যাজক হওয়ার িবষেয় িকছুই বেলন িন৷

যীশু মল্কীেষদেকর মেতাই যাজক
15 এই িবষয়গুিল আরও সুস্পষ্ট হেয় যায় যখন আমরা মল্কীেষদেকর মেতা আর একজন যাজকেক

মূত্তর্ মান হেত েদিখ৷ 16 িতিন মানুেষর রীিত-নীিত এবং িবিধ-বয্বস্থা অনুযায়ী যাজক হন িন, িকন্তু িতিন
অিবনশ্বর জীবনী শিক্তর অিধকারী হেয়ই তা হেয়িছেলন৷ 17কারণ তঁার িবষেয় শােস্ত্র একথা বলা হেয়েছ:
“মল্কীেষদেকর মেতা তুিম অনন্তকালীন যাজক৷”✡

18 পুরােনা িবধান বািতল করা হল, কারণ তা দুবর্ল ও অেকেজা হেয় পেড়িছল৷ 19 কারণ েমািশর
িবিধ-বয্বস্থা িকছুই িসদ্ধ করেত পাের িন৷ এখন আমােদর কােছ মহত্তর আশা রেয়েছ, যার মাধয্েম আমরা
ঈশ্বেরর কােছ উপিস্থত হেত পাির৷

20আেরা উেল্লখেযাগয্ িবষয় এই েয ঈশ্বর যখন যীশুেক মহাযাজককেরন তখন ঈশ্বর শপথকেরিছেলন,
অনয্রা যাজক হবার সময় ঈশ্বর েকান শপথ কেরন িন, 21 িকন্তু িতিন যীশুেক যাজক করার সময় শপথ
করেলন৷ ঈশ্বর বলেলন:

“প্রভু এক শপথ করেলন,
আর িতিন এ িবষেয় তঁার মন বদলােবন না,

�তুিম অনন্তকালীন যাজক৷� ” গীতসংিহতা 110:4

22 এই শপেথর কারেণ যীশু ঈশ্বেরর সেঙ্গ মানুেষর উত্কৃষ্টতর এক চুিক্তর জািমনদার হেয়েছন৷
23অেনেক যাজক হেয়িছেলন, কারণ মৃতুয্ েকানও একজন যাজকেক অনন্তকােলর জনয্ থাকেত েদয়

িন৷ 24 িকন্তু ইিন (যীশু) িচরজীিব বেল তঁার এই যাজকত্ব িচরস্থায়ী৷ 25 তাই যঁারা খ্রীেষ্টর মাধয্েম ঈশ্বেরর
কােছ আেস তােদর িতিন িচরকাল উদ্ধার করেত পােরন, কারণ তােদর জনয্ তঁার কােছ আেবদন করেত
িতিন িচরকাল জীিবত আেছন৷

26প্রকৃতপেক্ষ যীশুর মেতা এইরকম পিবত্র, িনেদর্ াষ ও িনষ্কলঙ্ক একজন মহাযাজকআমােদর প্রেয়াজন
িছল৷ িতিন পাপীেদর েথেক স্বতন্ত্র, আর আকাশ মণ্ডেলর উেদ্ধর্ ও তঁােক উন্নীত করা হেয়েছ৷ 27 িতিন
অনয্ানয্ যাজকেদর মেতা নন৷ অনয্ানয্ যাজকেদর মেতা প্রিতিদন আেগ িনেজর পােপর জনয্ ও পের
েলাকেদর পােপর জনয্ বিল উৎসগর্ করার তঁার েকান প্রেয়াজন েনই, কারণ িতিন যখন িনেজেক বিলরূেপ
একবার উৎসগর্ কেরন তখনই িতিন েসই কাজ িচরকােলর জনয্ সম্পন্ন কেরন৷ 28 িবিধ-বয্বস্থানুসাের
✡ 7:17: উদৃ্ধিত গীত 110:4
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েয সব মহাযাজক িনেয়াগ করা হয় তারা দুবর্ল মানুষ; িকন্তু পের ঈশ্বেরর শপথ বােকয্র দ্বারা, যঁােক
মহাযাজকরূেপ িনেয়াগ করা হয়, িতিন ঈশ্বেরর পুত্র, িযিন িচর িসদ্ধ৷

8
যীশুই আমােদর মহাযাজক

1 এখন আমরা েয িবষয় বলিছ, তার প্রধান বক্তবয্ হেচ্ছ: আমােদর এক মহাযাজক আেছন, িযিন স্বেগর্
ঈশ্বেরর মিহমাময় িসংহাসেনর ডানপােশ বেস আেছন৷ 2 িতিন েসই মহাপিবত্রস্থােন েসবা করেছন, যা
প্রকৃত উপাসনার স্থান এবং েয উপাসনাস্থল মানুেষর হােত গড়া নয় বরং ঈশ্বর স্বয়ং তা িনমর্াণ কেরেছন৷

3 প্রেতয্ক মহাযাজকেক বিল ও উপহার উৎসগর্ করার জনয্ই িনেয়াগ করা হয়৷ তাই আমােদর এই
মহাযাজকেকও ঈশ্বরেক িকছু উৎসগর্ করেত হয়৷ 4আমােদর মহাযাজক যিদ পৃিথবীেত থাকেতন তেব িতিন
কখনও যাজক হেতন না, কারণ পুরােনা িবিধ-বয্বস্থা অনুযায়ী এখােন যাজকরা ঈশ্বরেক উপহার িনেবদন
করার জনয্ রেয়েছন৷ 5 যাজকরা েয কাজ কেরন তা েকবল স্বগীর্য় িজিনসগুিলর নকল ছায়ামাত্র৷ েমািশ
যখন পিবত্র তঁাবু স্থাপন করেত যািচ্ছেলন, তখন ঈশ্বর তঁােক সতকর্ কের বেলিছেলন, “েদেখা, পাহােড়র
ওপের েতামােক েযমন িশিবর েদখােনা হেয়িছল তুিম িঠক েসইরকমই কেরা৷” 6 িকন্তু এখন যীশুেক েয
কােজর জনয্ িনেয়াগ করা হেয়েছ তা ঐ যাজকেদর েথেক অেনক গুেণ মহত্৷ েসই একইভােব যীশু েয
নতুন চুিক্ত ঈশ্বেরর কাছ েথেক এেনেছন তা পুরাতন চুিক্তিটর েথেক অেনক েশ্রষ্ঠ৷ এই নতুন চুিক্ত েশ্রষ্ঠ
িবষেয়র প্রিতশ্রুিতর ওপর স্থািপত হেয়েছ৷

7 কারণ ঐ প্রথম চুিক্ত যিদ িনখঁুত হেতা, তাহেল তার জায়গায় িদ্বতীয় চুিক্ত স্থাপেনর প্রেয়াজন হেতা
না৷ 8 িকন্তু ঈশ্বর েলাকেদর মেধয্ ত্রুিট লক্ষয্ কের বেলিছেলন:

“েদেখা, এমন সময় আসেছ
যখন আিম ইস্রােয়েলর েলােকেদর ও িযহূদার েলােকেদর সেঙ্গ এক নতুন চুিক্ত করব৷

9 েসই চুিক্ত অনুসাের নয় যা আিম তােদর িপতৃপুরুষেদর সেঙ্গ এর আেগ কেরিছলাম,
েযিদন আিম তােদর হাত ধের িমশর েদশ েথেক বাইের িনেয় এেসিছলাম৷

আমার সেঙ্গ তােদর েয চুিক্ত হেয়িছল তােত তােদর িবশ্বাস িছল না;
আর তাই আিম তােদর কাছ েথেক মুখ ঘুিরেয় িনেয়িছলাম, একথা প্রভু বেলন৷

10আিম ইস্রােয়ল বংেশর সেঙ্গ এক নতুন চুিক্ত িস্থর করব;
ভিবষয্েত আিম এই চুিক্ত স্থাপন করব, একথা প্রভু বেলন৷

আিম তােদর মেনর মেধয্ আমার িবিধ-বয্বস্থা েগঁেথ েদেবা
আর তােদর হৃদেয় আমার বয্বস্থা িলেখ েদেবা৷

আিম তােদর ঈশ্বর হেবা
এবং তারা আমার প্রজা হেব৷

11কাউেক আর তােদর সহ নাগিরকেদর ও ভাইেদর এই বেল িশক্ষা েদবার দরকার হেব না,
প্রভুেক জােনা, কারণ েছাট েথেক বড় পযর্ন্ত সবাই আমােক জানেব৷
12কারণ আমার িবরুেদ্ধ তারা যেতা অপরাধ কেরেছ েস সব আিম ক্ষমা করব,

তােদর সকল পাপ আর কখনও স্মরণ করব না৷” িযরিময় 31:31-34

13এই চুিক্তেক যখন ঈশ্বর নতুন বলেছন তখন প্রথেমর চুিক্তিট পুরােনা হেয় যােচ্ছ৷ যা িকছু পুরােনা তা
েতা জীণর্ আর তা শীঘ্রই িবলীন হেয় যােব৷

9
পুরােনা চুিক্ত অনুসাের উপাসনা



ইব্রীয় 9:1 1726 ইব্রীয় 9:19

1ঐ প্রথম চুিক্তেত উপাসনা করার নানা িবিধিনয়ম িছল আর মানুেষর ৈতরী এক উপাসনার স্থান িছল৷
2 উপাসনার স্থানিট িছল এক তঁাবুর েভতের৷ যার প্রথম অংশেক বলা হেতা পিবত্র স্থান, েযখােন িছল
বািতদান, েটিবল ও ঈশ্বরেক উৎসগীর্কৃত িবেশষ রুিট৷ 3 িদ্বতীয় পদর্ ার েপছেন আর একিট অংশ িছল
যােক মহাপিবত্রস্থান বলা হত৷ 4 এই অংেশ িছল ধূপ জ্বালাবার জনয্ েসানার েবদী ও চুিক্তর েসই িসনু্দক,
যার চারপাশ িছল েসানার পােত েমাড়া৷ এর মেধয্ িছল েসানার এক ঘিটেত মান্না ও হােরােণর ছিড়, েয ছিড়
মুকুিলত হেয়িছল, আর পাথেরর েসই দুই ফলক যার ওপর িনয়ম চুিক্তর শতর্ েলখা িছল৷ 5 েসই িসনু্দেকর
ওপর িছল েসানার দুই করূব স্বগর্দূত* যা ঈশ্বেরর মিহমা প্রকাশ করত৷ তঁার দয়ার আসনিটর ওপর ছায়া
েফেল থাকত৷ বতর্ মােন আমরা এর খঁুিটনািট বণর্না িদেত পাির না৷

6 যখন এইসব িজিনস পূেবর্ বির্ণত বয্বস্থা অনুসাের প্রস্তুত হল, তখন যাজকরা প্রিতিদন উপাসনা করার
জনয্ প্রথম কেক্ষ প্রেবশ করেতন৷ 7 িকন্তু মহাযাজক িদ্বতীয় কেক্ষ েকবল একা বছের একবার প্রেবশ
করেতন; িতিন আবার রক্ত না িনেয় প্রেবশ করেতন না৷ েসই রক্ত িতিন িনেজর জনয্ ও েলাকেদর েদাষ-
ত্রুিট ও অিনচ্ছাকৃত পােপর মাজর্ নার জনয্ উৎসগর্ করেতন৷

8 পিবত্র আত্মা এর দ্বারা আমােদর জানােচ্ছন েয, যতিদন পযর্ন্ত প্রথম তঁাবু িছল, ততিদন মহাপিবত্র
স্থােন প্রেবেশর পথ খুেল েদওয়া হয় িন৷ 9 এটা আজেকর জনয্ একটা দৃষ্টান্তস্বরূপ৷ েসই দৃষ্টান্ত মেত
ঈশ্বেরর উেদ্দেশয্ উৎসগীর্কৃত ঐসব বিল ও উপহার উপাসনাকারীেক সমূ্পণর্ভােব শুদ্ধ করেত পারত না
এবং উপাসনাকারীর হৃদয়েক িসিদ্ধলাভ করােতা না৷ 10ঐ উপহারগুিল েকবল খাদয্, পানীয় ও নানা প্রকার
বািহয্ক শুিচ স্নােনর গণ্ডীেত বঁাধা িছল৷ েস সব িবিধ-বয্বস্থাগুিল িছল েকবল মানুেষর েদহ সম্বন্ধীয়৷
েসগুিল বয্িক্তর হৃদয় সম্বন্ধীয় িবষয় িছল না৷ নতুন আেদশ না আসা পযর্ন্ত ঈশ্বর তঁার েলাকেদর এইসব
িনয়ম অনুসরণ করেত িদেয়িছেলন৷

নতুন চুিক্ত অনুসাের উপাসনা
11 িকন্তু এখন মহাযাজকরূেপ খ্রীষ্ট এেসেছন৷ আমরা এখন েয সব উত্তম িবষয় েপেয়িছ, িতিন েস

সেবর মহাযাজক৷ পূেবর্ যাজকরা তঁাবুর মেতা েকান স্থােন েসবা করেতন, িকন্তু খ্রীষ্ট েতমিন কেরন না৷
েসই তঁাবু েথেকও এক উত্তমস্থােন খ্রীষ্ট মহাযাজকরূেপ েসবা করেতন৷ েসই স্থান িসদ্ধ, েসই স্থান মানুেষর
হােত গড়া নয়, তা এই জগেতর নয়৷ 12 খ্রীষ্ট একবার িচরতের েসই মহাপিবত্রস্থােন প্রেবশ কেরেছন৷
িতিন মহাপিবত্রস্থােন প্রেবেশর জনয্ ছাগ বা বাছুেরর রক্ত বয্বহার কেরন িন, িকন্তু িতিন একবার িচরতের
িনেজর রক্ত িনেয় মহাপিবত্রস্থােন প্রেবশ কেরিছেলন৷ খ্রীষ্ট েসখােন প্রেবশ কের আমােদর জনয্ অনন্ত
মুিক্ত অজর্ ন কেরেছন৷

13 ছাগ বা বৃেষর রক্ত ও বাছুেরর ভস্ম েসই সব অশুিচ মানুেষর উপর িছিটেয় তােদর েদহেক পিবত্র
করা হত যারা উপাসনা স্থেল প্রেবেশর জনয্ যেথষ্ট শুিচ িছল না৷ 14 তেব এটা িক িঠক নয় েয খ্রীেষ্টর
রক্তআরও কত অিধক কাযর্করী হেত পাের? অনন্তজীিব আত্মার মাধয্েম খ্রীষ্ট ঈশ্বেরর উেদ্দেশয্ িনেজেক
বিলদান করেলন পিরপূণর্ উৎসগর্রূেপ৷ তাই খ্রীেষ্টর রক্ত আমােদর সমস্ত হৃদয়েক পাপ েথেক শুদ্ধ ও
পিবত্র করেব, যােত আমরা জীবন্ত ঈশ্বেরর উপাসনা করেত পাির৷

15তাই খ্রীষ্ট তঁার েলাকেদর জনয্ ঈশ্বেরর কােছ এক নতুন চুিক্ত উপিস্থত কেরেছন৷ খ্রীষ্ট এই নতুন চুিক্ত
এেনেছন েযন ঈশ্বেরর আহুত েলাকরা তঁার প্রিতশ্রুত সব আশীবর্াদ েপেত পাের৷ ঈশ্বেরর েলাকরা েসই
আশীবর্াদ অনন্তকাল েভাগ করেব৷ তারা েসসেবর অিধকারী হেব কারণ প্রথম চুিক্তর সময় তারা েয পাপ
কেরেছ েসই পাপ েথেক তােদর উদ্ধার করেত খ্রীষ্ট মৃতুয্বরণ করেলন৷

16 মানুষ মৃতুয্র পূেবর্ একটা িনয়ম পত্র† িলেখ যায়; িকন্তু িনয়মকারী যিদ জীিবত থােক তেব েসই
িনয়মপত্র বা চুিক্তর েকান অথর্ই হয় না৷ 17 কারণ িনয়মকারীর মৃতুয্ হেল তেবই িনয়ম পত্র বলবত্ হয়৷
18 এইজনয্ ঐ প্রথম চুিক্ত যা ঈশ্বর ও তঁার েলাকেদর মেধয্ সম্পন্ন হেয়িছল েসখােনও ঐ কথা প্রেযাজয্৷
েসই চুিক্ত বলবত্ করেত রেক্তর প্রেয়াজন িছল৷ 19 কারণ েলাকেদর কােছ েমািশ িবিধ-বয্বস্থা েথেক
সমস্ত আজ্ঞা পাঠ কের পের িতিন জল ও রক্তবণর্ েমষেলাম আর একেগাছা এেসােবর ঘাস বয্বহার কের
* 9:5: করূব স্বগর্দূত ডানাওয়ালা স্বগীর্য় দূত৷ † 9:16: িনয়ম পত্র িনয়ম পত্র এক প্রকার স্বাক্ষিরত চুিক্ত, যা প্রমাণ কের মৃতুয্র পর
তার সমস্ত িজিনসপেত্রর েয অংশীদার হেব৷
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েগাবৎস ও ছাগেদর রক্ত েসই পুস্তকিটেত ও েলাকেদর গােয় িছিটেয় িদেয়িছেলন৷ 20 েমািশ বেলিছেলন,
“এই েসই রক্ত যা কাযর্কারী করেছ েসই চুিক্ত যার আজ্ঞাবহ হেত ঈশ্বর েতামােদর বলেছন৷” 21 আর
েসইভােব েমািশ পিবত্র তঁাবু ও উপাসনা সংক্রান্ত সব িজিনেসর ওপর রক্ত িছিটেয় িদেয়িছেলন৷ 22কারণ
িবিধ-বয্বস্থা বেল েয প্রায় সব িকছুই রক্ত িছিটেয় শুিচ করা প্রেয়াজন, আর রক্তপাত বয্িতেরেক পােপর
েমাচন হয় না৷

খ্রীেষ্টর আেত্মাৎসগর্ পাপ ধুেয় েদয়
23 এই িবষয়গুিল িছল আসল স্বগীর্য় িবষয়গুিলর দৃষ্টান্ত, েসগুিলেক বিলদােনর রেক্ত শুিচ করার

প্রেয়াজন িছল৷ িকন্তু যা প্রকৃত স্বগীর্য় িবষয় েসগুিল এর েথেক েশ্রষ্ঠতর বিলদােনর দ্বারা শুিচ হওয়া
প্রেয়াজন৷ 24 খ্রীষ্ট স্বেগর্ মহাপিবত্র স্থােন প্রেবশ কেরেছন৷ মানুেষর ৈতরী েকান মহাপিবত্র স্থােন খ্রীষ্ট
প্রেবশ কেরন িন৷ পৃিথবীর তঁাবুর মহাপিবত্র স্থােন স্বগীর্য় স্থােনর প্রিতচ্ছিব মাত্র; িকন্তু খ্রীষ্ট স্বেগর্ প্রেবশ
কেরেছন, আর এখন আমােদর হেয় িতিন ঈশ্বেরর সামেন দঁািড়েয় আেছন৷

25 মহাযাজক বছের একবার বিলর েয রক্ত িনেয় মহাপিবত্র স্থােন প্রেবশ কেরন তা তার িনেজর নয়৷
িকন্তু খ্রীষ্ট স্বেগর্ প্রেবশ কেরেছন মহাযাজকেদর উৎসেগর্র মেতা বারবার িনেজেক উৎসগর্ করার জনয্ নয়৷
26 খ্রীষ্ট যিদ তাই করেতন তেব জগৎ সৃষ্টির সময় েথেক তঁােক বারবার প্রাণ িদেত হত৷ খ্রীষ্ট এেস একবার
িনেজেক উৎসগর্ কেরেছন৷ েসই একবােরই িচরন্তন কােজর সমািপ্ত হেয়েছ৷ জগেতর অিন্তম কােলই খ্রীষ্ট
িনেজেক বিলরূেপ উৎসগর্ কের েলাকেদর পাপনাশ করেত এেলন৷

27 মানুেষর জনয্ একবার মৃতুয্ এবং মৃতুয্র পর তঁার িবচার হয়৷ 28 বহুেলােকর পােপর েবাঝা তুেল
েনবার জনয্ খ্রীষ্ট একবার িনেজেক উৎসগর্ করেলন; িতিন িদ্বতীয়বার দশর্ন েদেবন, তখন পােপর েবাঝা
তুেল েনবার জনয্ নয়, িকন্তু যারা তঁার জনয্ অেপক্ষা করেছ তােদর পিরত্রাণ িদেত িতিন আসেবন৷

10
খ্রীেষ্টর বিলদান আমােদর পূণর্তা িদল

1 ভিবষয্েত েয সকল উৎ কৃষ্ট িবষয় আসেব, িবিধ-বয্বস্থা হেচ্ছ তারই অস্পষ্ট ছায়া মাত্র৷ িবিধ-বয্বস্থা
ঐসব িবষেয়র বাস্তবরূপ নয়৷ তাই যঁারা ঈশ্বেরর উপাসনা করেত আেস, বছর বছর তারা একই রকম
বিলদান বারবার কের, িকন্তু িবিধ-বয্বস্থা েসই েলাকেদর িসিদ্ধ িদেত পাের না৷ 2 িবিধ-বয্বস্থা যিদ পারত,
তেব ঐ বিলদান িক েশষ হত না? কারণ যারা উপাসনা কের তারা যিদ একবার শুিচ হয় তেব তােদর পােপর
জনয্ িনেজেকআর েদাষী ভাববার প্রেয়াজন েনই৷ িকন্তু িবিধ-বয্বস্থা তা করেত সক্ষম নয়৷ 3ঐসব েলােকর
বিলদান বছর বছর তােদর পােপর ক্ষমা স্মরণ কিরেয় েদয়, 4কারণ বৃেষর িক ছােগর রক্ত পাপ দূর করেত
পাের না৷

5 েসইজনয্ই খ্রীষ্ট এ জগেত আসার সময় বেলিছেলন:

“তুিম বিলদান ও ৈনেবদয্ চাও িন,
িকন্তু আমার জনয্ এক েদহ প্রস্তুত কেরছ৷

6 তুিম েহােম ও পাপাথর্ক বিলদান
উৎসেগর্ প্রীত নও৷

7 এরপর িতিন বলেলন, �এই আিম!
শােস্ত্র আমার িবষেয় েযমন েলখা আেছ, েহ ঈশ্বর েদখ,
আিম েতামার ইচ্ছা পূণর্ করেতই এেসিছ৷� ” গীতসংিহতা 40:6-8

8প্রথেম িতিন বলেলন, “বিলদান, ৈনেবদয্, েহামবিল ও পাপাথর্ক বিল তুিম চাও িন; আর তােত তুিম প্রীত
হও িন৷” (যিদও েসইসব িবিধ-বয্বস্থা অনুসাের উৎসগর্ করা হয়৷) 9এরপর িতিন বলেলন, “েদেখা, আিম
েতামার ইচ্ছা পালন করবার জনয্ই এেসিছ৷” িতিন িদ্বতীয়িট প্রবতর্ ন করার জনয্ প্রথমিটেক বািতল করেত
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এেসেছন৷ 10 ঈশ্বেরর ইচ্ছানুসােরই িতিন এই কাজ সমাপ্ত কেরেছন৷ এইজনয্ই খ্রীষ্ট তঁার েদহ একবােরই
িচরকােলর জনয্ উৎসগর্ কেরেছন যােত আমরা িচরকােলর জনয্ পিবত্র হই৷

11 প্রেতয্ক যাজক প্রেতয্কিদন দঁািড়েয় ঈশ্বেরর েসবা কেরন৷ তঁারা বারবার েসই একই বিল উৎসগর্
কেরন৷ িকন্তু তঁােদর বিলদান কখনও পাপ দূর করেত পাের না৷ 12 খ্রীষ্ট পােপর জনয্ একিট বিলদান
উৎসগর্ করেলন যা সকল সমেয়র জনয্ যেথষ্ট৷ তারপর িতিন ঈশ্বেরর দিক্ষণ পােশ বসেলন৷ 13 তঁার
শত্রুেদর মাথা তঁার পােয়র নীেচ অবনত না হওয়া পযর্ন্ত এখন িতিন েসখােন অেপক্ষা করেছন৷ 14 িতিন
একিট বিলদান উৎসগর্ কের িচরকােলর জনয্ তঁার েলাকেদর িনখঁুত কেরেছন৷ তারাই েসই েলাক যােদর
পিবত্র করা হেয়েছ৷

15 পিবত্র আত্মাও আমােদর কােছ এ িবষেয় সাক্ষয্ িদেচ্ছন৷ প্রথেম িতিন বেলন:

16 “ঐ সমেয়র পর প্রভু বেলেছন, আিম তােদর সেঙ্গ এই চুিক্ত করব৷
আিম তােদর হৃদেয় আমার িনয়মগুেলা েগঁেথ েদব,

আর তােদর মেন আিম তা িলেখ েদব৷” িযরিময় 31:33

17 এরপর িতিন বেলন:

“আিম তােদর সব পাপ
ও অধমর্ আর কখনও মেন রাখেবা না৷” িযরিময় 31:34

18 তাই একবার যখন েসইসব পাপ ক্ষমা করা হল, তখন পােপর জনয্ বিলদান উৎসগর্ করার আর েকান
প্রেয়াজন েনই৷

ঈশ্বেরর িনকেট এস
19তাই আমার ভাই ও েবােনরা, মহাপিবত্র স্থােন প্রেবশ করার সমূ্পণর্ স্বাধীনতা আমােদর আেছ৷ যীশুর

রেক্তর গুেণ আমরা িনভীর্কতার সেঙ্গ েসখােন প্রেবশ করেত পাির৷ 20 খ্রীষ্ট এই নতুন পথ একিট পদর্ ার
মধয্ িদেয় অথর্াৎ তঁার েদেহর মধয্ িদেয় আমােদর জনয্ খুেল িদেয়েছন৷ এ এক জীবন্ত পথ৷ এই নতুন
পেথ আমরা পদর্ ার মধয্ িদেয় অথর্াৎ খ্রীেষ্টর েদেহর মধয্ িদেয় ঈশ্বেরর সামেন উপিস্থত হেত পাির৷ 21 তাই
আমােদর এক মহান যাজক রেয়েছন িযিন ঈশ্বেরর গৃেহর ওপর কতৃর্ ত্ত্ব কেরন৷ 22 আমােদর শুিচ করা
হেয়েছ ও েদাষী িবেবেকর হাত েথেক মুক্ত করা হেয়েছ৷ আমােদর েদহেক শুিচশুদ্ধ জেল েধৗত করা
হেয়েছ৷ তাই এস, আমরা শুদ্ধ হৃদেয় িবশ্বােসর কৃত িনশ্চয়তায় ঈশ্বেরর সামেন হািজর হই৷ 23 তাই এস,
আমরা আমােদর প্রতয্াশােক দৃঢ়ভােব অবলম্বন কের থািক এবং অপেরর কােছ তােক জানােত বয্থর্ না
হই৷ আমরা ঈশ্বেরর ওপর িনভর্ র করেত পাির েয িতিন যা প্রিতশ্রুিত িদেয়েছন তা িতিন পূরণ করেবন৷

পরস্পরেক বলশালী হেত সাহাযয্ কর
24আমােদর উিচত এেক অপেরর িবষেয় িচন্তা করা, েযন ভালবাসেত ও সৎ কাজ করেত পরস্পরেক

উৎসাহ দান করেত পাির৷ 25আমরা েযন একত্র সমেবত হওয়ার অভয্াস তয্াগ না কির, েযমন েকউ েকউ
েসইরকম করেছ৷ িকন্তু এস, আমরা পরস্পরেক উৎসাহ ও েচতনা িদই৷ েতামরা যতই েসই িদন এিগেয়
আসেত েদখছ, ততই এ িবষেয় আেরা েবশী কের উেদয্াগী হও৷

খ্রীেষ্টর িদক েথেক মুখ িফিরেয় িনও না
26 সেতয্র জ্ঞানলােভর পর যিদ আমরা ইচ্ছাকৃতভােব পাপ কের চিল, তেব েসই পােপর জনয্ বিলদান

উৎসগর্ করার মেতা আর িকছু অবিশষ্ট থােক না৷ 27আমরা যিদ পাপ কেরই চিল তেব িবচােরর জনয্ েসই
ভয়ঙ্কর প্রতীক্ষা আর প্রচণ্ড েক্রাধািগ্ন সমস্ত ঈশ্বর িবেরাধীেক গ্রাস করেব৷ 28 েকউ যিদ েমািশর েদওয়া
িবিধ-বয্বস্থা লঙঘন করেতা তেব দুজন িকংবা িতনজন সাক্ষীর সাক্ষয্ প্রমােণ িনষু্ঠরভােব তােক হতয্া করা
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হত, তােক ক্ষমা করা হত না৷ 29 েভেব েদেখা, েয েলাক ঈশ্বেরর পুত্রেক ঘৃণা কেরেছ, চুিক্তর েয রেক্তর
মাধয্েম েস শুিচ হেয়িছল তা তুচ্ছ কেরেছ, আর িযিন অনুগ্রহ কেরন েসই অনুগ্রেহর আত্মােক অপমান
কেরেছ � হঁয্া, নতুন চুিক্তর রক্তেক েয অবমাননা কেরেছ েসই বয্িক্তর কেতাই না েঘারতর শািস্ত হওয়া
উিচত৷ 30আমরা জািন, ঈশ্বর বেলন, “যারা মন্দ কাজ কের, তােদর আিম শািস্ত েদব; তােদর প্রিতফল
েদব৷”✡ ঈশ্বর আবার বেলেছন, “প্রভু তঁার েলাকেদর িবচার করেবন৷”✡ 31 জীবন্ত ঈশ্বেরর হােত গড়া
পাপী মানুেষর পেক্ষ িক ভয়ঙ্কর িবষয়৷

আনন্দ ও সাহস বজায় রাখ
32 েসইআেগর িদনগুিলর কথা মেন কের েদখ, প্রথেম যখন েতামরা সতয্ গ্রহণ করেল, তখন েতামােদর

অেনক কষ্ট ও দুঃখেভাগ করেত হেয়িছল, িকন্তু তা সেত্ত্বও েতামরা েবশ অটল িছেল৷ 33কখনও কখনও
েলােকরা প্রকােশয্ েতামােদর িবদ্রূপ কেরেছ ও অেনক েলােকর সামেন েতামােদর িনযর্ািতত হেত হেয়েছ৷
কখনও অেনয্র ওপর েতামােদর মেতা িনযর্ািতত হেচ্ছ েদেখ েতামরা তােদর প্রিত সহানুভূিত েদিখেয়ছ৷
34যারা কারাগাের বন্দী িছল, েতামরা তােদর সাহাযয্ কেরছ ও তােদর দুঃখেভােগরঅংশ িনেয়ছ৷ েতামােদর
সম্পিত্ত লুঠ কের িনেলও েতামরাআনন্দকেরছ,কারণ েতামরা জানেত েয এসব েথেক উৎ কৃষ্ট ও িচরস্থায়ী
এক সম্পদ েতামােদর জনয্ আেছ৷

35তাই অতীেত েতামােদর েয সাহস িছল তা হািরও না, কারণ েসই সাহেসর জনয্ েতামরা পুরসৃ্কত হেব৷
36 েতামােদর ৈধযর্য্ ধরেত হেব, ঈশ্বেরর ইচ্ছা পালন করার পর েতামরা তঁার প্রিতশ্রুিত অনুসাের ফল লাভ
করেব৷ 37কারণ এখন েথেক অল্প সমেয়র মেধয্,

“যঁার আসবার কথা আেছ িতিন আসেবন,
িতিন েদরী করেবন না৷

38আমার দৃষ্টিেত যােদর ধাির্মক প্রিতপন্ন কেরিছ
তারা িবশ্বােসর ফেলই েবঁেচ থাকেব,

িকন্তু েস যিদ ভেয় িবশ্বাস েথেক সের যায়
তেব আিম তার প্রিত সন্তুষ্ট হব না৷” হববকূক 2:3-4

39 িকন্তু আমরা এমন েলাক নই যারা িবশ্বাস েথেক সের িগেয় ধ্বংস হেয় যায়, বরং আমরা েসই রকম
েলাক যারা িবশ্বােস রক্ষা পায়৷

11
িবশ্বাস

1 িবশ্বােসর অথর্ হল আমরা যা প্রতয্াশা কির তা েয আমরা পাবই েস িবষেয় িনিশ্চত হওয়ার ও বাস্তেব যা
িকছু আমরা েচােখ েদখেত পাই না তার অিস্তত্ব সম্বেন্ধ প্রমাণ পাওয়া৷ 2অতীেত ঈশ্বেরর েলােকরা তঁােদর
িবশ্বােসর দরুণই সুখয্ািত লাভ কেরিছেলন৷

3 িবশ্বােস আমরা বুঝেত পাির েয িবশ্ব ভুমণ্ডল ঈশ্বেরর মুেখর কথােতই সৃষ্ট হেয়িছল, তাই েচােখ যা
েদখা যায় েসই দৃশয্ েকান িকছু প্রতয্ক্ষ বস্তু েথেক উত্পন্ন হয় িন৷

4 কিয়ন ও েহবল উভেয়ই ঈশ্বেরর উেদ্দেশয্ বিলদান উৎসগর্ কেরিছেলন; িকন্তু েহবল উত্তম বেল
ঈশ্বেরর কােছ গ্রাহয্ হেয়িছেলন কারণ েহবেলর বিলদান িবশ্বাসযুক্ত িছল৷ ঈশ্বর বেলিছেলন েয েহবল যা
উপহার িদেয়িছল তােত িতিন প্রীত হেয়িছেলন৷ ঈশ্বর েহবলেক একজন ধাির্মক েলাক বলেলন, কারণ তঁার
িবশ্বাস িছল৷ যিদও েহবল মৃত িকন্তু তঁার িবশ্বােসর মধয্ িদেয় িতিন এখনও কথা বলেছন৷

5 হেনাকেক পৃিথবী েথেক তুেল েনওয়া হেয়িছল, িতিন মেরন িন৷ এই পৃিথবী েথেক হেনাকেক তুেল
েনবার পূেবর্ হেনাক এই সাক্ষী েরেখ যান েয িতিন ঈশ্বরেক সন্তুষ্টকেরিছেলন৷ পের েলাকরা হেনােকর েখঁাজ
✡ 10:30: উদৃ্ধিত িদ্ব. িব. 32:35 ✡ 10:30: উদৃ্ধিত গীত 135:14
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আর েপেলন না, কারণ ঈশ্বর তঁােক কােছ রাখার জনয্ িনেজই হেনাকেক তুেল িনেয়িছেলন৷ হেনােকর
জীবেন িবশ্বাস িছল বেলই এমনিট সম্ভব হেয়িছল৷ 6 িবনা িবশ্বােস ঈশ্বরেক সন্তুষ্ট করা যায় না৷ েয েকউ
ঈশ্বেরর কােছ আেস তােক অবশয্ই িবশ্বাস করেত হেব েয ঈশ্বর আেছন; আর যঁারা তঁার অেন্বষণ কের,
তােদর িতিন পুরস্কার িদেয় থােকন৷

7 িবশ্বােসই েনাহ, যা যা কখনও েদখা যায় িন এমন সব িবষেয় তােক সতকর্ কের েদওয়া হেল িতিন তা
গুরুত্ব সহকাের িনেলন এবং েনাহ তঁার পিরবােরর রক্ষার জনয্ এক জাহাজ িনমর্াণ করেলন৷ এর দ্বারা িতিন
(অিবশ্বাসী) জগতেক েদাষী প্রিতপন্ন করেলন, আর িবশ্বােসর মাধয্েম েয ধাির্মকতা লাভ হয় তার অিধকারী
হেলন৷

8 ঈশ্বের িবশ্বাস িছল বেলই ঈশ্বর যখন অব্রাহামেক আহ্বান করেলন, িতিন তঁার বাধয্ হেলন, আর তঁােক
েয েদশ েদেবন বেল ঈশ্বর বেলিছেলন তা অিধকার করেত চলেলন৷ িতিন েকাথায় চেলেছন তা না জানেলও
িতিন রওনা হেলন৷ 9 তঁার িবশ্বােসর বেলই িতিন ঈশ্বেরর প্রিতশ্রুত েসই েদেশআগন্তুেকর মেতা জীবনযাপন
করেলন৷ তঁার িবশ্বাস িছল বেলই িতিন তা করেত েপেরিছেলন৷ েসই প্রিতশ্রুত েদেশ ইসহাক ও যােকােবর
সােথ িতিন তঁাবুেত বাস কেরিছেলন, যঁারা তঁার মেতাই (একই প্রিতশ্রুিতর) উত্তরািধকারী িছেলন৷ 10কারণ
অব্রাহাম েসই দৃঢ় িভিত্তযুক্ত নগেরর প্রতীক্ষায় িছেলন স্বয়ং ঈশ্বর যার স্থপিত ও িনমর্াতা৷

11 অব্রাহাম বেয়াবৃদ্ধ হেয়িছেলন তাই তঁার সন্তান হওয়ার সম্ভব িছল না৷ তঁার স্ত্রী সারা বন্ধয্া িছেলন৷
িকন্তু ঈশ্বেরর ওপর অব্রাহােমর িবশ্বাস িছল, তাই ঈশ্বর শিক্ত িদেলন েযন তঁােদর সন্তানলাভ হয়৷ ঈশ্বর যা
প্রিতশ্রুিত িদেয়েছন তা েয িতিন পূণর্ করেত পােরন এ িবশ্বাস অব্রাহােমর িছল৷ িতিন প্রায় মৃতকল্প িছেলন;
িকন্তু এই একিট েলােকর মধয্ িদেয় জন্ম িনেয়িছল আকােশর তারার মেতা অজস্র বংশধর৷ 12 েসই এক
বয্িক্ত েথেক সমুদ্র ৈসকেত বালুকণার মেতা অগিনত বংশধররা এেলা৷

13 এইসব মহান বয্িক্তরা িবশ্বাস িনেয়ই মারা েগেলন৷ ঈশ্বর যা প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলন তঁারা েকউই
বাস্তেব তা পান িন, িকন্তু দূর েথেক তা েদেখিছেলন ও তােক স্বাগত জািনেয়িছেলন৷ তঁারা েখালাখুিল
স্বীকার কেরিছেলন েয এই পৃিথবীেত তঁারা প্রবাসী ও িবেদশী৷ 14কারণ েয সব েলাক এরকম কথা বেলন,
তঁারা েয িনেজর েদেশ েফরার আশায় আেছন তা স্পষ্ট কেরই বয্ক্ত কেরন৷ 15 েয েদশ েথেক তঁারা
বাইের েবিরেয় এেসিছেলন, েসই েদেশর কথা যিদ মেন রাখেতন, তেব ইচ্ছা করেল েসখােন িফের েযেত
পারেতন৷ 16 িকন্তু এখন তঁারা তার েথেকআেরা ভাল েদেশ, েসই স্বগীর্য় েদেশ, যাবারআকাঙ্খা করিছেলন৷
এইজনয্ ঈশ্বর িনেজেক তঁােদর ঈশ্বর বেল পিরচয় িদেত লজ্জা পান না, কারণ িতিন তঁােদর জনয্ এক নগর
প্রস্তুত কেরেছন৷

17-18 ঈশ্বর যখন অব্রাহােমর িবশ্বােসর পরীক্ষা করিছেলন, অব্রাহাম তার িকছু পূেবর্ই ঈশ্বেরর প্রিতশ্রুিত
পান তবু িতিন তঁার পুত্র ইসহাকেক ঈশ্বেরর উেদ্দেশয্ উৎসগর্ করেত িনেয় িগেয়িছেলন৷ অব্রাহাম ঈশ্বেরর
িনেদর্ শ পালন কেরিছেলন কারণ তঁার িবশ্বাস িছল৷ ঈশ্বর অব্রাহামেক পূেবর্ই বেল েরেখিছেলন, “ইসহােকর
মাধয্েমই েতামার বংশধররা েদখা েদেব৷” 19অব্রাহাম িবশ্বাস করেলন েয ঈশ্বর মৃতুয্র মধয্ হেতও মানুষেক
উিত্থত করেত সমথর্৷ বাস্তেব তাই হল, ঈশ্বর অব্রাহামেক তঁার পুত্রেক বিল েদওয়া েথেক িবরত করেলন৷
ফেল অব্রাহাম ইসহাকেক েযন মৃতুয্র মধয্ েথেকই িফের েপেলন৷

20 েসই িবশ্বােসর বেলই ইসহাক ভিবষয্েতর িবষয় িচন্তা কের এেষৗ ও যােকাবেক আশীবর্াদ করেলন
কারণ তঁার িবশ্বাস িছল৷ 21 যােকাব বৃদ্ধ বয়েস মারা যাবার সময় িবশ্বােসর শিক্তেত েযােষেফর েছেলেদর
প্রেতয্কেক আশীবর্াদ কেরিছেলন৷ িতিন লািঠর উপর ভর িদেয় উেঠ ঈশ্বেরর উপাসনা কেরিছেলন৷
যােকােবর িবশ্বাস িছল বেলই িতিন এই সব কেরিছেলন৷

22 িবশ্বােসর বেলই েযােষফ মৃতুয্শযয্ায় বেলিছেলন েয ইস্রােয়লীয়রা িমশর েদশ েছেড় একিদন চেল
যােব৷ তাই িতিন তঁার েদহাবেশষ িনেয় িক করেত হেব তার িনেদর্ শ িদেত েপেরিছেলন৷ েযােষেফর িবশ্বাস
িছল বেলই িতিন ঐ কথা বেল িগেয়িছেলন৷

23 েমািশর জেন্মর পর তঁার মা-বাবা িতন মাস পযর্ন্ত তঁােক লুিকেয় েরেখিছেলন৷ তঁােদর িবশ্বাস িছল
বেলই তঁারা তা কেরিছেলন৷ তঁারা েদখেলন েমািশ খুব সুন্দর এক িশশু, আর তঁারা রাজার আেদশ অমানয্
করেত ভয় েপেলন না৷

24 েমািশ বড় হেয় উঠেলন ও পূণর্ বয়স্ক মানুেষ পিরণত হেলন৷ েমািশ ফেরৗেণর েমেয়র পুত্র বেল
পিরিচত হেত চাইেলন না৷ েমািশ পােপর সুখেভাগ করেত চাইেলন না, কারণ েস সব সুখেভাগ িছল
ক্ষিণেকর৷ 25 িকন্তু েমািশ ঈশ্বেরর েলাকেদর সেঙ্গ দুঃখেভাগ করােকই েবেছ িনেলন৷ েমািশ তা করেত
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েপেরিছেলন কারণ তঁার িবশ্বাস িছল৷ 26 িমশেরর সমস্ত ঐশ্বযর্ অেপক্ষা খ্রীেষ্টর জনয্ িবদ্রূপ সহয্ করােকই
েশ্রয় মেন করেলন৷ ঈশ্বেরর কাছ েথেক পুরস্কার লােভর আশায় েমািশ তা করেত েপেরিছেলন৷

27 েমািশর িবশ্বাস িছল তাই িতিন িমশর তয্াগ করেলন৷ িতিন রাজার েক্রাধেক ভয় করেলন না৷ েমািশ
সুিস্থর থাকেলন কারণ িতিন েসই ঈশ্বেরর িদেক দৃষ্টি রাখেলন যঁােক েকউ েদখেত পায় না৷ 28 েমািশ
িনস্তারপবর্ পালন কের গৃেহর দরজায় রক্ত েলেপ িদেলন৷ দরজায় এইভােব রক্ত েলপন করা হল েযন
সংহারকতর্ া ইস্রােয়লীয়েদর প্রথম পুত্র সন্তানেদর স্পশর্ করেত না পাের৷ েমািশর িবশ্বাস িছল তাই িতিন
এসব করেত েপেরিছেলন৷

29 েয েলাকেদর েমািশ িনেয় চেলিছেলন তারা শুকেনা জিমর ওপর িদেয় যাওয়ার মেতা েলািহত সাগর
েহঁেট পার হেয় েগল৷ তােদর িবশ্বাস িছল বেলই তারা তা করেত েপেরিছল৷ িমশরীয়রাও েলািহত সাগেরর
মেধয্ িদেয় েহঁেট েযেত েচষ্টা কেরিছল, িকন্তু তারা সবাই মারা পড়ল৷

30 ঈশ্বেরর েলাকেদর িবশ্বােসর জনয্ই িযরীেহার প্রাচীর েভেঙ্গ পড়ল৷ েলাকরা প্রাচীেরর চারপােশ
সাতিদন ধের ঘুরেলা আর তার পেরই েসই প্রাচীর েভেঙ্গ পড়ল৷

31 িবশ্বােস েবশয্া রাহব, ইস্রােয়লীয় গুপ্তচরেদর সাদের গ্রহণ কের তােদর সেঙ্গ বনু্ধর মেতা বয্বহার
করায় নগর ধ্বংস হবার সময় ঈশ্বেরর অবাধয্ েলাকেদর সেঙ্গ েস িবনষ্ট হল না৷

32 েতামােদর কােছ িক আিম আেরা দৃষ্টান্ত তুেল ধরব? আমার যেথষ্ট সময় েনই েয আিম েতামােদর
কােছ িগিদেয়ান, বারক, িশেম্শান, িযপ্তহ, দায়ুদ, শমূেয়ল ও ভাববাদীেদর সব কথা বিল৷ ওঁেদর প্রচণ্ড
িবশ্বাস িছল৷ 33 তঁারা িবশ্বােসর দ্বারা রাজয্সকল জয় কেরিছেলন৷ তঁারা যা নয্ায় তাই করেলন এবং ঈশ্বেরর
প্রিতশ্রুিতগুিল েপেলন৷ তঁারা িসংহেদর মুখ বন্ধ কেরিছেলন৷ 34 েকউ েকউ আগুেনর েতজ িনস্প্রভ
করেলন, তরবািরর আঘােত মৃতুয্র হাত েথেক রক্ষা েপেলন৷ এঁেদর িবশ্বাস িছল তাই এঁরা এসব করেত
েপেরিছেলন৷ িবশ্বােসর বেলই দুবর্ল েলােকরা বলশালী েলােক রূপান্তিরত হেয়িছেলন; তঁারা যুেদ্ধর সময়
মহািবক্রমী হেয় শত্রু ৈসনয্েদর পরাস্ত কেরিছেলন৷ 35 েকান েকান েলাক মৃতেদর মধয্ েথেক পুনজীর্িবত
হেলন আর পিরবােরর নারীরা তঁােদর স্বামীেদর িফের েপেলন৷ আবার অেনেক ভয়ঙ্কর পীড়ন সহয্ করেলন
তবু তার েথেক িনষৃ্কিত চাইেলন না৷ তঁারা িবশ্বােস এসব সহয্ করেলন েযন মহত্তর পুনরুত্থােনর ভাগী হন৷
36 েকউ েকউ িবদ্রূপ ও চাবুেকর মার সহয্ করেলন, আবার অেনেক েবিড় বঁাধা অবস্থায় কারাবাস করেলন৷
37 েকউ বা মরেলন পাথেরর আঘােত, কাউেক বা করাত িদেয় দুখণ্ড করা হল, কাউেক তরবািরর আঘােত
েমের েফলা হল৷ েকউ েকউ িনঃস্ব অবস্থায় েমষ ও ছােগর চামড়া পের ঘুের েবড়ােতন, িনযর্ািতত হেতন
এবং খারাপ বয্বহার েপেতন৷ 38জগতটা এই ধরেণর েলােকর েযাগয্ িছল না৷ এঁরা গুহায় ও মািটর গেতর্
আশ্রয় িনেয় মরুভূিম ও পবর্েত ঘুের েবড়ােতন৷

39 িবশ্বােসর জনয্ এঁেদর সুখয্ািত করা হল, িকন্তু তঁারা েকউ ঈশ্বেরর েসই মহান প্রিতশ্রুিত পান িন৷
40 ঈশ্বর আমােদর জনয্ মহত্তর িকছু করেত েচেয়িছেলন, যােত তঁারা আমােদর সােথ িমিলত হেয় পিরপূণর্
হেত পােরন৷

12
আমােদরও যীশুর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা উিচত

1 আমােদর চারপােশ ঈশ্বর িবশ্বাসী ঐসব মানুষরা রেয়েছন৷ তঁােদর জীবন বয্ক্ত করেছ িবশ্বােসর
প্রকৃতরূপ, তাই আমােদর উিচত তঁােদর অনুসরণ করা৷ আমােদরও উিচত েসই েদৗেড় েযাগ েদওয়া যা
আমােদর জনয্ িনির্দষ্ট আেছ, কখনই েথেম যাওয়া উিচত নয়৷ জীবেন যা বাধার সৃষ্টি করেত পাের এমন সব
িকছু আমরা েযন দূের েফেল িদই৷ েয পাপ সহেজজিড়েয় ধের তা েযন দূের েঠেল িদই৷ 2আমােদর সবর্দাই
যীশুর আদশর্ অনুযায়ী চলা উিচত৷ িবশ্বােসর পেথ যীশুই আমােদর েনতা; িতিন আমােদর িবশ্বাসেক পূণর্তা
েদন৷ িতিন কু্রেশর উপর মৃতুয্েভাগ করেলন; কু্রেশর মৃতুয্র অপমান তুচ্ছ জ্ঞান কের তা সহয্ করেলন৷
তঁার সমু্মেখ ঈশ্বর েয আনন্দ েরেখিছেলন েসই িদেক দৃষ্টি েরেখই যীশু তা করেত েপেরিছেলন৷ এখন
িতিন ঈশ্বেরর িসংহাসেনর ডানপােশ বেস আেছন৷ 3 যীশুর কথা ভােবা, যখন পাপীরা তঁার িবেরািধতা কের
অেনক িনন্দা-মন্দ কেরিছল, তখন িতিন এই সমস্ত িবেরািধতা সহয্ কেরিছেলন৷ যীশু তা কেরিছেলন যােত
েতামরাও তঁার মেতা সিহষু্ণ হও এবং েচষ্টা করা েথেক িবরত না হও৷
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ঈশ্বর হেলন িপতার মেতা
4 পােপর িবরুেদ্ধ লড়াইেয় েতামরা এখনও মৃতুয্র মুেখামুিখ হও িন৷ েতামরা ঈশ্বেরর সন্তান, িতিন

েতামােদর সান্ত্বনার কথা বেলন৷ 5 েতামরা সম্ভবতঃ েসই উৎসাহবয্ঞ্জক কথা ভুেল েগছ৷ িতিন বেলেছন:

“েহ আমার পুত্র, প্রভু যখন েতামায় শাসন কেরন, মেন কেরা না েয তার েকান মূলয্ েনই৷
িতিন যখন েতামায় সংেশাধন কেরন তখন িনরুৎসাহ হেয়া না৷

6কারণ প্রভু যােক ভালবােসন তােকই শাসন কেরন,
সমস্ত পুত্রই িপতা কতৃ্তর্ ক শািসত হয়৷” িহেতাপেদশ 3:11-12

7এখন যা িকছু কষ্ট পাচ্ছ তা িপতার কাছ েথেক শাসন বেল েমেন নাও৷ িপতা েযমন তঁার সন্তানেক শাসন
কেরন, েতমিন কেরই ঈশ্বর েতামােদর জীবেন এইসব আসেত িদেয়েছন৷ সব সন্তানই িপতার অনুশাসেনর
অধীন৷ 8 েতামরা যিদ কখনই শািসত না হও (পুত্র মােত্রই শািসত হয়) তেব েতামরা েতা তঁার প্রকৃত সন্তান
নও, যথাথর্ পুত্র নও৷ 9 এই পৃিথবীেত আমােদর সবার িপতাই আমােদর মাির্জত ও সংেশািধত কেরন এবং
আমরা তঁােদর সম্মান কির৷ িযিন আমােদর আিত্মক িপতা তঁার অনুশাসেনর কােছ আমােদর সিতয্কােরর
জীবেনর জনয্ আমরা িক আেরা েবশী মাথা েনায়ােবা না? 10 পৃিথবীেত আমােদর িপতারা অল্প সমেয়র
জনয্ শািস্ত েদন৷ িকন্তু ঈশ্বর আমােদর সাহাযয্ করার জনয্ শািস্ত েদন েযন আমরা তঁার মত পিবত্র হই৷
11 েকানও ধরেণর শাসনই শাসেনর মুহূেতর্ আমােদর আনন্দ েদয় না, বরং আমরা তােত দুঃখ পাই; িকন্তু
এটা যােদর জীবনেক প্রভািবত কেরেছ, পের তােদর জীবেন ধাির্মকতা ও শািন্ত রাজত্ব কের৷

জীবনযাপন সম্পেকর্ সতকর্ হও
12তাই েতামােদর িশিথল হাত দুেটােক শক্ত কেরা, অবশ হঁাটু দুেটােক সবল কের েতাল৷ 13 েতামােদর

চলার পথ সরল কর, েখঁাড়া পা েযন গঁাট েথেক খুেল না যায়, বরং তা েযন সুস্থ হয়৷
14 সবার সেঙ্গ শািন্তেত জীবনযাপন করেত েচষ্টা কর, কারণ এই ধরেণর জীবন ছাড়া েকউ প্রভুর দশর্ন

লাভ কের না৷ 15 েদেখা, েকউ েযন ঈশ্বেরর অনুগ্রহ েথেক বিঞ্চত না হও৷ েদেখা েতামােদর মেধয্ েযন
িতক্ততার েশকড় না গিজেয় ওেঠ৷ েতামােদর মেধয্ এমন েলাক থাকেল েগাটা দলেক কলুিষত করেত
পাের৷ 16 সাবধান, েকউ েযন েযৗন পােপ না পেড় অথবা এেষৗর মেতা ঈশ্বর ভিক্ত জলাঞ্জিল না েদয়৷
এেষৗ িছল েজয্ষ্ঠ পুত্র, েস তার িপতার সমস্ত িকছুর উত্তরািধকারী িছল; িকন্তু এক েবলার খাবােরর জনয্
েস িনেজর জন্মািধকার িবিকেয় িদেয়িছল৷ 17 েতামরা েতা জােনা, পের েস বাবার আশীবর্াদ পাওয়ার
েচষ্টা কেরও িবফল হল৷ তার বাবা তােক েসই আশীবর্াদ িদেত অস্বীকার করেলন, কারণ এেষৗ তার ভুল
েশাধরাবার েকান পথ খঁুেজ েপল না৷

18 েতামরা এক নতুন স্থােন এেসছ; ইস্রােয়লীয়রা েযমন এক পাহােড়র সামেন এেসিছল এ স্থান েতমন
নয়৷ েতামরা েসই পাহােড়র কােছ আেসা িন যা স্পশর্ করা েযত না, যা আগুেন জ্বলিছেলা, েতামরা এমন
স্থােন আেসািন যা িকনা অন্ধকারময়, িবষাদময়, ঝঞ্ঝা িবকু্ষদ্ধ৷ 19 তারা েযমন শুেনিছল েতমন তূরীধ্বিন
অথবা েসই কন্ঠস্বর েতামরা শুনেত পাচ্ছ না, যা শুেন তারা িমনিত কেরিছল েযন আর েকান বাকয্ তােদর
কখনও েশানােনা না হয়৷ 20 কারণ েয আেদশ তােদর েদওয়া হেয়িছল তা তারা সহয্ করেত পারল না৷
তােদর বলা হল, “যিদ েকান িকছু, এমন িক েকান পশু পযর্ন্ত পবর্ত স্পশর্ কের, তােক পাথর ছঁুেড় েমের
েফলেত হেব৷”✡ 21 েসই দৃশয্ এমন ভয়ঙ্কর িছল েয েমািশ বলেলন, “আিম অতয্ন্ত ভয় েপেয়িছ আর
কঁাপিছ৷”✡

22 িকন্তু েতামরা েসরকম েকান স্থােন আেসা িন৷ েয নতুন স্থােন েতামরা এেসছ তা হল িসেয়ান পবর্ত৷
েতামরা জীবন্ত ঈশ্বেরর নগরী স্বগীর্য় েজরুশােলেম এেসছ৷ েতামরা েসই জায়গায় এেসছ েযখােন হাজার
হাজার স্বগর্দূতরা পরমানেন্দ একিত্রত হয়৷ 23 েতামরা এেসছ ঈশ্বেরর প্রথম জাতেদর সভাস্থেল, যােদর নাম
স্বেগর্ িলিখত রেয়েছ৷ িযিন সকেলর িবচারকতর্ া েসই ঈশ্বেরর কােছ এেসছ৷ িসিদ্ধপ্রাপ্ত আত্মার সমােবেশ
✡ 12:20: উদৃ্ধিত যাত্রা 19:12-13 ✡ 12:21: উদৃ্ধিত িদ্ব. িব. 9:19
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এেসছ৷ 24 েতামরা যীশুর কােছ এেসছ িযিন ঈশ্বেরর কাছ েথেক তঁার েলাকেদর জনয্ নতুন চুিক্ত এেনেছন৷
েসই েছটােনা রেক্তর কােছ এেসছ যা েহবেলর রক্ত েথেক উত্তম কথা বেল৷

25সাবধান, ঈশ্বর যখন কথা বেলন তা শুনেতঅসম্মত হেয়া না৷ িতিন পৃিথবীেত যখন সতকর্ বাণী উচ্চারণ
করেলন যারা তঁার কথা শুনেত অসম্মত হল তারা রক্ষা েপল না৷ এখন ঈশ্বর স্বগর্ েথেক বলেছন, তঁার কথা
না শুনেল েতামােদর অবস্থা ঐ েলাকেদর েথেকও ভয়াবহ হেব একথা সুিনিশ্চত েজেনা৷ 26 েসই সময়
তঁার কথায় পৃিথবী েকঁেপ উেঠিছল৷ িকন্তু এখন িতিন প্রিতজ্ঞা কেরেছন, “আিম আর একবার পৃিথবীেক
কঁািপেয় তুলব৷ এমনিক স্বগর্েকও কঁািপেয় তুলব৷”✡ 27 “আর একবার” এর অথর্ হল সমস্ত সৃষ্ট বস্তু যােদর
নাড়ােনা যায় তােদর িতিন দূর কের েদেবন, সুতরাং যা িকছু অনড় তা হেব িচরস্থায়ী৷

28আমােদর কৃতজ্ঞ হওয়া উিচত কারণ আমরা একটা জগতেক েপেয়িছ যােক নাড়ােনা যায় না৷ আমরা
কৃতজ্ঞ িচেত্ত ঈশ্বেরর উপাসনা করব যােত িতিন প্রীত হন৷ আমরা তঁার উপাসনা করেবা শ্রদ্ধা ও ভীিতর
সেঙ্গ৷ 29কারণ আমােদর ঈশ্বর সবর্গ্রাসী অিগ্নস্বরূপ৷

13
ঈশ্বরেক তুষ্ট করার উপাসনা

1 েতামরা পরস্পরেক সাথী খ্রীষ্টীয়ান িহেসেব ভালেবেস েযও৷ 2অিতিথ েসবা করেত ভুেলা না৷ অিতিথ
েসবা করেত িগেয় েকউ েকউ না েজেন স্বগর্দূতেদর আিতথয্ কেরেছন৷ 3 যঁারা বন্দী অবস্থায় কারাগাের
আেছন তঁােদর সেঙ্গ েতামরা িনেজরাও েযন বন্দী এ কথা মেন কের তঁােদর কথা ভুেলা না৷ যঁারা যন্ত্রণা
পােচ্ছন তঁােদর ভুেলা না; মেন েরেখা েতামরাও তঁােদর সেঙ্গ সেঙ্গ যন্ত্রণা পােচ্ছা৷

4 িববাহ বন্ধনেক েতামরা সবাই অবশয্ মযর্াদা েদেব, যােত দুিট মানুেষর মেধয্ পিবত্র সম্পকর্ রিক্ষত হয়,
কারণ যারা বয্িভচারী ও লম্পট, ঈশ্বর তােদর িবচার করেবন৷ 5 েতামােদর আচার বয্বহার ধনাসিক্তিবহীন
েহাক্৷ েতামােদর যা আেছ তােতই সন্তুষ্ট থাক কারণ িতিন বেলেছন,

“আিম েতামােক কখনও তয্াগ করেবা না;
আিম কখনও েতামােক ছাড়েবা না৷” িদ্বতীয় িববরণ 31:6

6 তাই আমরা সাহেসর সেঙ্গ বলেত পাির,

“প্রভুই আমার সহায়;
আিম ভয় করেবা না;

মানুষ আমার িক করেত পাের৷” গীতসংিহতা 118:6

7 েতামােদর েনতােদর কথা স্মরণ কর যঁারা েতামােদর কােছ ঈশ্বেরর বাণী প্রচার কের েগেছন৷ তঁােদর
জীবেনর আদশর্ ও উত্তম িবষয়গুিলর িচন্তা কর ও তঁােদর েয িবশ্বাস িছল তার অনুসারী হও৷ 8 যীশু
খ্রীষ্ট কাল, আজ আর িচরকাল একই আেছন৷ 9 নানাপ্রকার অদু্ভত সব িশক্ষার দ্বারা িবপেথ চেল েযও
না৷ হৃদয়েক ঈশ্বেরর অনুগ্রেহ শিক্তমান কেরা তেব খাওয়ার িনয়মকানুন পালেনর দ্বারা নয় কারণ যারা
খাদয্াভয্ােসর খঁুিটনািট েমেন চেলেছ তার েকানও সুফলই তারা পায় িন৷

10 আমােদর এক ৈনেবদয্ আেছ৷ েয যাজকরা পিবত্র তঁাবুেত উপাসনা কেরন তঁােদর েসই ৈনেবদয্
েভাজন করার েকান অিধকার েনই৷ 11 মহাযাজক পশুেদর রক্ত িনেয় মিন্দেরর মহাপিবত্রস্থােন েযেতন
পােপর বিল িহেসেব িকন্তু পশুেদর েদহগুিল িশিবেরর বাইের পুিড়েয় েফলা হত৷ 12 িঠক েসই মেতাই যীশু
✡ 12:26: উদৃ্ধিত হগয় 2:6
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নগেরর বাইের দুঃখেভাগ করেলন৷ যীশু বিল হেলন েযন তঁার িনেজর রেক্ত তঁার েলাকেদর পিবত্র করেত
পােরন৷ 13 তাই আমােদরও ঐ িশিবেরর বাইের যীশুর কােছ যাওয়া উিচত৷ যীশু েযমন লজ্জা, অপমান
সহয্ কেরিছেলন, আমােদর উিচত্ েসই লজ্জা, অপমান বহন করা, 14কারণ এখােন আমােদর এমন েকান
নগর েনই যা িচরস্থায়ী; িকন্তু েয নগর ভিবষয্েত আসেছ আমরা তারই প্রতয্াশায় রেয়িছ৷ 15 তাই যীশুর
মাধয্েম আমরা ঈশ্বেরর উেদ্দেশয্ স্তব স্তুিত উৎসগর্ করেত েযন িবরত না হই৷ েসই বিলদান হল স্তব স্তুিত,
যা আমরা তঁার নাম স্বীকারকারী ওষ্ঠাধের কের থািক৷ 16 অপেরর উপকার করেত ভুেলা না৷ যা েতামার
িনেজর আেছ তা অপেরর সেঙ্গ ভাগ কের িনেত ভুেলা না, কারণ এই ধরেণর বিলদান উৎসেগর্ ঈশ্বর প্রীত
হন৷

17 েতামােদর েনতােদর আেদশ েমেন চেলা, তঁােদর কতৃর্ েত্ত্বর অধীন হও, কারণ েতামােদর আত্মােক
িনরাপেদ রাখার জনয্ তঁারা সতকর্ দৃষ্টি রাখেছন৷ তঁােদর কথা েমেন চেলা কারণ তঁােদর এবয্াপাের িহেসব
িনেকশ করেত হেব, যােত তঁারা আনেন্দ এই কাজ করেত পােরন, যন্ত্রণা ও দুঃখ িনেয় নয়৷ তঁােদর কাজেক
কিঠন কের তুলেল েতামােদর লাভ হেব না৷

18 আমােদর জনয্ প্রাথর্না কেরা৷ আমরা িনশ্চয় কের বলেত পাির েয, আমােদর শুদ্ধ িবেবক আেছ;
আর জীবেন যা িকছু কির তা েশ্রষ্ঠ উেদ্দশয্ িনেয় কির৷ 19আিম েতামােদর িবেশষভােব এই প্রাথর্না করেত
বলিছ েয, আিম েযন শীঘ্রই েতামােদর কােছ িফের েযেত পাির৷ এটাই আিম অনয্ সব িকছু েথেক েবশী
কের চাইিছ৷

20-21 শািন্তর ঈশ্বর িযিন মৃতেদর মধয্ েথেক আমােদর প্রভু যীশুেক িফিরেয় এেনেছন, রেক্তর মাধয্েম
শাশ্বত চুিক্ত অনুযায়ী িযিন মহান েমষপালক, প্রাথর্না কির েসই ঈশ্বর েযন েতামােদর প্রেয়াজনীয় সব উত্তম
িবষয়গুিল েদন যােত েতামরা তঁার ইচ্ছা পালন করেত পার৷ আিম িনেবদন কির েযন যীশু খ্রীেষ্টর মাধয্েমই
িতিন তা সাধন কেরন৷ যুেগ যুেগ যীশুর মিহমা অক্ষয় েহাক্৷

22 িপ্রয় ভাই ও েবােনরা, এই িচিঠেত আিম সংেক্ষেপ েয উৎসাহজনক কথা তুেল ধরলাম তা ৈধযর্য্
ধের শুনেব৷ 23 েতামােদর জানািচ্ছ আমােদর ভাই তীমিথয় েজল েথেক ছাড়া েপেয়েছন৷ িতিন যিদ শীঘ্রই
আেসন তেব আিম তঁােক িনেয় েতামােদর সেঙ্গ েদখা করেত যাব৷

24 েতামােদর েনতােদর ও ঈশ্বেরর সকল েলাকেক আমােদর শুেভচ্ছা জািনও৷ যঁারা ইতালী েথেক
এখােন এেসেছন তঁারা সকেল েতামােদর শুেভচ্ছা জানােচ্ছন৷

25 ঈশ্বেরর অনুগ্রহ েতামােদর সকেলর সহবতীর্ েহাক্৷
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যােকােবরপত্র
1 আিম যােকাব, ঈশ্বর ও প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর দাস, নানা েদেশ ছিড়েয় থাকা ঈশ্বেরর বােরা েগাষ্ঠীর

েলাকেদর শুেভচ্ছা জানািচ্ছ৷

িবশ্বাস ও প্রজ্ঞা
2আমার ভাই ও েবােনরা, েতামরা যখন নানারকম প্রেলাভেনর মেধয্ পড়, তখন তা মহা আনেন্দর িবষয়

বেল মেন কর৷ 3একথা েজেনা, এই সকল িবষয় েতামােদর িবশ্বােসর পরীক্ষা কের ও েতামােদর ৈধযর্য্য্গুণ
বািড়েয় েদয়৷ 4 েসই ৈধযর্য্য্গুণেক েতামােদর জীবেন পুেরাপুিরভােব কাজ করেত দাও৷ এর ফেল েতামরা
িনখঁুত ও সমূ্পণর্ হেয় উঠেব এবং েকান িবষেয় েতামােদর েকান অভাব থাকেব না৷

5 েতামােদর কােরা যিদ প্রজ্ঞার অভাব হয়, তেব েস তার জেনয্ ঈশ্বেরর কােছ প্রাথর্না করুক৷ ঈশ্বর
দয়াবান; িতিন সকলেক উদারভােব এবং আনেন্দর সেঙ্গ েদন৷ অতএব ঈশ্বর েতামােদর প্রজ্ঞা প্রদান
করেবন৷ 6 িকন্তু ঈশ্বেরর কােছ চাইেত হেল েকানরকম সেন্দহ না েরেখ সমূ্পণর্ িবশ্বােসর সেঙ্গই তা চাইেত
হেব, কারণ েয সেন্দহ কের, েস েঝােড়া হাওয়ায় আেলািড়ত উত্তাল সমুদ্র তরেঙ্গর মেতা৷ 7-8 এই প্রকার
েলাক দুই মেনর মানুষ, প্রেতয্কিট কােজই চঞ্চল ও অিস্থর৷ এমন েলােকর মেন করা উিচত নয় েয প্রভুর
কােছ েস িকছু পােব৷

প্রকৃত সম্পদ
9 েয িবশ্বাসী ভাই গরীব, েস গবর্ অনুভব করুক, কারণ ঈশ্বর তােক আিত্মকভােব উন্নত কেরেছন৷ 10 েয

িবশ্বাসী ভাই ধনী, েস গবর্ েবাধ করুক, কারণ ঈশ্বর তােক েদিখেয়েছন েয েস আিত্মকভােব দিরদ্র৷ ধনী
বয্িক্ত একিদন বুেনা ফুেলর মেতা ঝের যােব৷ 11 সূযর্ ওঠার পর তার তাপ ক্রমশঃ েবেড়ই যায়, তােপ তৃণ
ঝলেস যায় ও ফুল ঝের যায়৷ ফুল সুন্দর হেলও তার রূেপর বাহার িবলীন হেয় যায়৷ েতমিন ঘেট ধনী
বয্িক্তর জীবেন৷ তার কােজর পিরকল্পনাকােলই েস হঠাৎ মৃতুয্মুেখ পেড়৷

ঈশ্বেরর কাছ েথেক প্রেলাভন আেস না
12পরীক্ষার সময় েয ৈধযর্য্ ধের ও িস্থর থােক েস ধনয্, কারণ িবশ্বােসর পরীক্ষায় উত্তীণর্ হেল ঈশ্বর তােক

পুরস্কার স্বরূপ অনন্ত জীবন েদেবন৷ ঈশ্বরেক যারা ভালবােস তােদর িতিন এই জীবন েদবার প্রিতশ্রুিত
িদেয়েছন৷ 13 েকউ যখন প্রলুদ্ধ হয় তখন েযন েস না বেল, “ঈশ্বরআমােক প্রলুদ্ধ কেরেছন৷” মন্দ ঈশ্বরেক
েকান িজিনস প্রেলািভত করেত পাের না এবং ঈশ্বরও িনেজ কাউেক প্রেলাভেন েফেলন না৷ 14 প্রেতয্ক
মানুষ তার িনেজর মন্দ অিভলােষর দ্বারা প্রলুদ্ধ হয়৷ তার মন্দ ইচ্ছা তােক পােপর িদেক েটেন িনেয় যায়
এবং ফঁােদ েফেল৷ 15 এই মন্দ ইচ্ছা গভর্ বতী হেয় পােপর জন্ম েদয় এবং পাপ পূণর্তা লাভ কের মৃতুয্র
জন্ম েদয়৷

16 আমার িপ্রয় ভাই ও েবােনরা, এ বয্াপাের েতামরা প্রতািরত হেয়া না৷ 17 সমস্ত ভাল ও িনখঁুত দান
স্বগর্ েথেক আেস, কারণ িপতা ঈশ্বর, িযিন স্বগীর্য় আেলা সৃষ্টি কেরিছেলন িতিন সবর্দা একই আেছন, তঁার
েকানও পিরবতর্ ন হয় না৷ 18 ঈশ্বর তঁার িনেজর ইচ্ছায় সতয্ বােকয্র মধয্ িদেয় আমােদর জীবন িদেয়েছন৷
িতিন চান েযন তঁার সমস্ত সৃষ্টির মেধয্ আমরা অগ্রগনয্ হই৷

শ্রবণ কর ও েসই মেতা কাজ কর
19আমার িপ্রয় ভাই ও েবােনরা, েতামরা শ্রবেণ সত্বর িকন্তু কথেন ধীর হও৷ চট কের েরেগ েয়ও না৷

20 েক্রাধ কখনই ঈশ্বেরর প্রতয্াশা অনুযায়ী সৎ জীবন যাপেনর সহায়ক হেত পাের না৷ 21 তাই েতামােদর
জীবন েথেক সব রকেমর অপিবত্রতা ও যা িকছু মন্দ, যা েতামােদর চারপােশ রেয়েছ তােক দূের সিরেয়
দাও; আর নম্রভােব ঈশ্বেরর িশক্ষা গ্রহণ কর যা িতিন েতামােদর হৃদেয় বপন কেরেছন৷
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22 ঈশ্বেরর বাকয্ অনুসাের কাজ কর৷ শুেন িকছু না কের বেস থাকেল চলেব না৷ শুধুমাত্র ঈশ্বেরর
বােকয্র েশ্রাতা হেয় িনেজেক ঠিকও না৷ 23 যিদ েকউ শুধুমাত্র ঈশ্বেরর বােকয্র েশ্রাতাই হয় আর েসই
মেতা কাজ না কের, তেব েস এমন একজন েলােকর মেতা েয আয়নার িদেক তাকায়, 24 িনেজেক েদেখ
এবং চেল যাবার সেঙ্গ সেঙ্গ েস িনেজ েকমন েদখেত তা ভুেল যায়৷ 25 িকন্তু েসই বয্িক্ত প্রকৃত সুখী েয
ঈশ্বেরর িবিধ-বয্বস্থা, যা মানুেষর কােছ মুিক্ত িনেয় আেস তা ভালভােব অধয্য়ন করেত থােক ও তা পালন
কের এবং যা শ্রবন কের তা ভুেল যায় না, এই বাধয্তা তােক সুখী কের েতােল৷

উপাসনার প্রকৃষ্ট পথ
26 যিদ েকান বয্িক্ত িনেজেক ধাির্মক মেন কের, অথচ িনেজর মুখ না সামলায়় তেব েস িনেজেক ঠকায়,

তার “ধাির্মকতা” মূলয্হীন৷ 27 েয ধাির্মকতা ঈশ্বর িবশুদ্ধ ও খঁািট িহেসেব অনুেমাদন কেরন তা হল অনাথ
ও িবধবােদর দুঃখ কেষ্ট েদখােশানা করা এবং িনেজেক পৃিথবীর মন্দ প্রভাব েথেক দূের রাখা৷

2
সবাইেক ভালবােসা

1 আমার ভাই ও েবােনরা, েতামরা আমােদর মিহমাময় প্রভু যীশু খ্রীেষ্টেত িবশ্বাসী, সুতরাং েতামরা
পক্ষপািতত্ব কেরা না৷ 2 মেন কর েকান বয্িক্ত হােত েসানার আংিট ও পরেন দামী েপাশাক পের েতামােদর
সভায় এল৷ েসই সময় একজন গরীব েলাকও ময়লা েপাশাক পের েসখােন এল৷ 3 যিদ েতামরা েসই
দামী েপাশাক পরা মানুষিটর িদেক িবেশষ নজর িদেয় বল, “এই ভাল েচয়াের বসুন,” আর েসই গবীর
েলাকিটেক বল, “তুিম ওখােন দঁাড়াও,” িকংবা “তুিম আমার এই পােয়র কােছ মািটেত বস,” 4 তাহেল
েতামরা িক করছ? এক বয্িক্ত েথেকআেরকজনেক িক েবশী সম্মােনর পাত্র বেল িবচার করছ না? েতামরা
িক মন্দ মাপকািঠেত েলােকর িবচার করছ না?

5 আমার িপ্রয় ভাই ও েবােনরা েশান, সংসাের যঁারা গরীব, ঈশ্বর িক তােদর িবশ্বােস ধনী হবার জনয্
মেনানীত কেরন িন? যারা ঈশ্বরেক ভালবােস তােদর েয রাজয্ েদেবন বেল িতিন প্রিতশ্রুিত িদেয়েছন
েসই রােজয্র অিধকারী হবার জনয্ এই গরীব েলাকেদর িক িতিন েবেছ েনন িন? 6 িকন্তু েতামরা েসই
গরীব েলাকিটেক েকান সম্মান িদেল না৷ ধনীরাই িক েতামােদর দািবেয় রােখ না? তারাই িক েতামােদর
আদালেত েটেন িনেয় যায় না? 7 েয উত্তম নাম (যীশু) েতামােদর কােছ কীির্ত্তত হেয়েছ, েতামরা যঁার
আপনজন, ধনীরাই িক েসই সম্মািনত নােমর িনন্দা কের না?

8 সমস্ত িবিধ-বয্বস্থার উেদ্ধর্ একিট িবিধ আেছ৷ এই রাজকীয় বয্বস্থািট শােস্ত্র রেয়েছ: “েতামরা
প্রিতেবশীেক িনেজর মেতা ভালবাসেব৷”✡ েতামরা যিদ েসই িবিধ-বয্বস্থা পালন কর তেব ভালই করছ৷
9 িকন্তু েতামরা যিদ কােরার প্রিত পক্ষপািতত্ব কর তেব েতামরা পাপ করছ, আর এই রাজকীয় বয্বস্থা
েতামােদর ঈশ্বেরর িবিধ-বয্বস্থা ভঙ্গকারী িহেসেব েদাষী সাবয্স্ত করেব৷

10 েকউ যিদ সমস্ত বয্বস্থা পালন কের ও তার মেধয্ েকবল যিদ একিট বয্বস্থা পালন করেত বয্থর্ হয়,
তেব েস সমস্ত বয্বস্থা লঙঘন করার েদােষ েদাষী সাবয্স্ত হয়৷ 11 ঈশ্বর বেলেছন, “বয্িভচার কেরা না৷”✡
আবার িতিনই বেলেছন, “নরহতয্া কেরা না৷”✡ এবার তুিম যিদ বয্িভচার না কের নরহতয্া কর, তাহেলও
তুিম একজন ঈশ্বেরর িবিধ-বয্বস্থা ভঙ্গকারী৷

12 েয বয্বস্থা েতামােদর স্বাধীন কেরেছ তারই দ্বারা েতামােদর িবচার হেব, সুতরাং েতামরা েয েকান
কাজ করার আেগ ও কথা বলার পূেবর্ এই সব স্মরণ কর৷ 13 েতামােদর উিচত অপেরর প্রিত দয়া করা৷
েয কারও প্রিত দয়া কের িন, ঈশ্বেরর কাছ েথেক েস িবচােরর সময় দয়া পােব না৷ িকন্তু েয দয়া কেরেছ
েস িবচােরর সময় িনভর্ েয় দঁাড়ােত পারেব৷

িবশ্বাস ও সৎ কমর্
14আমার ভাই ও েবােনরা, যিদ েকউ বেল আমার িবশ্বাস আেছ, অথচ েস েসই অনুসাের েকান কাজ

না কের, তা হেল তার িবশ্বােসর েকান মূলয্ েনই৷ েসই িবশ্বাস িক তােক রক্ষা করেত পারেব? কখনই না৷
✡ 2:8: উদৃ্ধিত েলবীয় 19:18 ✡ 2:11: উদৃ্ধিত যাত্রা 20:14; িদ্ব. িব. 5:18 ✡ 2:11: উদৃ্ধিত যাত্রা 20:13; িদ্ব. িব. 5:17
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15 ধর, েকান খ্রীষ্ট িবশ্বাসী ভাই বা েবােনর অন্ন বেস্ত্রর অভাব আেছ, 16এই অবস্থায় তােক েকান সাহাযয্ না
কের েতামরা যিদ মুেখ বল, “ঈশ্বর েতামার সহায় েহান, েখেয় পের থাক৷” িকন্তু তার উপকার করেত ঐ
প্রেয়াজনীয় দ্রবয্ না দাও তেব ঐসব কথার িক মূলয্ আেছ? 17 িঠক েসইভােব িবশ্বাস অনুযায়ী যিদ েকান
কাজ না হয় তেব েস িবশ্বাস মৃত বেলই গনয্ হয়৷ েসই িবশ্বাস শুধু িবশ্বাসই, তার েবশী িকছু নয়৷

18 িকন্তু েকউ হয়েতা বলেব, “েতামার িবশ্বাস আেছ, আরআমার কাজ আেছ৷ কাজ বাদ িদেয় েতামার
িবশ্বাস আমােক েদখাও আর আিম আমার কােজর মেধয্ আমার িবশ্বাস েতামােক েদখাব৷” 19 তুিম িক
িবশ্বাস কর েয এক ঈশ্বর রেয়েছন? এমনিক ভূতরাও তা িবশ্বাস কের ও ভেয় কঁােপ৷

20 ওেহ মুখর্ মানুষ! কমর্িবহীন িবশ্বাস েয েকান কােজর নয়, তুিম িক চাও আিম তা প্রমাণ কির?
21অব্রাহাম আমােদর িপতৃপুরুষ িছেলন৷ যখন িতিন তঁার পুত্র ইসহাকেক যজ্ঞ েবদীর ওপর উৎসগর্ কেরন,
তখন তঁার কােজর জনয্ িতিন ঈশ্বেরর কােছ স্বীকৃিত পান৷ 22কােজই লক্ষয্ কর অব্রাহােমর িবশ্বাস ও কমর্
একসােথ কাজ কেরিছল এবং তঁার িবশ্বাস কেমর্র মেধয্ সমূ্পণর্ হেয়িছল৷ 23 এইভােব শােস্ত্রর েসই বাকয্
পূণর্ হল েযখােন বলা হেয়েছ, “অব্রাহাম ঈশ্বের িবশ্বাস রাখেলন৷ ঈশ্বেরর কােছ েসই িবশ্বাস গ্রহণেযাগয্
হল এবং েসই িবশ্বােস অব্রাহাম ঈশ্বেরর কােছ িনেদর্ াষ গিণত হেলন,” আর তঁােক “ঈশ্বেরর বনু্ধ” বলা
হল৷ 24 তাহেল েতামরা েদখেল েয মানুষ তার কােজর মাধয্েমই ঈশ্বেরর কােছ িনেদর্ াষ বেল গিণত হয়,
েকবলমাত্র তার িবশ্বােসর দ্বারা নয়৷

25 আর একিট দৃষ্টান্ত িহসােব রাহেবর কথা বলা েযেত পাের৷ েবশয্া রাহব িক তার কােজর মাধয্েমই
ঈশ্বেরর েচােখ িনেদর্ াষ গিণত হয় িন? েস গুপ্তচরেদর (ঈশ্বেরর েলাক) লুিকেয় েরেখ পের তােদর অনয্
পথ িদেয় িনরাপেদ চেল েযেত সাহাযয্ কেরিছল৷

26 েদেহর মেধয্ প্রাণ যখন থােক না, তখন েসই েদহ েযমন মৃত, েতমিন কমর্িবহীন িবশ্বাসও মৃত৷

3
বাকসংযেমর প্রেয়াজনীয়তা

1 আমার ভাই ও েবােনরা, েতামােদর মেধয্ েবশী েলােকর িশক্ষক হওয়ার জনয্ েচষ্টা করার দরকার
েনই, কারণ েতামরা জান েয আমরা িশক্ষক বেল অনয্েদর েথেক আমােদর িবচার কেঠার হেব৷

2কারণ আমরা সকেলই নানাভােব অনয্ায় কের থািক৷ যিদ েকউ তার কথাবাতর্ ায় অসংযত না হয়, তেব
েস একজন খঁািট েলাক, েস সব িবষেয় িনেজর েদহেক সংযত রাখেত পাের৷ 3 েঘাড়ােদর বেশ রাখার
জনয্, আমরা তােদর মুেখ বলগা িদই এবং তার ফেল তােদর সমস্ত েদহেক আমরা আমােদর পছন্দমত েয
েকানও িদেক পিরচািলত করেত পাির৷ 4আবার জাহােজর কথা ভাব, তারা কত প্রকাণ্ড, প্রচণ্ড বাতােসর
মেধয্ িদেয় চেল, অথচ েছাট্ট একটা হােলর সাহােযয্ নািবক েসটােক েয়িদেক ইচ্ছা েসিদেক িনেয় যায়৷
5 েতমিন িজভও েদেহর একটা েছাট অঙ্গ, তবু তা বড় বড় কথা বেল৷
েদখ আগুেনর একটা েছাট ফুলিক েকমন কের এক িবরাট বনেক পুিড়েয় ছারখার কের েদয়৷ 6 িজভও

েতমিন আগুেনর ফুলিকর মেতা৷ আমােদর েদেহর অঙ্গগুিলর মেধয্ িজভ হল অধেমর্র এক জগত, কারণ
িজভ েথেকই নানা মন্দ আমােদর সমস্ত েদেহ ছিড়েয় পেড়৷ নরেকর আগুেন িজভ জ্বেল উেঠ েগাটা
জীবনেক প্রভািবত কের৷

7 মানুষ সব রকেমর পশু-পাখী, সরীসৃপ ও সমুেদ্রর প্রাণীেক দমন কের রাখেত পাের আর তােদর
বেশ রাখেত পাের; 8 িকন্তু েকান মানুষ িজভেক বেশ রাখেত পাের না, এই িজভ সব সময়ই অিস্থর, মন্দ
ও মারাত্মক িবেষ ভরা৷ 9 এই িজভ িদেয়ই আমরা কখনও আমােদর প্রভু ও িপতার প্রশংসা কির, আবার
কখনও বা ঈশ্বেরর সাদৃেশয্ সৃষ্ট মানুষেক অিভশাপ িদই৷ 10 একই মুখ েথেক প্রশংসা ও অিভশাপ িনগর্ত
হয়৷ ভাই ও েবােনরা, এমন হওয়া উিচত নয়৷ 11একই উৎস েথেক িক কখনও িমষ্টি ও েতেতা দুরকম জল
িনঃসৃত হয়? 12 আমার ভাই ও েবােনরা, দ্রাক্ষা লতায় িক ডুমুর ফল ধের? েতমিন েনানা জেলর উৎস
েথেক িক িমষ্টি জল পাওয়া যায়?

প্রকৃত প্রজ্ঞা
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13 েতামােদর মেধয্ জ্ঞানী ও বুিদ্ধমান েক? েস সৎ জীবনযাপন কের ও নম্রতার সােথ ভাল কাজ কের
গবর্হীনভােব তার িবজ্ঞতা প্রকাশ করুক৷ 14 েতামােদর মেন যিদ িতক্ততা, ঈষর্া ও স্বাথর্পরতা থােক তাহেল
েতামােদর জ্ঞােনর বড়াই কেরা না; করেল েতামােদর গবর্ হেব আর এক িমথয্া, যা সতয্েক েঢেক রােখ৷
15 এই ধরেণর “জ্ঞান” যা ঈশ্বর েথেক লাভ হয় না তা পাির্থব, আিত্মক নয়, তা িদয়াবেলর কাছ েথেক
আেস৷ 16 েযখােন ঈষর্া ও স্বাথর্পরতা রেয়েছ েসখােনই িবশৃঙ্খলা ও সব রকেমর েনাংরািম থােক৷ 17 িকন্তু
েয জ্ঞান ঈশ্বর েথেক আেস তা প্রথমতঃ শুিচশুদ্ধ পের শািন্তিপ্রয়, সুিবেবচক, বাধয্তা, দয়া ও সৎ কােজ
পূণর্, পক্ষপাতশূনয্ ও আন্তিরক৷ 18 যারা শািন্তর জনয্ শািন্তর পেথ কাজ কের চেল, তারা উত্তম িজিনস
লাভ কের যা যথাথর্ জীবনযাপেনর মধয্ িদেয় আেস৷

4
িনেজেক ঈশ্বেরর হােত সমপর্ণ কর

1 েতামােদর মেধয্ ঝগড়া-িববাদ েকাথা েথেক আেস তা িক েতামরা জান? েতামােদর েদেহর মেধয্ েয
সব স্বাথর্পর লালসা যুদ্ধ করেছ, েসই সেবর মধয্ েথেকই আেস৷ 2 েতামরা িকছু চাও িকন্তু তা পাও না,
তখন খুন কর ও অপরেক িহংসা কর৷ িকন্তু তবুও তা েপেত পােরা না, তাই েতামরা ঝগড়া কর, মারামাির
কর৷ েতামরা যা চাও, তা পাও না, কারণ েতামরা ঈশ্বেরর কােছ চাও না৷ 3অথবা চাইেলও পাও না কারণ
েতামরা অসত্ উেদ্দশয্ িনেয় চাও৷ েতামরা েকবল িনেজেদর েভাগ িবলােস বয্বহােরর জনয্ িজিনস চাও৷

4 সুতরাং েতামরা ঈশ্বেরর প্রিত িবশ্বস্ত নও৷ েতামােদর জানা উিচত েয জাগিতক বস্তুগুিলেক ভালবাসার
অথর্ হল ঈশ্বরেক ঘৃণা করা৷ তাই েয েকউ জগেতর বনু্ধ হেত চায় েস ঈশ্বেরর শত্রু হেয় ওেঠ৷ 5 েতামরা
িক মেন কর েয শােস্ত্রর এইসব কথা অথর্হীন? শাস্ত্র বেল, “ঈশ্বর েয আত্মােক আমােদর অন্তের বাস
করেত িদেয়েছন, তা চায় েযন আমরা শুধু তঁারই হই৷”* 6 িকন্তু ঈশ্বেরর অনুগ্রহদান তার েথেকও বড়
িবষয়৷ তাই শােস্ত্র েলখা আেছ: “ঈশ্বর অহঙ্কারীেদর প্রিতেরাধ কেরন, িকন্তু যঁারা নম্র িতিন তােদর অনুগ্রহ
প্রদান কেরন৷”✡

7 তাই েতামরা িনেজেদর ঈশ্বেরর কােছ সঁেপ দাও৷ িদয়াবেলর িবরুেদ্ধ রুেখ দঁাড়াও, তাহেল েস
েতামােদর েছেড় পািলেয় যােব৷ 8 েতামরা ঈশ্বেরর িনকটবতীর্ হও, তােত িতিনও েতামােদর িনকটবতীর্
হেবন৷ পাপীরা, েতামােদর জীবন েথেক পাপ দূর কেরা৷ েতামরা একই সােথ ঈশ্বেরর ও জগেতর েসবা
করেত েচষ্টা করছ৷ েতামােদর অন্তঃকরণ পিবত্র কর৷ 9 েতামরা েশাক কর, দুঃেখ েভেঙ্গ পড় ও কঁাদ,
েতামােদর হািস কান্নায় পিরণত েহাক্◌্, আর আনন্দ, িবষােদ পিরণত েহাক্◌্৷ 10 েতামরা প্রভুর সামেন
নত হও, তাহেল িতিন েতামােদর উন্নীত করেবন৷

িবচার েকােরা না
11 ভাই ও েবােনরা, েতামরা পরস্পেরর িবরুেদ্ধ িনন্দা করা বন্ধ কর৷ যিদ েকউ তার ভাইেয়র িবরুেদ্ধ

কথা বেল অথবা তার ভাইেয়র িবচার কের, েস িবিধ-বয্বস্থার িবরুেদ্ধই কথা বেল এবং বয্বস্থার িবচার
কের৷ যিদ তুিম িবিধ-বয্বস্থার িবচার কর, তাহেল তুিম আর তার পালনকারী হেল না বরং িবিধ-বয্বস্থার
িবচারক হেল৷ 12 একমাত্র ঈশ্বরই িবিধ-বয্বস্থা িদেত পােরন ও িবচার করেত পােরন৷ একমাত্র িতিনই
িবচারকতর্ া, েকবল িতিনই আমােদর রক্ষা করেত বা িবনষ্ট করেত পােরন৷ তাই অনয্ কারুরই িবচার করা
েতামার অিধকাের েনই৷

েতামার জীবেনর পিরকল্পনা ঈশ্বেরর হােত দাও
13 েতামােদর মেধয্ েকউ েকউ বেল, “আজ বা কাল আমরা এমন শহের যাব, েযখােন িগেয় এক বছর

থাকব আর বয্বসা কের লাভ করব৷” 14 একটু েভেব েদখ, কাল িক হেব তা তুিম জান না৷ েতামােদর
প্রাণ েতা কুয়াশার মেতা, ক্ষণকােলর জনয্ তা দৃষ্টিেগাচর হয়, তারপর উেব যায়৷ 15 তাই েতামােদর বলা
উিচত, “প্রভুর ইচ্ছা হেল, আমরা েবঁেচ থাকব আর এটা ওটা করব৷” 16 িকন্তু এখন েতামরা িনেজেদর
িবষেয় িনেজরাই অহঙ্কার ও দপর্ করছ; আর এই প্রকােরর সব অহঙ্কার অনয্ায়৷ 17 মেন েরেখা, েয সৎ 
কমর্ করেত জােন অথচ তা না কের, েস পাপ কের৷
* 4:5: “ঈশ্বর � হই” দ্রষ্টবয্ যাত্রা 20:5 ✡ 4:6: উদৃ্ধিত িহেতা 3:34
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5
স্বাথর্পর ধনী েলাকরা দিণ্ডত হেব

1ধনী বয্িক্তরা েশান, েতামােদর জীবেন েয েঘার দুদর্ শা আসেছ, তার জনয্ েতামরা কঁাদ ও হাহাকার কর৷
2 েতামােদর ধন পেচ যােব, তার েকান মূলয্ই থাকেব না৷ েতামােদর েপাশাক েপাকায় কাটেব, েতামােদর
েসানা ও রূেপায় মরেচ ধরেব৷ েসই মরেচ প্রমাণ করেব েয েতামরা অনয্ায় কেরছ৷ 3 আর েসই মরেচ
আগুেনর মেতা েতামােদর েদেহর মাংস েখেয় েফলেব৷ েতামরা েশেষর িদেনর জনয্ সম্পদ জমা কেরছ৷
4 েদখ! েয মজুররা েতামােদর েক্ষেত কাজ কেরিছল তােদর েতামরা মজুির দাও িন৷ তার জনয্ তারা
েতামােদর িবরুেদ্ধ িচৎকার করেছ৷ তারা েতামােদর েক্ষেতর ফসল েকেটেছ, এখন তােদর েসই আতর্ নাদ
স্বগীর্য় বািহনীর প্রভু ঈশ্বেরর কােন েপৗেঁছেছ৷

5 এই পৃিথবীেত েতামরা েভাগ িবলােস িদন কািটেয় প্রােণর লালসা িমিটেয়ছ৷ বিল হবার িদেনর জনয্
েতামরা িনেজেদর পশুর মেতা েমাটা করছ৷ 6 ভাল েলাকেদর প্রিত েতামরা েকান দয়া েদখাও িন৷ েতামরা
িনেদর্ াষ েলাকেদর েদাষী সাবয্স্ত কেরছ এবং বধ কেরছ, যিদও তারা েতামােদর িবেরািধতা কের িন৷

ৈধযর্য্ ধর
7ভাই ও েবােনরা, ৈধযর্য্ ধর৷ প্রভু যীশু খ্রীষ্ট িফের আসেবন, তঁার না আসা পযর্ন্ত ৈধযর্য্ ধর৷ মেন েরেখা,

একজন চাযী তার েক্ষেতর মূলয্বান ফসেলর জনয্ অেপক্ষা কের, আর যতিদন তা প্রথম ও েশষ বষর্ণ না
পায়, ততিদন েস ৈধযর্য্ ধের অেপক্ষা কের৷ 8 েতামােদর ৈধযর্য্ ধরা দরকার, আশা েছেড় িদও না৷ প্রভু যীশু
শীঘ্রই আসেছন৷ 9 ভাই ও েবােনরা, েতামরা এেক অপেরর িবরুেদ্ধ নািলশ কেরা না৷ েতামরা যিদ নািলশ
করা েথেক িবরত না হও, তাহেল েতামরা েদাষী সাবয্স্ত হেব৷ েদখ, িবচারক েদারেগাড়ায়় দঁািড়েয় আেছন৷

10ভাই ও েবােনরা, দুঃখ ও কেষ্ট িকভােব ৈধযর্য্ ধরেত হয় তার দৃষ্টান্তস্বরূপ েসই ভাববাদীেদর অনুসরণ
কর যঁারা প্রভুর পেক্ষ কথা বেলিছেলন৷ 11আমরা বিল যঁারা জীবেন দুঃখ কষ্ট সিহষু্ণতার সেঙ্গ েমেন েনয়
তারা ধনয্৷ েতামরা ইেয়ােবর সিহষু্ণতার কথা শুেনছ৷ েতামরা জান েয ইেয়ােবর সমস্ত দুঃখ কেষ্টর পর
প্রভু তঁােক সাহাযয্ কেরিছেলন৷ এেত জানা যায় েয প্রভু করুণা ও দয়ায় পিরপূণর্৷

কথাবাতর্ ায় সতকর্ হও
12 আমার ভাই ও েবােনরা, িবেশষ কের মেন েরেখা, েকান প্রিতশ্রুিত করার সমেয় স্বগর্, পৃিথবী বা

অনয্ েকান নাম বয্বহার কের েতামার কথার সতয্তা প্রমাণ করেত িদিবয্ কেরা না৷ েতামােদর “হঁা,” েযন
হঁা-ই হয় আর “না” েযন “না” থােক৷ এটা কর যােত েতামােদর িবচােরর দােয় পড়েত না হয়৷

প্রাথর্নার শিক্ত
13 েতামােদর মেধয্ েকউ িক কষ্ট পােচ্ছ? তেব েস প্রাথর্না করুক৷ েকউ িক সুখী? তেব েস ঈশ্বেরর

গুণকীতর্ ন করুক৷ 14 েতামােদর মেধয্ েকউ িক অসুস্থ হেয়েছ? তেব েস মণ্ডলীর প্রাচীনেদর ডাকুক৷
তারা প্রভুর নােম তার মাথায় একটু েতল িদেয় তার জনয্ প্রাথর্না করুক৷ 15 িবশ্বাসপূণর্ প্রাথর্না েসই অসুস্থ
বয্িক্তেক সুস্থ করেব, প্রভুই তােক সুস্থ কের তুলেবন; আর েস যিদ পাপ কের থােক তেব প্রভু তােক ক্ষমা
করেবন৷

16তাই েতামরা পরস্পেরর কােছ পাপ স্বীকার কর, পরস্পেরর জনয্ প্রাথর্না কর, েযন সুস্থতা লাভ কর,
কারণ নয্ায়পরায়ণ বয্িক্তর প্রাথর্না খুবই শিক্তশালী ও কাযর্করী৷ 17 এলীয় আমােদর মেতাই সাধারণ মানুষ
িছেলন৷ িতিন প্রাথর্না করেলন েযন বৃষ্টি না হয়, আর সােড় িতন বছর ধের েদেশ বৃষ্টি হল না৷ 18 পের িতিন
আবার প্রাথর্না করেলন আর আকাশ েথেক বৃষ্টি নামল এবং েক্ষেত ফসল হল৷

আত্মার মুিক্ত
19আমার ভাই ও েবােনরা, েতামােদর মেধয্ েকউ যিদ সতয্ েথেক দূের সের যায় আর যিদ েকউ তােক

সেতয্ িফের আসেত সাহাযয্ কের তেব 20 একথা মেন েরেখা, েয পাপীেক মন্দ েথেক িফিরেয় আেন েস
েসই বয্িক্তেক অনন্ত মৃতুয্র হাত েথেক রক্ষা করেব এবং এই কােজর দ্বারা তার অেনক পাপ ক্ষমা হেয়
যােব৷
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িপতেররপ্রথম পত্র

1আিম িপতর, প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর েপ্রিরত৷
পন্ত, গালাতীয়া, কাপ্পাদিকয়া, এিশয়া ও িবথুিনয়ােত ঈশ্বেরর েযসব মেনানীত েলাকরা িনবর্াসেন ছিড়েয়

আেছ তােদর উেদ্দেশয্ এই িচিঠ িলখিছ৷ 2 বহুপূেবর্ই িপতা ঈশ্বর তঁার পিরকল্পনা অনুসাের েতামােদর
মেনানীত কেরেছন, যােত েতামরা তঁার পিবত্র েলাকসমষ্টি হও৷ পিবত্র আত্মা েতামােদর পিবত্র কেরেছন৷
ঈশ্বর েচেয়িছেলন, েয েতামরা তঁার বাধয্ হেব ও প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর রেক্ত শুিচ হেব৷
ঈশ্বেরর অনুগ্রহ ও শািন্ত েযন েতামােদর ওপর প্রচুর পিরমােন বির্ষত হয়৷

জীবন্ত প্রতয্াশা
3 প্রশংিসত েহান ঈশ্বর ও আমােদর প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর িপতা! ঈশ্বেরর মহাদয়ায় িতিন আমােদর নতুন

জীবন িদেয়েছন৷ খ্রীেষ্টর পুনরুত্থান দ্বারা এই নতুন জীবন এেনেছ এক নতুন প্রতয্াশা৷ 4 আমরা এখন
ঈশ্বেরর আশীবর্াদ প্রতয্াশা করব যা িতিন সন্তানেদর জনয্ স্বেগর্ সিঞ্চত েরেখেছন, যা কখনও ধ্বংস বা
িবনষ্ট বা ক্ষিতগ্রস্ত হেব না৷

5 িবশ্বােসর মাধয্েম ঈশ্বেরর শিক্ত েতামােদর রক্ষা করেছ এবং েয পযর্ন্ত না েতামরা পিরত্রাণ পাও
েসই পযর্ন্ত িনরাপেদ রাখেছ৷ েসই পিরত্রােণর আেয়াজন করা আেছ যােত তা েশষকােল েতামরা পাও৷
6আপাততঃ িবিভন্ন দুঃখ কষ্ট েতামােদর বয্িথত করেলও ঐ কথা েভেব েতামরা আনন্দ কর৷ 7 এসব দুঃখ
কষ্ট আেস েকন? এরা আেস যােত েতামােদর িবশ্বাস খঁািট বেল প্রমািণত হয়৷ েয েসানা ক্ষয় পায় তােকও
আগুেন পুিড়েয় খঁািট করা হয়, আর েতামােদর খঁািট িবশ্বাস েতা েসই েসানার চাইেতও মূলয্বান৷ িবশ্বােসর
পরীক্ষায় যিদ েদখা যায় েয েতামােদর িবশ্বাস অটল আেছ, তেব যীশু খ্রীেষ্টর পুনরাগমেনর সময় েতামরা
কত না প্রশংসা, েগৗরব ও সম্মান পােব৷

8 তঁােক না েদেখও েতামরা তঁােক ভালবাস৷ েতামরা তঁােক না েদখেত েপেয়ও িবশ্বাস করছ বেল েতামরা
এক অিনবর্চনীয় েগৗরবময় মহা আনেন্দ পিরপূণর্ হচ্ছ৷ 9 েতামােদর িবশ্বােসর এক লক্ষয্ আেছ, আর েসই
লক্ষয্ হল েতামােদর আত্মার পিরত্রাণ যা েতামরা লাভ করছ৷

10ঈশ্বেরর অনুগ্রহ েয েতামরা লাভ করেব েস িবষেয় ভাববাদীরা ভিবষয্দ্বাণী কেরেছন৷ তঁারা এই মুিক্তর
িবষেয়ও সযেত্ন অনুসন্ধান কেরেছন৷ 11 খ্রীেষ্টর আত্মা ঐসব ভাববাদীেদর মেধয্ িছেলন এবং েসই আত্মা
তঁােদর জািনেয়িছেলন খ্রীেষ্টর প্রিত িক িক দুঃখেভাগ ঘটেব এবং েসই দুঃখেভােগর পর কত মিহমা আসেব৷
তঁারা এও জানেত েচষ্টা কেরিছেলন েয েসই আত্মা তঁােদর িক িনেদর্ শ করেছন, কখন েসই সব ঘটেব এবং
তা ঘটার সময় জগৎ েকমন থাকেব৷

12ঐভাববাদীেদরজানােনা হেয়িছল েয ঐ সব েসবা কাজ তঁােদরজনয্ নয়, বরং ভাববাদীরা েতামােদরই
েসবা কেরিছেলন৷ স্বগর্ েথেক পাঠােনা পিবত্রআত্মায় পিরচািলত হেয় যঁারা েতামােদর কােছ সুসমাচার প্রচার
কেরিছেলন, তঁােদর কাছ েথেক েতামরা েসই সব কথা শুেনছ৷ েতামরা েয সব িবষয় শুেনছ, েস সব িবষয়
স্বগর্দূতরাও শুনেত আগ্রহী৷

পিবত্রভােব জীবনযাপন করেত আহ্বান
13 েসবা করবার উপেযাগী কের েতামােদর মনেক প্রস্তুত েরেখা, আর আত্মসংযমী হও৷ যীশু খ্রীেষ্টর

আগমেনর সময় েয অনুগ্রহ েতামােদর েদওয়া হেব তার ওপর সমূ্পণর্ প্রতয্াশা রাখ৷ 14 অতীেত েতামরা
এটা বুঝেত না তাই েতামােদর অিভলাষ অনুসাের মন্দ পেথ চলেত; এখন েতামরা ঈশ্বেরর বাধয্ সন্তান,
তাই অতীেত েতামরা েযভােব চলেত েসভােব চেলা না৷ 15 িকন্তু েয ঈশ্বর েতামােদর আহ্বান কেরেছন েসই
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ঈশ্বর েযমন পিবত্র েতমিন েতামরাও েতামােদর সকল কােজ পিবত্র থাক৷ 16 শােস্ত্র েলখা আেছ, “আিম
পিবত্র বেল েতামরা পিবত্র হও৷”✡

17 ঈশ্বর কারও মুখােপক্ষী না হেয় প্রেতয্ক েলােকর কাজ অনুসাের তার িবচার কেরন; েসই ঈশ্বরেক
যখন েতামরা িপতা বেল সেম্বাধন কর তখন েতামােদর উিচত পৃিথবীেত প্রবাসীর মেতা ঈশ্বর ভেয়
জীবনযাপন করা৷ 18 েতামরা েতা জান েয অতীেত েতামরা উচৃ্ছঙ্খল জীবনযাপন করেত, যা েতামরা
েতামােদর পূবর্পুরুষেদর কাছ েথেক েপেয়িছেল৷ িকন্তু এখন েসই রকম জীবনযাপন করা েথেক েতামরা
মুিক্ত েপেয়ছ৷ ঈশ্বর নশ্বর েসানা বা রূেপার িবিনমেয় েতামােদর মুিক্ত ক্রয় কেরন িন৷ 19 িকন্তু িনেদর্ াষ ও
িনখঁুত েমষশাবক, খ্রীেষ্টর বহুমূলয্ রক্ত িদেয় েতামােদর ক্রয় কেরেছন৷ 20 জগত সৃষ্টির আেগই খ্রীষ্টেক
মেনানীত করা হেয়িছল; িকন্তু এই েশষ সমেয় েতামােদর জনয্ িতিন প্রকািশত হেলন৷ 21 খ্রীেষ্টর মাধয্েমই
েতামরা ঈশ্বের িবশ্বাসী হেয়ছ৷ ঈশ্বর মৃতেদর মধয্ েথেক খ্রীষ্টেক পুনরুিত্থত কের তঁােক মিহমািন্বত কেরেছন৷
েস জনয্ই ঈশ্বেরর প্রিত েতামােদর িবশ্বাস ও প্রতয্াশা আেছ৷

22 সেতয্র অনুগামী হেয় েতামরা িনেজেদর শুদ্ধ কেরছ, তাই েতামােদর অন্তের িবশ্বাসী ভাই ও
েবােনেদর জনয্ প্রকৃত ভালবাসা রেয়েছ৷ সুতরাং এখন েতামরা েতামােদর সমস্ত অন্তঃকরণ িদেয় এেক
অপরেক ভালবােসা৷ 23 েকান নশ্বর বীজ েথেক েতামােদর এই নতুন জন্ম হয় িন৷ এই জীবন সম্ভব হেয়েছ
এক অিবনশ্বর বীজ েথেক৷ ঈশ্বেরর েসই জীবন্ত ও িচরস্থায়ী বাকয্ দ্বারাই েতামােদর নতুন জন্ম হেয়েছ৷
24 তাই শাস্ত্র বেল:

“মানুষ মােত্রই ঘােসর মেতা
আর ঘােসর ফুেলর মেতাই তােদর মিহমা৷

ঘাস শুিকেয় যায়,
ফুল ঝের পেড়;

25 িকন্তু ঈশ্বেরর বাকয্ িচরকাল থােক৷” িযশাইয় 40:6-8

বাকয্ হেচ্ছ েসই সুসমাচার যা েতামােদর কােছ প্রচার করা হেয়েছ৷

2
জীবন্ত প্রস্তর এবং পিবত্র জািত

1 তাই েতামরা এমন িকছু কেরা না যােত অপের বয্থা পায়৷ িমথয্া বেলা না, ছলনা কেরা না, 2 িহংসা
কেরা না, কােরা সম্পেকর্ িনন্দাবাদ কেরা না৷ এসব মন্দ িবষয়গুিল েতামােদর অন্তর েথেক দূর কের দাও৷
নবজাত িশশুর মেতা হও, খঁািট আধয্ািত্মক দুেধর জনয্ আকাঙ্খা রাখ, যা পান কের েতামরা বৃিদ্ধলাভ
করেব ও েতামােদর পিরত্রাণ হেব৷ 3 েতামরা এর মেধয্ই প্রভুর েসই দয়ার আস্বাদ েপেয়ছ৷

4 প্রভু যীশু হেলন জীবন্ত প্রস্তর৷ জগেতর েলাক েসই প্রস্তর অগ্রাহয্ করল; িকন্তু িতিনই েসই “প্রস্তর”
যঁােক ঈশ্বর মেনানীত কেরেছন৷ ঈশ্বেরর েচােখ িতিন মহামূলয্, তাই েতামরা তঁার কােছ এস৷ 5 েতামরাও
এক একিট জীবন্ত প্রস্তর সুতরাং েসই আিত্মক ধমর্ধাম গড়বার জনয্ েতামােদর বয্বহার করেত দাও, যােত
পিবত্র যাজক িহসােব েতামরা আিত্মক বিল উৎসগর্ করেত পার, যা খ্রীেষ্টর মাধয্েম ঈশ্বেরর কােছ গ্রহণীয়
হেব৷ 6আর শােস্ত্রও একথা আেছ:

“েদখ, আিম িসেয়ােন একিট প্রস্তর স্থাপন করিছ,
যা মেনানীত মহামূলয্ েকােণর প্রধান প্রস্তর৷

তার ওপর েয মানুষ িবশ্বাস রাখেব তােক কখনই লজ্জায় পড়েত হেব না৷” িযশাইয় 28:16
✡ 1:16: উদৃ্ধিত েলবীয় 11:44-45; 19:2; 20:7



1 িপতর 2:7 1742 1 িপতর 2:20

7 যারা তঁােক িবশ্বাস কের তােদর কােছ েসই প্রস্তর (যীশু) মহামূলয্বান; িকন্তু যারা তঁােক অবজ্ঞা কের
তােদর কােছ িতিন হেলন েসই প্রস্তর:

“রাজিমিস্ত্ররা েয প্রস্তর বািতল কের িদেয়িছল,
েসটাই হেয় উঠল অতয্ন্ত গুরুত্বপূণর্ প্রস্তর৷” গীতসংিহতা 118:22

8 শাস্ত্র আবার এই কথাও বেল যারা িবশ্বাস কের না তােদর পেক্ষ

“এটা এমনই এক প্রস্তর যােত মানুষ েহঁাচট খায়,
আর েসই প্রস্তেরর দরুণ অেনক েলাক েহঁাচট েখেয় পেড় যােব৷” িযশাইয় 8:14

তারা ঈশ্বেরর বাকয্ অমানয্ কের বেলই েহঁাচট খায় আর এটাই েতা তােদর িবিধ িনির্দষ্ট পিরণাম৷
9 িকন্তু েতামরা েসরকম নও, েতামরা মেনানীত মানবেগাষ্ঠী, রাজকীয় যাজককুল, এক পিবত্র জািত৷

েতামরা ঈশ্বেরর আপন জনেগাষ্ঠী, তাই েতামরা ঈশ্বেরর আশ্চযর্য্ কমর্কােণ্ডর কথা বলেত পােরা৷ িযিন
েতামােদর অন্ধকার েথেক তঁার অপূবর্ আেলায় িনেয় এেসেছন, েতামরা তঁারই গুণগান কর৷

10আেগ েতামরা তঁার প্রজা িছেল না
িকন্তু এখন েতামরা ঈশ্বেরর আপন প্রজাবৃন্দ;

একসময় েতামরা ঈশ্বেরর দয়া পাও িন
িকন্তু এখন তা েপেয়ছ৷

ঈশ্বেরর জনয্ েবঁেচ থাক
11 িপ্রয় বনু্ধরা, েতামরা এই পৃিথবীেত িবেদশী ও আগন্তুক৷ এই জনয্ আিম েতামােদর অনুেরাধ করিছ,

ৈদিহক কামনা বাসনা েথেক িনেজেদর দূের রাখ, কারণ এসব েতামােদর আত্মার িবরুেদ্ধ লড়াই কের;
12 েতামরা এমন েলাকেদর মেধয্ বসবাস করছ যারা সতয্ ঈশ্বের িবশ্বাস কের না; তারা বলেত পাের েয
েতামরা ভুল কাজ করছ৷ তাই সৎ এবং ভাল জীবনযাপন কর, তাহেল েতামােদর সৎ কাজ স্বচেক্ষ েদেখ
প্রভুর প্রতয্াগমেনর িদন তারা ঈশ্বরেক মিহমািন্বত করেব৷

শাসনকতর্ ােদর মানয্ কর
13 জগেতর শাসনকতর্ ােদর বাধয্ হও; প্রভুর জনয্ই তা কর৷ 14 রােজয্র সবর্ময় কতর্ া িহসােব রাজার

বাধয্ হও৷ অনয্ায়কারীেদর শািস্ত িদেত এবং যারা সৎ কাজ কের তােদর প্রশংসা করেত রাজা কতৃ্তর্ ক েয
েনতারা িনযুক্ত, তােদর বাধয্ হও৷ 15 এইভােব েতামরা ভােলা ভােলা কাজ কের, েসই সব মূখর্ েলাকেদর
েতামােদর সম্পেকর্ মূেখর্র মত কথা বলা েথেক িবরত কর৷ ঈশ্বরও তাই চান৷ 16 স্বাধীন েলাক িহসােব
বাস কর; িকন্তু এই স্বাধীনতােক অনয্ায় কাজ করার ছুেতা িহেসেব বয্বহার কেরা না, বরং ঈশ্বেরর েলাক
িহসােব জীবনযাপন কর৷ 17 সকল েলাকেক যেথািচত সম্মান িদও৷ সব জায়গায় সকল িবশ্বাসী ভাইেদর
ভালবাস৷ ঈশ্বরেক ভয় কর আর রাজােক সম্মান িদও৷

খ্রীেষ্টর পদাঙ্ক অনুসরণ
18 দােসরা, েতামরা অবশয্ই েতামােদর মিনবেদর সম্মান করেব এবং তােদর অনুগত থাকেব৷ েকবল

দয়ালু ও ভাল মিনবেদর নয়, িনষু্ঠর প্রকৃিতর মিনবেদরও বাধয্ হও৷ 19 কারণ যিদ ঈশ্বর সম্বেন্ধ সেচতন
এমন েকউ অনয্ায়ভােব পাওয়া কেষ্টর বয্থা সহয্ কের, তােত ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন৷ 20 বাস্তেব যখন অনয্ায়
কাজ করার জনয্ েতামরা মার খাও এবং তা সহয্ কর তােত প্রশংসার িকছু আেছ িক? িকন্তু ভাল কাজ
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কের যিদ কষ্টেভাগ সহয্ কর তেব ঈশ্বেরর েচােখ তা প্রশংসার েযাগয্৷ 21ঈশ্বর এই জনয্ই েতামােদরআহ্বান
কেরেছন৷ খ্রীষ্টও েতামােদর জনয্ কষ্টেভাগ কেরেছন, আর এইভােব িতিন েতামােদর কােছ এক আদশর্
েরেখ েগেছন, েযন েতামরা তঁার পদাঙ্ক অনুসরণ কর৷

22 “িতিন কখনও েকান পাপ কেরন িন,
এবং তঁার মুেখ কখনও েকান ছলনার কথা েশানা যায় িন৷” িযশাইয় 53:9

23 তঁােক অপমান করেল, িতিন তার জবােব কাউেক অপমান কেরন িন৷ তঁার কষ্টেভােগর সময় িতিন
প্রিতেশাধ েনবার ভয় েদখান িন৷ িকন্তু িযিন নয্ায় িবচার কেরন, তঁারই ওপর িবচােরর ভার িদেয়িছেলন৷
24 কু্রেশর ওপের িতিন িনজ েদেহ আমােদর সমস্ত পােপর েবাঝা বইেলন, েযন আমরা আমােদর পােপর
িদক েথেক মৃত হেয় ধাির্মকতার জনয্ জীবনযাপন কির৷ তঁার েদেহর ক্ষত দ্বারা েতামরা সুস্থতা লাভ কেরছ৷
25 েতামরা ভুল পেথ যাওয়া েমেষর মত ঘুের েবড়ািচ্ছেল, িকন্তু এখন েতামরা েতামােদর প্রােণর পালক ও
রক্ষেকর কােছ িফের এেসছ৷

3
স্ত্রী এবং স্বামীেদর জনয্ উপেদশ

1 িঠক েসইরকম স্ত্রীরা, েতামরা অবশয্ই েতামােদর স্বামীর বশয্তা স্বীকার কেরা যােত যারা ঈশ্বেরর
িশক্ষােক অনুসরণ কের না এমন স্বামীরা েতামােদর বয্বহােরর দ্বারা খ্রীেষ্টর িদেক আকৃষ্ট হয়৷ 2 তােদর
িকছু বলার প্রেয়াজন েনই, তারা িনেজেদর স্ত্রীেদর শুদ্ধ ও সম্মানজনক আচার বয্বহার েদেখ আকৃষ্ট হেব৷
3 চুেলর েখঁাপা, েসানার অলঙ্কার অথবা সূক্ষ্ম জামা কাপড় এইসব নশ্বর ভুষণ দ্বারা নয়, 4 বরং েতামােদর
ভুষণ হওয়া উিচত েতামােদর অন্তেরর মেধয্ লুেকােনা সত্তা নম্রতা ও শান্ত স্বভাব, যা ঈশ্বেরর েচােখ
মহামূলয্বান৷

5এইভােবই েসই পিবত্র মিহলারা যারা অতীেত ঈশ্বের ভরসা রাখত তারা স্বামীেদর প্রিত তােদর সমীহপূণর্
বয্বহােরর মেধয্ িদেয় িনেজেদর সুন্দরী কের তুলেতা৷ 6 েযমন সারা অব্রাহােমর অনুরক্তা িছেলন এবং তঁােক
“মহাশয়” বেল ডাকেতন৷ মিহলারা, েতামরা যিদ ভীত না হেয় যা িঠক তাই কর তেব তা প্রমাণ করেব েয
েতামরা সারার েযাগয্ সন্তিত৷

7 েসইভােব েতামরা স্বামীরাও, েতামােদর স্ত্রীেদর সােথ বুিদ্ধ িদেয় িবচার কের বাস কর৷ তােদর প্রিত
সম্মান প্রদশর্ন কর৷ কারণ তারা েতামােদর েথেক দুবর্ল হেলও ঈশ্বর তােদরও সমানভােব আশীবর্াদ কেরন,
েয আশীবর্াদ অনুগ্রেহর, যা সতয্ জীবন দান কের৷ তােদর সেঙ্গ েযরূপ বয্বহার করা েতামােদর উিচত তা
যিদ না কর তেব েতামােদর প্রাথর্নায় বাধা সৃষ্টি হেত পাের৷

সিঠক কেমর্র জনয্ কষ্ট
8 েতামরা সকেল শািন্তেত বাস কর, পরস্পেরর প্রিত সহানুভূিতশীল হও, ভাই ও েবােনর প্রিত েপ্রমময়,

সমবয্থী এবং নম্র হও৷ 9 মেন্দর পিরবেতর্ মন্দ কেরা না, অথবা অপমান করেল অপমান িফিরেয় িদও না,
বরং ঈশ্বেরর কােছ তার জনয্ প্রাথর্না কর েযন িতিন তােক আশীবর্াদ কেরন, কারণ এই করেতই েতামরা
আহূত, যােত েতামরা ঈশ্বেরর আশীবর্াদ েপেত পােরা৷ 10 শােস্ত্র বলেছ:

“েয জীবন উপেভাগ করেত চায়
ও শুভ িদন েদখেত চায়,

েস মন্দ কথা েথেক তার িজভেক েযন সংযত রােখ,
আর িমথয্া কথা বলা েথেক েঠঁাটেক েযন সামেল রােখ৷

11 পােপর পেথ না িগেয় েস সৎ কমর্ করুক;
শািন্তর েচষ্টা কের েসই মেতা চলুক৷
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12কারণ যারা ধাির্মক তােদর প্রিত প্রভুর সজাগ দৃষ্টি আেছ
এবং তােদর প্রাথর্না েশানবার জনয্ তঁার কান েখালা আেছ৷

িকন্তু যারা মন্দ পেথ চেল প্রভু তােদর িদক েথেক তঁার মুখ িফিরেয় েনন৷” গীতসংিহতা 34:12-16

13 েতামরা যিদ সব সময় ভাল কাজই করেত চাও তেব েক েতামােদর ক্ষিত করেব? 14 িকন্তু যিদ
নয্ায় পেথ চলার জনয্ িনযর্ািতত হও, তাহেল েতামরা ধনয্ আর, “েতামরা ঐ েলাকেদর ভয় কেরা না বা
তােদর িবষেয় উিদ্বগ্ন হেয়া না৷”✡ 15 বরং অন্তের খ্রীষ্টেক পিবত্র প্রভু বেল েমেন নাও৷ েতামােদর সবার েয
প্রতয্াশা আেছ েসই িবষেয় েতামােদর যখন েকউ িজজ্ঞাসা কের তখন তার যথাযথ জবাব িদেত েতামরা
সব সময় প্রস্তুত েথেকা৷ 16 িকন্তু এই জবাব িবনয় ও শ্রদ্ধার সেঙ্গ েদেব৷ েতামােদর িবেবক শুদ্ধ েরেখা,
যােত েতামরা সমােলািচত না হও, তাহেল যঁারা েতামােদর খ্রীষ্টীয় সৎ জীবনযাপেনর প্রিত অপমান প্রদশর্ন
কের তারা লিজ্জত হেব৷

17 কারণ অনয্ায় কের দুঃখেভাগ করার েচেয় বরং ঈশ্বেরর যিদ এমন ইচ্ছা হয়, ভাল কাজ কের
দুঃখেভাগ করা অেনক ভাল৷

18কারণ খ্রীষ্ট িনেজ পােপর জনয্ একবার িচরকােলর জনয্
সবার হেয় কষ্টেভাগ কেরিছেলন৷

েসই নয্ায়পরায়ণ মানুষ অনয্ায়কারী মানুেষর জনয্
মৃতুয্বরণ কেরিছেলন৷
এই কাজ িতিন কেরিছেলন ঈশ্বেরর কােছ েতামােদর েপৗেঁছ েদওয়ার জনয্৷

ৈদিহকভােব তঁােক মারা হেয়িছল,
িকন্তু আত্মায় িতিন জীিবত হেলন৷

19 েসই অবস্থায় িতিন কারারুদ্ধ আত্মােদর কােছ িগেয় প্রচার করেলন৷ 20 েসই কারারুদ্ধ আত্মারা বহুকাল
আেগ েনােহর সমেয় ঈশ্বেরর অবাধয্ হেয়িছল৷ েনােহর জাহাজ ৈতরীর সময় ঈশ্বর তােদর জনয্ ৈধযর্য্ ধের
অেপক্ষা করিছেলন৷ েসই জাহােজ েকবল অল্প িকছু েলাক (আট জন) জেলর দ্বারা রক্ষা েপল৷ 21 েসই
জল বািপ্তেস্মর মত যা এখন েতামােদর রক্ষা কের৷ শরীেরর ময়লা েসই বািপ্তেস্মর দ্বারা ধুেয় যায় না; িকন্তু
তা ঈশ্বেরর কােছ সৎ িবেবক বজায় রাখার জনয্ এক আেবদন৷ যীশু খ্রীেষ্টর পুনরুত্থােনর কারেণ এটা
েতামােদর রক্ষা কের৷ 22 যীশু স্বগর্ােরাহণ কের িপতা ঈশ্বেরর ডানপােশ আেছন, আর স্বগর্দূতরা, ক্ষমতায়
অিধিষ্ঠতগণ এবং শিক্তধররা এখন তঁার অধীেন৷

4
পিরবির্তত জীবন

1তাই বলিছ, খ্রীষ্ট িনেজই যখন তঁার মরেদেহ দুঃখেভাগ করেলন, তখন েতামরাও েসই একই মেনাভাব
িনেয় িনেজেদর মনটােক দৃঢ় কর, কারণ েদেহ যার দুঃখেভাগ হেয়েছ, েস পাপ করা েথেক িনবৃত্ত হেয়েছ৷
2 িনেজেদর শিক্তশালী কের েতােলা যােত মানিবক বাসনার অনুগামী না হেয় েতামরা বািক জীবন ঈশ্বর
েতামােদর কােছ যা চান তা কের কাটােত পার৷ 3 কারণ অতীেত অিবশ্বাসীরা েযমন চেলিছল েতমিন
চেল েতামরা অেনক সময় নষ্ট কেরছ৷ েতামরা েযৗন পােপ ও কােমাচ্ছােস িলপ্ত িছেল এবং হুেল্লাড়পূণর্
মাতলািমেত ভরা েভাজসভায় েযাগ িদেয় ও ঘৃনয্ মূির্তপূজা কেরই েতা িদন কািটেয়ছ৷

4 িকন্তু এখন েসই অিবশ্বাসী েলােকরাই েদেখ আশ্চযর্য্ হয় েয েতামরা আর েসই জংলী েবপেরায়া
জীবনযাপেন েযাগ দাও না; আর েসই জনয্ তারা েতামােদর গালাগািল ও অপবাদ েদয়৷ 5 িকন্তু তােদর
এই রকমআচরেণরজনয্ তঁার (খ্রীেষ্টর)কােছ ৈকিফয়ত্ িদেত হেব, িযিন জীিবত ও মৃতেদর িবচার করেবন৷
6 এই কারেণই এই সুসমাচার েসই সমস্ত িবশ্বাসীেদর কােছ প্রচার করা হেয়িছল যঁারা আজেক মৃত; েযন
✡ 3:14: উদৃ্ধিত িযশ. 8:12



1 িপতর 4:7 1745 1 িপতর 5:5

ৈদিহকভােব মানুেষর মত তঁােদর মৃতুয্র িবধান েদওয়া হেলও ঈশ্বেরর মত তঁারা আত্মার দ্বারা অনন্তকাল
বাস কেরন৷

উপযুক্ত অধয্ক্ষ হও
7 েসই সময় ঘিনেয় আসেছ যখন সবিকছুই েশষ হেব, সুতরাং মন িস্থর রাখ ও আত্মসংযমী হও৷ এটা

েতামােদর প্রাথর্না করেত সাহাযয্ করেব৷ 8 সব েথেক বড় কথা এই েয েতামরা পরস্পরেক একাগ্রভােব
ভালবাস, কারণ ভালবাসা অেনক অেনক পাপ েঢেক েদয়৷ 9 েকানরকম অিভেযাগ না কের পরস্পেরর
প্রিত অিতিথপরায়ণ হও৷ 10 েতামরা ঈশ্বেরর কাছ েথেক েয েযমন আিত্মক উপহার েপেয়ছ, েসই অনুসাের
উপযুক্তঅধয্েক্ষর মত এেকঅপরেক সাহাযয্ কর৷ 11যিদ েকউ প্রচার কের, তেব েস এমনভােব তা করুক,
েযন ঈশ্বেরর বাকয্ বলেছ৷ যিদ েকউ েসবা কের, েস ঈশ্বেরর েদওয়া শিক্ত অনুসােরই তা করুক, যােত
সব িবষেয় যীশু খ্রীেষ্টর মাধয্েম ঈশ্বর প্রশংিসত হন৷ েগৗরব ও পরাক্রম যুেগ যুেগ তঁারই েহাক্◌্৷ আেমন৷

খ্রীষ্টীয়ান িহসােব দুঃখেভাগ
12 িপ্রয় বনু্ধরা, েতামােদর যাচাই করার জনয্ েয কেষ্টর আগুন েতামােদর মেধয্ জ্বলেছ, তােত েতামরা

আশ্চযর্য্ হেয়া না৷ েকান অদু্ভত িকছু েতামােদর জীবেন ঘটেছ বেল মেন কেরা না৷ 13 বরং েতামরা আনন্দ
কেরা েয খ্রীেষ্টর দুঃখেভােগর ভাগীদার হেত েপেরছ৷ এরপর তঁার মিহমা যখন প্রকাশ পােব তখন েতামরা
মহা আনন্দ লাভ করেব৷ 14 েতামরা খ্রীষ্টানুসারী হেয়ছ বেল েকউ যিদ েতামােদর অপমান কের, তেব
েতামরা ধনয্, কারণ ঈশ্বেরর মিহমার আত্মা েতামােদর মেধয্ িবরাজ করেছ৷ 15 েতামােদর মেধয্ েকউ েযন
খুনী, িক েচার, িক দুষ্কমর্কারী রূেপ বা অনয্ায়ভােব অেনয্র বয্াপাের হাত িদেয় দুঃখেভাগ না কের৷ 16 িকন্তু
যিদ েকউ খ্রীষ্টীয়ান বেল দুঃখেভাগ কের, তেব েস েযন লজ্জা না পায়, িকন্তু তার েসই নাম (খ্রীষ্টীয়ান)
আেছ বেল েস ঈশ্বেরর প্রশংসা করুক৷ 17 িবচার আরম্ভ হবার সময় হেয়েছ এবং তা ঈশ্বেরর েলাকেদর
েথেকই শুরু করা হেব৷ েসই িবচার যিদ আমােদর েথেকই শুরু করা হয় তেব যারা ঈশ্বেরর সুসমাচার
প্রতয্াখয্ান কের তােদর পিরণাম িক হেব?

18 শাস্ত্র েযমন বেল, “নীিতপরায়ণেদর পিরত্রাণ লাভ যিদ এমন কিঠন হয়
তেব যারা ঈশ্বরিবহীন ও পাপী তােদর িক হেব?” িহেতাপেদশ 11:31 (গ্রীক প্রিতিলিপ)

19 যারা ঈশ্বেরর ইচ্ছানুসাের দুঃখেভাগ করেছ, তারা েসই িবশ্বস্ত সৃষ্টিকতর্ ার হােত িনেজেদর (আত্মােক)
সঁেপ িদক এবং ভাল কাজ কের যাক্৷

5
ঈশ্বেরর পাল

1 যারা মণ্ডলীর প্রাচীন তােদর কােছ এখন আমার এই বক্তবয্, আিম িনেজও একজন প্রাচীন িহেসেব
খ্রীেষ্টর দুঃখেভােগর একজন সাক্ষী৷ েসই সেঙ্গ ভিবষয্েত েয ঐশীমিহমা প্রকািশত হেব আিম হব তার
একজন অংশীদার৷ আিম েতামােদর অনুেরাধ করিছ, 2 েতামােদর তত্ত্বাবধােন ঈশ্বেরর েয পাল আেছ
তােদর েদখােশানা কর৷ েস্বচ্ছায় তােদর পিরচযর্া কর, বাধয্ হেয় নয় বা িকছু পাবার আশােতও নয়, বরং
েস্বচ্ছায় ও আগ্রেহর সেঙ্গ, ঈশ্বর েযমন চান৷ 3 যােদর দািয়ত্বভার েতামরা েপেয়ছ তােদর ওপর প্রভুত্ব
চািলও না, িকন্তু পােলর আদশর্ স্বরূপ হও৷ 4 েযিদন প্রধান পালক (খ্রীষ্ট) েদখা েদেবন েসিদন েতামরা
িনশ্চয়ই েসই অম্লান মিহমাময় মুকুট লাভ করেব৷

5 যুবকরা, েতামরা প্রাচীনেদর অনুগত হও, আর নতনম্র হেয় এেক অপেরর েসবা কর, কারণ

“ঈশ্বর অহঙ্কারীেদর িবেরািধতা কেরন;
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িকন্তু নতনম্রেদর অনুগ্রহ কেরন৷” িহেতাপেদশ 3:34

6তাই েতামরা ঈশ্বেরর পরাক্রান্ত হােতর নীেচ অবনত থাক, েযন িঠক সমেয় িতিন েতামােদর উন্নীত কেরন৷
7 েতামােদর সমস্ত ভাবনা িচন্তার ভার তঁােক দাও, কারণ িতিন েতামােদর জনয্ িচন্তা কেরন৷

8 েতামরা সংযত ও সতকর্ থাক, েতামােদর মহাশত্রু িদয়াবল গজর্ নকারী িসংেহর মত কােক গ্রাস করেব
তা খঁুেজ েবড়ােচ্ছ৷ 9 েতামরা িদয়াবেলর প্রিতেরাধ কর, িবশ্বােস বলবান হও৷ েতামরা জান, সারা িবেশ্ব
েতামােদর িবশ্বাসী ভাইরাও এই রকম দুঃখ কেষ্টর মধয্ িদেয়ই িদন কাটােচ্ছ৷

10 হঁয্া, েতামােদর দুঃখেভাগ অল্পকােলর জনয্; িকন্তু তারপর ঈশ্বর সব িকছু িঠক কের েদেবন ও
েতামােদর শিক্তশালী কের তুলেবন৷ িতিন পতন েথেক রক্ষা করার জনয্ েতামােদর সাহাযয্ করেবন৷ িতিনই
েসই ঈশ্বর িযিন সবাইেক অনুগ্রহ িবতরণ কেরন৷ যীশু খ্রীেষ্ট তঁার অনন্ত মিহমার ভাগীদার হবার জনয্ িতিন
েতামােদর আহ্বান কেরেছন৷ 11 যুেগ যুেগ তঁারই পরাক্রম েহাক্◌্৷ আেমন৷

েশষ শুেভচ্ছা
12 সীল, যােক আিম খ্রীেষ্ট িবশ্বস্ত ভাই বেল জািন তার মাধয্েম েতামােদর কােছ এই সংিক্ষপ্ত িচিঠ

পাঠািচ্ছ৷ েযন েতামরা আশ্বস্ত ও উৎসািহত হও৷ আিম একথা বলেত চাই, এই হেচ্ছ ঈশ্বেরর প্রকৃত অনুগ্রহ
এবং েসই অনুগ্রেহ দৃঢ়ভােব িস্থর থাক৷

13 বািবেলর মণ্ডলী, যােক ঈশ্বর েতামােদর সােথ মেনানীত কেরেছন, তারা তােদর শুেভচ্ছা েতামােদর
পাঠােচ্ছ এবং আমার পুত্র মাকর্ ও শুেভচ্ছা জানােচ্ছ৷ 14 েপ্রমচুম্বেন পরস্পর মঙ্গলাবাদ কর৷
েতামরা যারা খ্রীেষ্ট আছ তােদর সবার কােছ শািন্ত েনেম আসুক৷
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িপতেরর
িদ্বতীয় পত্র

1আিম িশেমান িপতর, যীশু খ্রীেষ্টর দাস ও েপ্রিরত৷
যঁারা আমােদর ঈশ্বেরর ও ত্রাণকতর্ া যীশু খ্রীেষ্টর ধাির্মকতার মাধয্েম আমােদর মেতা এক মহামূলয্ িবশ্বাস

লাভ কেরেছন তঁােদর উেদ্দেশয্ এই িচিঠ িলখিছ৷ যা নয্ায় িতিন তাই কেরন৷
2 অনুগ্রহ ও শািন্ত প্রচুর পিরমােণ েতামােদর ওপর বির্ষত েহাক্◌্৷ েতামরা ঈশ্বর ও আমােদর প্রভু

যীশুেক গভীরভােব জােনা বেল এই অনুগ্রহ ও শািন্ত েভাগ করেব৷

প্রেয়াজনীয় সবিকছু ঈশ্বর আমােদর িদেয়েছন
3 যীশুর কােছ ঈশ্বেরর শিক্ত আেছ৷ তঁার শিক্ত আমােদর ঈশ্বেরর প্রিত ভিক্তপূণর্ জীবনযাপন করার

সমস্ত প্রেয়াজনীয় িবষয় দান কেরেছ৷ আমরা এই সমস্ত িকছু েপেয়িছ কারণ আমরা তঁােক জািন৷ যীশু তঁার
মিহমা-গুেণ এবং সদগুেণ আমােদর েডেকেছন৷ 4 তঁার মিহমায় এবং সদগুেণ যা িতিন েদেবন বেলিছেলন
েসই মূলয্বান এবং মহান প্রিতশ্রুিতগুিল িতিন আমােদর িদেয়েছন, যােত েতামরা ঐ সব প্রিতশ্রুিতগুিলর
মধয্ িদেয় জগেতর মন্দ অিভলাষজিনত েয সব দুনীর্িত আেছ তা েথেক মুক্ত হেয় স্বগীর্য় জীবেনর অংশীদার
হেত পার৷

5 েতামরা এই সব আশীবর্াদ েপেয়ছ বেল অিত যত্ন কের তা েতামােদর জীবেন েযাগ কের িনেত প্রাণপণ
েচষ্টা কর৷ েতামােদর িবশ্বােসর সেঙ্গ সদগুণ েযাগ কর, সদগুেণর সেঙ্গ জ্ঞান, 6 জ্ঞােনর সেঙ্গ সংযম,
সংযেমর সেঙ্গ ৈধযর্য্, ৈধেযর্য্য্র সেঙ্গ ঈশ্বরভিক্ত, ঈশ্বরভিক্তর সেঙ্গ ভ্রাতৃেস্নহ, ভ্রাতৃেস্নেহর সেঙ্গ ভালবাসা
েযাগ কের নাও৷ 7 ঈশ্বরভিক্তর সেঙ্গ আেস ভ্রাতৃেস্নহ, আর ভ্রাতৃেস্নেহর সেঙ্গ েতামার ভালবাসা েযাগ কর৷
8 েতামােদর মেধয্ এই সব গুণ যিদ থােক আর তা যিদ েবেড় ওেঠ, তেব েতামােদর জীবন আমােদর প্রভু
যীশু খ্রীেষ্টর জ্ঞােন কখনও িনষ্কমর্া বা িনষ্ফল হেব না৷ 9 িকন্তু এইসব গুণগুিল যার েনই েস পিরষ্কারভােব
েদখেত পায় না, েস অন্ধ৷ েস ভুেল েগেছ েয তার অতীেতর সকল পাপ ধুেয় েদওয়া হেয়িছল৷

10 তাই আমার ভাই ও েবােনরা, ঈশ্বর েতামােদর েডেকেছন ও মেনানীত কেরেছন৷ েসই সতয্েক দৃঢ়
করার জনয্ েতামরা আপ্রাণ েচষ্টা কেরা৷ যিদ েতামরা এগুিল কর তেব কখনও েহঁাচট েখেয় পড়েব না;
11আর আমােদর প্রভু ও ত্রাণকতর্ া যীশু খ্রীেষ্টর অনন্ত রােজয্ েতামােদর মহানভােব ও উদারভােব স্বাগত
জানােনা হেব৷

12 েতামরা েতা এসব জােনা আর েয সতয্ েতামােদর েদওয়া হেয়েছ তার সেঙ্গ েতামরা দৃঢ়ভােব যুক্ত
রেয়ছ; িকন্তু এগুিল মেন রাখেত আিম সবর্দা েতামােদর সাহাযয্ করব৷ 13 যতিদন েবঁেচ থািক, আিম মেন
কির, এই িবষয়গুিল েতামােদর মেন কিরেয় েদওয়া আমার কতর্ বয্৷ 14আিম জািন েয খুব শীঘ্রই আমােক
এই েদহতয্াগ করেত হেব৷ আমােদর প্রভু খ্রীষ্ট পিরষ্কারভােব তা আমােক জািনেয়েছন৷ 15 আিম আপ্রাণ
েচষ্টা করিছ, যােত আমার মৃতুয্র পেরও েতামরা এসব িবষয় মেন রাখেত পার৷

আমরা খ্রীেষ্টর মিহমা প্রতয্ক্ষ কেরিছ
16যখনআমরা প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর মহাপরাক্রমসহআগমন সম্বেন্ধ বেলিছলাম, তখনআমরা েকান বানােনা

গল্প বিল িন৷ আমরা প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর পরাক্রম স্বচেক্ষ েদেখিছ৷ 17 যীশু িপতা ঈশ্বেরর কাছ েথেক েয
সম্মান ও মিহমা লাভ কেরিছেলন তা এই বাণীর মধয্ িদেয়ই এেসিছল, “এই আমার িপ্রয় পুত্র, এর প্রিত
আিম সন্তুষ্ট৷” 18 যীশুর সেঙ্গ আমরা যখন পিবত্র পবর্েত িছলাম তখন স্বগর্ েথেক বলা ঐ বাণী আমরা
শুেনিছলাম৷

19 েসইজনয্ ভাববাদীরা যা বেলেছন আমরা েস িবষেয় িনিশ্চত৷ ভাববাদীরা যা বেল েগেছন েস িবষেয়
মেনােযাগ েদওয়া েতামােদর পেক্ষ ভাল৷ তঁারা যা বেলেছন তা েযন অন্ধকার জায়গায় উজ্জ্বল আেলার
মেতা৷ তা েয পযর্ন্ত না িদেনর শুরু হয় ও েতামােদর হৃদেয় প্রভাতী তারার উদয় হয় েসই পযর্ন্ত অন্ধকােরর
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মােঝ আেলা েদয়৷ 20এটা েতামােদর িবেশষভােব জানা দরকার েয শােস্ত্রর েকান ভাববাণী বক্তার িনেজর
বয্াখয্ার ফল নয়৷ 21 ভাববাণী কখনই মানুেষর ইচ্ছাক্রেম আেস িন, িকন্তু পিবত্র আত্মার পিরচালনায়
ভাববাদীরা ঈশ্বেরর কথা বেলেছন৷

2
ভণ্ড িশক্ষক

1অতীেত ঈশ্বেরর েলাকেদর মেধয্ ভণ্ড ভাববাদীরা িছল৷ একইভােব েতামােদর দেলর মেধয্ িকছু িকছু
ভণ্ড িশক্ষক প্রেবশ করেব৷ তারা ভুল িশক্ষা েদেব, েয িশক্ষা গ্রহণ করেল েলােকেদর সবর্নাশ হেব৷ েসই
ভণ্ড িশক্ষকরা এমন েকৗশেল েতামােদর িশক্ষা েদেব যােত তারা েয ভ্রান্ত িশক্ষা িদেচ্ছ েসটা েতামরা ধরেত
পারেব না৷ তারা, এমন িক প্রভু িযিন মুিক্ত এেন িদেয়েছন তঁােক পযর্ন্ত অস্বীকার করেব৷ তাই তােদর
িনেজেদর ধ্বংস তারা সত্বর েডেকআনেব৷ 2তারা েয সমস্ত মন্দ িবষেয় িলপ্ত, বহুেলাক েসই িবষয়গুিলেত
তােদর অনুসরণ করেব৷ ঐ েলাকেদর প্রেরাচনায় বহুেলাক সেতয্র পেথর িবষেয় িনন্দা করেব৷ 3এই ভণ্ড
িশক্ষকরা েতামােদর কাছ েথেক েকবল অথর্লাভ করেত চাইেব৷ তাই তারা অসতয্ কিল্পত কািহনী বািনেয়
বলেব৷ অেনকিদন ধেরই ঐ ভণ্ড িশক্ষকেদর জনয্ শািস্ত অেপক্ষা করেছ এবার আর তারা ঈশ্বেরর হাত
এিড়েয় েযেত পারেব না; িতিন তােদর ধ্বংস করেবন৷

4 যারা পাপ কেরিছল েসই স্বগর্দূতেদরও ঈশ্বর ছােড়ন িন; িতিন তােদর নরেক পািঠেয়িছেলন৷ ঈশ্বর
িবচােরর িদন পযর্ন্ত অন্ধকারময় গহ্বের তােদর েফেল রাখেলন৷

5 ঈশ্বর প্রাচীন জগতেক েছেড় কথা বেলন িন৷ ঈশ্বরিবেরাধী েলাকেদর জনয্ ঈশ্বর জগেত জলপ্লাবন
আনেলন৷ িতিন েকবলমাত্র েনাহ এবং তার সেঙ্গ অনয্ সাতজনেক রক্ষা কেরিছেলন৷ এই েনাহ িঠক পেথ
চলবার জনয্ মানুষেক িশক্ষা িদেয়িছেলন৷

6 সেদাম ও ঘেমারা নগরেক ঈশ্বর দিণ্ডত কেরিছেলন৷ ঈশ্বর েসই দুিট নগরেক ধ্বংস কের যঁারা তঁার
িবেরািধতা কের তােদর জনয্ েশষ ফেলর এক উদাহরণ িহেসেব তা স্থাপন কেরিছেলন৷ 7 ঐ ধ্বংসপ্রাপ্ত
নগরী েথেক ঈশ্বর েলাটেক উদ্ধার কেরিছেলন৷ েলাট ভাল েলাক িছেলন এবং ঐ নগেরর দুষ্ট েলাকেদর
অৈনিতক চালচলেন িতিন পীিড়ত হেতন৷ 8 েসই নীিতপরায়ণ মানুষ ঐ দুষ্ট েলাকেদর মেধয্ িদেনর পর িদন
বাস করেতন৷ তঁার ধাির্মক আত্মা এই সকল েলাকেদর েবআইনী কাজকমর্ েদেখ এবং এগুিলর কথা শুেন
যন্ত্রণা েভাগ করেতন৷

9 হঁয্া, ঈশ্বরই এই সকল কাযর্ সাধন করেলন৷ তাই প্রভু ঈশ্বর জােনন যারা তঁার েসবা কের, তােদর
িকভােব উদ্ধার করেত হয়৷ িতিন তােদর সমস্ত কেষ্টর সমেয় তােদর উদ্ধার কেরন৷ প্রভু এও জােনন
িকভােব দুষ্ট েলাকেদর েসই িবচােরর িদেন শািস্ত িদেত হয়৷ 10 ঐ দণ্ড িবেশষভােব তােদর জনয্, যঁারা
দুনীর্িতপরায়ণ ও কামাতুর, অধাির্মক স্বভােবর অনুসারী এবং যারা প্রভুর কতৃর্ ত্ত্বেক সম্মান কের না৷
এই সকল ভণ্ড িশক্ষকরা দুঃসাহসী ও একগঁুেয় এবং মিহমািন্বত স্বগর্দূেতর িবরুেদ্ধ মন্দ কথা বলেত ভয়

পায় না৷ 11ঐ সব ভণ্ড িশক্ষকেদর েচেয় স্বগর্দূতরা শিক্তেত ও পরাক্রেম বড় হেয়ও প্রভুর কােছ তােদর
িবষেয় কুৎসাজনক অিভেযাগ আেনন না৷

12 এই ভণ্ড িশক্ষকরা িবচার বুিদ্ধহীন পশুর মেতা, যারা তােদর সহজাত প্রবৃিত্তর বেশ কাজ কের৷ এরা
জেন্মেছ ধরা পড়েত ও িনহত হবার জনয্৷ বনয্ পশুেদর মেতাই এই িশক্ষকরা ধ্বংস হেয় যােব৷ 13 এই
ভণ্ড িশক্ষকরা বহুেলােকর ক্ষিত কেরেছ, তাই তারাও কষ্টেভাগ করেব, তােদর কুকােজর জনয্ প্রািপ্তস্বরূপ
েসই হেব তােদর েবতন৷ এই ভণ্ড িশক্ষকরা প্রকােশয্ মন্দ কাজ করেত ভালবােস যােত সমস্ত েলাক তা
েদখেত পায়৷
তারা েতামােদর মেধয্ েনাংরা দাগ ও কলেঙ্কর মত৷ েযসব মন্দ কাজ তােদর খুশী কের, েসগুিল

কের তারা তা উপেভাগ কের৷ যখন তারা েতামােদর সেঙ্গ পান েভাজন কের তখন েতামােদর পেক্ষ
তা লজ্জাজনক হয়৷ 14 েকান নারীেক েদখেল এই িশক্ষকরা তার প্রিত কামাসক্ত হয়৷ এরা এইভােব পাপ
কেরই চেলেছ৷ যারা িবশ্বােস দুবর্ল তােদর তারা পােপর ফঁােদ েফেল ফুসিলেয় িনেয় যায়৷ তােদর অন্তঃকরণ
েলােভ অভয্স্ত, তারা অিভশপ্ত৷

15এই ভণ্ড িশক্ষকরা েসাজা পথ েছেড় ভুল পেথ ভ্রমণ করেছ৷ তারা িবেয়ােরর পুত্র িবিলয়মেক অনুসরণ
কের, িযিন মন্দ কােজর পািরশ্রিমক েপেল আনন্দ েপেতন৷ 16 িকন্তু একিট গাধা িবিলয়মেক বেলিছল েয
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েস ভুল কাজ কেরেছ৷ গাধা পশু বেল কথা বলেত পাের না; িকন্তু এই গাধা মানুেষর গলায় কথা বেল
ভাববাদীেক মুেখর্র মত কাজ করেত েদয় িন৷

17 এই ভণ্ড িশক্ষকরা জলিবহীন ঝরণার মেতা৷ েঝােড়া হাওয়ায় বেয় যাওয়া েমেঘর মেতা৷ এক েঘার
অন্ধকার কূপ এই ভণ্ড িশক্ষকেদর জনয্ সংরিক্ষত আেছ৷ 18 এরা শূনয্গভর্ বড় বড় কথা বেল িনেজেদর
িনেয় গবর্ কের৷ যারা সম্প্রিত ভুল পেথ চলা েলাকেদর সংসগর্ েথেক েবিরেয় এেসেছ তােদর ৈদিহক
আকষর্ণ ও বাসনায় প্রলুদ্ধ কের৷ এইসব েলাকেদর তারা পােপর ফঁােদ েফেল৷ 19 এরা তােদর স্বাধীনতার
প্রেলাভন েদখায়; িকন্তু িনেজরা েসইসব মেন্দর দাস েযগুিল ধ্বংেসর পথগামী, কারণ মানুষ তারই দাস
যা তােক চালনা কের৷

20 যারা আমােদর প্রভু ও ত্রাণকতর্ া যীশু খ্রীষ্ট সম্পেকর্ জ্ঞান লাভ কের সংসােরর অশুিচ িবষয়গুিল
েথেক মুক্ত হেয়িছল, তারা যিদ তােদর পুরােনা পােপর জীবেন িফের যায় তেব তােদর পেরর অবস্থা
আেগর অবস্থা েথেক আেরা খারাপ হেব৷ 21 েয পিবত্র িশক্ষা তারা লাভ কেরিছল, তারা যিদ েসই পিবত্র
িশক্ষা েথেক সের যায় তেব তােদর পেক্ষ েসই সতয্ পথ না জানাই ভাল িছল৷ 22 একিট প্রবাদ আেছ যা
তােদর েক্ষেত্র খােট, “কুকুর েফের িনেজর বিমর িদেক,”✡ এবং “শুেয়ারেক স্নান করােলও েস আবার
যায় কাদায় গড়াগিড় িদেত৷”

3
যীশু পুনরায় আসেবন

1 বনু্ধরা, েতামােদর কােছ এ আমার িদ্বতীয় পত্র৷ এই দুিট পত্র িলেখ, িকছু িবষয় স্মরণ কিরেয় িদেয়
েতামােদর সৎ িচন্তােক নাড়া েদবার েচষ্টা করিছ৷ 2অতীেত পিবত্র ভাববাদীেদর সমস্ত কথা ও প্রভুআমােদর
ত্রাণকতর্ ার আেদশ, যা েপ্রিরতেদর মাধয্েম বলা হেয়েছ, তা েতামােদর স্মরেণ আনেত চাইিছ৷

3 প্রথমতঃ েতামােদর বুঝেত হেব পৃিথবী েশষ হেয় যাবার আেগর িদনগুিলেত িক ঘটেব৷ েলাকরা
েতামােদর উপহাস করেব৷ তারা িনেজর িনেজর েখয়াল খুিশ মেতা মন্দ পেথ চলেব৷ 4 তারা বলেব, “তঁার
আগমণ সম্বেন্ধ তঁার প্রিতজ্ঞার িক হল? কারণ আমরা জািন আমােদর িপতৃপুরুষেদর মারা যাওয়ার সময়
েথেক, এমনিক সৃষ্টির শুরু েথেক আজ পযর্ন্ত সব িকছুই েতা একই রকম ভােব ঘেট চেলেছ৷”

5 িকন্তু বহুপূেবর্ িক ঘেটিছল তা ঐসব েলাকরা স্মরণ করেত চায় না৷ প্রথেম আকাশমণ্ডল িছল এবং
ঈশ্বর জেলর মধয্ েথেক ও জেলর দ্বারা পৃিথবী সৃষ্টি করেলন আর এসবই ঈশ্বেরর মুেখর বােকয্র দ্বারা সৃষ্টি
হেয়িছল৷ 6 েসই সময়কার জগত জলপ্লাবেনর দ্বারা ধ্বংস হেয়িছল৷ 7 ঈশ্বেরর বাকয্ অনুসাের বতর্ মান এই
পৃিথবী ও আকাশমণ্ডল আগুেনর দ্বারা ধ্বংস হবার জনয্ িবরাজ করেছ৷ এই আকাশমণ্ডল ও পৃিথবী েসই
িবচােরর িদেনর জনয্, অধাির্মক মানুেষর ধ্বংেসর জনয্ রিক্ষত আেছ৷

8 িকন্তু িপ্রয় বনু্ধরা, েতামরা এই একটা কথা ভুেল েযও না েয প্রভুর কােছ এক িদন হাজার বছেরর সমান
ও হাজার বছর একিদেনর সমান৷ 9 প্রভু তঁার প্রিতশ্রুিত পূণর্ করেত সিতয্ েদরী করেছন না৷ যিদও েকউ
েকউ েসরকমই মেন করেছ; িকন্তু িতিন েতামােদর জনয্ ৈধযর্য্ ধের আেছন৷ েকউ েয ধ্বংস হয় তা ঈশ্বর
চান না, ঈশ্বর চান েয প্রেতয্েক মন পিরবতর্ ন করুক ও পােপর পথ তয্াগ করুক৷

10 িকন্তু প্রভুর িদন েচােরর মত এেস চমেক েদেব৷ তখনআকাশ িবরাট শব্দকেরঅদৃশয্ হেব; আকােশর
সব িকছু আগুেন ধ্বংস করা হেব এবং পৃিথবী ও তার মেধয্ যা িকছু আেছ তা পুিড়েয় েফলা হেব৷ 11 সব
িকছু যখন এইভােব ধ্বংস হেত যােচ্ছ তখন িচন্তা কর িক প্রকার মানুষ হওয়া েতামােদর দরকার৷ েতামােদর
পিবত্র জীবনযাপন করা উিচত এবং ঈশ্বেরর েসবােথর্ কাজ করা উিচত৷ 12 পরম আগ্রেহর সেঙ্গ ঈশ্বেরর
েসই িদেনর অেপক্ষায় থাকা উিচত, েয িদন আকাশমণ্ডল আগুেন পুেড় ধ্বংস হেব এবং আকােশর সব
িকছু উত্তােপ গেল যােব৷ 13 িকন্তু ঈশ্বর আমােদর এক নতুন আকাশমণ্ডল ও এক নতুন পৃিথবীর প্রিতশ্রুিত
িদেয়েছন৷ এই প্রিতশ্রুিতর পূণর্তার জনয্ আমরা অেপক্ষা করিছ, আর েসখােন েকবল ধাির্মকতা থাকেব৷

14 তাই িপ্রয় বনু্ধরা, েতামরা যখন এইসব ঘটেব বেল অেপক্ষা করছ, তখন পাপ ও েদাষমুক্ত হেয়
থাকবার আপ্রাণ েচষ্টা কর, েযন ঈশ্বেরর সেঙ্গ শািন্তেত থাকেত পার৷ 15 মেন েরেখা, আমােদর প্রভুর
✡ 2:22: উদৃ্ধিত িহেতা 26:11
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ৈধযর্য্ েতামােদর মুিক্তর সুেযাগ িদেয়েছ৷ আমােদর িপ্রয় ভাই েপৗলও েতামােদর একই িবষেয় িলেখেছন৷
তঁােক প্রদত্ত জ্ঞান অনুসাের েপৗল এই কথা তঁার সব িচিঠেত বেলেছন৷ 16 িকছু িবষয় এই পেত্রর মেধয্
আেছ যা েবাঝা শক্ত৷ অজ্ঞও িবশ্বােস দুবর্ল েলাকরা শােস্ত্রর অনয্ানয্ কথার েযমন িবকৃত অথর্ কের, েতমিন
েপৗেলর কথারও িবকৃত অথর্ কের িনেজেদর ধ্বংেসর পেথ িনেয় যায়৷

17তাই িপ্রয় বনু্ধরা, েতামরা এসব কথা আেগ েথেকই েজেনছ বেল এ িবষেয় সতকর্ থাক, যােত েতামরা
দুষ্ট েলাকেদর ভুেলর কবেল পেড় িনেজেদর দৃঢ় িবশ্বাস েথেক সের না যাও৷ 18আমােদর প্রভু ত্রাণকতর্ া
যীশু খ্রীেষ্টর অনুগ্রহ ও জ্ঞােন েতামরা বৃিদ্ধ লাভ কর৷ এখন ও অনন্তকােলর জনয্ তঁার মিহমা িবরাজ
করুক৷ আেমন৷
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েযাহেনর
প্রথম পত্র

1 পৃিথবীর শুরু েথেকই যা বতর্ মান েতমন একিট িবষয় এখন েতামােদর কােছ বলিছ: আমরা তা শুেনিছ,
তা স্বচেক্ষ েদেখিছ, তা মেনােযাগ সহকাের িনরীক্ষণ কেরিছ; আর িনেজেদর হাত িদেয় তা স্পশর্ কেরিছ৷
আমরা েসই বােকয্র িবষয় বলিছ যা জীবনদায়ী৷ 2 েসই জীবন আমােদর কােছ প্রকািশত হেয়িছল, আমরা
তা েদেখিছ, আর তার িবষেয় সাক্ষয্ িদেত পাির৷ এখন েতামােদর কােছ েসই জীবেনর কথা বলিছ; এ হল
অনন্ত জীবন যা িপতা ঈশ্বেরর কােছ িছল৷ ঈশ্বর আমােদর কােছ েসই জীবন তুেল ধরেলন৷ 3 আমরা যা
েদেখিছ ও শুেনিছ েস িবষেয়ই এখন েতামােদর কােছ বলিছ কারণ আমােদর ইচ্ছা েতামরাও আমােদর
সহভাগী হও৷ আমােদর এই সহভাগীতা ঈশ্বর িপতা ও তঁার পুত্র যীশু খ্রীেষ্টর সেঙ্গ৷ 4আমােদর আনন্দ েযন
পিরপূণর্ হেয় ওেঠ েসই জনয্ আমরা েতামােদর এসব িলখিছ৷

ঈশ্বর আমােদর পাপ ক্ষমা কেরন
5 এই েসই বাতর্ া যা আমরা খ্রীেষ্টর কাছ েথেক শুেনিছ এবং েতামােদর কােছ েঘাষণা করিছ- ঈশ্বর

েজয্ািত; ঈশ্বেরর মেধয্ েকান অন্ধকার েনই৷ 6তাই আমরা যিদ বিল েয ঈশ্বেরর সেঙ্গ আমােদর সহভাগীতা
আেছ, িকন্তু যিদ অন্ধকাের জীবনযাপন করেত থািক, তাহেল িমথয্া বলিছ ও সেতয্র অনুসারী হিচ্ছ না৷
7ঈশ্বর েজয্ািতেতআেছন,আমরা যিদ েসই রকম েজয্ািতেত বাস কির, তেব বলা যায়আমােদর পরস্পেরর
মেধয্ সহভাগীতা আেছ৷ ঈশ্বেরর পুত্র যীশুর রক্ত আমােদর সমস্ত পাপ েথেক শুিচশুদ্ধ কের৷

8 আমরা যিদ বিল েয আমােদর েকান পাপ েনই, তাহেল আমরা িনেজেদরই ঠকাই এবং তঁার সতয্
আমােদর মেধয্ েনই৷ 9 আমরা যিদ িনেজেদর পাপ স্বীকার কির, িবশ্বস্ত ও ধাির্মক ঈশ্বর আমােদর সমস্ত
পাপ ক্ষমা করেবন ও সকল অধাির্মকতা েথেক আমােদর শুদ্ধ করেবন৷ 10 আর যিদ বিল, আমরা পাপ
কিরিন, তেব আমরা ঈশ্বরেক িমথয্াবাদী প্রিতপন্ন কির এবং তঁার বাতর্ া আমােদর অন্তের েনই৷

2
যীশু আমােদর সহায়

1আমার িপ্রয় সন্তানরা, আিম েতামােদর একথা িলখিছ যােত েতামরা পাপ না কর৷ িকন্তু েকউ যিদ পাপ
কের েফেল, তেব িপতার কােছ আমােদর পেক্ষ কথা বলার একজন আেছন, িতিন েসই ধাির্মক বয্িক্ত,
যীশু খ্রীষ্ট৷ 2 িতিনই েসই প্রায়িশ্চত্ত বিলগুিল, যার ফেল আমােদর সব পাপ দূর হয়৷ েকবল আমােদর সব
পাপ নয়, জগেতর সমস্ত মানুেষরও পাপ দূর হয়৷

3 যিদ আমরা ঈশ্বেরর আেদশ পালন কির, তেবই বুঝেত পারব েয আমরা তঁােক জািন৷ 4 েকউ যিদ
বেল েয, “আিম ঈশ্বরেক জািন,” অথচ ঈশ্বেরর আেদশ পালন না কের তেব েস িমথয্াবাদী, আর তঁার
সতয্ তার অন্তের েনই৷ 5 িকন্তু েয তঁার িশক্ষা পালন কের, ঈশ্বেরর ভালবাসা সিতয্ তার মেধয্ পূণর্তালাভ
কেরেছ৷ এইভােব আমরা সুিনিশ্চত হেত পাির েয আমরা তঁার মেধয্ই অবস্থান করিছ৷ 6 েকউ যিদ বেল েয
আিম ঈশ্বের আিছ তাহেল তােক অবশয্ই তঁার মেতা জীবনযাপন করেত হেব৷

প্রিতেবশীেক ভালবােসা
7 িপ্রয় বনু্ধরা, আিম েতামােদর কােছ েকান নতুন আেদশ িলখিছ না, এ এমন এক পুরােনা আেদশ, যা

েতামরা আিদ েথেকই েপেয়ছ৷ েতামরা েয বাতর্ া শুেনছ তা হল পুরােনা আেদশ৷ 8 িকন্তু আিম এই পুরােনা
আেদশই েতামােদর কােছ এক নতুন আেদশরূেপ িলখিছ৷ এই আেদশ সতয্ এবং এর সতয্তা েতামরা যীশু
খ্রীেষ্ট ও েতামােদর জীবেন েদেখছ, কারণ অন্ধকার েকেট যােচ্ছ আর প্রকৃত েজয্ািত ইিতমেধয্ই উজ্জ্বল৷

9 েয বেল আিম েজয্ািতেত আিছ িকন্তু তার িনেজর ভাইেক ঘৃণা কের, েস এখনও অন্ধকােরই আেছ৷
10 েয তার ভাইেক ভালবােস, েস েজয্ািতেত রেয়েছ৷ তার জীবেন এমন িকছুই েনই যা তােক পাপী কের৷
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11 িকন্তু েয তার ভাইেক ঘৃণা কের েস এখনও অন্ধকােরই আেছ৷ েস অন্ধকােরই বাস কের আর জােন না
েস েকাথায় চেলেছ, কারণ অন্ধকার তােক অন্ধ কের িদেয়েছ৷

12 িপ্রয় সন্তানগণ, আিম েতামােদর িলখিছ,
কারণ খ্রীেষ্টর মাধয্েম েতামােদর পাপ ক্ষমা করা হেয়েছ৷

13 িপতারা, আিম েতামােদর িলখিছ,
কারণ িযিন শুরু েথেক আেছন েতামরা তঁােক জান৷

যুবকরা, আিম েতামােদর িলখিছ,
কারণ েতামরা েসই পাপাত্মার ওপর জয়লাভ কেরছ৷

14 িশশুরা, আিম েতামােদর িলখিছ,
কারণ িযিন শুরু েথেক আেছন েতামরা তঁােক জান৷

যুবকরা, আিম েতামােদর িলখিছ,
কারণ েতামরা শিক্তশালী৷

ঈশ্বেরর বাতর্ া েতামােদর অন্তের আেছ;
আর েতামরা েসই পাপাত্মার ওপর জয়লাভ কেরছ৷

15 েতামরা েকউ এই সংসার বা এই সংসােরর েকান িকছু ভালেবেসা না৷ েকউ যিদ এই সংসারটােক
ভালবােস তেব িপতা ঈশ্বেরর ভালবাসা তার অন্তের েনই৷ 16কারণ এই সংসাের যা িকছু আেছ, যা আমােদর
পাপ প্রকৃিত েপেত ইচ্ছা কের, যা আমােদর চকু্ষ েপেত ইচ্ছা কের, আর পৃিথবীর যা িকছুেত েলােক গবর্ কের
েস সবিকছুই িপতা ঈশ্বেরর কাছ েথেক আেস না, আেস জগত েথেক৷ 17 এই সংসার ও তঁার অিভলাষ
সব িবলীন হেত চেলেছ, িকন্তু েয ঈশ্বেরর ইচ্ছা পালন কের েস িচরজীিব হেব৷

খ্রীষ্টািরর অনুসরণ কেরা না
18 িপ্রয় সন্তানরা, জগেতর েশষ সময় ঘিনেয় এেসেছ৷ আর েতামরা শুেনছ েয খ্রীষ্টািররা আসেছ৷

এখনই েসই খ্রীষ্টািররা এেস েগেছ, এর ফেলই আমরা বুঝেত পারিছ েয এই েশষ সময়৷ 19 েসই খ্রীষ্টািররা
আমােদর দেলর মেধয্ই িছল৷ তারা আমােদর মধয্ েথেক বাইের চেল েগেছ৷ বাস্তেব তারা েকান িদনই
আমােদর েলাক িছল না, কারণ তারা যিদ আমােদর দেলর েলাক হত, তেব আমােদর সেঙ্গই থাকত৷ তারা
আমােদর েছেড় চেল েগল; এর দ্বারাই প্রমাণ হল েয তারা েকউই আেদৗ আমােদর নয়৷

20 েতামরা েসই পিবত্রতেমর (খ্রীেষ্টর) কােছ অিভিষক্ত হেয়ছ, তাই েতামরা সকেল সতয্ িক তা জান৷
তেব েতামােদর কােছ েকন আিম িলিখ? 21 এটা বলার জনয্ আিম িলখিছ না েয েতামরা সতয্ জান না৷
আিম েতামােদর িলখিছ কারণ েতামরা সতয্ জান; আর এও জান েয সতয্ েথেক কখনও েকান িমথয্ার
উৎ পিত্ত হেত পাের না৷

22 তেব েসই িমথয্াবাদী েক? েস-ই, েয বয্িক্ত বেল েয যীশুই েসই খ্রীষ্ট নন, েস-ই খ্রীেষ্টর শত্রু, েয
বেল যীশু েসই খ্রীষ্ট নয়, েসই বয্িক্ত িপতােক িবশ্বাস কের না, িবশ্বাস কের না তঁার পুত্র খ্রীষ্টেক৷ 23 েয
পুত্রেক অস্বীকার কের, েস িপতা ঈশ্বরেকও পায় না৷ িকন্তু েয পুত্রেক গ্রহণ কের, েস িপতা ঈশ্বরেকও
েপেয়েছ৷

24শুরু েথেক েতামরা যা শুেন আসছ, েসই সব িবষয় অবশয্ই েতামােদর অন্তের েরেখা৷ শুরু েথেক
েতামরা যা শুেনছ তা যিদ েতামােদর অন্তের থােক তেব েতামরা িপতা ঈশ্বর ও তঁার পুেত্রর সাহচেযর্য্
থাকেব৷ 25আর ঈশ্বর এটাই আমােদর েদেবন বেল প্রিতশ্রুিত িদেয়েছন, তা হল অনন্ত জীবন৷

26 যারা েতামােদর ভুল পেথ িনেয় েযেত চায় তােদর িবষেয় েতামােদর এইসব কথা িলখলাম৷ 27 খ্রীষ্ট
েতামােদর এক িবেশষ বরদান িদেয়েছন এবং তা েতামােদর মেধয্ রেয়েছ৷ তাই েতামােদর অনয্ কােরার
িশক্ষার দরকার েনই৷ েয বরদান েতামরা েপেয়ছ তা েতামােদর সব িবষেয় িশক্ষা েদয়৷ এ বরদান সতয্,
এর মেধয্ িমথয্ার েলশমাত্র েনই৷ তাই এই বরদান েযমন িশক্ষা িদেয়েছ, েসইমত েতামরা খ্রীেষ্ট থাক৷

28 এখন আমার েস্নেহর সন্তানরা, খ্রীেষ্টেত থাক৷ তা করেল খ্রীষ্ট যখন প্রকািশত হেবন তখন আমােদর
আর ভেয়র িকছু থাকেব না৷ িতিন এেল তঁার সামেন দঁাড়ােত ভয় বা লজ্জা েপেত হেব না৷ 29 যিদ েতামরা
জান েয খ্রীষ্ট ধাির্মক তাহেল েতামরা এও জান েয যারা ধমর্াচরণ কাজ কের তারা ঈশ্বেরর সন্তান৷
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3
আমরা ঈশ্বেরর সন্তান

1 েভেব েদখ, িপতা ঈশ্বরআমােদর কত ভােলাই না েবেসেছন যােতআমরা ঈশ্বেরর সন্তান বেল অিভিহত
হই; বাস্তিবক আমরা তাই৷ জগেতর েলাক আমােদর েচেন না েয আমরা ঈশ্বেরর সন্তান, কারণ তারা
ঈশ্বরেক জােন না৷ 2 িপ্রয় বনু্ধরা, এখন েতা আমরা ঈশ্বেরর সন্তান, আর ভিবষয্েত আমরা আেরা িক হব
তা এখনও আমােদর কােছ প্রকাশ করা হয় িন৷ িকন্তু আমরা জািন েয যখন খ্রীষ্ট পুনরায় আসেবন তখন
আমরা তঁার সমরূপ হব, কারণ িতিন েযমন আেছন, তঁােক েতমিন েদখেত পাব৷ 3 খ্রীষ্ট শুদ্ধ আর তঁার
ওপের েয সমস্ত েলাক এই আশা রােখ, তারা খ্রীেষ্টর মত িনেজেদর শুদ্ধ কের৷

4 েয েকউ পাপ কের, েস িবিধ-বয্বস্থা লঙঘন কের, আর বয্বস্থা লঙঘন করাই পাপ৷ 5 েতামরা জান,
মানুেষর পাপ তুেল েনবার জনয্ই খ্রীষ্ট প্রকািশত হেলন; আর খ্রীেষ্টর িনেজর েকান পাপ েনই৷ 6 েয েকউ
খ্রীেষ্ট থােক, েস পােপর জীবন-যাপন কের না৷ েকউ যিদ পােপ জীবন-যাপন কের তেব েস খ্রীষ্টেক
কখনও প্রকৃতভােব উপলিদ্ধ কের িন, এমন িক তঁােক জােনও িন৷

7 িপ্রয় সন্তানরা, সতকর্ েথেকা৷ েকউ েযন েতামােদর িবপেথ না িনেয় যায়৷ েয েকউ যথাথর্ কাজ কের েস
নীিতপরায়ণ, িঠক েযমন খ্রীষ্ট নীিতপরায়ণ৷ 8 িদয়াবল েসই শুরু েথেকই পাপ কের চেলেছ৷ েয বয্িক্ত পাপ
কেরই চেল েস িদয়াবেলর৷ িদয়াবেলর কাজেক ধ্বংস করার জনয্ই ঈশ্বেরর পুত্র প্রকািশত হেয়িছেলন৷

9 েয েকউ ঈশ্বেরর সন্তান হয়, েস ক্রমাগত পাপ করেত পাের না, কারণ নরজীবনদায়ী ঈশ্বেরর শিক্ত
েসই বয্িক্তর মেধয্ থােক৷ েস ঈশ্বেরর সন্তােন পিরণত হেয়েছ; তাই েস পােপ জীবন কাটােত পাের না৷
10এভােবই আমরা েদখেত পাির কারা ঈশ্বেরর সন্তান আর কারাই বা িদয়াবেলর সন্তান৷ যারা সত্কমর্ কের
না তারা ঈশ্বেরর সন্তান নয়, আর েয তার ভাইেক ভালবােস না েস ঈশ্বেরর সন্তান নয়৷

পরস্পরেক ভালবাসেত হেব
11 েতামরা শুরু েথেক এই বাতর্ া শুেন আসছ, েয আমােদর পরস্পরেক ভালবাসা উিচত৷ 12 েতামরা

কিয়েনর* মেতা হেয়া না৷ কিয়ন িদয়াবেলর িছল এবং তার ভাই েহবলেক হতয্া কেরিছল৷ িকেসর জনয্ েস
তার ভাইেক হতয্া কেরিছল? কারণ কিয়েনর কাজগুিল িছল মন্দ; িকন্তু তার ভাইেয়র কাজ িছল ভাল৷

13ভাইরা, এই জগত যিদ েতামােদর ঘৃণা কের তেব তােত আশ্চযর্য্ হেয়া না৷ 14আমরা জািন েয আমরা
মৃতুয্ েথেক জীবেন উত্তীণর্ হেয় েগিছ৷ আমরা এটা জািন কারণ আমরা আমােদর ভাইেদর ও েবানেদর
ভালবািস৷ েয েকউ ভালবােস না েস মৃতুয্র মেধয্ই থােক৷ 15 েয েকউ তার ভাইেক ঘৃণা কের েস েতা
একজন খুনী; আর েতামরা জান েকান খুনী অনন্ত জীবেনর অিধকারী হয় না৷

16 িতিন আমােদর জনয্ িনেজর প্রাণ িদেলন, এর েথেকই আমরা জানেত পাির প্রকৃত ভালবাসা িক৷
েসইজনয্ আমােদরও আমােদর ভাই েবানেদর জনয্ প্রাণ েদওয়া উিচত৷ 17 যার পাির্থব সম্পদ রেয়েছ,
েস যিদ তার েকান ভাইেক অভােব পড়েত েদেখ তােক সাহাযয্ না কের, তেব িক কের বলা েযেত পাের
েয তার মেধয্ ঐশ্বিরক ভালবাসা আেছ? 18 েস্নেহর সন্তানরা, েকবল মুেখ ভালবাসা না েদিখেয়, এেসা,
আমরা কােজর মধয্ িদেয় তােদর সিতয্কােরর ভালবািস৷

19-20 এর দ্বারা আমরা জানব েয আমরা সেতয্র৷ আমােদর অন্তর যিদ আমােদর েদাষী কের, তবুও
ঈশ্বেরর সামেন আমােদর িবেবক িবশ্বস্ত থাকেব৷ কারণ আমােদর িবেবেকর েথেক ঈশ্বর মহান, ঈশ্বর েতা
সবই জােনন৷

21 িপ্রয় বনু্ধরা, যিদ আমােদর িবেবকগুিল আমােদর েদােষর অনুভূিত না েদয় তেব ঈশ্বেরর সামেন
আমরা িনভর্ েয় দঁাড়ােত পারব৷ 22 আর ঈশ্বেরর কাছ েথেক যা িকছু চাই না েকন তা আমরা পাব, কারণ
আমরা যা তঁার সেন্তাষজনক তাই করিছ৷ 23 তঁার আেদশ হল আমরা েযন তঁার পুত্র যীশু খ্রীেষ্টর নােম
িবশ্বাস কির ও পরস্পরেক ভালবািস৷ 24 েয ঈশ্বেরর আেদশগুিল মানয্ কের েস ঈশ্বের থােক; আর ঈশ্বর
তার অন্তের থােকন৷ ঈশ্বর েয আমােদর অন্তের আেছন তা আমরা িক কের জানব? েয আত্মােক ঈশ্বর
িদেয়েছন, েসই আত্মাই আমােদর বলেছ েয ঈশ্বর আমােদর মেধয্ আেছন৷
* 3:12: কিয়ন কিয়ন আর েহবল আদম ও হবার পুত্র িছল৷ কিয়ন েহবলেক িহংসা করত এবং তােক েমের েফেলিছল৷ দ্রষ্টবয্ আিদ
4:1-16
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4
ভণ্ড িশক্ষকেদর িবষেয় েযাহেনর সতকর্ বাণী

1 িপ্রয় বনু্ধরা, সংসাের অেনক ভণ্ড ভাববাদী েদখা িদেয়েছ, তাই েতামরা সব আত্মােক িবশ্বাস কেরা না৷
িকন্তু েসই সব আত্মােদর যাচাই কের েদখ েয তারা ঈশ্বর হেত এেসেছ িকনা৷ 2 এইভােব েতামরা ঈশ্বেরর
আত্মােক িচনেত পারেব৷ েয েকান আত্মা যীশু খ্রীষ্ট েয রক্ত মাংেসর েদহ ধারণ কের এেসেছন বেল স্বীকার
কের, েস ঈশ্বেরর কাছ েথেক এেসেছ৷ 3 িকন্তু েয আত্মা, যীশুেক স্বীকার কের না, েস ঈশ্বেরর কাছ েথেক
আেস িন৷ এ েসই খ্রীষ্টািরর আত্মা, খ্রীেষ্টর শত্রু েয আসেছ তা েতামরা শুেনছ, আর এখন েস েতা সংসাের
এেসই েগেছ৷

4 আমার েস্নেহর সন্তানগণ, েতামরা ঈশ্বেরর েলাক, তাই েতামরা ওেদর ওপর জয়ী হেয়ছ; কারণ
েতামােদর মেধয্ িযিন (ঈশ্বর) বাস কেরন িতিন জগেতর মেধয্ বাসকারী িদয়াবেলর েথেক অেনক মহান৷
5 এই ভণ্ড িশক্ষকরা হল জগেতর, তাই তারা যা বেল তা সব জাগিতক কথাবাতর্ া, আর জগত তােদর কথা
েশােন৷ 6 িকন্তু আমরা ঈশ্বেরর েলাক, ঈশ্বরেক েয জােন েস আমােদর কথা েশােন, েয ঈশ্বেরর েলাক নয়
েস আমােদর কথা েশােন না৷ এইভােবই আমরা সেতয্র আত্মােক ও ছলনার আত্মােক িচনেত পাির৷

ঈশ্বরই েপ্রেমর উৎস
7 িপ্রয় বনু্ধরা, এস আমরা পরস্পরেক ভালবািস, কারণ ঈশ্বরই ভালবাসার উৎস আর েয েকউ

ভালবাসেত জােন েস ঈশ্বেরর সন্তান, েস ঈশ্বরেক জােন৷ 8 েয ভালবাসেত জােন না, েস ঈশ্বরেক জােন
না, কারণ ঈশ্বর স্বয়ং হেলন ভালবাসা৷ 9 ঈশ্বর আমােদর প্রিত তঁার ভালবাসা এইভােবই েদিখেয়েছন, িতিন
তঁার একমাত্র পুত্রেক এ জগেত পাঠােলন েযন তঁার মাধয্েম আমরা জীবন লাভ কির৷ 10 ঈশ্বেরর প্রিত
আমােদর ভালবাসা নয়, বরং আমােদর প্রিত ঈশ্বেরর ভালবাসাই হল প্রকৃত ভালবাসা৷ ঈশ্বর আমােদর
পােপর প্রায়িশ্চত্ত বিলরূেপ তঁার পুত্রেক পািঠেয় আমােদর প্রিত তঁার ভালবাসা প্রকাশ কেরেছন৷

11 িপ্রয় বনু্ধরা, এইভােব ঈশ্বর আমােদর ভালেবেসেছন, সুতরাং আমরাও অবশয্ই পরস্পরেক
ভালবাসব৷ 12 ঈশ্বরেক েকউ কখনও েদেখিন৷ যিদ আমরা পরস্পরেক ভালবািস, তেব ঈশ্বর আমােদর
মেধয্ অবস্থান কেরন; আর তঁার ভালবাসা আমােদর মেধয্ পূণর্তা লাভ কেরেছ৷

13 আমরা জািন েয িতিন আমােদর মেধয্ আেছন; আর আমরা তঁার মেধয্ অবস্থান করিছ৷ এ িবষয়
আমরা জািন, কারণ ঈশ্বর তঁার আত্মােক আমােদর দান কেরেছন৷ 14 আমরা েদেখিছ িপতা তঁার পুত্রেক
জগেতর ত্রাণকতর্ ারূেপ পািঠেয়েছন৷ েসই বাতর্ াই আমরা েলাকেদর কােছ বলিছ৷ 15 েকউ যিদ স্বীকার কের
েয যীশু ঈশ্বেরর পুত্র, তেব ঈশ্বর তঁার অন্তের বাস কেরন, আর েস ঈশ্বেরেত থােক৷ 16 আমােদর জনয্
ঈশ্বেরর ভালবাসা আেছ আমরা তা জািন ও িবশ্বাস কির৷
ঈশ্বরই স্বয়ং ভালবাসা, আর েয েকউ ভালবাসায় থােক েস ঈশ্বেরর মেধয্ থােক ও ঈশ্বর তার মেধয্

থােকন৷ 17 যিদ আমােদর েক্ষেত্র ভালবাসা এই ভােবই পূণর্তা পায়, তেব েশষ িবচােরর িদেন আমরা
িনভর্ েয় দঁাড়ােত পারব, কারণ এ জগেত আমরা খ্রীেষ্টরই মেতা৷ 18 েযখােন ঈশ্বেরর ভালবাসা েসখােন ভয়
থােক না, পিরপূণর্ ভালবাসা ভয়েক দূর কের েদয়, কারণ ভেয়র সেঙ্গ শািস্তর িচন্তা জিড়ত থােক৷ েয ভয়
পায় েস ভালবাসায় পূণর্তা লাভ কের িন৷

19 িতিনই (ঈশ্বর) আেগ আমােদর ভালেবেসেছন, আর তার ফেল আমরা ভালবাসেত পাির৷ 20 যিদ
েকউ বেল, “েস ঈশ্বরেক ভালবােস” অথচ েস তার খ্রীেষ্টেত েকান ভাই ও েবানেক ঘৃণা কের তেব েস
িমথয্াবাদী৷ েয ভাইেক েদখেত পােচ্ছ, েস যিদ তােক ঘৃণা কের তেব যঁােক েস েকানও িদন েচােখ েদেখ
িন, েসই ঈশ্বরেক েস ভালবাসেত পাের না৷ 21 কারণ ঈশ্বেরর কাছ েথেক আমরা এই আেদশ েপেয়িছ,
ঈশ্বরেক েয ভালবােস েস েযন তার িনেজর ভাইেকও ভালবােস৷

5
ঈশ্বেরর সন্তান জগতেক জয় করেত পাের

1যারা িবশ্বাস কের েয যীশুই খ্রীষ্ট, তারা ঈশ্বেরর সন্তান৷ েয েকউ িপতােক ভালবােস, েস তঁার সন্তানেদর
ভালবােস৷ 2আমরা িক কের জানব েয আমরা ঈশ্বেরর সন্তানেদর ভালবািস? আমরা জািন েযেহতু আমরা
ঈশ্বরেক ভালবািস ও তঁার সব আেদশ পালন কির৷ 3 ঈশ্বরেক ভালবাসার অথর্ই হেচ্ছ তঁার আেদশ পালন
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করা; আর ঈশ্বেররআেদশ ভারী েবাঝার মেতা নয়৷ 4কারণ প্রেতয্ক ঈশ্বরজাত সন্তান জগতেক জয় কের৷
5 আমােদর িবশ্বাসই আমােদর জগতজয়ী কেরেছ৷ েক জগেতর ওপের িবজয়ী হেত পাের? েয িবশ্বাস
কের েয, যীশুই ঈশ্বেরর পুত্র৷

ঈশ্বর তঁার পুেত্রর কথা বলেলন
6 ইিনই যীশু খ্রীষ্ট, িযিন জগেত জল ও রেক্তর মধয্ িদেয় এেসিছেলন৷ আত্মাই বলেছন এই কথা সতয্,

আর েসইআত্মা স্বয়ং সতয্৷ 7 যীশুর িবষেয় িতনজন সাক্ষয্ িদেচ্ছন৷ 8আত্মা, জল ও রক্তআর েসই িতেনর
এক সাক্ষয্৷

9 েলােক যখন সতয্ িকছু বেল আমরা তা িবশ্বাস কির, তেব ঈশ্বেরর েদওয়া সাক্ষয্ এর েথেক কত না
মূলয্বান৷ বস্তুত ঈশ্বর স্বয়ং আমােদর কােছ এই সাক্ষয্ িদেয়েছন, িতিন তঁার িনেজর পুেত্রর িবষেয় সতয্
জািনেয়েছন৷ 10 ঈশ্বেরর পুত্রেক েয িবশ্বাস কের ঐ সতয্ তার অন্তের থােক৷ ঈশ্বেরর কথায় েয িবশ্বাস
কের না, েস তঁােক িমথয্াবাদী কেরেছ, কারণ ঈশ্বর তঁার পুেত্রর িবষেয় েয কথা বেলেছন েস তােত িবশ্বাস
কের িন৷ 11 েসই সাক্ষয্ হেচ্ছ, ঈশ্বর আমােদর অনন্ত জীবন িদেয়েছন এবং এই জীবন তঁার পুেত্র আেছ৷
12 ঈশ্বেরর পুত্রেক েয েপেয়েছ েসই সতয্ জীবন েপেয়েছ৷ ঈশ্বেরর পুত্রেক েয পায় িন েস জীবন পায় িন৷

অনন্ত জীবন
13 েতামরা যারা ঈশ্বেরর পুেত্রর ওপর িবশ্বাস কেরছআিম েতামােদর কােছ এই কথা িলখিছ েযন েতামরা

জানেত পার েয েতামরা অনন্তজীবন েপেয়ছ৷ 14আমরা এিবষেয় সুিনিশ্চত েযআমরা যিদ তঁার ইচ্ছানুসাের
তঁার কােছ িকছু চাই তেব িতিনআমােদর প্রাথর্না শুনেবন; 15আরআমরা যিদ সিতয্ জািন েয িতিনআমােদর
প্রাথর্না শুেনেছন তেব জানেত হেব েয আমরা তঁার কােছ যা েচেয়িছ তা েপেয় িগেয়িছ৷

16 যিদ েকউ তার খ্রীষ্টান ভাইেক এমন েকান পাপ করেত েদেখ যার পিরণিত অনন্ত মৃতুয্ নয়, তেব েস
তার ভাইেয়র জনয্ প্রাথর্না করেব, আর ঈশ্বর তােক জীবন দান করেবন৷ যারা অনন্ত মৃতুয্জনক পাপ কের
না, িতিন েকবল তােদরই তা েদেবন৷ মৃতুয্জনক পাপ আেছ, আরআিম েতামােদর েসরকম পাপ যারা কের
তােদর জনয্ প্রাথর্না করেত বলিছ না৷ 17 সমস্ত রকম অধাির্মকতাই পাপ; িকন্তু এমন পাপ আেছ যার ফল
অনন্ত মৃতুয্ নয়৷

18আমরা জািন, ঈশ্বেরর সন্তানরা পােপর জীবনযাপন কের না৷ ঈশ্বেরর পুত্র তােদর রক্ষা কেরন* এবং
পাপাত্মা তােদর েকানভােব ক্ষিত করেত পাের না৷ 19আমরা জািন েয আমরা ঈশ্বেরর েলাক; িকন্তু সমস্ত
জগত রেয়েছ পাপাত্মা শিক্তর কবেল৷ 20 আমরা জািন েয ঈশ্বেরর পুত্র এেসেছন, আর িতিন আমােদর
েসই েবাধ বুিদ্ধ িদেয়েছন যার দ্বারা আমরা েসই সতয্ময় ঈশ্বরেক জানেত পাির৷ এখন আমরা সতয্ ঈশ্বের
আিছ, কারণ আমরা তঁার পুত্র যীশু খ্রীেষ্টেত আিছ৷ িতিনই সতয্ ঈশ্বর ও অনন্ত জীবন৷ 21 তাই েস্নেহর
সন্তানরা, েতামরা িমথয্া েদবেদবীর কাছ েথেক দূের েথেকা৷

* 5:18: ঈশ্বেরর � কেরন আক্ষিরক অেথর্, “যার ঈশ্বর েথেক জন্ম, তােক ঈশ্বর িনরাপেদ রােখ৷”
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েযাহেনর
িদ্বতীয় পত্র

1 েসই প্রাচীন এই িচিঠ ঈশ্বেরর মেনানীত মিহলা ও তঁার সন্তানেদর কােছ িলেখেছ৷
আিম েতামােদর সকলেক সেতয্ ভালবািস৷
েকবল আিম নই, যারা সতয্ িক জােন তারাও েতামােদর ভালবােস৷ 2 েসই সতয্ আমােদর অন্তের আেছ

বেলই আমরা েতামােদর ভালবািস৷ েসই সতয্ আমােদর সেঙ্গ িচরকাল থাকেব৷
3 িপতা ঈশ্বর ও তঁার পুত্র যীশু খ্রীেষ্টর কাছ েথেক অনুগ্রহ, দয়া ও শািন্ত আমােদর সেঙ্গ থাকেব৷ সতয্

ও ভালবাসার মধয্ িদেয় আমরা এই আশীবর্ােদর অিধকারী হেয়িছ৷
4 েতামার সন্তানেদর মেধয্ েকউ েকউ সতয্ পেথ চলেছ ও িপতা আমােদর েযমন আেদশ কেরেছন েসই

অনুসাের জীবনযাপন করেছ েদেখআিম অতয্ন্তআনিন্দত হেয়িছ৷ 5 িপ্রয় ভদ্রমিহলা, েতামার কােছ আমার
অনুেরাধ আমরা েযন এেক অপরেক ভালবািস৷ এটা েকান নতুন আেদশ নয়৷ এই আেদশ েতা আমরা শুরু
েথেকই শুেন আসিছ৷ 6 এবং এই ভালবাসার অথর্ হল, ঈশ্বর েযমন আেদশ কেরেছন েসইরকমভােব
জীবনযাপন করা৷ ঈশ্বেরর আেদশ হল েতামরা ভালবাসায় ভরা জীবনযাপন কর৷

7 এই জগেত অেনক ভণ্ড িশক্ষক ৈতরী হেয়েছ৷ যীশু খ্রীষ্ট েয মানব েদেহ আত্মপ্রকাশ কেরিছেলন
একথা তারা স্বীকার কের না৷ েয এইরকম কের, েস িশক্ষক িহেসেব ঠগ ও খ্রীষ্টাির৷ 8 েতামরা িনেজেদর
সম্পেকর্ সাবধান হও যােত েয পুরস্কােরর জনয্ েতামরা কাজ কেরছ তা েথেক েতামরা বিঞ্চত না হও৷
সতকর্ েথেকা েযন পুেরা পুরস্কারটাই েপেত পােরা৷

9 েকবল খ্রীেষ্টর িশক্ষারই অনুসরণ করা উিচত, যিদ েকউ খ্রীেষ্টর িশক্ষােক পিরবির্তত কের তেব েস
ঈশ্বরেক পায় না; িকন্তু েয েকউ েসই িশক্ষানুসাের চেল েস িপতা ও পুত্র উভয়েকই পায়৷ 10 যিদ েকউ
যীশুর িবষেয় এই সতয্ িশক্ষা না িনেয় েতামােদর কােছ িশক্ষা িদেত আেস, তেব তােক বািড়েত গ্রহণ কেরা
না, েকান রকম শুেভচ্ছাও তােক জািনও না৷ 11 কারণ েয তােক শুেভচ্ছা জানায় েস তার দুষ্কেমর্র ভাগী
হয়৷

12 যিদও েতামােদর কােছ েলখার অেনক িবষয়ইআমার িছল, িকন্তুআিম কলম ও কািল বয্বহার করেত
চাই না৷ আিম আশা করিছ েতামােদর কােছ যাব তাহেল আমরা একসােথ হেয় অেনক কথা বলেত পারব,
েযন আমােদর আনন্দ সমূ্পণর্ হয়৷ 13 ঈশ্বেরর মেনানীত েতামার েবােনর* সন্তানরা েতামােক শুেভচ্ছা
জানােচ্ছ৷

* 1:13: েবােনর এখােন �েবান� কথািটর অথর্ স্থানীয় মণ্ডলী, েযখান েথেক েযাহন এই পত্র িলখেছন, আর �সন্তানরা� বলেত এখােন ঐ
মণ্ডলীর সদসয্েদর েবাঝােনা হেচ্ছ যারা িনেজেদর শুেভচ্ছা জানােচ্ছন৷
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েযাহেনর
তৃতীয় পত্র

1আমার িপ্রয় বনু্ধ গােয়রেক, যােক আিম সেতয্ ভালবািস, তার প্রিত এই প্রাচীেনর পত্র৷
2 িপ্রয় বনু্ধ, আিম জািন তুিম আিত্মকভােব ভাল আছ; আর তাই আিম প্রাথর্না কির েযন েতামার সবিকছু

ভালভােব চেল এবং তুিম সুস্থ থাক৷ 3 আিম খুব খুশী হলাম, কারণ আমােদর ভাইেদর মেধয্ কেয়কজন
এেস, তুিম েয সতয্ ধের রেয়ছ ও েয সতয্ পেথ চেলছ েস িবষেয় জানাল৷ 4আমার সন্তানরা েয সেতয্র
পেথ চলেছ, এই খবর শুেন আমার েয আনন্দ হয়, এর েথেক েবশী আনন্দ আমার আর িকছুেত হয় না৷

5 িপ্রয় বনু্ধ, আমােদর ভাইেদর, এমন িক যঁারা অপিরিচত, তােদর সকলেক তুিম েয সাহাযয্ কের থাক
এ অিত উত্তম৷ 6 তঁােদর প্রিত েতামার ভালবাসার কথা তঁারা এখানকার মণ্ডলীর সকলেক বেলেছন৷ তঁােদর
যাত্রা পেথ সাহাযয্ করেল তুিম ভােলাই করেব৷ এমনভােব সাহাযয্ কেরা েযন ঈশ্বর খুশী হন, 7 কারণ
তঁারা খ্রীেষ্টর পিরচযর্ার উেদ্দেশয্ই যাত্রা শুরু কেরেছন; আর তঁারা এর জনয্ যঁারা খ্রীষ্ট িবশ্বাসী নয় তােদর
কাছ েথেক িকছুই গ্রহণ কেরন না৷ 8 তাই এই ধরেণর েলাকেদর সাহাযয্ করেত আমরা বাধয্, েযন আমরা
সেতয্র পেক্ষ সহকমীর্রূেপ কাজ কির৷

9আিম মণ্ডলীেক িচিঠ িলখলাম; িকন্তু েসই িদয়িত্রিফ, েয তােদর েনতা হেত চায়, েস আমােদর কথা
গ্রাহয্ কের না৷ 10 এই কারেণ আিম ওখােন েগেল েস িক করেছ তা প্রকাশ করব৷ েস আমােদর িবরুেদ্ধ
িমথয্াভােব মন্দ কথা বেল, িকন্তু এেতও েস খুশী নয়৷ এছাড়া ভাইেদর েস স্বাগত জানােত অস্বীকার কের৷
এমনিক যারা েসই ভাইেদর সাহাযয্ করেত চায়, িদয়িত্রিফ তােদর সাহাযয্ করেত েদয় না, বরং তােদর
মণ্ডলী েথেক বাইের বার কের েদয়৷

11 িপ্রয় বনু্ধ, যা িকছু মন্দ তার অনুকরণ কেরা না, িকন্তু যা িকছু ভাল তার অনুকরণ কেরা৷ েয ভাল
কাজ কের েস ঈশ্বেরর েলাক, েয মন্দ কাজ কের েস ঈশ্বরেক েদেখ িন৷

12 সকেলই দীমীিত্রেয়র উচ্চ প্রশংসা কের, এমনিক সতয্ও তার সাক্ষী, আমরাও েসই একই কথা বলব৷
তুিম জান েয আমরা যা বিল তা সতয্৷

13 েতামােক েলখবার অেনক কথাই আমার িছল; িকন্তু কািল কলেম তা িলখেত ইচ্ছা কের না৷ 14আশা
কির িশিগ্গরই েতামােক েদখব, তখন আমরা সামনা-সামিন কথাবাতর্ া বলব৷ 15 েতামার শািন্ত েহাক্◌্৷
েতামার সব বনু্ধরা েতামায় শুেভচ্ছা জানােচ্ছ৷ আমােদর বনু্ধেদর প্রেতয্কেক শুেভচ্ছা জািনও৷
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িযহূদার
পত্র

1আিম িযহূদা, যীশু খ্রীেষ্টর দাস এবং যােকােবর ভাই, এই িচিঠ তােদর উেদ্দেশয্ িলখিছ যােদর ঈশ্বর
আহ্বান কেরেছন৷
িপতা ঈশ্বর েতামােদর ভােলাবােসন এবং যীশু খ্রীেষ্টর দ্বারা েতামােদর রক্ষা কেরন৷
2 ঈশ্বর তঁার দয়া, শািন্ত এবং েপ্রম আেরা অিধক পিরমােণ েতামােদর জীবেন দান করুন৷

অধাির্মক েলাকেদর ঈশ্বর শািস্ত েদেবন
3 িপ্রয় বনু্ধরা, আমােদর সকেলর জনয্ েয পিরত্রােণর বয্বস্থা রেয়েছ তারই িবষেয় আিম েতামােদর

িকছু িলখেত আগ্রহী িছলাম৷ িকন্তু তবু একবার েয িবশ্বাস েতামরা লাভ কেরছ, বা িচরিদেনর জনয্ উত্তম,
যা ঈশ্বর তঁার পিবত্র েলাকেদর িদেয়েছন, তার পেক্ষ েযন েতামরা প্রাণপেণ যুদ্ধ কর েসই িবষেয় উৎসাহ
েদবার জনয্ েতামােদর কােছ েলখা দরকার বেল আিম মেন করলাম৷ 4 কারণ এমন িকছু েলাক েগাপেন
েতামােদর দেল ঢুেক পেড়েছ যােদর সম্বেন্ধ বহুপূেবর্ই শােস্ত্র দণ্ডাজ্ঞার কথা েলখা হেয়েছ৷ এই অধাির্মক
েলাকরা ঈশ্বেরর অনুগ্রহেক তােদর অৈনিতক কাজকেমর্র অজুহােত পিরণত কেরেছ; আর যীশু খ্রীষ্ট েয
আমােদর একমাত্র কতর্ া ও প্রভু তা এরা অস্বীকার কের৷

5আিম েতামােদর িকছু কথা স্মরণ কিরেয় িদেত চাই, যিদও েতামরা সকেলই এসব িবষয় জান৷ তবু বলব
প্রভু িমশর েদশ েথেক তঁার প্রজােদর উদ্ধার কের পের যারা অিবশ্বাসী তােদর সকলেক ধ্বংস কেরিছেলন৷
6 আিম েতামােদর স্মরণ কিরেয় িদেত চাই, েয েসই স্বগর্দূতরা যারা িনেজেদর আিধপতয্ রক্ষা না কের
িনজ বাসস্থান তয্াগ কেরিছল, তােদর িতিন (ঈশ্বর) েঘার অন্ধকার কারাগাের অনন্তকালীন েশকেল েবঁেধ
েরেখেছন আর মহািবচােরর িদেন তােদর িবচার করা হেব৷ 7 সেদাম, ঘেমারা ও তােদর আেশপােশর
নগরগুিলর কথা ভুেল েযও না৷ এই স্বগর্দূতেদর মেতা তারাও নীিতহীন েযৗনতায় প্রবৃত্ত হত এবং অস্বাভািবক
েযৗনসংসেগর্ িলপ্ত হত৷ অনন্ত আগুেন শািস্ত েভাগ কের তারা আমােদর সামেন দৃষ্টান্তস্বরূপ হেয় রেয়েছ৷

8 একইভােব এই েলাকরা, যারা েতামােদর দেল এেসেছ, তারা িনেজেদর স্বপ্ন দ্বারা চািলত হয় এবং
িনেজেদর েদহেক পােপ কলুিষত কের৷ তারা প্রভুর কতৃর্ ত্ত্ব (িনয়ম) অগ্রাহয্ কের আর যারা সম্মানীয় বয্িক্ত
তােদর িনন্দা কের৷ 9 িকন্তু প্রধান স্বগর্দূত মীখােয়েলর কথা আমরা জািন, যখন িতিন েমািশর েদহ িনেয়
িদয়াবেলর সেঙ্গ তকর্ করিছেলন তখন িতিন িদয়াবলেক েকান কটু কথা বলেত সাহস কেরন িন, তার
পিরবেতর্ শুধু বেলিছেলন, “প্রভু েতামােক িতরস্কার করুন৷”

10 িকন্তু এই েলাকরা েয সব িবষয় েবােঝ না তারই িনন্দা কের; আর িচন্তা দ্বারা নয় বরং তােদর স্বাভািবক
অনুভূিতর দ্বারা যা েবােঝ, যুিক্তিবহীন পশুেদর মত তাই কের িনেজেদর ধ্বংস েডেক আেন৷ 11 তােদর
িধক্, কারণ কিয়ন েয পেথ িগেয়িছল তারাও েসই পথ ধেরেছ৷ তারা িবিলয়েমর মেতা টাকার েলােভ ভ্রান্ত
পেথ চেলেছ৷ আর েকারেহর মেতা িবেদ্রাহী হেয় ধ্বংেসর পেথ চেলেছ৷

12 এইসব েলাকরা েতামােদর েপ্রমেভােজ ময়লা দােগর মেতা৷ েকান ভয় না কের তারা েতামােদর
সেঙ্গ েভাজ খায় এবং েকবল িনেজেদর কথাই ভােব৷ তারা হাওয়ায় েভেস যাওয়া বৃষ্টিহীন েমেঘর মেতা,
ফলেনর ঋতুেত ফলহীন বেল েশকড় সেমত উপেড় েফলা গােছর মেতা; সুতরাং তারা দুই বার মৃত৷
13 তােদর লজ্জাজনক কাজ উত্তাল সমুেদ্র ৈতরী ছিড়েয় যাওয়া েফনার মেতা৷ ঐ েলাকগুিল আকােশ
ইতস্ততঃ ভ্রমণরত তারার মেতা৷ ঘনতম অন্ধকােরর মেধয্ তােদর জনয্ এক অনন্তকালীন স্থান রেয়েছ৷

14 আদেমর েথেক সপ্তম পুরুষ েয হেনাক, িতিনও এই েলাকেদর সম্বেন্ধ ভাববাণী কেরেছন: “েদখ
তঁার লক্ষ লক্ষ পিবত্র স্বগর্দূতেদর সেঙ্গ িনেয় প্রভু আসেছন৷ 15 িতিন সকেলর িবচার করার জনয্ এবং
সকলেক তােদর কৃত সকল অধাির্মক কাজকেমর্র জনয্ শািস্ত িদেত আসেছন৷ এইসব অধাির্মক পাপী তঁার
িবরুেদ্ধ যত সব উদ্ধত কথাবাতর্ া বেলেছ েসই কারেণ তােদর েদাষী েঘাষণা করার জনয্ আসেছন৷”
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16 তারা সব সময় অিভেযাগ ও িনন্দা কের, তােদর িনেজেদর অিভলাষ অনুসাের চেল৷ িনেজেদর
িবষেয় গবর্ কের এবং লােভর আশায় তারা অনয্েদর েতাষােমাদ কের৷

একিট সতকর্ বাণী ও িকছু কােজর কথা
17 িপ্রয় বনু্ধরা, আমােদর প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর েপ্রিরতরা যা বেল েগেছন তা মেন েরেখা৷ 18 তঁারা েতা

েতামােদর বলেতন, “েশেষর সময় এমন সব উপহাসকরা আসেব যারা িনেজেদর ইচ্ছানুযায়ী ঈশ্বর-িবরুদ্ধ
কাজ করেব৷” 19এই েলাকরাই েতামােদর মেধয্ িবেভদ সৃষ্টি কের৷ তারা তােদর পাপ প্রবৃিত্তর দাস৷ তােদর
েসই আত্মা েনই৷

20 িকন্তু িপ্রয় বনু্ধ, েতামরা িনেজেদর পরম পিবত্র িবশ্বােসর ওপর েগঁেথ েতাল৷ পিবত্র আত্মােত প্রাথর্না
কর৷ 21 িনেজেদর ঈশ্বেরর েপ্রেম রাখ; আর অনন্ত জীবেনর জনয্ আমােদর প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর দয়া লােভর
অেপক্ষায় থাক৷

22 যােদর মেন সেন্দহ আেছ, এমন েলাকেদর সাহাযয্ কর৷ 23 নরেকর আগুন েথেক িছিনেয় িনেয়
তােদর পিরত্রাণ দ্বারা রক্ষা কর৷ অনয্েদর প্রিত সতকর্ ভােব করুণা প্রদশর্ন কর; িকন্তু পােপর দ্বারা কলিঙ্কত
তােদর বস্ত্রেক ঘৃণা কর৷

ঈশ্বেরর প্রশংসা কর
24 ঈশ্বর শিক্তশালী, িতিন েতামােদর পেড় যাওয়া েথেক রক্ষা করেবন আর িনেজর মিহমার সামেন

িনেদর্ াষ অবস্থায়আনেন্দর সেঙ্গ েতামােদর উপিস্থত করেত িতিন সক্ষম৷ 25 িতিনই একমাত্র ঈশ্বর, আমােদর
উদ্ধারকতর্ া৷ আমােদর প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর দ্বারা তঁারই প্রতাপ, মিহমা, পরাক্রম ও কতৃর্ ত্ত্ব যুগপযর্ােয় যুেগ যুেগ
অিবচল থাকুক্৷ আেমন৷
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প্রকািশত
বাকয্

েযাহন এই পুস্তেকর সম্বেন্ধ বলেলন
1 এই 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 মুক্ত কেরেছন৷ 6 যীশু

আমােদর িনেয় এক রাজয্ গেড়েছন এবং তঁার িপতা ঈশ্বেরর েসবার জনয্ আমােদর যাজক কেরেছন৷
যীশুর মিহমা ও পরাক্রম যুেগ যুেগ স্থায়ী েহাক্◌্৷ আেমন৷

7 েদখ, যীশু েমঘ সহকাের আসেছন৷ আর 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

8প্রভু ঈশ্বর বেলন, “আিমইআল্ফা ও ওিমগা৷‡আিমই েসই সবর্শিক্তমান৷আিমই েসই জন িযিনআেছন,
িযিন িছেলন এবং িযিন আসেছন৷”

9 আিম ে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”

12আমার 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

17 তঁােক েদেখ আিম মুিচ্ছর্ ত হেয় তঁার চরেণ লুিটেয় পড়লাম৷ তখন িতিন আমার গােয় তঁার ডান হাত
েরেখ বলেলন, “ভয় কেরা না! আিম প্রথম ও েশষ৷ 18 আিম েসই িচর জীবন্ত, আিম মেরিছলাম, আর
* 1:4: এিশয়া প্রেদশ এিশয়া মাইনেরর পিশ্চম প্রান্ত (বতর্ মান তুকীর্)৷ † 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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েদখ আিম িচরকাল যুেগ যুেগ জীিবত আিছ৷ মৃতুয্ ও পাতােলর** চািবগুিল আিম ধের আিছ৷ 19 তাই তুিম
যা যা েদখেল, যা যা এখন ঘটেছ আর এরপর যা ঘটেব তা িলেখ নাও৷ 20 আমার 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 থােকনআর ি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; আর
আমার 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 সিরেয় েদব৷ 6 িকন্তু একিট গুণ েতামার আেছ, 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 িকন্তুআমার প্রিত তুিম িবশ্বস্তআছ৷ এমনিকআিন্তপােসর
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
** 1:18: পাতাল পাতাল অথর্াৎ মৃতুয্র পর মানুষ েযখােন যায়৷ * 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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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 16 তাই 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 20 তবু ে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 21আিম তােক মন েফরাবার জনয্ সময় িদেয়িছলাম িকন্তু
েস তার বয্িভচােরর জনয্ অনুতাপ করেত চায় না৷

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 23আিম 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 27 তােত ে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! 2এখন

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 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
† 2:27: দ্রষ্টবয্ গীতসংিহতা 2:9
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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; আরআিম েকান মেতই তার নাম জীবন পুস্তক েথেক মুেছ েফলব না, আিম স্বীকার করব
েয েসআমার৷ 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 ঘিনেয় আসেছ,
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 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, তাই আমার মুখ েথেক েতামােক আিম 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 েথেক আগুেন ি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 সেঙ্গ আহাের বসব, আর েসও আমার 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 22আত্মা 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, তাআমােক বলেছ, “এখােন উেঠ এস৷ এরপর যা িকছু অবশয্ই ঘটেব তাআিম ে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 চিব্বশ জন প্রাচীন*
বেসিছেলন, তঁারা সকেল শুভ্র েপাশাক পেরিছেলনআর 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 সপ্তআত্মার প্রতীক৷ 6আর ে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 7প্রথম 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,
ি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

* 4:4: চিব্বশ জন প্রাচীন সম্ভবতঃ তারা ইহুদী বােরািট েগাষ্ঠীর বােরাজন েনতা এবং বােরা জন যীশু খ্রীেষ্টর েপ্রিরত৷ * 5:1: পুস্তক
প্রাচীন যুেগ েলােকরা লম্বা গুটােনা কাগেজর বা চামড়ার পুস্তক েলখার জনয্ বয্বহার করত৷
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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 বংেশর িসংহ, দায়ুেদর বংশধর, িতিন
িবজয়ী হেয়েছন, িতিন সাতিট সীলেমাহর ভাঙ্গার ও পুস্তকিট েখালার েযাগয্ হেয়েছন৷”

6পেরআিম ে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 সপ্ত আত্মা 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:

“ে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 কন্ঠস্বরশুনলাম৷ েস বলল, “এস!” 2এরপর
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আিম েদখলাম, আমার সামেন একিট সাদা রেঙর েঘাড়া৷ তার ওপর িযিন বেস আেছন 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 একিট আগুেনর মেতা লাল রেঙর েঘাড়া বার হেয় এল৷ েসই েঘাড়ািটর
ওপর েয বেস আেছ তােক পৃিথবী েথেক শািস্ত েকেড় েনবার ক্ষমতা ে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 6এরপরআিম ে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 েসইসব আত্মােক
ে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

12 পের আিম যা েদখলাম, িতিন ষষ্ঠ সীলেমাহরিট ভাঙ্গেলন৷ তখন ভীষণ ভূিমকম্প হল৷ সূযর্ কােলা
েশাকবেস্ত্রর মত হেয় েগলআর চঁাদ রেক্তর মেতা লাল হেয় েগল৷ 13প্রবল বাতােস নেড় গাছ েথেক েযমন
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
17কারণ 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
বায়ুপ্রবাহেক আটেক েরেখেছন, েযন পৃিথবীর বা সমুেদ্রর বা গােছর ওপর িদেয় বাতাস না বয়৷ 2 এরপর
আিম আর এক স্বগর্দূতেক পূবর্িদক েথেক উেঠ আসেত ে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”

11 সমস্ত 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!”

13 এরপর েসই প্রাচীনেদর মেধয্ একজন আমায় ি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 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

1 তারপর ে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 4ফেল 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
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7প্রথম 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

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

12 এরপর 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

13এইসব ি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 সন্তাপ শুরু হেব৷”

9
পঞ্চম তূরীর প্রথম সন্ত্রাস শুরু

1পের পঞ্চম স্বগর্দূত তূরী বাজােলন, আরআিম ে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 বার হয় েতমিন েধঁায়া িনগর্ত হল৷ এই েধঁায়ার
জনয্ সূযর্ ও বায়ুমণ্ডল অন্ধকার হেয় েগল৷

3পের েসই েধঁায়া েথেক পঙ্গপােলর ঝঁাক বার হেয় পৃিথবীেত এলআর পৃিথবীর কঁাকড়া িবেছর মেধয্ েয
ক্ষমতা থােক তােদর তা েদওয়া হল৷ 4পঙ্গপালেদর বলা হল েযন তারা ঘাস, চারাগাছ বা পৃিথবীর গাছপালার
েকান ক্ষিত না কের, েকবল তােদরই ক্ষিত কের যােদর কপােল ঈশ্বেরর িচহ্ন েনই৷ 5ঐ ে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 8স্ত্রীেলােকর 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 10 তােদর হুলযুক্ত েলজ
িছল কঁাকড়া িবেছর মেতা৷ পঁাচ মাস পযর্ন্ত তারা মানুেষর েয ক্ষিত করেব তার ক্ষমতা ঐ েলেজর মেধয্
আেছ৷ 11ঐ 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
13পের ষষ্ঠ স্বগর্দূত তূরী বাজােলআিম ঈশ্বেরর সামেন েসানার যজ্ঞেবদীর েয চারিট িশংআেছ তার মধয্

েথেক এক বাণী শুনেত েপলাম, 14 েসই কন্ঠস্বর ষষ্ঠ তূরীধারী স্বগর্দূতেক বলেলন, “ইউেফ্রিটস মহানদীর
* 8:11: নাগদানা এক জাতীয় িতক্ত গাছ, এখােন দুঃেখর িতক্ততা েবাঝােনার জনয্ বয্বহার করা হেয়েছ৷ * 9:11: আবেদ্দান ইব্রীয়
ভাষায় িবনােশর জায়গা৷
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কােছ েয চারজন স্বগর্দূত হাত-পা বঁাধা অবস্থায় আেছন তােদর মুক্ত কর৷” 15তখন 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

17 আিম 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

20 এই সব আঘাত 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 21 তারা
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 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; 6আর ি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
7 যখন 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”

8 এরপর স্বগর্ েথেক েসই রব আিম আবার 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

1এরপরআমােক েবড়ােনার লািঠর মেতা একিট মাপকািঠ েদওয়া হল৷ একজন বলেলন, “ওঠ, ঈশ্বেরর
মিন্দর ও যজ্ঞেবদীর পিরমাপ 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
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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 দঁািড়েয়আেছন৷
5 যিদ েকউ তঁােদর ক্ষিত করেত চায়, তেব ঐ সাক্ষীেদর মুখ েথেক আগুন েবিরেয় এেস তঁােদর শত্রুেদর
গ্রাস করেব, েয েকউ তঁােদর ক্ষিত করেত চাইেব তােদরও এইভােব মরেত হেব৷ 6 আকাশ রুদ্ধ কের
েদবার ক্ষমতা তঁােদর আেছ, েযন ভাববাণী বলার সময় বৃষ্টি না হয়; আর জল 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

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 প্রচণ্ড ভয় েপল ও স্বেগর্র 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”

16পের ে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

যারা পৃিথবীেক ধ্বংস করেছ তােদর ধ্বংস করবার সময় হেয়েছ৷”
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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

3 এরপর 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

7এরপর 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 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

10 তখন আিম স্বেগর্ এক উচ্চস্বর শুনেত েপলাম, “এখন আমােদর 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 12তাই স্বগর্ এবং েসখােন
বসবাসকারী েতামরা সকেল আনন্দ কর! ি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 15তখন ে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

13
দুিট পশু
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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 4 ঐ পশুেক এমন ক্ষমতা েদবার জনয্ েলােকরা েসই নােগর আরাধনা করেত লাগল৷
তারা েসই পশুরও আরাধনা কের বলল, “এই পশুর মেতা আর েক আেছ, েকই বা এর সেঙ্গ যুদ্ধ করেত
সক্ষম?”

5গবর্ করার ও ঈশ্বর িনন্দা করার জনয্ েসই পশুিটেক অনুমিত েদওয়া হল৷ িবয়ািল্লশ মাস ধের এই কাজ
করার ক্ষমতা তােক েদওয়া হল৷ 6 তােত েস ঈশ্বেরর অপমান করেত শুরু করল, ঈশ্বেরর নােমর, তঁার
বাসস্থােনর আর স্বগর্বাসী সকেলর িনন্দা করেত লাগল৷ 7 ঈশ্বেরর 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 েমষশাবেকর জীবন পুস্তেক েলখা হয় িন, তারা সকেল ঐ পশুর ভজনা করেব৷
ইিন েসই েমষশাবক িযিন হত হেয়িছেলন৷

9 যার কান আেছ েস শুনুক:

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 পশুিটরআরাধনা 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 প্রিতমারআরাধনা না কের তােক
হতয্া করার আেদশ েদয়৷ 16 এই 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

14
মুিক্তর গীত
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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

2 পের আিম 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 144,000জন ে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 7স্বগর্দূত 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”

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
পশু ও তার প্রিতমার আরাধনা 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” 12 এখােনই
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
14 পের আিম 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 েথেক আর 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
েপেকেছ৷” 16তাই িযিন েসই েমেঘর ওপর বেসিছেলন িতিন পৃিথবীর ওপর কােস্ত চালােলন আর পৃিথবীর
ফসল েতালা হল৷

17এরপর স্বেগর্র মিন্দর েথেক আর একজন স্বগর্দূত েবিরেয় এেলন৷ এই স্বগর্দূেতর হােত এক ধারােলা
কােস্ত িছল, 18আর 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
* 14:14: মানবপুত্র দািন. 7:13-14; যীশু িনেজর জনয্ প্রায় এই নাম বয্বহার করেতন৷
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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 েশষতম আঘাত৷ এই আঘাতগুিলর দ্বারা ঈশ্বেরর মহােক্রােধর অবসান হেব৷

2এরপর 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:

“ে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

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

2তখন প্রথম স্বগর্দূত িগেয় পৃিথবীর ওপের তঁার বািটিট েঢেল িদেলন, তােত যারা েসই পশুর ছাপ ধারণ
কেরিছল, যারা তঁার মূির্তর 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:
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“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”

8 পের 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 সমস্ত আঘােতর উপর ঈশ্বেরর কতৃর্ ত্ত্ব িছল; িকন্তু তারা তবু তােদর মন িফরােলা না আর
ঈশ্বেরর মিহমা কীতর্ ন করল না৷

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 েযমন আেস আিম ে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 20 এর ফেল সমস্ত দ্বীপ অদৃশয্ হেয় েগল, আর পবর্তমালা সমভূিম হেয় েগল৷
21আকাশ েথেক মানুেষর ওপের িবরাট িবরাট িশলা পড়েত লাগল, এক একিট িশলা িছল এক এক মন
ভারী; আর এই িশলা বৃষ্টির জনয্ েলাকরা ঈশ্বেরর িনন্দা করেত লাগল, কারণ েসই আঘাত িছল িনদারুণ
ভয়ঙ্কর এক আঘাত৷

17
পশুর ওপের স্ত্রীেলাক
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1 এরপর ঐ সাতিট বািট যােদর হােত িছল, েসই সাতজন স্বগর্দূতেদর মেধয্ একজন এেস আমায়
বলেলন, “এস, বহু নদীর ওপের েয মহােবশয্া বেসআেছ, 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

6 আিম ে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 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 এখনওআেস ি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 13 এই 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 উলঙ্গ কের তার েদহটােক খােব,
তারপর তােক আগুেন 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 ে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
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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”

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

“েহ আমার প্রজারা, ওখান েথেক েবিরেয় এস,
েতামরা েযন ওর পােপর ভাগী না হও;

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 দঁাড়ােলা৷ 18 জ্বলন্ত বািবেলর েধঁায়া েদেখ তারা িচৎকার কের বলেত
লাগল, �আর েকান নগর এই মহানগরীর মত িছল না!� 19 তারা 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,
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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”

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”

4এরপর ে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:

“ে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
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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”
10 আিম 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
11এরপর আিম েদখলাম, স্বগর্ উনু্মক্ত, আর েসখােন সাদা একটা েঘাড়া দঁািড়েয় আেছ৷ তার ওপর িযিন

বেস আেছন, তঁার নাম “িবশ্বস্ত ও সতয্ময়” আর িতিন নয্ায়িসদ্ধ িবচার কেরন ও যুদ্ধ কেরন৷ 12আগুেনর
ি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 14স্বেগর্র েসনাবািহনী সাদা েঘাড়ায় চেড় তঁার েপছেন েপছেন চেলিছল৷ তােদর পরেণ
িছল শুিচশুভ্র মসীনার েপাশাক৷ 15 একিট 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 মহােভােজর
আেয়াজন কেরেছন, তার জনয্ এক জায়গায় জেড়া হও৷ 18 এক, 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 ছঁুেড় েফলা হল৷ 21 যারা বাকী থাকল তারা
সকেল েসই সাদা েঘাড়ার সওয়ারীর মুখ েথেক েবিরেয় আসা ধারােলা তেলায়ােরর আঘােত মারা পড়ল;
আর সমস্ত পািখ তােদর মাংস েখেয় তৃপ্ত হল৷

20
এক হাজার বছর
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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
7 েসই হাজার বছর েশষ হেল শয়তানেক অতলস্পশীর্ গহ্বেরর কারাগার েথেক মুক্ত করা হেব৷ 8 েস

সারা পৃিথবী জুেড় সমস্ত জািতেক িবভ্রান্ত করেব৷ েস েগাগ ও মােগাগেকও িবভ্রান্ত করেব; শয়তান যুেদ্ধর
উেদ্দেশয্ তােদর একত্র করেব৷ তােদর সংখয্া সমুদ্র ৈসকেতর অগিণত বালুকণার মেতা৷

9 তারা পৃিথবীর ওপর িদেয় এিগেয় চলেব, আর ঈশ্বেরর েলাকেদর িশিবর ও ঈশ্বেরর িপ্রয় নগরিট
অবেরাধ করেব৷ িকন্তু স্বগর্ েথেক আগুন েনেম শয়তােনর ৈসনয্েদর ধ্বংস করেব৷ 10 তখন ে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 14 পের
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

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

3 পের আিম ি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
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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! আিমআলফা ও ওেমগা, আিমই
আিদ ও অন্ত৷ েয তৃষ্ণাতর্ তােকআিম জীবন জেলর উৎস েথেক িবনামূেলয্ জল দান করব৷ 7 েয িবজয়ী হয়
েস-ই এসেবর অিধকারী হেব৷ আিম 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 েসই আগুন ও জ্বলন্ত 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 খুব বড় উঁচু পাহােড়র ওপর িনেয় েগেলন
আর স্বেগর্ ঈশ্বেরর কাছ েথেক েয পিবত্র নগরী েজরুশােলম, েনেম আসিছল তা েদখােলন৷

11 তা ি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 16ঐ 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
17পের 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
মিহমা তা আেলাকময় কের, আর েমষশাবকই তার আেলাস্বরূপ৷ 24 এর 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,

26আর জািতবৃেন্দর সমস্ত প্রতাপ ও ঐশ্বযর্ েসই নগেরর মেধয্ আনা হেব৷ 27অশুিচ ে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
1 পের িতিন আমােক জীবনদায়ী জেলর একিট নদী েদখােলন৷ এই নদী স্ফিটেকর মেতা স্বচ্ছ, তা

ঈশ্বেরর ও েমষশাবেকর িসংহাসন েথেক বেয় চেলেছ৷ 2 নদীিট নগেরর রাজপেথর মাঝখান িদেয় বেয়
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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� ”

8 আিম েযাহন এই সব েদখলাম ও শুনলাম৷ এইসব েদখা ও েশানার পর, েয দূত আমােক এই সব
েদখািচ্ছেলন, তঁার আরাধনার জনয্ আিম 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, আর যারা িমথয্া বলেত ভালবােস ও িমথয্া কথা বেল৷ 16 আিম 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

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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