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পিবত্র ইিঞ্জল শিরফ ২৭ নম্বর িছপারা
জাইরা কালাম
পিরিচিত

জাইরা কালাম িছপারা খান অইেলা,আছমািন িকতাব পিবত্র ইিঞ্জল
শিরফর েশষ িছপারা। আল্লা পাকর হুকুেম অউ িছপারা েলখছইন,
হজরত ইছা আল-মসীর মায়ার সাহািব হজরত হান্নান (রা:)। হজরত
ইছায় েবেহেস্তা তশিরফ েনওয়ার বােদ ৬০-৬৫ বছরর কােলা ইখান
েলখা অইেছ। অউ িছপারা েলখার সময় আল-মসীর উম্মত অকলর
উপের খুব েবিশ জুলুম-অতয্াচার আিছল। অউ হালতর মােজ মুিমন
অকলের আশা-উত্ সাহ যুগািন, ছবর করা,আর অউ জুলুমর মােজও
ইমােন মজবুত রইয়া আল্লার দরবারর পুরুস্কারর লািগ জুইত রইেত
পরািমশ েদওয়া অইেছ। অউ িছপারার লেগ আগর জমানার নবী
হজরত দািনয়াল, হজরত েহজিকল আর হজরত জাকািরয়ার (আ:)
িকতাবর লেগ বউত িমল আেছ। এর মােজ েলখা আেছ, িকয়ামতর
আেগ মুিমন অকলর হাল-হিককত িকলা অইেবা, কেতা েবিশ জুলুম-
মিছবত অইেবা, বােদ আল্লা পােক হজরত ইছা আল-মসীর উিছলায়
লান্নিত শয়তানের এেক্কবাের িবনাশ কিরিলবা, আর অউ সময় েযরা
ইমােন মজবুত রইবা, তারা আল্লার দরবার থািক পুরুস্কার পাইবা।
ই িছপারাত পাইবা, সাতটা ইছায়ী জমাতর েগেছ িচিঠর ভাষায়

বয়ািন েলখা আেছ। অউ সােতা জমাতর িঠকানা অইেলািগ, হউ
আমলর েরামান বাদশাইর আিছয়া েদশ, বতর্ মান তুরস্ক েদশর পিচ্চম
এলাকা। জমাতর হাল-হিককত বুজা,আর আমরা জািনয়া হাির িনজর
িজেন্দিগত আমল করা জরুর।
অউ িছপারাত বউত বাতুিন নম্বর েলখা আেছ।অউ নম্বরর িকছু মািন

অউলা অইেতা পাের:
২ = হকর েবয়াপাের সািক্ষ েদওয়া; হােমশা দুইজনর সািক্ষ জরুর।
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৪ = আল্লার আরশ আর অউ েবয়াপাের; এরলািগ কাবা শিরফ
অইেলা চাইর কুিন, যােত অউ আরশর লেগ িমল েদখা যায়।

৬ = মানুষ আর গুনাগার মানষর েবয়াপাের; ছয় নম্বর িদন মানুষ
পয়দা,আরছয়অইেলা পিবত্র নম্বর ৭ থািক কম।এরলািগ ৬৬৬
বুজায়, িকয়ামতর আেগ আস্তা দুিনয়াের েব-পেথ িনবার লািগ
েয দজর্ াল আইেবা তার নামর মাকর্ া বা নম্বর।

৭ = আল্লার পিবত্র নম্বর, খাছ কির তান িনজর পুরাপুর কামর
েবয়াপাের; সাত িদেন আছমান-জিমনর হকলতা পয়দা, অউ
িছপারার মােজ আল্লার পুরাপুর পিবত্র প্রজার সাত জমাত,আর
তান পুরাপুর গজব ঢািলবার সাত নমুনা বার বার উেল্লখ করা
অইেছ।

১২ = আল্লার খাছ প্রজা; হজরত ইছার আেগ আিছল বিন
ইসরাইলর বােরা খান্দান, বােদ হজরত ইছার বােরাজন খাছ
সাহািব, এরলািগ ১২+১২=২৪আর ১২�১২=১৪৪ বুজায়, হকল
জমানার আল্লার খাছ প্রজা অকল।

১০০০ =আস্তা দুিনয়া বা পুরা এক যুগ; এরলািগ ১৪৪০০০ বুজায়
হকল জমানার আর আস্তা দুিনয়ার আল্লার খাছ প্রজা অকল।

১২৬০ = সাত বছরর অেধর্ক িদন। উপরর সাত েদখবা।
জাইরা কালাম িছপারার মােজ নানান নমুনার দরশনর মাজিদ, অতীত,
বতর্ মান, ভিবষয্ত হকল জমানার কথা েলখা অইেছ। ১ রুকু ১৯
আয়ােতা আেছ, “এরলািগউ তুিম অখন েযতা েদখরায়, এর আেগ
েযতা ঘিটেছআর বােদ েযতা ঘিটেবা, ইতা হক্কলতা তুিম েলিখয়া থও।”
এরমােজ আেছ,
(ক) সাহািব হান্নানর েবেহিস্ত দরশন ১ রুকু
(খ) সােতা জমাতর লািগ উপেদশ ২-৩ রুকু
(গ) আল্লার পিবত্র তখতর দরশন ৪-৫ রুকু
(ঘ) গজিব সাতটা সীল-চাপ্পড় আর সাতটা িশংগা ৬-১১ রুকু
(ঙ) শয়তান দানবর লেগ আল্লার খাছ বন্দার যুদ্ধ ১২:১-১৪:৫
আয়াত

(চ) আেখির সাতটা গজব ১৪:৬-১৬:২১
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(ছ) নাফরমান বািবল টাউনর িবচার ১৭:১-১৯:১০
(জ) আেখরাতর িবচার ১৯:১১-২০:১৫
(ঝ) নয়া পয়দা ২১-২২ রুকু
সাহািব হান্নানর েবেহিস্ত দরশন (১:১-২০)

ছালাম আর েদায়া
1 অউ িকতােবা যততা েলখা অইেছ, ইতা আল্লা পােক ইছা আল-

মসীের জানাইছইন,আরআল-মসীেয় ইতা জাইর করছইন। থুড়া িদনর
িভতের েযতা েযতা েবয়াপার িনিচ্চত ঘিটেবা, ইতা যােত তান গুলাম
অকেল জানইন। আল-মসীেয় তান িফিরস্তা পাঠাইয়া িনজর গুলাম
সাহািব হান্নানের ইতা হকলতা জানাইলা। 2 সাহািব হান্নােন আল্লার
কালাম আর ইছা আল-মসীর সািক্ষর েবয়াপাের যেতা দরশন েদখলা,
অউ দরশনর েবয়াপােরউ তাইন জবানবিন্দ িদলা। 3 আর হউ জনউ
েনক-কপািল, েযইন ই কালামর আগাম খবর অকল িতলাওত করইন,
আর তারাও েনক-কপািল, েযরা ই কালাম হুনইন, হুিনয়া হাির আমল
করইন; কারন সময় েতা ধােরা আইেচ্ছ।

4-5 েত আিম হান্নােন েরামান বাদশাইর আিছয়া েদশর সােতা
জমাতর েগেছ অউজবানবিন্দ েলখরাম। েযইনআছলা, েযইনআছইন
আর েযইন হােমশা রইবা হউ আল্লা পাক, আর তান তখতর ছামেন
েয সাত নমুনার রুহ থাকইন, এরা আর েযইন হক-হালাল সািক্ষ হউ
ইছা আল-মসীেয় তুমরাের রহমত আর শািন্ত দান করউক্কা। তাইন েতা
মুদর্ া অকলর মাজ থািক পয়লা িজন্দা অইয়া উিঠছইন, তাইনউ দুিনয়ার
রাজা অকলর বাদশা। তাইন আমরাের মহব্বত করইন, এরলািগ িনজর
জান কুরবািন িদয়া, আমরাের গুনার সাজা থািক বাচাইছইন। 6 তাইন
আমরাের লইয়া এক বাদশাই িতয়ার কিরয়া, তান গাইিব বাফ আল্লার
এবাদিতর লািগ ইমাম বানাইছইন। তান মিহমা আর কুদরিত বল হর-
হােমশা বওয়াল রউক। আিমন।

7 হুেনা, তাইন েমঘর চাকাত অইয়া তশিরফ আনরা, পরেতেক
তানের চউখিদ েদখেবা, যারা লাকিড়িদ বানাইল সিলেবা গািথয়া তানের
কাতল করিছল তারাও েদখেবা,আরতান লািগ দুিনয়ার হকলজািতেয়
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জুের জুের কািন্দবা।অউলাউ অউক,আিমন। 8আল্লা মাবুেদ বাতাইরা,
“আিমউ আিলফ আর ইয়া, েযইন আছইন, েযইন আছলা আর েযইন
হােমশা রইবা। আিমউ সবর্-শিক্তমান।”

হজরত ইছার নুরর ছুরত
9 আিম েতা তুমরার ভাই হান্নান, হজরত ইছার উম্মত অওয়ায়

আিমও তুমরার লাখান একই কষ্ট, একই বাদশাই আর একই ছবরর
ভািগ অইিছ।আল্লার কালাম তবিলগকরায়আর ইছার পেক্ষজবানবিন্দ
েদওয়ায় আমাের পাতমুছ নামর দ্বীেপা িনয়া বনবাস েদওয়া অইিছল।
10 এরমােজ হজরত ইছার পিবত্র িদন, এক রিববাের আিম আল্লাই
পাক রুহর মােজ পুরাপুর ডুিব েগলাম, অমন সময় আমার খেরিদ
িশংগার আওয়াজর লাখান এক আওয়াজ হুনলাম। 11 হুনলাম, কুনু
এক জেন আমাের কইরা, “হুেনা, তুিম অখন েযতা েদখরায়, ইতা
এক িকতােবা েলেখা, েলিখয়া ইিফছ, ইজিমর, ফরগাম, থুয়ািতরা,
ছাির্দ, িফলািদলিফয়া আর লাওিদেকয়া টাউনর সােতা জমাতর েগেছ
পাঠাও।”

12আমার লেগ েযইন মািতরা, তানের েদখার িখয়ােল আিম খেরিদ
ঘুরলাম, ঘুিরয়া েদিখ, েসানার সাতটা েচরাগ দািন। 13 অউ েচরাগ
দািনর মাজখােনা ইবেন-আদমর লাখান একজনের েদখলাম। তান
িফেন্না পাও পযর্ন্ত লাম্বা পাইঞ্জািব, আর বুকুর উপের েসানালী এক
পট্টি। 14তান মাথার চুল দুধর লাখান ধলা চকচকা। তান চউখআগুিনর
লুক্কার লাখান। 15 পাও অইেলািগ, আগুইনিদ জালাইয়া মািঞ্জয়া
পিরস্কার করা চকচকা িপতলর লাখান, আর তান গলার আওয়াজ
অইেলা, জুের জুের কল-কলাইয়া যাওয়া পািনর ফুতর লাখান। 16তান
মুখর ছুরত আিছল পুরা জলমল কররা সুরুজর লাখান। তান মুখ থািক
ধারাইল এখান তেলায়ার বারইেলা, ই তেলায়ারর দুইও গালাবায় ধার
আিছল, আর তান ডাইন আেতা আিছল আছমানর সাতটা েতরা।

17 তােন েদিখয়া আিম মরার লাখান তান পাওর কান্দাত পিড়
রইলাম। েতউ তান িনজর ডাইনর আত আমার উপের থইয়া কইলা,
“ডরাইও না। আিমউ আউয়াল আর আিমউ আেখর, 18 আিমউ
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হাইউল-কাইয়ুম, েযইন িনেজ িনেজ হর-হােমশা আিছ। আমার মউত
অইিছল, অইেল অখন আিম যুগ যুগ ধির িচরকাল িজন্দা আিছ। মউত
আর কয়বরর চািব আমার আেতা আেছ। 19 এরলািগউ তুিম অখন
েযতা েদখরায়, এর আেগ েযতা ঘিটেছ আর বােদ েযতা ঘিটেবা, ইতা
হক্কলতা তুিম েলিখয়া থও। 20 তুিম েসানার েয সাতটা েচরাগ দািন
েদখেছা আর আমার ডাইন আেতা সাতটা েতরা েদখেছা, ইতার মািন
অইেলা, সােতা েতরা অইেলা সাত জমাতর সাত জন িফিরস্তা, সাতটা
েচরাগ দািন অইেলা হউ সােতা জমাত।
সােতা জমাতর লািগ উপেদশ (২:১-৩:২২)

2

(১) ইিফিছয়া জমাতর েগেছ
1 “ইিফছ টাউনর জমাতর িফিরস্তার েগেছ েলেখা: েযইন িনজর ডাইন
আেতা আছমানর সাতটা েতরা ধিরয়া, েসানার সাতটা েচরাগ দািনর
মাজখােনা চলা-িফরা করইন, তাইন অউ কথা কইরা,

2“আিম েতা তুমরার কাম-কাজ, তুমরার েমনতআর তুমরার ছবরর
কথাও জািন।আিম জািন, তুমরা কুনুজাত বদ মানষের সইযয্ করতায়
পােরা না, আর সাহািব না অইয়াও েযগুইেন্ত িনজের সাহািব কইয়া
পিরচয় েদইন, তারাের পিরক্ষা কিরয়া েদখেছা,আর পরমানও পাইেছা
তারা েযন েবইমািন মােতর। 3 তুমরার বউত ছবর আেছ, তুমরা আমার
লািগ বউত কষ্ট কররায়, কুনুমেন্ত েহরান অইেছা না।

4 “অইেল তুমরার িবরুেদ্ধ েতা আমার নািলশ আেছ, তুমরা পয়লা
আমাের েযলা মহব্বত করতায়, অখন ইতা বাদ িদলাইেছা। 5 থুড়া িচন্তা
কির েদেখা, তুমরা কেতা উচা থািক কেতা লামাত লািম েগছ। ই হালত
থািক িদল বদলাইয়া, আেগ েযতা করতায় অখন িহরবার অলা কেরা।
আর যুিদ িদল না িফরাও, েত আিম তুমরার েগেছ আইয়া তুমরার
েচরাগ দািন খান জাগা থািক হরাইিলমু। 6 তুমরার েতা একটা গুন
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আেছ, িনকুলায়িত অকেল েযতা কাম করইন তুমরা ইতাের িঘন্না কেরা,
আর আিমও ইতাের িঘন কির।

7 “যার কান আেছ েহ হুনউক, পাক রুেহ জমাত অকলের িকতা
বাতাইরা। েয জন জয়ী অইেবা তাের আিম আল্লা পাকর জান্নাতুল-
েফরেদৗছর িজেন্দিগ-গাছর ফল খাইেত িদমু।

(২) ইজিমর জমাতর েগেছ
8 “ইজিমর টাউনর জমাতর িফিরস্তার েগেছ অউ কথা েলখ: েযইন
আউয়াল আর আেখর, েযইন মারা েগছলা, বােদ িজন্দা অইছইন,
তাইন অখান কইরা,

9 “আিম েতা তুমরার অভাব-অনটন আর কষ্টর কথা জািন, অইেল
এরবােদও তুমরা ধিন। েযতা মানেষ খািট ইহুিদ নােম িনজর পিরচয়
েদয়, অথচ ইহুিদর আমল নাই, বরং ইবিলছর দলর মানুষ, ইতায়
তুমরার িবরুেদ্ধ িকতা মািতরা আিম েতা জািন। 10 তুমরা েয মিছবতর
মােজ পড়বায়, ই মিছবতের একদম ডরাইও না। জােনা িন, ইবিলেছ
পিরক্ষা করার িনয়েত তুমরার মাজর কয়জনের েজেলা িদেবা, হেনা
তুমরা দশ িদন কষ্ট পাইবায়। হুেনা, ইমানর পেথ তুমরা মরন পযর্ন্ত
হক-হালাল রইও, েতউ জয়র মালা িহসােব আিম তুমরাের আেখরর
িজেন্দিগ িদমু।

11 “যার কান আেছ েহ হুনউক, পাক রুেহ জমাত অকলের িকতা
বাতাইরা। েয জন জয়ী অইেবা, দুছরা বারর মউেত, মািন েদাজেখ তার
েখিত করার কুনু সাইধয্ নাই।

(৩) ফরগাম জমাতর েগেছ
12 “ফরগাম টাউনর জমাতর িফিরস্তার েগেছ অউ কথা েলখ: ধার
আলা েয তেলায়ারর দুইও গালাবায় ধার আেছ, অউ তেলায়ারর
মািলেক অখান কইরা,

13 “তুমরা কুন জাগাত বসত কররায় ইতা েতা আিম জািন, ইখােনা
ইবিলছর িসংহাসন আেছ। অইেল আমার েবয়াপাের তুমরা হক-হালাল
আেছা, আমার উপরর ইমানের অস্বীকার করেছা না। আমার তবিলগ
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কররা হউ হক-হালাল জনআিন্তপাছ েযবলা কাতল অইছলা, ইবিলছর
আখড়ার মােজ, তুমরার টাউেনা তাের খুন করা অইিছল, হউ সময়ও
তুমরার ইমানের অস্বীকার করেছা না।

14 “তা-ও তুমরার িবরুেদ্ধ আমার িকছু মাত আেছ। তুমরার অেনা
অলা িকছু মানুষ আছইন, েযতায় মুছা নবীর আমলর ভন্ড নবী বালামর
তািলেম চলইন। অউ বালােম বাদশা বালাকের িহকাইিছল, যােত
েহ েদবতার মুির্তর ছামনর পসাদ খাওয়াইয়া আর িজনা করাইয়া,
বিন ইসরাইলের গুনার পেথ েনয়। 15 ইতা ছাড়াও িনকুলায়িত
অকলর তািলেম েযতা চলইন, অতা কয়গুও তুমরার অেনা আছইন।
16এরলািগ ই হালত থািক তুমরা িদল বদলাও,আর না বদিলেল আিম
খুব জলিদ তুমরার ধােরা আইমু, আইয়া আমার মুখর তেলায়ারিদ
তারার লেগ িজহাদ করমু।

17 “যার কান আেছ েহ হুনউক, পাক রুেহ জমাত অকলের িকতা
বাতাইরা। েয জন জয়ী অইেবা, আিম তাের লুকাইল েবেহিস্ত মান্না
থািক থুড়া মান্না আর একটা ধলা পাথর িদমু। অউ পাথরর উপের অমন
এক নাম েলখা থাকেবা, ই নাম েকউ িচেন না; েয জেন অউ পাথর
পাইেবা, খািল েহ-উ ই নাম িচনেবা।

(৪) থুয়ািতরা জমাতর েগেছ
18 “থুয়ািতরা টাউনর জমাতর িফিরস্তার েগেছ অউ কথা েলখ: আল্লার
খাছ মায়ার জন ইবনুল্লা, তান চউখ অইেলা আগুিনর লুক্কার লাখান,
পাও দুইও খান মািঞ্জয়া পিরস্কার করা চকচকা িপতলর লাখান, তাইন
অখান কইরা,

19 “আিম েতা তুমরার কাম-কাজ, তুমরার মায়া-মহব্বত, ইমান,
েখজমতআর তুমরার ছবরর কথা জািন।আর এওখানও জািন, তুমরা
আেগ েযতা কাম করেছা, অখন এর থািক আেরা েবিশ কাম কররায়।

20 “অইেল তুমরা েতা ইজােবল নামর অউ েবিটের আশ্রয় িদরায়,
এরলািগ তুমরার িবরুেদ্ধ আমার এখান কথা আেছ, তাই িনজের
নবী কইয়া পিরচয় েদয়। আমার বন্দা অকলের তাই িজনা করা আর
েদবতার ছামনর পসাদ খাওয়া িহকাইয়া েব-পেথ েনরিগ। 21 অউ
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িজনা থািক েতৗবা করার লািগ আিম তাইের সময় িদছলাম, অইেল
তাই েতৗবা করেত রািজ নায়। 22 হুেনা, এরলািগ আিম তাইের এক
িবছনাত ফালাইয়া থইমু, তাইর লেগ েযতায় িজনা করইন, ইতায় যুিদ
েতৗবা না করইন, েত তারােরও বড় মিছবেতা ফালাইমু। 23তাইর পুয়া-
পুিড়নেরও আিম মািরিলমু। েতউ হকল জমােত জািনিলবা, আিম েতা
মানষর িদলর আর মনর খবর রািখ। আিম আমল-নমা েদিখয়া তুমরা
পরেতক জনর ফল িদমু। 24 থুয়ািতরা জমাতর বািক মুিমন অকলের
কইরাম, তুমরা েযরা অউ েবিটর কথায় চেলা না, মানেষ েযতাের
ইবিলছর গইন তািলম কইন, তুমরা েযরা হউ পথ িচেনা না, আিম
তুমরাের দুছরা কুনু ভার িদতাম নায়। 25 খািল তুমরার েযতা আেছ,
আিম না আওয়া পযর্ন্ত অখনাইনের তুমরা মজবুত কির ধিরয়া রইও।

26 “আমার গাইিব বােফ েযলা হক্কল জািতর উপেরআমাের েখমতা
িদছইন, েযরা জয়ী অইেবা, তারােরওআিম অউ েখমতা িদমু।আিম েয
কােম খুিশ অই অউ কাম েযরা আেখর পযর্ন্ত করেবা, তারা ই েখমতা
পাইবা। 27 তারা লুয়ার লািঠ িদয়া ইতাের শাসন করবা, আর মািটর
পািতলর লাখান ইতাের চুরমার করবা। 28 েযরা জয়ী অইেবা, আিম
তাের ফজরর শুক-েতরাও িদমু।

29 “যার কান আেছ েহ হুনউক, পাক রুেহ জমাত অকলের িকতা
বাতাইরা।

3
(৫) ছাির্দ জমাতর েগেছ

1 “ছাির্দ টাউনর জমাতর িফিরস্তার েগেছ েলখ: আল্লার সাত নমুনার
রুহ আর সাতটা েতরা েযইন ধিরয়া রাখছইন, তাইন অখান কইরা,
“তুমরার কাম-কাজ েতা আিম জািন। তুমরা িজন্দা আেছা কিরয়া

তুমরার বউত সুনাম আেছ, অইেল আসেল েতা তুমরা মুদর্ া। 2 তুমরা
হজাগ অইয়া উেঠা, আর বাদ-বািক যততা মরার পিথ অইেগেছ,
ইতাের বল যুগাও। হুেনা,আমার আল্লার ছামেন তুমরার এখান কামও
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আিম সিঠক েদখিছ না। 3 এরলািগ তুমরা েযতা পাইেছা আর েযতা
হুনেছা, অতা ইয়াদ রােখা আর আমল কেরা। তুমরার অখনকুর হালত
থািক িদল বদলাও। তুমরা যুিদ হজাগ না অও, েত আিম চুরর লাখান
লুকাইয়া আইমু, কুন বালা তুমরার েগেছ আইমু, তুমরা েটরউ পাইতায়
নায়। 4 েত অউ ছাির্দ জমােতা তুমরার অলা কয়জন মানুষ আছইন
েযরার েলবােছা কুনু খুত নাই, মািন তারার চাল-চলন খারািপর বায়
েগেছ না। তারা পেরজগার বন্দা, এরলািগ তারা পিরস্কার ধলা েলবাছ
িফিন্দয়াআমার লেগ চলা-িফরা করবা। 5 েযজনজয়ী অইেবা, েহ অলা
ধলা েলবাছ িফনেবা।আেখরাতর িজেন্দিগ খাতা থািক তার নাম আিম
কুনুিদনও ফুছতাম নায়। বরং আমার গাইিব বাফ আর তান িফিরস্তা
অকলর ছামেন আিম তাের আমার কইয়া স্বীকার করমু।

6 “যার কান আেছ েহ হুনউক, পাক রুেহ জমাত অকলের িকতা
বাতাইরা।

(৬) িফলািদলিফয়া জমাতর েগেছ
7 “িফলািদলিফয়া টাউনর জমাতর িফিরস্তার েগেছ েলখ: েযইন হক
আর পাক-পিবত্র, েযন আেতা বাদশা দাউদ নবীর চািব আেছ, েযইন
খুলেলআর েকউ বন্দকরেতা পাের না,আর বন্দকরেল েকউ খুলেতা
পাের না, তাইন অখান কইরা,

8 “আিম েতা তুমরার কাম-কাজ জািন। হুেনা,আিম তুমরার ছামেন
এখান দুয়ার খুলা রাখলাম, ইখান বন্দ করার েখমতা েকউরর নাই।
আিম েতা জািন, তুমরা খুব কমজুর, এরবােদও তুমরা আমার হুকুম
আমল করেছা আর আমাের অস্বীকার করেছা না। 9 েযরা ইহুিদ কইয়া
িনজর পিরচয় েদয় অথচ আসল ইহুিদ নায়, ইবিলছ-শয়তানর দলর
হউ েবইমান অকলের আিম তুমরার েগেছ আনাইমু, তুমরার পাওেয়া
ধরাই কদমবুিছ করাইমু, আর তারাের জানাই িদমু আিম তুমরাের
মহব্বত কির। 10 তুমরাের ছবর করার লািগ আিম েয হুকুম িদছলাম
ইতা তুমরা মানেছা; এরলািগ ই দুিনয়ার উপের মিছবতর েয সময়
আইয়া আেজর, হউ সময় থািক আিম তুমরাের েহফাজত করমু।
দুিনয়ার মানষের পিরক্ষা করার লািগ অউ মিছবতর সময় আইেবা।
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11 “হুেনা, আিম খুব জলিদ আইরাম। তুমরার েযতা আেছ অতাের
মজবুত কির ধিরয়া রাখ, যােত তুমরার জয়র মালা েকউ কািড়য়া
িনেতা না পাের। 12 েয জন জয়ী অইেবা, তাের আিম আমার আল্লার
ঘরর একটা খুিট বানাইমু, েহ আর কুনুিদন বারইয়া যাইেতা নায়।আিম
তার উপের আমার আল্লার নাম আর আল্লার টাউনর নামও েলখমু।
হউ টাউন অইেলািগ নয়া েজরুজােলম। েবেহস্তর মাজ থািক, আমার
আল্লার ধােরা থািক হউ টাউন লািময়া আইেবা। আর েয জন জয়ী
অইেবা, তার উপের আিম আমার নয়া নাম খানও েলখমু।

13 “যার কান আেছ েহ হুনউক, পাক রুেহ জমাত অকলের িকতা
বাতাইরা।

(৭) লাওিদেকয়া জমাতর েগেছ
14 “লাওিদেকয়া টাউনর জমাতর িফিরস্তার েগেছ েলখ: েযন নাম
আিমন, েযইন হক-হালাল সািক্ষ, েযইন আল্লার পয়দা করা হক্কলতার
মুল খুিট, তাইন অখান কইরা,

15 “তুমরার কাম-কাজর কথা েতা আিম জািন। তুমরা অইলায় না
ঠান্ডা, না গরম। তুমরা হয় ঠান্ডা না অয় গরম অইেল ভালা অইেলা
অেন। 16অইেল তুমরা েতা উমিল গরম, না ঠান্ডা, না গরম, এরলািগ
আিমআমার মুখর েছফর লাখান থু কির তুমরাের ফালাই িদমু। 17 তুমরা
েতা কইরায়, তুমরা বউত ধিন, তুমরা বড়েলাক অইেগেছা, এরলািগ
তুমরার কুন্তার অভাব নাই। ইতা খুব ভালা কথা, অইেল আসেল েতা
তুমরা বুজরায় না, তুমরা খুব দুিখ, কাংগাল, গিরব,আন্দা আর েলমটা
আেছা। 18 এরলািগ আিম তুমরাের অউ উপেদশ িদরাম, আগুইনিদ
জালাইল খািট েসানা তুমরা আমার েগছ থািক লইয়া েনও, যােত তুমরা
হাছারর ধিন অইতায় পােরা।আমার েগছ থািক ধলা েলবাছ লইয়া িনয়া
িফেন্দা, েতউ তুমরাের আর েলমটা েদখা যাইেতা নায়। আমার েগছ
থািক চখুত লাগািনর সুরমা লইয়া েনও, েতউ তুমরা হাছারর চউেখ
েদখবায়।

19 “হুেনা, আিম েযরাের মায়া কির, তারার দুষ-িতরুিট েদখাই
েদই আর শাসনও কির। এরলািগ তুমরা উমিল গরম থািক পুরা গরম
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অইয়া েতৗবা কেরা। 20জােনা িন,আিম দুয়ারর েগেছ উবাইয়া দুয়ােরা
ঠুকাইরাম।আমার গলার আওয়াজ হুিনয়া যুিদ েকউ তার দুয়ার খুিলয়া
েদয়, েত আিম তার িভতের হামাইমু, তার লেগ খানা-দানা খাইমু আর
েহ-ও আমার লেগ খানা-দানা খাইেবা। 21 আিম েযলা জয়ী অইয়া
আমার গাইিব বাফর লেগ তান পিবত্র আরশর কুরিছত বইিছ, িঠক
অউ লাখান েয জন জয়ী অইেবা, তােরও আিম আমার লেগ আমার
কুরিছত বওয়ার অিধকার িদমু।

22 “যার কান আেছ েহ হুনউক, পাক রুেহ জমাত অকলের িকতা
বাতাইরা।”

আল্লার পিবত্র তখতর দরশন (৪:১-৫:১৪)

4
আল্লার তখতর ছামেন এবাদত

1এরবােদআিম দরশন েদখলাম, েবেহস্তর এখান দুয়ার খুলাআেছ।
আর আিম তান গলার আওয়াজ হুনলাম, িশংগার আওয়াজর লাখান
েযইন আেগ মািতছলা, তাইন আমাের ডাক িদলা, কইলা, “তুিম অেনা
উিঠয়াআও।আিমঅখন তুমাের েদখাইমু, এরবােদ িকতা িকতা িনিচ্চত
ঘিটেবা।” 2 ডাক হুনার লেগ লেগউ আিম পাক রুেহ কািমল অইলাম,
আর েদখলাম, েবেহস্তর মােজ এখান তখতআেছ,অউতখতর উপের
একজন বওয়াত আছইন। 3 এন ছুরত অইেলা, দািম হীরা আর লাল-
মিনর লাখান। ই তখতর চাইেরা গালাবায় আিছল রংেধনু, ইতা েদখেত
এেক্কের কছুয়া পান্না মিনর লাখান। 4 অউ তখতর চাইেরা কান্দাবায়
আেরা চিব্বশ খান তখত আিছল, হউ তখেতা বওয়াত আছলা চিব্বশ
জন মুরিব্ব েনতা। এরার েলবাছ আিছল ধলা চকচকা আর মাথাত
আিছল েসানার তাজ। 5 মাজ খানর তখত থািক েমঘর িজলকািন,
গুড়-গুিড় ডাকআর েবজুইতা ঠাঠাির শব্দ বারিনতআিছল।এর ছামেন
সাতটা মুশাল জালাইল আিছল, ই মুশাল অইেলা আল্লার সাত নমুনার
রুহ। 6 তখতর ছামেন ফিটকর গ্লাসর লাখান পিরস্কার কাচর এক
দিরয়া আিছল। আর অউ মাজর তখতর চাইেরা গালাত চাইর জন
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জানদার আিছল, এরার ছামেন-িপেছ দুইওবায় চউখ অকেল ভরা।
7 পয়লা জানদারটা েদখেত িসংহর লাখান, দুছরাটা িবছালর লাখান,
িতন নম্বরটা মানষর লাখান আর চাইর নম্বরটা উড়াল েদওরা িচলর
লাখান। 8অউ চাইেরা জানদারর পরেতকর ছয়টা কির ডাখনা আিছল,
আর বাের-িভতের চাইেরাবায় চউখ আিছল। তারা িদন-রাইত হােমশা
অউ িজিকর কররা,

“কুদু্দছুন, কুদু্দছুন, কুদু্দছুন, রাবু্ব ইলাহুল ক্বািদর,
কানা ওয়া-হুয়া কাইনুছ ছাইয়ািতন।

পিবত্র, পিবত্র, পিবত্র আল্লা মাবুদ সবর্-শিক্তমান,
েযইন আছলা, েযইন আছইন, আর েযইন হােমশা রইবা।”

9 েযইন িচরকািলন িজন্দা, েযইন তখেতা বওয়াত আছইন, অউ
জানদার অকেল েযবলাউ তান তািরফ, সম্মানআরশুকিরয়া জানাইন,
10অউ সময় েযইন তখেতা বওয়াত আছইন, েযইন িচরকািলন িজন্দা,
এন ছামেন হউ চিব্বশ জন মুরিব্ব েনতা নেতা অইয়া সইজদা করইন।
ই েনতা অকেল যারিযর মাথার তাজ িসংহাসনর ছামেন খুিলয়া থইয়া
কইন,

11 “ও আমরার মাবুদ আল্লা,
তুিম েতা ইজ্জত, তািরফ আর কুদরিত েখমতার েযাইগয্।

তুিমউ েতা হকলতা পয়দা করেছা,
তুমার মির্জেয় হকলতা পয়দা অইেছ আর িটিকয়া আেছ।”

5
গাইিব িকতাব আর েমড়ার বাইচ্চা
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1 অউ তখতর মােজ েযইন বওয়াত আছলা, তান ডাইনর আেতা
আিম এখান িকতাব েদখলাম। িকতাবর বাের-িভতের কুন্তা েলখা
আেছ, ইখান সাতটা সীল িদয়া সীল-চাপ্পড় মারা। 2 বােদ আিম
েদখলাম, খুব শিক্তআলা একজন িফিরস্তায় জুের জুের কইরা, “ইলা
েযাইগয্ েকউআছইন িন, েযইন অউ সীল-চাপ্পড় ভাংিগয়া িকতাব খান
খুলতা পারবা?” 3 অইেল আছমান-জিমন বা পাতালর মােজ ইলা
েকউ িমলেলা না, েযইন ইখান খুলা বা এর িভতর েদখার েযাইগয্।
4 েতউ আিম হান্নানর খুব কান্দন আইেলা, কারন ই িকতাব খান খুলার
বা এর িভতর েদখার েযাইগয্ একজনও পাওয়া েগল না। 5 বােদ হউ
মুরিব্ব েনতা অকলর মাজর একজেন আমাের কইলা, “ওবা, কািন্দও
না। হুেনা, েযইন এহুদা খান্দানর িসংহ, দাউদ নবীর বংশধর, তাইন
িজিতছইন। তাইন অউ সােতা সীল-চাপ্পড় ভাংিগয়া িকতাব খান খুলতা
পারবা।”

6আিম আেরা েদখলাম, মুরিব্ব েনতা অকলর, চাইেরা জানদারর,
আর অউ তখতর মাজখােনা এক েমড়ার বাইচ্চা উবাই রইেছ। েদখেত
মেনা অইেলা, ই বাইচ্চাের জেবা করা অইেছ। ই েমড়া-বাইচ্চার সাতটা
িহং আর সাতটা চউখ। আল্লার েয সাত নমুনার রুহের দুিনয়ার মােজ
পাঠাইল অয়, অউ সােতা চউখ অইেলা হউ সােতা রুহ। 7 বােদ অউ
েমড়ার বাইচ্চা আইয়া, তখেতা েযইন বওয়াত আছলা, এন ডাইন আত
থািক অউ িকতাব খান িনলা। 8 িকতাব েনওয়ার বােদ হউ চাইেরা
জানদাের আর চিব্বশ জন মুরিব্ব েনতায় অউ েমড়ার বাইচ্চাের
সইজদা করলা। এরা পরেতকরআেতা এগু কির সািরন্দা,আরআগর-
খুশবেয় ভরা এগু েসানার বািট আিছল। ই আগর-খুশবয় অইেলা
আল্লার পাক বন্দা অকলর েদায়া-মুনাজাত। 9 আর তারা নয়া অউ
গজল গাইলা,

“খািল তুিমউ সিঠক জন অউ িকতাব খান িনবার,
িনয়া এর সীল-চাপ্পড় খুলবার।

তুমাের েতা কাতল করা অইিছল।
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তুিম তুমার লউ িদয়া হক্কল খান্দান থািক,
আল্লার লািগ মানুষ খিরদ করেছা।

হক্কল জাতর বুিলেয় মাতরা মানুষ,
হকল েদশ আর জািত থািকও খালাছ করেছা।

10 এরাের লইয়া তুিম এক বাদশাই কাইম করেছা,
আমরার আল্লার এবাদিতর লািগ ইমাম বানাইেছা,
এরাউ আস্তা জগেতা বাদশাই করবা।”

11বােদআিম চাইলাম,আর হউ তখত, চাইেরা জানদারআর মুরিব্ব
েনতা অকলর চাইেরাবায় বউত িফিরস্তা অকলর আওয়াজ হুনলাম।
ইেনা হাজাের-হাজার, েকািট েকািট িফিরস্তা আছলা। 12 এরা জুের
জুের অউ গজল কইলা,

“েয েমড়া-বাইচ্চাের জেবা করা অইিছল,
এইনউ েখমতা, ধন-েদৗলত, আখল, বল-শিক্ত,
ইজ্জত, েগৗরব আর তািরফ পাওয়ার েযাইগয্।”

13 এরবােদ আিম হুনলাম, আছমােনা, জিমেনা, পাতােলা আর
দিরয়ার মােজ যেতা জানদার আেছ, বা ইতার িভতের আেরা যততা
আেছ, এরা হক্কেল অখান কইরা,

“তখতর মােজ েযইন বওয়াত আছইন,
তাইন আর অউ েমড়া-বাইচ্চার,

তািরফ, ইজ্জত, েগৗরব আর েখমতা হর-হােমশা জাির রউক।”

14 েতউ হউ চাইেরা জানদাের কইলা, “আিমন।”আর হউ মুরিব্ব েনতা
অকল নেতা অইয়া সইজদা করলা।
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গজিব সাতটা সীল-চাপ্পড় আর সাতটা িশংগা
(৬:১-১১:১৯)

6
িকতাবর পয়লা ছয়টা সীল-চাপ্পড় খুলা

1 বােদ আিম েদখলাম, হউ েমড়ার বাইচ্চায় েযবলা সােতা সীল-
চাপ্পড়র মাজ থািক পয়লা সীল ভাংিগরা, অউ সময় হউ চাইেরা
জানদারর মাজর একজেন ঠাঠা পড়ারআওয়াজর লাখান জুের কইলা,
“আও।” 2 েতউ আিম চাইয়া েদখলাম, ধলা একটা েঘাড়া, এর উপের
েযইন ছওয়ার অইছইন তানআেতা তীর-ধনুকআেছ। তান মাথাত তাজ
লাগাইলঅইেলা, তাইনজয়করার লািগ জয়কির কির রওয়ানা অইলা।

3 আর তাইন েযবলা দুছরা সীল ভাংিগলা, অউ সময় আিম দুছরা
জানদাররআওয়াজ হুনলাম, এইন কইলা, “আও।” 4 েতউ লাল চুরুক
আরকটা েঘাড়া বারইেলা, আর এর উপের েযইন ছওয়ার অইছইন,
এনের অউ েখমতা েদওয়া অইেলা, যােত তাইন দুিনয়া থািক হকল
শািন্ত কািড়য়া েনইনিগ, মানেষ এেক-অইনয্ের খুন করইন, এনের বড়
এখান তেলায়ারও েদওয়া অইেলা।

5 বােদ েমড়ার বাইচ্চায় েযবলা িতন নম্বর সীল ভাংিগলা, অউ সময়
আিম িতন নম্বর জানদারর আওয়াজ হুনলাম, তাইন কইলা, “আও।”
েতউ আিম েদখলাম, একটা কালা েঘাড়া। এর উপের েযইন ছওয়ার
অইছইন, তান আেতা এখান পাল্লা আেছ। 6 আর আিম হুনলাম, হউ
চাইর জন জানদারর মাজখান থািক েকউ যানু কইরা, “এক িদনাের
খািল এক েসর গম বা এক িদনাের িতন েসর বািলর্ িমেল। অইেল তুিম
জয়তুন আর আংগুর গাছর েখিত কিরও না।”

7অউ েমড়ার বাইচ্চায় েযবলা চাইর নম্বর সীল ভাংিগলা, অউ সময়
আিম হুনলাম, চাইর নম্বর জানদাের কইলা, “আও।” 8 েতউ আিম
চাইয়া েদখলাম, ছািল রংগর এক েঘাড়া, অউ েঘাড়ার েযইন ছওয়ার,
এন নাম অইেলা মউত আর তান খের খের কয়বের আেটর। এরাের
দুিনয়ার চাইর বাটর মাজর এক বাটর উপের েখমতা েদওয়া অইেলা,
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যােত তারা তেলায়ার িদয়া, িনদান িদয়া, গজিব মউত আর জংিল
জানুয়ার িদয়া মানষর জান েনইন।

9 বােদ তাইন েযবলা পাচ নম্বর সীল ভাংিগলা, অউ সময় আিম
েদখলাম, কুরবািন খানার তেল অউ লাখান মানষর রুহ অকল আেছ,
েযরাের আল্লার কালামর লািগ আর হজরত ইছার পেক্ষ জবানবিন্দ
েদয়ার লািগ কাতল করা অইেছ। 10 এরা জুের জুের কইলা, “ও
পাক-পিবত্র হক্কািন মউলা,আমরার কাতলর িবচার করেত আর বদলা
লইেত, তুিম দুিনয়ার মানষের আর কতিদন সময় িদতায়?” 11 েতউ
এরা হকলের ধলা েলবাছ দান করা অইেলা, আর কওয়া অইেলা,
তারার লগর েখজমতগারআর তারার যেতা ভাইয়াইনের তারার নমুনায়
কাতল করা অইেবা, এরার সংখয্া পুরা না অওয়া পযর্ন্ত, আেরা িকছু
িদন বার চাইেত অইেবা।

12 বােদ আিম েদখলাম, েমড়ার বাইচ্চায় ছয় নম্বর সীল ভাংিগলা,
অউ সময় খুব বড় ৈভছাল অইেলা। সুরুজর রং অইেগল কালা
িছয়াই আর ভরা চান্দর রং অইেলা লউর লাখান লাল। 13 তুফান
আইেল েযলা ডুমুর গাছ থািক কাচা ফলও তুফােন ফালাই েদয়,
িঠক অউলা আছমানর েতরা অকল খুিলয়া জিমনর উপের পিড়েগল।
14 আস্তা আছমান দলা অইয়া কাগজর পুটলা লাখান বিনয়া গাইব
অইেগল। পাড়-পবর্ত আর দ্বীপ অকলও যারিযর জাগা থািক হিরেগল।
15আর দুিনয়ার হকল রাজা-বাদশাইন, নামকরা জন, িসপাইর পরধান,
জিমদার, পয়েলায়ান, গুলাম বা আজাদ পরেতক জনউ পাড়র গােত
গােত, পাথরর আওেড় লুকাইেলা। 16 তারা অউ পাড় আর পাথর
অকলের কইেলা, “আমরার উপের আইয়া পেড়া, েযইন তখেতা
বওয়াত আছইন তান চউখর ছামন থািক আর েমড়ার বাইচ্চার গজব
থািক আমরাের লুকাও। 17 তারার গজিব হউ িকয়ামতর িদন েতা
আইেচ্ছ, অখন আর িটিকয়া থাকার সাইধয্ কার আেছ?”

7
আল্লার সীল-চাপ্পড় মারা গুলাম
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1 এরবােদ আিম েদখলাম, দুিনয়ার চাইর কুনাত চাইর জন িফিরস্তা
উবাই রইছইন। তারা দুিনয়াত, দিরয়াত আর হকল গাছ-পালাত বাতাস
হামািনর দুয়ার বন্দ করার লািগ উবাইছইন। 2 বােদ আিম েদখলাম,
পুেব থািক আরক জন িফিরস্তা উিঠয়া আইরা, িজন্দা আল্লার সীল-
চাপ্পড় তান েগেছ আেছ। তাইন আইয়া েয চাইর জন িফিরস্তাের দুিনয়া
আর দিরয়ার েখিত করার লািগ েখমতা েদওয়া অইিছল, হউ চাইেরা
িফিরস্তাের জুের জুের ডািকয়া কইলা, 3 “আমরা যেতাবইল আমরার
আল্লার গুলাম অকলর কপােলা সীল না মারিছ, অেতাবইল তুমরা
দুিনয়ার, দিরয়ার বা গাছ-পালার েখিত কিরও না।” 4 বােদ আিম হউ
সীল-চাপ্পড় মারা মানষর পিরমান হুনলাম। বিন ইসরাইলর হকল খান্দান
থািক এক লাখ েচৗচািল্লশ আজার জনের সীল মারা অইেছ।

5 এহুদা খান্দানর বােরা আজার জন সীল মারা;
রুেবন খান্দান থািক বােরা আজার;
ছাদু খান্দান থািক বােরা আজার;
6আিশর খান্দান থািক বােরা আজার;
নপ্তািল খান্দান থািক বােরা আজার;
মানশা খান্দান থািক বােরা আজার;
7 ছামাউন খান্দান থািক বােরা আজার;
েলিব খান্দান থািক বােরা আজার;
ইছাখর খান্দান থািক বােরা আজার;
8 সবুলন খান্দান থািক বােরা আজার;
ইউছুফ খান্দান থািক বােরা আজার;
িবন-ইয়ািমন খান্দান থািক বােরা আজার জন সীল মারা।

ধলা েলবাছ িফন্দা মানষর িমিছল
9 বােদ আিম েদখলাম, পরেতক েদশ, হকল খান্দান, হকল জািত

আর হকল জাতর বুিলেয় মাতরা বউত মানুষ দলা অইছইন, এরাের
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গিনয়া ফুড়ািনর সাইধয্ েকউরর নাই। এরা ধলা েলবাছ িফিন্দয়া েখজুর
পাতা আেতা লইয়া, হউ তখত আর েমড়ার বাইচ্চার ছামেন উবাই
রইছইন। 10 তারা জুের জুের কইরা,

“আমরার আল্লা েযইন তখেতা বওয়াত আছইন,
আর েমড়ার বাইচ্চার আেতাউ,
গুনার মািফ আর নাজাত আেছ।”

11 এরবােদ তামাম িফিরস্তা অকল, হউ তখতর, হউ মুরিব্ব েনতা
অকলর আর চাইেরা জানদারর চাইেরা কান্দাবায় উবাইলা। তারা
তখতর ছামেন সইজদাত পিড়য়া কইলা,

12 “আিমন।
তািরফ, েগৗরব, আখল আর শুকিরয়া,
ইজ্জত, েখমতা আর বল-শিক্ত,
যুেগ যুেগ আমরার আল্লারউ অউক।

আিমন।”

13 বােদ মুরিব্ব েনতা অকলর মাজর একজেন আমাের কইলা,
“বুজরায় িন, ধলা েলবাছ িফন্দা অউ মানুষ অকল েক, এরা কুয়াই
থািক আইছইন?” 14 আিম তানের কইলাম, “ও মািলক, ইতা েতা
আপেনউ জানইন।” েতউ তাইন কইলা, “এরা অইলা হউ জন অকল,
েযরা হউ মহা মিছবতর মাজ থািক আইেছ। তারার েলবাছের েমড়ার
বাইচ্চার লউিদ ধইয়া ধলা বানাইেছ।

15 এরলািগ এরা আল্লার তখতর ছামেন আেছ;
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তারা িদন-রাইত েবেহিস্ত এবাদত খানার মােজ এবাদত-বেন্দিগ
কররা।

আর তখেতা েযইন বওয়াত আছইন,
তাইন িনেজ এরার উপের তামু্ব টানাই িদবা।

16 এরার আর কুনুিদন ভুক লাগেতা নায়,
পািনর িপয়ােছ ধরেতা নায়;

সুরুজর েতজ এরার গতেরা লাগেতা নায়,
কুনু গরমও লাগেতা নায়।

17 তখতর মাজর েমড়ার বাইচ্চায়উ এরার রাখািল করবা।
তাইন এরাের আেব-হায়াতর

িজেন্দিগ-পািনর ঝরনার েগেছ লইয়া যাইবা,
আর আল্লায় এরার চউখর পািন ফুিছয়া িদবা।”

8
সাত নম্বর সীল-চাপ্পড় খুলার ঘটনা

1বােদ অউ েমড়ার বাইচ্চায় েযবলা সাত নম্বর সীল-চাপ্পড় ভাংিগলা,
অউ সময় অনুমান আধা ঘন্টা সময় েবেহেস্তা কুনু আওয়াজ হুনা েগল
না। 2আর েয সাত জন িফিরস্তা আল্লার ছামেন উবাত থাকইন, আিম
এরাের েদখলাম, এরার আেতা সাতটা িশংগা েদওয়া অইেলা।

3 এরবােদ আরক জন িফিরস্তা আইয়া কুরবািন খানার ছামেন
উবাইলা। তান আেতা েসানার আগর-খুশবয় দািন। তখতর ছামনর
আগর জালািনর েসানার েটবুলর উপের জালািনর লািগ বউত আগর-
খুশবয় তানের েদওয়া অইেলা, আল্লার তামাম পাক বন্দা অকলর
েদায়া-মুনাজাতর লেগ িমশািনর লািগ ইতা েদওয়া অইেলা। 4এরলািগ
হউ িফিরস্তার আতর আগর-খুশবয়র ধুমার লেগ, পাক বন্দা অকলর
েদায়া-মুনাজাতও আল্লার ছামেন উঠেলা। 5 বােদ অউ িফিরস্তায়
কুরবািন খানা থািক আগুইন িনয়া আগর দািনত ভরলা, ভিরয়া ইতা
দুিনয়াত ফালাইলা। েতউ ঠাঠাির আওয়াজ, েমঘর ডাক, িজলকািন,
আর ৈভছাল অইেলা।
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সাতটা িশংগা
6আর হউ েয সাতজন িফিরস্তার আেতা সাতটা িশংগা আিছল, এরা

অউ িশংগা বাজািনর লািগ জুইত অইলা। 7 পয়লা িফিরস্তায় িশংগা
বাজািনর লেগ লেগ লউ মাখাইল িহল আর আগুইন জিমেনা ফালাইল
অইেলা। েতউ জিমনর িতন বাটর এক বাট, গাছ-গাছািলর িতন বাটর
এক বাট, আর হকল ঘাস-পাতা জিল েগল।

8এরবােদ দুছরা িফিরস্তায় তান িশংগা ফুিকলা। অউ সময় জালাইল
পাড়র লাখান েমাটা এক িচজ দিরয়াত ফালাইল অইেলা। ইতায় দিরয়ার
িতন বাটর এক বাট পািন লউ অইেগল। 9 দিরয়ার িতন বাটর এক বাট
জানদার মিরেগল, িতন বাটর এক বাট জাজ িবনাশ অইেগল।

10 বােদ িতন নম্বর িফিরস্তায় তান িশংগা ফুিকলা। েতউ আছমানর
চকচকা িবরাট এক েতরা বড় মুশালর লাখান জিল জিল তেল পড়েলা,
ইটা আইয়া হকল গাংগ, খাল-িবলর িতন বাটর এক বাটর উপের
পড়েলা। 11অউ েতরার নাম আিছল নাগদানা। ইটা পিড়য়া িতন বাটর
এক বাট পািন িতত্বা-জহর অইেগল, ই পািনর লািগ বউত জন মরলা।

12 আর চাইর নম্বর িফিরস্তায় েযবলা িশংগা ফুিকলা, অউ সময়
চান্দ, সুরুজ আর েতরা, ইতা হক্কলতার িতন বাটর এক অংশ জখম
অইেগল, েতউ হকলতার িতন বাটর এক বাট আন্দাইর অইেগল,
এরলািগ িদনর িতন বাটর এক বােটা আর রাইতর িতন বাটর এক বােটা
কুনুজাত রুশিন রইেলা না।

13 বােদ আিম চাইলাম, চাইয়া েদিখ, একটা িচল পািখ বউত উচাত
আছমানর মােজিদ উেড়র,আর েহ জুের জুের মােতর, “বািক েয িতন
জন িফিরস্তায় িশংগা ফুিকবা, তারার িশংগা ফুিকেল দুিনয়ার বািসন্দা
অকলর উপের গজব, গজব, গজব লামেবা।”

9
1 বােদ পাচ নম্বর িফিরস্তায় িশংগা ফুিকলা, েতউ আিম েদখলাম,

আছমানর একটা েতরা েবেহস্ত থািক দুিনয়াত পড়েলা। অউ েতরাের
হািবয়া েদাজখর চািব েদওয়া অইেলা। 2 েতউ েহ হািবয়া েদাজখর
দুয়ার খুলেলা, বউত বড় ডমকা থািক েযলা ধুমা বারয়, ই েদাজখ
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থািক অলা ধুমা বারইেলা। অউ েদাজিখ ধুমায় আছমান আর সুরুজ
আন্দাইর অইেগল। 3 হউ ধুমা থািক বউত পংগপাল বারইয়া দুিনয়াত
আইলা। ইতাের দুিনয়ার কাকড়া-িবছার লাখান েখমতা েদওয়া অইেলা।
4তারাের হুকুম েদয়া অইেলা, তারা যানু দুিনয়ার কুনু ঘাস-পাতা, গাছ-
পালা বা হাগ-তরকািরর েখিত না কের। খািল েযতা মানষর কপােলা
আল্লার সীল-চাপ্পড় মারা নাই, অতার েখিত করইন। 5 ইতা মানষের
জােন মারার কুনু েখমতা তারাের েদওয়া অইেলা না, অইেল পাচ
মাস পযর্ন্ত জালা-যন্ত্রনা িদবার েখমতা েদওয়া অইেলা। কাকড়া-িবছায়
কুনু মানষের কামড় িদেল েযলা িবষ-েবদনা অয়, অউ পংগপােল
কামড়াইেলও অলা অইেবা। 6 হউ সময় মানেষ মউত মাংিগবা, তা-ও
মউত অইেতা নায়। তারা মরতা চাইবা অইেল মরন তারার েগছ থািক
বািগেবা।

7 ই পংগপাল অকল েদখেত যুদ্ধর লািগ জুইত করা েঘাড়ার লাখান।
তারার মাথাত েসানার তাজর লাখান িচজ আিছল, আর মুখর গঠন
অইেলা মানষর লাখান। 8 তারার চুল অইেলা েবিটন্তর চুলর লাখান
আর দাত অইেলা িসংহর দাতর লাখান। 9 তারার বুকুর মােজ আিছল
লুয়ার পাতর লাখান খসখসা ছাল। যুদ্ধর েঘাড়ার গািড় টািনয়া েঘাড়ার
পাল একলেগ েগেল েযলা আওয়াজ অয়, তারার ডাখনার আওয়াজও
আিছল অউ লাখান। 10 তারার েলইনজ আর েলইনজর মুখর িবষ-
দাত আিছল কাকড়া-িবছার লাখান। পাচ মাস ধির মানষের কষ্ট িদবার
েখমতা ই েলইনেজা আেছ। 11 হািবয়া েদাজখর িফিরস্তা আছলা অউ
পংগপালর রাজা। ইবরািন ভাষায় ই িফিরস্তার নাম অইেলা আবাদ্দন,
আর ইউনািন বা গ্রীক ভাষায় এর নাম অইেলা আপিল্লয়ন, মািন গজিব
িফিরস্তা।

12 পয়লা গজব হরেলা, অইেল হুেনা, আেরা দুইটা গজব আইয়া
আেজর।

13 বােদ ছয় নম্বর িফিরস্তায় তান িশংগা ফুিকলা। েতউ আল্লার
ছামনর আগর জালািনর েসানার েটবুলর চাইরটা িহংগর েগছ থািক
আিম একজনের অখান কইেত হুনলাম, 14 এইন হউ িশংগা আলা
ছয় নম্বর িফিরস্তাের কইলা, “মহা গাংগ েফারাতর মােজ েয চাইর জন
িফিরস্তা আটকআছইন, তারাের খুিলয়া েদও।” 15এরলািগ হউ চাইেরা
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িফিরস্তাের ছািড় েদওয়া অইেলা। দুিনয়ার িতন বাটর এক বাট মানষের
মারার লািগ অউ িফিরস্তা অকলের সিঠক সময়, সিঠক িদন, মাস আর
বছরর লািগ জুইত কির রাখা অইিছল। 16 বােদ আিম হুনলাম, েঘাড়াত
চিড়য়া যাওয়া অউ িসপাইর পিরমান আিছল িবশ েকািট।

17 অউ দরশেনা আিম যেতা েঘাড়াইন আর েঘাড়-ছওয়ার অকল
েদখলাম, ই ছওয়ারের েদখেত অলা লাগেলা, এরার বুকুর উপরর
েফৗিজ েলবাছ আগুিনর লাখান লাল, আকাশর লাখান লীল আর
গন্ধকর লাখান অলিদয়া। েঘাড়াইন্তর কল্লা আিছল িসংহর কল্লার
লাখান, ইতার মুেখা থািক আগুইন, ধুমা আর গন্ধক বারর। 18 এরার
মুখর অউ আগুইন, ধুমা আর গন্ধকর গজবিদ িতন বাটর এক বাট
মানুষ মারা অইেলা। 19 ই েঘাড়াইন্তর েলইনজ আর মুখর মােজউ
আিছল তারার বল, ই েলইনজ আিছল দু-মুিখ হাফর লাখান। অউ
েলইনজিদ তারা মানষর েখিত কের।

20অইেল অউ গজবর বােদও েযতা মানুষ িজতা রইলা, তারা িনজর
আতর বানাইল মুির্তপুজা থািক েতৗবা করেলা না। তারা নানান নমুনার
ভুতর পুজা, আর েযতায় েদখইন না, হুনইন না বা আটা-চলা করতা
পারইন না অতা মুির্তর পুজা করাত রইলা। েসানা, রুপা, িপতল, পাথর
আর লাকিড়িদ বানাইল মুির্তপুজাত রইলা। 21 এরলেগ খুন-খারািপ,
যাদু-টুনা, িজনা আর চুির থািকও েতৗবা করেলা না।

10
িফিরস্তা আর হুরু-মুরু িকতাব

1 বােদ আিম েদখলাম, েবেহস্ত থািক খুব শিক্তআলা আরক জন
িফিরস্তা লািময়া আইরা। েমঘর চাকা আিছল তান েলবাছ, তান মুখ
সুরুজর লাখান চকচকা, তান পাওআিছলআগুিনর খুিটর লাখান।তান
মাথার উপের আিছল রংেধনু। 2 তান আেতা হুরু-মুরু এখান িকতাব
খুলা আিছল। তান ডাইনর পাও দিরয়াত আর বাউওর পাও জিমনর
উপের থইয়া, 3 িসংহর লাখান খুব জুের গির্জয়া উিঠলা। অউ গজর্ নর
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লেগ লেগউ ঠাঠা পড়ার মত সাতটা আওয়াজ অইেলা। 4অউ সােতা
আওয়াজ হুিনয়া আিম েলখাত লাগলাম; এরমােজ েবেহস্ত থািক অউ
শব্দ আইেলা, “হুেনা, অউ সােতা ঠাঠাির আওয়ােজ েযতা কইছইন,
ইতা বাতুিন রােখা, েলিখও না।”

5 বােদ হউ িফিরস্তা, েযনেরআিম দিরয়া আর জিমনর উপের উবাত
েদখছলাম, তাইন েবেহস্তর বায় িনজর ডাইন আত তুললা। 6 তুিলয়া
েযইন হর-হােমশা িচরকাল িজন্দা আছইন, েযইন আছমান, জিমন,
দিরয়া আর ইতার মাজর হক্কলতা পয়দা করছইন, তান নােম কছম
খাইয়া কইলা, “আর েতা েদির অইেতা নায়। 7 অইেল সাত নম্বর
িফিরস্তায় িশংগা ফুিকবার িদন আল্লার বাতুিন িললা-েখলা পুরা অইেবা।
আল্লায় তান িনজর গুলাম, নবী অকলর েগেছ েযলা বাতাইছলা,
অউলাউ ফিলেবা।”

8 েবেহস্ত থািক আেগ েয শব্দ হুনিছলাম, এইন িহরবার আমাের
কইলা, “হুেনা, দিরয়া আর জিমনর উপের েয িফিরস্তা উবাত আছইন,
তান েগেছ যাও, িগয়া তান আত থািক খুলা িকতাব খান েনও।” 9 েতউ
আিম এন েগেছ িগয়া কইলাম, অউ হুরু-মুরু িকতাব খান আমার
আেতা েদওয়ার লািগ। তাইন কইলা, “আইচ্ছা েনওিগ, িনয়া খাইলাও।
ইখােন তুমার েপটের িতত্বা কিরিলেবা, অইেল তুমার মুেখা মউ লাখান
িমঠা লাগেবা।” 10 অউ আিম িহ িফিরস্তার আতর হুরু-মুরু িকতাব
খান িনয়া খাইিললাম। খাইেত সময় হাছাউ আমার মুেখা মউ লাখান
িমঠা লাগেলা,আর িগিলয়া হারেল আস্তা েপট িতত্বা অইেগল। 11 বােদ
আমাের কওয়া অইেলা, “তুিম বউত েদশ, বউত জািত, নানান বুিলেয়
মাতরা মানুষ,আরবাদশার েবয়াপাের িহরবার ওহী জানাইেতঅইেবা।”

11
দুইজন সািক্ষ

1 বােদ মািপবার লািগ লািঠর লাখান একটা নল আমার আেতা
েদওয়া অইেলা, আর একজেন কইলা, “হুেনা, পিবত্র বায়তুল-
মুকাদ্দছ কাবা শিরফ আর কুরবািন খানাের মােপা। মািপয়া হেনা েযরা
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এবাদত কের তারার পিরমান গেনা। 2অইেল অউ কাবা ঘরর উঠানের
মািপও না, ইখান বাদ েদও, ইখান েতা িবধমীর্ অকলের েদওয়া অইেছ।
তারা েবয়ািল্লশ মাস ধির ই পিবত্র জাগা খানের পাওিদ কছলাইেবা।
3আরআিমআমার দুইজন সািক্ষের অলা েখমতা িদমু, ই েখমতা পাইয়া
এরা কাতর অইয়া ছলার চট িফিন্দয়া, এক আজার দুইেশা ষাইট িদন
নবীর লাখান ওহী বাতাইবা।”

4 এরা অইলা হউ জয়তুন গাছ জুড়া, আর হউ েচরাগ দািন জুড়া,
তারা েতা দীন-দুিনয়ার মািলকর ছামেন উবাত আছইন। 5 েকউ তারার
েখিত করেত চাইেল, তারার মুখ থািক আগুইন বারইয়া িহ দুশমন
অকলের জালাইিলেবা। েযকুনু জেন তারার েখিত করাত লাগেল অউ
দশায় মউত অইেবা। 6 এরা যতিদন নবী হালেত ওহী বাতাইবা, অেতা
িদন যােত কুনু েমঘ না অয় এরলািগ আছমানর দুয়ার বন্দ কির িদবার
েখমতা তারার আেছ। পািনের লউ বানািন, আর যতবার খুিশ অতবার
েযকুনু গজব ঢািলয়া জগতর েখিত করার েখমতাও তারার আেছ।

7তারার জবানবিন্দ েদওয়া েশষ অইেগেল হািবয়া েদাজখ থািক হউ
জানুয়ার উিঠয়া আইয়া তারার লেগ লাড়াই কিরয়া, তারাের আরাইয়া
খুন করেবা। 8 আর তারার লাশ হউ মহান টাউনর রাস্তার মােজ পিড়
রইেবা, েয টাউেনা তারার মািলকের সিলবর উপের লটকাইয়া খুন করা
অইিছল। ই টাউনর নাম িঠক ছাদুম বা িমসর না অইেলও একই লাখানউ
খারাপ। 9-10 হউ সময় হকল েদশ, খান্দান, হকলজাতর বুিলেয় মাতরা
মানেষ আর হকল জািতর মানেষ সােড় িতন িদন ধির অউ লাশগুইন
েদখবা। আর এরা মারা েগছইন কির জগতর দুিনয়ািব মানেষ খুিশেয়
ফুির্ত-আেমাদ করবা, এেক-অইনয্ের উপহার িদবা।আর ই লাশ দাফন
করার পারিমশন িদতা নায়, কারন অউ দুইও নবীর লািগ দুিনয়াদাির
মানষর কষ্ট অইিছল।

11 বােদ হউ সােড় িতন িদন পারইয়া হারেল আল্লার েদয়া জান
এরার িভতের হামাইেলা, েতউ এরা পাওেয়া ভরিদ উবাইলা।আর যেতা
জেন এরাের েদখলা, হকেলউ ডরাইয়া কািপলা। 12 বােদ এরা হুনলা,
েবেহস্ত থািক ডািকয়া জুের জুের কওয়া অর, “তুমরা অেনা উিঠয়া
আইও।” েতউ এরা িনজর দুশমনর ছামেন এক েমঘর চাকাত অইয়া
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েবেহেস্তা েগলািগ। 13 অউ সময় খুব বড় ৈভছাল অইেলা, আর িহ
টাউনর দশ বাটর এক বাট ভাংিগ েগল। ৈভছােল সাত আজার মানুষ
মরলা। ইতা েদিখয়া বাদ-বািক হকেল ডরাইয়া েবেহস্তর আল্লার তািরফ
করাত লাগলা।

14 অউ নমুনায় দুছরা গজব পারইেলা, অইেল হুেনা, িতন নম্বর
গজব খুব জলিদ আইয়া আিজেবা।

সাত নম্বর িশংগা ফুিকলা
15 বােদ সাত নম্বর িফিরস্তায় তান িশংগা ফুিকলা। েতউ েবেহস্তর

মােজ জুের জুের এলান করা অইেলা, “অখন েতা দুিনয়ার বাদশাই
আমরার মাবুদ আর তান মসীর হুকুেমা আইেছ। তাইন যুগ যুগ ধির
িচরকাল বাদশাই করবা।”

16 বােদ হউ চিব্বশ জন মুরিব্ব েনতা, েযরা আল্লার ছামেন যারিযর
তখেতা বওয়াত আছলা, এরা আল্লাের সইজদা কিরয়া কইলা,

17 “ও সবর্-শিক্তমান মাবুদ আল্লা,
তুিম আেগও আছলায় আর অখনও আেছা।

আমরা তুমার শুকুর-েগাজার কররাম,
তুিম েতা তুমার মহা েখমতা আেতা লইয়া অখন বাদশাই কররায়।

18 হক্কল জািতেয় গুছা কিরয়া িচল্লাইেছ,
েত অখন তুমার গজব ঢািলবার সময় অইেগেছ।

মুদর্ া অকলর িবচারর সময় আইেছ,
আর তুমার আপন গুলাম নবী অকলর,

তুমার পাক বন্দা অকলর,
হুরু-বড় যেতাজেন তুমাের ডরাইন,
তারাের পুরুস্কার িদবার সময় আইেছ।

আর েযরা দুিনয়ার েখিত করেছ,
তারাের িবনাশ করার সময়ও আইেছ।”
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19 বােদ আল্লার েবেহস্তর এবাদত খানার দুয়ার খুলা অইেলা, আর
এর িভতের আল্লাই শাহাদত সনু্দক েদখা েগল। অউ সময় েমঘর
িজলকািন, গুড়-গুিড় ডাক, ঠাঠা পড়া, ৈভছাল আর খুব েবিশ িহল-
েমঘ অইেলা।শয়তান দানবর লেগ আল্লার খাছ বন্দার যুদ্ধ

(১২:১-১৪:৫)

12
হউ েবিট আর ৈদতয্-দানব

1 বােদ আছমানর মােজ এক কুদরিত কারবার েদখা েগল, একজন
েবিট মানুষ আছইন, তান িফেন্না আিছল সুরুজআর পাওর তেল চান্দ,
এন মাথাত আেছ বােরাটা েতরা িদয়া গাথা একটা তাজ। 2 েবিটর
ঘেরা হুরুতা অইতা, এরলািগ হুরুতা অওয়ার েবদনায় েবিটেয় খািল
িচল্লাইরা। 3 এরবােদ আছমােনা আরক কারবার েদখা েগল, আগুিনর
লাখান লাল এক িবরাট দানব। তার সাতটা মাথা আর দশটা িহং, সােতা
মাথাত সাতটা তাজ লাগাইল। 4তার েলইনজুড়িদ বািড়য়াইয়া আছমানর
িতন বাটর এক বাট েতরাের দুিনয়াত ফালাই িদেলা। আর েয েবিটর
ঘেরা হুরুতা অইতা,অউ দানবআইয়া েবিটর ছামেন অউ নমুনায় উবাত
আিছল েযন, েবিটর ঘেরা হুরুতা অইেতউ েহ খাইিলেতা। 5 েবিটর
ঘেরা এক পুয়া পয়দা অইেলা, অউ পুয়ায় হক্কল জািতের লুয়ার লািঠ
িদয়া শাসন করবা। অউ হুরুতাের আল্লা আর তান তখতর েগেছ ছু
মাির তুিলয়া েনওয়া অইেলা। 6 আর অউ েবিট মানুষ মরুভুিমর বায়
বািগয়া েগলািগ।আল্লায় িহ মরুভুিমর মােজ েবিটর লািগ এখান জাগা
জুইত করিছলা, এইন হেনা একআজার দুইেশা ষাইট িদন লালন-পালন
পাইবা।

7বােদ েবেহেস্তা যুদ্ধ লািগেগল। িফিরস্তা িমকাইলআর তান অধীনর
িফিরস্তা অকেল হউ দানবর লেগ লাড়াই করলা, আর হউ দানেবও
তার েচলা-চামছাের লইয়া এরার লেগ লাড়াই করেলা। 8 লাড়াইত িহ
দানব আিরেগল,আর তারাের েবেহস্ত থািক বার কির েদওয়া অইেলা।
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9 হউ দানবের আর তার েচলা-চামছা অকলের দুিনয়াত ফালাই েদওয়া
অইেলা। অউ দানব অইেলা হউ পুরানা হাফ, েযগুর নাম ইবিলছ-
শয়তান, েহ দুিনয়ার হকল মানষের েব-পিথ বানায়।

10 বােদ আিম হুনলাম, েবেহস্ত থািক একজেন জুের জুের
কইরা, “অখন েতা আমরার আল্লার নাজাত, তান বল-শিক্ত, তান
বাদশাই আর তান মসীর েখমতা আিজর অইেগেছ। কারন েযিগেয়
আমরার ভাইয়াইন্তের দুিষ বানাইেতা, তাের েতা েবেহস্ত থািক ফালাই
েদওয়া অইেছ। েহ িদন-রাইত হােমশা আমরার আল্লার েগেছ তারার
নােম নািলশ িদেতা। 11 েমড়ার বাইচ্চার লউ আর যারিযর তবিলিগ
জবানবিন্দর বেল তারা ইবিলছের আরাইছইন। তারা িনজর কায়াের
েবিশ মায়া না কিরয়া, জান িদেতও জুইত আছলা।

12 “এরলািগউ ও েবেহস্ত, তুিম খুিশ কেরা। তুমরা েযরা েবেহস্ত
বািস, তুমরাও ফুির্ত কেরা। অইেল আফছুছ দুিনয়া আর দিরয়ার লািগ,
ইবিলছ েতা তারার েগেছ লািমেগেছ। েহ গুছায় ফুস-ফাস কেরর, েহ
েতা জােনউ, তার সময় আর েবিশ নাই।”

13 হউ দানেব েযবলা েদখেলা তাের দুিনয়াত ফালাই েদওয়া অইেছ,
েদিখয়া হউ েয েবিটর ঘেরা পুয়া পয়দা অইিছল, েহ অউ েবিটর খের
লাগেলা। 14 এরলািগ অউ েবিটের খুব বড় এক িচল পািখর দুখান
ডাখনা েদওয়া অইেলা, েবিটেয় অউ ডাখনািদ উড়াল িদয়া মরুভুিমত
িনজর জাগাত যাইতা পারবা। হেনা হউ দানব-হাফর চউখর আওেড়
সােড় িতন বছর তানের লালন-পালন করা অইেবা। 15 েতউ িহ হােফ
তার মুখ থািক পািন বার কিরয়া এক গাংগ বানাইিলেলা, গাংগর
ফুেত েবিটের ভাসাই িনেতািগ কির। 16অইেল দুিনয়ায় েবিটের সাইযয্
করেলা, ই হােফ েয পািন বার করেলা, দুিনয়ার মািটেয় আ কিরয়া ই
পািনের খাইিলেলা। 17এরলািগ ই দানব-হােফ েবিটর বায় আেরা েবিশ
গুছা করেলা, েহ েবিটর অইনয্ আওলাদ অকলের, মািন েযরা আল্লার
হুকুেম চেল আর হজরত ইছার পেক্ষ জবানবিন্দ েদয়, তারার লেগ
যুদ্ধ করাত েগল।

18 িগয়া েহ দিরয়ার চরর বালুর উপের উবাই রইেলা।
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13
দিরয়া থািক আওয়া জানুয়ার

1 বােদ আিম েদখলাম, দিরয়া থািক এক জানুয়ার উেঠর, তার
দশগু িহং, সাতগু কল্লা, পরেতক িহংগর মাথাত একটা কির তাজ,
আর পরেতক কল্লার উপের নানান কুফুির নাম েলখা। 2 ই জানুয়ারগু
েদখেত িচতা বাঘর লাখান, তার পাও অইেলা ভালু্লকর পাওর লাখান,
আর মুখ অইেলা িসংহর মুখর লাখান। হউ দানেব তার শিক্ত, তার গিদ
আর মহা েখমতা অউ জানুয়ারের িদলাইেলা। 3 ই জানুয়ারর একটা
কল্লার মােজ অমন এক জখম আিছল, অউ জখেম েহ মরার লাখ
অইেগিছল,অইেল জখমটা ভালা অইেগল। ইতা েদিখয়া দুিনয়ার হকল
মানুষ তাইজু্জব বিনয়া তার খের খের েগল। 4 আর হউ দানেব তাের
ই েখমতা িদিছল কির মানেষ হউ দানবের সইজদা করেলা, এরলেগ
অউজানুয়ারেরও সইজদা করেলা। তারা কইেলা, “ই জানুয়ারর লাখান
আর েক আেছ? তার লেগ লাড়াই করার েখমতা কার আেছ?”

5 ই জানুয়ারের কুফুির বুিল আর েবটািগির মাতর মুখ েদওয়া
অইেলা। েবয়ািল্লশ মাস ধির তার কাম চালািনর েখমতা পাইেলা।
6 এরলািগ েহ আল্লার িবরুেদ্ধ কুফুির মাত মািতেলা, েহ আল্লার নাম,
তান বসত খানা আর েবেহস্ত বািস অকলর বদনাম করাত রইেলা।
7তাের েখমতা েদওয়া অইেলা, েহ আল্লার পাক বন্দা অকলর িবরুেদ্ধ
যুদ্ধ কিরয়া িজিতেতা পারেবা। আর পরেতক খান্দান, পরেতক েদশ,
পরেতক জািত, পরেতক নমুনার বুিলেয় মাতরা মানষর উপেরও তাের
েখমতা েদওয়া অইেলা। 8 ইতা েদিখয়া দুিনয়ািব হকল মানেষ তাের
সইজদা করেবা। জগত পয়দা করার আেগ েয েমড়া-বাইচ্চাের জেবা
করার কথা সাইবেস্তা করা অইেছ, হউ েমড়া-বাইচ্চার িজেন্দিগ খাতাত
েযরার নাম নাই, এরা পরেতেক তাের সইজদা করেবা। 9 যার কান
আেছ, েহ হুনউক:

10 েয জন বিন্দ অওয়ার কথা, েহ েতা বিন্দ অইেবাউ।
তেলায়ারর তেল যার খুন অওয়ার কথা, েহ অলা খুন অইেবা।
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এরলািগ পাক বন্দা অকেল মজবুত ইমান আর ছবর করা জরুর।

জিমন থািক বারইল জানুয়ার
11 বােদ আিম েদখলাম, জিমন থািক আরকটা জানুয়ার বারইয়া

আইেলা। েমড়ার িহংগর লাখান তার দুই িহং আেছ, অইেল েহ মািতেতা
হউ দানবর লাখান। 12 অউ েমড়ার িহং আলা জানুয়াের হউ পয়লা
জানুয়ারর হকল েখমতা েববহার করেতা। দুিনয়ার হকল মানষের
েহ জুর কিরয়া হউ জখম ভালা অওয়া পয়লা জানুয়ারের সইজদা
করাইেতা। 13 েহ হকলর ছামেন বড় বড় েকরামিত কাম করেতা,
এমনিক আছমান থািক জিমেনা আগুইন লামাইয়া েদখাইেতা। 14 হউ
পয়লা জানুয়ারর লািগ যেতা লাখান েকরামিত েদখািনর েখমতা তাের
েদওয়া অইিছল, অতা েদখাইয়া েহ মানষের েব-পিথ বানাইেলা। পয়লা
েয জানুয়ার তেলায়ারর েছদ খাইয়াও বািচ েগিছল, তার একটা মুির্ত
বানািনর লািগ দুছরা জানুয়াের মানষের পরািমশ িদল। 15আর মুির্তর
িভতের জান হারািনর েখমতা তাের েদওয়া অইেলা, যােত ই মুির্তেয়
মািতেতা পাের, আর েযরা ই মুির্তের সইজদা করেতা নায়, তারাের
জােন মারার েখমতাও তাের েদওয়া অইেলা। 16 েহ হুরু-বড়, ধিন-
গিরব, মুিনব বা গুলাম হকলের বাইধয্ করেলা, যারিযর ডাইন আেতা
বা কপালর উপের একটা সীল মারার লািগ। 17 এরলািগ অউ সীল
ছাড়া েকউ কুনু িচজ খিরদ-িবিকর উপায় রইেলা না। ই সীল আিছল
হউ জানুয়ারর নাম বা নামর মাকর্ া নম্বর। 18 ইতা হকলতা বুজেত বউত
আখলর দরকার। যার আখল আেছ েহ অউ জানুয়ারর নামর হরফর
নম্বর গনউক, ইতা েতা কুনু মানষর নামর নম্বর। এর পিরমান অইেলা,
৬৬৬; ছয়েশা ছয়ষট্টি।

14

েমড়ার বাইচ্চা আর িনখুত মানুষ
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1 বােদ আিম চাইয়া েদিখ, হউ েমড়ার বাইচ্চা েজরুজােলমর পিবত্র
িছয়ন পাড়র উপের উবাই রইছইন। তান লেগ আছইন এক লাখ
েচৗচািল্লশ আজার মানুষ। তারার কপালর উপের অউ েমড়ার বাইচ্চা
আর তান গাইিব বাফর নাম েলখা আেছ। 2 এরবােদ আিম েবেহস্ত
থািক জুের জুের কল-কলাইয়া যাওয়া পািনর ফুতর আওয়াজ আর
জুের ঠাঠা পড়ার শব্দর লাখান এক আওয়াজ হুনলাম। আমার মেনা
অইেলা, কুনু সািরন্দা বাজাওরা দেল সািরন্দা বাজাইরা। 3 এরা হউ
তখত, হউ চাইেরা জানদার আর হউ মুরিব্ব েনতা অকলর ছামেন এক
নয়া গজল গাইরা। কুনু মানেষ ই গজল িহকেতা পারেলা না, খািল
দুিনয়া থািক খালাছ কির েনওয়া অউ এক লাখ েচৗচািল্লশ আজার জন
ছাড়া। 4 এরা েতা হউ মানুষ, েযরা কুনু েবিটন্তর লেগ িজনা কিরয়া
িনজর কায়াের নাপাক বানাইেছ না। অউ েমড়ার বাইচ্চা েয জাগাত
যাইন, তারাও এন খের খের রইন। আল্লা আর েমড়ার বাইচ্চার নােম
েখতর পয়লা ফসল িহসােব এরাের জগতর মানষর েগছ থািক খালাছ
করা অইিছল। 5এরা কুনুিদনও িমছা মাত মািতছইন না, এরা েষালআনা
িনখুত।

আেখির সাতটা গজব (১৪:৬-১৬:২১)

িতন জন িফিরস্তা
6 বােদ আিম আরক জন িফিরস্তা েদখলাম, এইন আছমানর

মােজিদ উিড়রা। দুিনয়াত বসত কররা পরেতক েদশ, পরেতক খান্দান,
পরেতক ভাষায় মাতরা আর পরেতক জািতর মানষর লািগ িচরকািলন
খুিশর খবর তান েগেছ আেছ। 7 তাইন জুের জুের এলান করলা,
“আল্লা পাকের ডরাও, তান ইজ্জত-তািরফ কেরা, তান িবচারর সময়
আইেচ্ছ। েযইন আছমান-জিমন, দিরয়া আর খাল-িবল, গাংগ অকল
পয়দা করছইন, তান এবাদত কেরা।”

8 বােদ তান খের খের দুছরা িফিরস্তা আইয়া কইলা, “িবনাশ
অইেগল, িবনাশ অইেগল, হউ নামকরা বািবল টাউন িবনাশ অইেগল।
েয টাউেন তাইর িজনার কামর কড়া িনশা-পািন হকল জািতের
খাওয়াইেছ, তাই িবনাশ অইেগল।”
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9বােদ িতন নম্বর িফিরস্তা এরার খের খেরআইয়া জুর গলায় কইলা,
“কুনু মানেষ যুিদ অউ জানুয়ার আর অগুর মুির্তর পুজা কের, অগুর
সীল তারআেতা বা কপােলা লাগায়, 10 েত েহ-ওআল্লাই গজিব িনশা-
পািন খাইেত অইেবা। অউ িনশার লেগ কুনুজাত পািন না িমশাইয়া
আল্লাই গজিব বািটত ভরা অইেছ। পিবত্র িফিরস্তা অকল আর আল্লাই
েমড়ার বাইচ্চার ছামেন, আগুইন আর গন্ধক িদয়া ই মানষের সাজা
েদওয়া অইেবা। 11 েয আগুিনত ইতাের জালাইল অইেবা, ই আগুিনর
ধুমা কুনুিদন বন্দ অইেতা নায়। েয মানেষ অউ জানুয়ার আর তার
মুির্তর পুজা করেবা, অগুর নামর হউ সীল লাগাইেবা, েহ িদন-রাইত
কুনু সময়উ আজাব থািক েরহাই পাইেতা নায়।”

12 এরলািগ েযরা আল্লার হুকুম মােন আর হজরত ইছার তিরকার
ইমােন মজবুত রয়, আল্লার অউ পাক বন্দা অকেল ই হালতর মােজ
ছবর থাকা জরুর।

13বােদআিম হুনলাম, েবেহস্ত থািক একজেন কইরা, “অউআয়াত
েলখ, অখন থািক মািলকর তিরকাত রইয়া যেতা জনর জান যাইেবা,
এরাউ েনক-কপািল।” পাক রুেহ অউ সািক্ষ িদরা, “িনচ্চয় এরাউ
েনক-কপািল। তারার কাম-কাজ থািক তারা েরহাই পাইবা, কারন
তারার কামর ফল তারার লেগ লেগ রইেবা।”

দুিনয়ার ফসল কাটা
14 বােদ আিম চাইয়া েদখলাম, ধলা এক েমঘর চাকা, অউ চাকার

উপের িবন-আদমর লাখান েকউ একজন বওয়াতআছইন। তান মাথাত
েসানার তাজ আর আেতা আিছল ধারাইল কািচ। 15 বােদ আরক জন
িফিরস্তা েবেহিস্ত এবাদত খানা থািক বারইয়া আইলা,আর েযইন েমঘর
উপের বওয়াত আছলা তানের জুের িচল্লাইয়া কইলা, “দুিনয়ার ফসল
কািটবার সময় অইেছ, ফসল পুরাপুর পািক েগেছ, আপনার কািচ
লাগাউক্কা আর ফসল কাটউক্কা।” 16 েতউ অউ েমঘর চাকার উপের
েযইন বওয়াত আছলা, এইন দুিনয়াত তান কািচ লাগাইলা আর দুিনয়ার
ফসল কাটা অইেলা।

17 বােদ েবেহস্তর এবাদত খানা থািক আরক জন িফিরস্তা বারইয়া
আইলা, তান েগেছও এখান ধারাইল কািচআিছল। 18এরবােদ কুরবািন
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খানার েগছ থািক একজন িফিরস্তা বারইয়া আইলা, তান েখমতা
আিছল আগুিনর উপের। আইয়া তাইন জুের জুের হউ কািচ আলা
িফিরস্তাের ডািকয়া কইলা, “তুমার ধারাইল কািচ খান লাগাও আর
দুিনয়ার আংগুর গাছ থািক আংগুরর ছিড়ন কািটয়া দলা কেরা, ইতা
েতা পািক েগেছ।” 19 েতউ হউ িফিরস্তায় দুিনয়াত তান কািচ লাগাইলা
আর দুিনয়ার আংগুর গাছর হকলআংগুর দলা কিরয়া,আংগুর মাড়ার
গােতা ফালাইলা।অউগাতঅইেলাআল্লার গজবর মহা গাত। 20টাউনর
বাের আংগুর মাড়ার গােতা ই আংগুর মািড়য়া হারেল, ইতা থািক লউ
বারইেলা, ই লউর বইনয্ায় েঘাড়াইন্তর লাগাম পযর্ন্ত আইয়া ছইেলা।
লউেয় এক আজার ছয়েশা স্তািদয়া (অনুমান দুইেশা মাইল) জাগা ডুিব
েগল।

15
আেখির সাত গজব

1 বােদ আিম েবেহস্তর মােজ আরকটা িললা-েখলা েদখলাম, ইটা
বড় মহান তাইজু্জিব।আিম েদখলাম, সাতজন িফিরস্তা আছইন, এরার
আেতা আেখির সাতটা গজব। ইতাের আেখির গজব কওয়ার কারন
অইেলা, অগুইন িদয়া আল্লা পাকর গুছার েশষ ফয়ছালা অইেবা।

2 বােদআিম েদখলাম,আগুইনআলা এক কাচর দিরয়া,আর যেতা
মানেষ হউ জানুয়ার, তার মুির্ত বা তার নামর নম্বরর উপের িজতছইন,
তারােরও েদখলাম। েদখলাম, তারা আল্লার েদওয়া সািরন্দা আেতা
লইয়া কাচর দিরয়ার পােরা উবাই রইছইন। 3 তারা আল্লার বন্দা মুছা
নবীর আর হউ েমড়ার বাইচ্চার অউ কাওয়ািল গাইরা,

“ও সবর্-শিক্তমান মাবুদ আল্লা,
তুমার িললা-েখলা কত মহান আর আচানক!

ও তামাম জািতর বাদশা,
কত হক আর সিঠক তুমার পথ!

4 ও মাবুদ, তুমাের ডরাইেতা নায় কুন জেন?
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কুন জেন তুমার নামর তািরফ করেতা নায়?
খািল তুিমউ েতা পাক-পিবত্র,

তামাম জািতউ আইেবা তুমার দরবােরা,
হক্কেলউ তুমার এবাদত করেবা,

তুমার হক িবচার েতা জাইর অইেগেছ।”

5 এরবােদ আিম েদখলাম, েবেহস্তর হউ শাহাদত তামু্বর িভতরর
পিবত্র কাবা ঘর খান খুলা অইেলা। 6অউ সময় হউ সাতজন িফিরস্তায়
সাতটা গজব লইয়া কাবা ঘর থািক বারইয়া আইলা। তারার িফন্নর
েলবাছ আিছল চকচকা পিরস্কার আর বুকুত আিছল েসানালী পট্টি।
7 হউ চাইর জন জানদারর একজেন অউ সােতা িফিরস্তাের সাতটা
েসানার বািট িদলা। ই সােতা বািট ভরা আিছল খািল আল্লা পাকর গুছা,
েযইন যুেগ যুেগ হর-হােমশা িজন্দা আছইন। 8আল্লার কুদরিত মিহমা
থািক েয ধুমা বারিনত আিছল, অউ ধুমায় আস্তা ঘর ভির েগল। আর
অউ সাতজন িফিরস্তার সাতটা গজব না ফুড়ািন পযর্ন্ত েকউ িগয়া কাবা
ঘেরা হামাইেতা পারেলা না।

16

আল্লার গজিব সাতটা বািট
1 বােদ আিম হুনলাম, হউ কাবা ঘর থািক একজেন অউ সােতা

িফিরস্তাের জুের জুের ডািকয়া কইরা, “তুমরা যাও, িগয়া আল্লার
গজেব ভরা অউ সােতা বািট দুিনয়ার উপের উপইত কির ঢািল েদও।”

2 েতউ পয়লা িফিরস্তায় িগয়া তান বািট দুিনয়ার উপের উপইত
করলা। এরলািগ যারার গতেরা হউ জানুয়ারর সীল আিছল, েযরা তার
মুির্তর পুজা করেতা, ইতা হক্কলিটর গতেরা এক জাতর খুব বাদ িবষ
ফুড়া েদখা িদেলা।
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3 দুছরা িফিরস্তায় তান বািট দিরয়ার উপের উপইত করলা। েতউ
দিরয়ার হকল পািন মরা মানষর লউর লাখান অইেগল, দিরয়ার হকল
জানদার মিরেগল।

4আর িতন নম্বর িফিরস্তায় তান বািট গাংগ আর হকল খাল-িবলর
উপের উপইত করলা। এরলািগ ইতা অইেগল লউর গাংগ আর খাল-
িবল। 5আরআিম হুনলাম, পািনর উপের েয িফিরস্তার েখমতা আিছল,
এইন কইরা,

“ও পাক-পিবত্র আল্লা, তুিম আেগও আছলায়, অখনও আেছা।
তুিম হক-ইনছাফকাির, তুিমউ েতা ই গজিব সাজা িদরায়।

6 ইগুইেন্ত পাক বন্দা অকলর লউ ঝরাইেছ,
নবী অকলরও লউ ঝরাইেছ।

এরদায়উ তুিম ইতাের অউ লউ খাবাইরায়,
ইতাউ তারার সিঠক পাওনা সাজা।”

7আিম হুনলাম, কুরবািন খানায় সায় িদলা,

“ও সবর্-শিক্তমান মাবুদ আল্লা,
তুমার হকল িবচারউ হক আর সিঠক।”

8 চাইর নম্বর িফিরস্তায় তান বািট সুরুজর উপের উপইত করলা।
েতউ সুরুজের েখমতা েদওয়া অইেলা, মানষের আগুিনত জালাইয়া
কুলশ তুলার লািগ। 9অউ সময় খুব গরেম মানষর শিরল জিল েগল,
আরঅউ গজবঅকলর উপের যান েখমতাআেছ, হউআল্লার িবরুেদ্ধ
তারা কুফুির মাত মািতেলা। অততার বােদও তারা েতৗবা করেলা না, বা
আল্লার তািরফও করেলা না।
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10 বােদ পাচ নম্বর িফিরস্তায় হউ জানুয়ারর গিদর উপের তান বািট
উপইত করলা। েতউ ই জানুয়ারর বাদশাই আন্দাইর অইেগল। মানেষ
জালা-যন্ত্রনায় যারিযর িজেবা কামড়াইেলা। 11অউ জালা-যন্ত্রনা আর
শিরলর িবষ ফুড়ার কারেন তারা েবেহিস্তআল্লার িবরুেদ্ধ কুফুির মােতা
রইেলা, অতার বােদও তারার বদ কামর লািগ েতৗবা করেলা না।

12 আর ছয় নম্বর িফিরস্তায় হউ মহা গাংগ েফারাতর উপের তান
গজিব বািট উপইত করলা। েতউ গাংগর পািন হুকাইয়া পুবর েদশর
রাজা অকলর যাইবার পথ অইেলা। 13 অউ সময় আিম েদখলাম,
েবঙর লাখান িতনটা ভুত। ই িতেনাটা হউ দানব, হউ জানুয়ার আর হউ
ভন্ড নবীর মুখ থািক বারইয়া আইেছ। 14 অউ ভুত অকেল েকরামিত
কাম েদখািনত আিছল। তারা হারা জগতর রাজা অকলের এখােনা দলা
করেলা, সবর্-শিক্তমান আল্লার হউ মহান িদেনা যুদ্ধ করার লািগ।

15মেনা রািখও, হজরত ইছায় কইরা, “হুেনা,আিম েতা চুরর লাখান
িনরালায় আইমু। েত ধইনয্ হউ জন, েয জন হজাগ রইেবা আর িনজর
েলবাছ িফিন্দয়া রইেবা, যােত েহ েলমটা অইয়া ঘুরা না লােগ, আর
মানেষ তার শরম না েদেখ।” 16 ইবরািন ভাষায় েয জাগার নাম আর-
মাজাদু্দন, ভুত অকেল হউ রাজাইন্তের আিনয়া অেনা দলা করলা।

17 বােদ সাত নম্বর িফিরস্তায় তান বািট বাতাসর উপের উপইত
করলা। অউ সময় েবেহিস্ত এবাদত খানার তখত থািক জুের জুের
অউ আওয়াজ অইেলা, “অখন অইেছ।” 18 েতউ েমঘর িজলকািন,
গুড়-গুিড় ডাক আর ঠাঠা পড়েতা লাগেলা, এরলেগ অলা েবজুইতা
ৈভছাল অইেলা, ইলা ৈভছাল দুিনয়াত মানুষ পয়দা থািক অখন পযর্ন্ত
কুনুিদন অইেছ না। 19 হউ মহান টাউন িতন টুকরা অইেগল, দুিনয়ার
নানান জািতর টাউন অকল চুরমার অইেগল। আর আল্লা পাকর মেনা
অইেলা, হউ নামকরা বািবল টাউনর কথা, তাইন তান িনজর গজিব
িনশা-পািনর িপয়ালা ভিরয়া অউ বািবলের খাবাইলা। 20 অউ সময়
তামাম দ্বীপ অকল বািগয়া েগলিগ, পাড় অকলের আর েদখা েগল না।
21 আছমান থািক বড় বড় পাথরর লাখান িহল অকল মানষর উপের
পড়াত রইেলা। ইতা এেকা পাথরর উজন অইেলা, অনুমান এক মন।
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অউ িহলর গজবর লািগ মানেষ আল্লার িবরুেদ্ধ কুফুির মাত মািতেলা,
ইতা আিছল খুব মারাত্মক গজব।
নাফরমান বািবল টাউনর িবচার (১৭:১-১৯:১০)

17
নামকরা মহা বদমাইশিন

1 েয সাতজন িফিরস্তার আেতা সাতটা বািট আিছল, এরার মাজর
একজেন আইয়া আমাের কইলা, “আও, আইয়া েদেখা, বউত পািনর
উপের েয মহা বদমাইশিন বইেছ, তাইর িকতা সাজা অইেবা। 2জগতর
রাজা অকেল তাইর লেগ িজনা করছলা, হনর মানেষ তাইর িজনার
িনশা-পািন খাইয়া টাল অইছলা।” 3 বােদ হউ িফিরস্তায় রুহািন হালেত
আমাের মরুভুিমত িনলা। হেনা আিম েদখলাম, লাল রংগর এক
জানুয়ারর উপের এক েবিট বইরইেছ। অউ জানুয়ারর গতেরা বউত
কুফুির নাম েলখা আেছ। অগুর সাতগু কল্লা আর দশগু িহং েদখলাম।
4 অউ েবিটেয় লাল আর বাইংগিন রংগর খুব দািম কাপড় িফিন্দেছ,
তাই েসানা আর দািম দািম মিন-মুক্তার গয়নািদ হািজেছ। তাইর আেতা
িজনার ময়লা আর নানান নমুনার নফরিত িজিনেস ভরা েসানার এক
িপয়ালা। 5 তাইর কপােলা অলা এক নাম েলখা আিছল, ই েলখার এক
েগাপন মািন আিছল। ই নাম অইেলা, “নামকরা বািবল টাউন, বদমাইশ
েবিটন আর জগতর হকল নফরিত িজিনসর মা।” 6 আিম েদখলাম,
অউ েবিটেয় আল্লার পাক বন্দা অকলর লউ আর েযরা হজরত ইছার
কথা তবিলগ কের, এরার লউ খাইয়া টাল অইেগেছ।
তাইের েদিখয়া আিম আচানক তাইজু্জব অইলাম। 7 েতউ হউ

িফিরস্তায় আমাের কইলা, “তুিম তাইজু্জব অইেগলায় েকেন? অউ
েবিটর েবয়াপাের,আর েয জানুয়াের তাইের বইয়া েনর, েযগুর সাতগু
কল্লা আর দশগু িহং, ইতার েগাপন েভদ আিম তুমাের জানাইয়ার।
8 তুিম েয জানুয়ার েদখিছলায়, ইগুআেগআিছল,অখন নাই, বােদ েহ
হািবয়া েদাজখ থািক উিঠয়া আইয়া িচরকালর লািগ সাজা পাইেবা। হউ
েযরা অউ জগতর মানুষ, েযতার নাম দুিনয়ার পয়লা থািকউ আল্লার
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িজেন্দিগ খাতাত েলখা নাই, তারা অউ জানুয়ারের েদিখয়া তাইজু্জব
অইিযবা, কারন ইগু আেগ আিছল, অখন নাই, অথচ িহরবার েদখা
িদেবা।

9 “হুেনা, অখন েযতা বাতাইল অইেবা, ইতা বুজার লািগ আখলর
দরকার। অউ সােতা কল্লা অইেলািগ, সাতটা পাড়, েয পাড়র উপের
অউ েবিট বইেছ। অউ সােতা কল্লাের সাতজন রাজাও বুজা যাইেবা।
10 এরার মাজর পাচ রাজা আেগউ েশষ অইেগেছ। একজন অখন
আেছ আর একজন অখনও আইেছ না। অউ রাজা আইয়া হারেল থুড়া
কয়িদন রইেতউ অইেবা। 11 হউ েয জানুয়ার আেগ আিছল অখন নাই,
েহ সাতজনর মাজর একজন অইেলও, েহ আসেল আট নম্বর রাজা।
বােদ েহ হর-হােমশা িচরকাল সাজা পাইেবা।

12 “আর তুিম েয দশগু িহং েদখেছা, ইতা অইেলািগ দশজন রাজা।
তারা অখনও রাজত্ব করা শুরু করেছ না, অইেল হউ জানুয়ারর লেগ
রাজা বিনয়া তারা খুব কম সময় রাজত্ব করার েখমতা পাইেবা। 13 ই
রাজা অকলর মন অইেবা একই লাখান, তারা হকেল তারার েখমতা
আর এখিতয়ার হউ জানুয়ারের িদলাইেবা। 14 তারা েমড়ার বাইচ্চার
লেগ যুদ্ধ করেবা,আর েমড়ার বাইচ্চায় তারাের আরাইবা। কারন তাইন
অইলা মািলক অকলর মািলক, বাদশা অকলর বাদশা।আর তান লেগ
েযরা রইবা তারাের দাওত েদওয়া অইেছ, আর বািছয়া আলগাইল
অইেছ, তারা হক-হালািল।”

15 বােদ অউ িফিরস্তায় আমাের কইলা, “তুিম েয পািন েদখেছা,
েয পািনর উপের অউ মহা বদমাইশিন বইেছ, ইতা অইেলািগ বউত
েদশ, বউত মানুষ, বউত জািত আর বউত জাতর বুিলেয় মাতরা
মানুষ। 16 আর েয দশগু িহং েদখেছা, ইতায় আর অউ জানুয়াের
ই বদমাইশিনের বােদ িঘন্নাইবা, তারা তাইের পথর হিকর বানাইয়া
েলমটা করবা,আর তাইর েগাস্ত খাইবা, েহেশ তাইের আগুিনত ফালাই
জালাইবা। 17এর কারন অইেলা,আল্লায় তারার িদলর মােজ অলা এক
িনয়ত িদছইন, যােত তান মির্জ পুরাপুর ফেল। এরলািগ তারা একমত
অইয়া হউ জানুয়ারের হক্কল েখমতা িদলাইবা, যােত আল্লার কালাম
পুরাপুর ফিলবার আগ পযর্ন্ত েহ রাজত্ব কের। 18 তুিম েয েবিটের
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েদখেছা, ইগু অইেলািগ হউ নামকরা টাউন, ই টাউেন জগতর হকল
রাজাইন্তর উপের রাজত্ব কেরর।”

18

নামকরা বািবল টাউনর িবনাশ
1 ইতার বােদ আিম আরক জন িফিরস্তাের েদখলাম, তাইন েবেহস্ত

থািক লািময়া আইরা। তান বউত বড় েখমতা আেছ, তান মিহমার বেল
আস্তা দুিনয়ায় জলমল করেলা। 2 তাইন জুের জুের কইলা, “িবনাশ
অইেগেছ, িবনাশ অইেগেছ, হউ নামকরা বািবল টাউন। ইখান অখন
ভুতরআখড়া অইেছ, হক্কল নমুনার ভুত-েপরতরআখড়া, নাপাকআর
জগইনয্ পািখন্তর বসত খানা অইেছ। 3 কারন ইখােন তাইর িজনার
কামর েবজুইতা িনশা-পািন দুিনয়ার হকল জািতের খাবাইেছ। জগতর
রাজা অকেল তাইর লেগ িজনা করেছ, জগতর েবপাির সদাগর
অকেল অখানর তােল তােল লাগাম-ছাড়া িনশায় ধিন বনেছ।”

4 বােদ আিম হুনলাম, েবেহস্ত থািক আরক জেন কইরা, “ও
আমার বন্দা অকল, তুমরা বািবল টাউন থািক বারইয়া আও, যােত
তুমরা তাইর গুনার ভািগ না অও। আর তাইর উপের েযতা গজব
নািজল অইেবা, ইতা গজেব তুমরাের না পায়। 5 তাইর গুনা িগয়া
েতা আছমােনা লািগ েগেছ, তাইর নাফরমািনর বায় আল্লায় িখয়াল
করছইন। 6অইনয্ জনর লেগ তাই েযলা করেছ, তুমরাও তাইর লেগ
অলা কেরা, তাইর কামর পুরাপুর পাওনা তাইের েদও। েয িপয়ালার
মােজ তাই অইনয্র লািগ নাফরমািন গুলাইেতা, অউ িপয়ালাত তাইর
পুরাপুর সাজা, েষালআনা সাজা গুিলয়া তাইের খাবাও। 7 তাই িনজের
লইয়া যতখান বড়াই করেছ, যেতা েবিশ িবলািসতার মােজ িজেন্দিগ
কাটাইেছ, িঠক অতখান যন্ত্রনা আর দুখ তাইের েদও। তাই েতা মেন
মেন কয়, আিম কুনু ড়ািড় েবিট িন? আিম েতা রানীর আসেনা বইিছ,
আিম কুনুমেন্তউ দুখ-মিছবেতা পড়তাম নায়। 8 এরলািগ তাইর উপের
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একিদেনউ হকল গজব পড়েবা। ই গজব অইেলা মউত, িবলাপ-
আহাজাির আর িনদান। তাইের আগুইনিদ জালাইল অইেবা, কারন
েযইন তাইর িবচার করবা, ই আল্লা মাবুদ খুব বলবান।”

9জগতর যেতা রাজা অকেল অগুর লেগ িজনা করেছ, তাইর লেগ
ৈহ-হুল্লা কির িবলািস িদন কাটাইেছ, তাইের জালািনর বালা তাইর ধুমা
েদিখয়া অতায় কািন্দবা, তাইর লািগ আহাজাির করবা। 10তাইর যন্ত্রনা
েদিখয়া তারা ডরাইয়া দুরই উবাইয়া কইবা, “হায়ের বািবল, হায়ের হায়!
অেতা নামকরা টাউন, অেতা েখমতাআলা টাউন! অলা জলিদ তুমার
উপের গজব আইেলা িন?”

11 জগতর েবপাির সদাগর অকেলও তাইর লািগ কািন্দবা আর
আহাজাির করবা, কারন তারার মাল-ছামানা অখন কুনু মানেষ লইেতা
নায়। 12 তারার ইতা মাল-ছামানা অইেলা, েসানা, রুপা, দািম দািম
মিন-মুক্তা, দািম দািম কাপড়, বাইংগিন রংগর বাদশাই কাপড়, েরশিম
আর লাল কাপড়, নানান নমুনার খুশবয় আলা লাকিড়, আিত্বর দাতিদ
বানাইল নানান িচজ, দািম লাকিড়িদ বানাইল িচজ, িপতল, লুয়া
আর মােবর্ল পাথরিদ বানাইল নানান ছামানা, 13 ডাইল-িচিন, এলাইচ,
আগর-খুশবয়, মুরা-আতর, েলাবান, আংগুরর রস, জয়তুনর েতল,
ময়দা-গম, গরু-েমড়া, েঘাড়া আর েঘাড়ার গািড়, এরলেগ খিরদা
গুলাম-বািন্দ অকল।

14 হউ সদাগর অকেল কইবা, “ও বািবল, তুিম েয আরাম-আেয়শ
পাইতায় চাইছলায়, ইতা েতা তুমার েগছ থািক হির েগেছ। তুমার হকল
ধন-ছামানা, জাক-জমক িবনাশ অইেগেছ। ইতা েতা আর কুনুিদনউ
িফরত পাওয়া যাইেতা নায়।” 15 েযতা সদাগর অকেল অতা মালর
বয্বসা কিরয়া ধিন অইছলা, তাইর যন্ত্রনা েদিখয়া হউ েবপাির অকেল
ডরাইয়া দুরই উবাই রইবা। তারা কািন্দ কািন্দ মাত্বম কিরয়া কইবা,
16 “ইস, হায়ের হায়, দািম দািম মসিলন কাপড়, বাইংগিন আর লাল
রংগর বাদশাই কাপড় িফন্দা বািবল টাউন, েসানা আর দািম দািম মিন-
মুক্তা িদয়া হাজাইল-পাড়াইল অেতা নামকরা টাউন! 17 অেতা জলিদ
তুমার অেতা ধন-ছামানার ভান্ডার িবনাশ অইেগল িন?”
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সদাগির জাজর সারং আর কাপ্তান অকেল, নাইয়া অকেল, জাজ
আর পালর নাইয়া কারবাির অকেল দুরই উবাইয়া ইতা েদখবা।
18 তাইের জালািনর সময় তাইর ধুমা েদিখয়া তারা িচল্লাইয়া কইবা, “ই
টাউনর লাখান নামকরা,জগতরআর কুনু টাউনআিছল িন?” 19তারা
িনজর মাথাত ধুইল মাখাইয়া িচল্লা-িচিল্ল করবা আর কািন্দ কািন্দ মাত্বম
কিরয়া কইবা, “হায়ের হায়, হউ নামকরা বািবল টাউন, হায়ের হায়!
দিরয়ার মােজ েযরার জাজ চলাচল কের, তারা েতা জাজর কামাই
িদয়া বড়েলাকঅইছলা,অখন েদখরায় িন,অেতা জলিদ িকলা হকলতা
িবনাশ অইেগল!”

20অউ সময় হউ িফিরস্তায় কইলা, “ও েবেহস্ত, তুিম ফুির্ত কেরা,
অউ টাউনের িবনাশ করায় খুিশ কেরা। ও আল্লার পাক বন্দা অকল,
নবী-রছুল অকল আর সাহািব অকল, ফুির্ত কেরা। অিগেয় তুমরার
িবরুেদ্ধ যততা করিছল, অখন আল্লায় তাইর িবচার করছইন।”

21 বােদ খুব শিক্তআলা এক িফিরস্তায় িবরাট এক পাথর আিনয়া
দিরয়াত ফালাইয়া কইলা, “হুেনা, অউ নামকরা বািবল টাউনেরও অলা
েডক্কা মাির ফালাই েদওয়া অইেবা, তাইেরআর কুনুিদন পাওয়া যাইেতা
নায়। 22 েযরা সািরন্দা বাজায়, গান গায় আর বািশ বা িশংগা বাজায়,
তারার আওয়াজ আর কুনুিদন তুমার মােজ হুনা যাইেতা নায়। আর
কুনুিদনউ তুমার মােজ কুনুজাতর েমস্তির িমলেতা নায়। কুনু মশলা
িপষার পাটার আওয়াজ কুনুিদন হুনা যাইেতা নায়। 23 তুমার মােজ
কুনুিদন কুনু বািত্তর ফর জলেতা নায়। দামান্দ-কইনার গলার আওয়াজ
আর কুনুিদন তুমার মােজ হুনা যাইেতা নায়।কারনআস্তা জগতর মােজ
তুমার সদাগর অকল নামকরা আিছল,জগতর হকলজািত তুমার ছল-
চতুিরর যাদুেয় পাগল অইিযেতা। 24আর নবী-রছুল অকলের,আল্লার
পাক বন্দা অকলের, আর যেতা মানষের ই জগেতা খুন করা অইেছ,
তারার লউ েতা তুমার অউ বািবল টাউেনা িমলেছ।”

19
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েবেহেস্তা আল্লাতালার তািরফ
1 এরবােদ আিম েবেহস্তর মােজ বউত মানষর িভড়র আওয়াজ

হুনলাম। তারা কইরা, “আল-হামদুিলল্লা! মিহমা আর েখমতা,
আেখরাতর নাজাত, হক্কলতাউ আমরার আল্লার। 2তান িবচার েতা হক
আর সিঠক। েয টাউেন িনজর িজনার কাম িদয়া আস্তা দুিনয়াের নাপাক
বানাইিছল, হউ মহা-বদমাইশিনের আল্লায় সাজা িদছইন। তান মায়ার
গুলাম অকলর লউর বদলা, তাইন অগুর েগছ থািক লইছইন।” 3এরা
িহরবার কইলা, “আল-হামদুিলল্লা! অগুর মাজ থািক হর-হােমশা ধুমা
বারইেবা।” 4 আল্লা পাক েযইন তখেতা বওয়াত আছইন, হউ চিব্বশ
জন মুরিব্ব েনতায় আর হউ চাইেরা জানদাের তানের সইজদা কিরয়া
কইলা, “আিমন! আল-হামদুিলল্লা।”

5 অউ সময় েবেহিস্ত তখেতা থািক একজেন কইলা, “ও আল্লার
মায়ার গুলাম অকল, তুমরা েযরা আল্লাের ডরাও, তুমরা হুরু-বড়
হক্কেল আমরার আল্লার তািরফ কেরা।”

6 বােদ আিম বউত মানষর িভড়র আওয়াজ বা জুের জুের কল-
কলাইয়া পািন পড়ার আওয়াজ বা জুের ঠাঠা পড়ার আওয়াজর লাখান
অউ কথা খানাইন হুনলাম, “আল-হামদুিলল্লা! আমরার সবর্-শিক্তমান
মাবুদ আল্লায় বাদশাই করা শুরু করছইন। 7আও,আমরা মনর খুিশেয়
ফুির্ত কির,আর তান তািরফ কির, কারন েমড়ার বাইচ্চায় শািদ করার
সময় অইেগেছ, তান কইনা জুইত অইয়া হািজেগছইন। 8 তানের
চকচকা পিরস্কার দািম কাপড় িফন্দাইল অইেছ।” ই কাপড় অইেলা
আল্লার পাক বন্দা অকলর পেরজগাির চাল-চলন।

9 বােদ হউ িফিরস্তায় আমাের কইলা, “তুিম অখান েলখ, েমড়ার
বাইচ্চার শািদর মজিলেছা েযরাের দাওত েদওয়া অইেছ, তারা
মুবারক।” তাইন এওখান কইলা, “ইতা অইেলা আল্লার কালাম, ইতা
খািট হাছা।” 10 েতউ আিম অউ িফিরস্তাের সইজদা করার িনয়েত
তান পাওেয়া পড়লাম, অইেল তাইন আমাের কইলা, “হায়, হায়!
ইতা িকতা কররায়, আিমও েতা তুমার লাখান গুলাম, আর তুমার েয
মুিমন ভাই অকেল হজরত ইছার পেক্ষ জবানবিন্দ েদওয়াত রয়,আিম
তারার লাখানও গুলাম। েত খািল আল্লাের সইজদা কেরা। অউ ইছার
জবানবিন্দউ অইেলা, নবী-রছুল অকলর জবানবিন্দর মুল খুিট।”
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আেখরাতর িবচার (১৯:১১-২০:১৫)
বাদশা অকলর বাদশার জয়

11বােদআিম েদখলাম, েবেহস্তর দুয়ার খুলা,আর হেনা ধলা একটা
েঘাড়া আেছ। হউ েঘাড়ার উপের েযইন তশিরফ রাখছইন, তান নাম
অইেলা, হক আর হক-হালািল। তাইন পাক-পেরজগািরেয় িবচার-
ইনছাফ আর যুদ্ধ করইন। 12 তান চউখ অইেলা জালাইল চকচকা
আগুিনর লাখান, তান মাথাত বউত তাজ আেছ। তান শিরেলা অমন
এক নাম েলখা, েয নামর মািন তাইন ছাড়া দুছরা েকউ জােন না।
13 তান িফেন্না আেছ লউর মােজ ডুবাইল েলবাছ, আর তান নাম
অইেলা, “কািলমাতুল্লা, আল্লার কালাম।” 14 আর েবেহস্তর িসপাই
অকেল দািম ছাফ-ছুতরা ধলা েলবাছ িফিন্দয়া, ধলা েঘাড়ার উপের
ছওয়ার অইয়া তান খের খের যাইরা। 15 তাইন যােত জগতর হকল
জািতের সাজা িদতা পারইন,অতার লািগ তান মুখ থািক এখান ধারাইল
তেলায়ার বারইয়া আইেলা। তাইন লুয়ার লািঠ িদয়া তামাম জািতের
শাসন করবা,আরআংগুর মাড়ার গােতা মানেষ েযলা পাওিদ আংগুর
মাড়ইন, সবর্-শিক্তমান আল্লার লান্নিত গজবিদ তাইন অলা মািড়বা।
16 তান উরাতর মােজ আর তান েলবােছা অউ নাম েলখা আেছ,
“বাদশা অকলর বাদশা, মািলক অকলর মািলক।”

17 বােদ আিম েদখলাম, সুরুজর মােজ একজন িফিরস্তা উবাই
রইছইন। আছমানর মােজ েযতা পািখেন্ত উিড়রা, তাইন এরা হকলের
জুের জুের ডািকয়া কইলা, “আও, আল্লার দরবােরা মহা-দাওত
খাওয়ার লািগ এখােনা দলা অও, 18 যােত তুমরা আইয়া েগাস্ত
খাইতায় পােরা, বাদশা, পরধান িসপাই, পয়েলায়ান অকল, েঘাড়াইন
আর েঘাড়াইন্তর ছওয়ার অকল, আজাদ আর গুলাম, হুরু-বড় হকল
মানষর েগাস্ত খাও।”

19 এরবােদ আিম েদখলাম, অউ েঘাড়াত েযইন ছওয়ার অইছইন,
এন লেগ আর এন িসপাই দলর লেগ যুদ্ধ করার লািগ হউ জানুয়ার,
আস্তা দুিনয়ার রাজা অকল, তারার ৈসনয্-িসপাই দল লইয়া এখােনা
দলা অইলা। 20 েতউ হউ জানুয়ারের ধিরয়া আটক করা অইেলা,আর
েয ভন্ড নবীেয় তার পক্ষ লইয়া আচানক কাম েদখাইেতা, তােরও ধরা
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অইেলা। েযতা মানেষ হউ জানুয়ারর সীল লাগাইেছ, তার মুির্তর পুজা
করেছ, অউ ভন্ড নবীেয় তার আচানক কাম েদখাইয়া অতা মানষের
েব-পিথ বানাইেছ। ই দুইওটাের িজন্দা হালেত, জালাইল গন্ধকর
আগুিনর মােজ ফালািন অইেলা। 21 হউ ধলা েঘাড়ার উপের েযইন
বওয়াতআছলা, তান মুখ থািক েয ধারাইল তেলায়ার বারইয়াআইিছল,
অখানিদ তারার লগর সাংগ-পাংগ অকলের খুন করা অইেলা।এরলািগ
হকল পািখেন্ত েপট ভিরয়া অতার েগাস্ত খাইলা।

20
এক আজার বছরর বয়ান

1 এরবােদ আিম েদখলাম, েবেহস্ত থািক একজন িফিরস্তা লািময়া
আইরা। তান আেতা আিছল হািবয়া েদাজখর চািব,আর খুব বড় একছা
লংগর। 2 তাইন হউ দানবের ধরলা, ইগু অইেলা হউ পুরানা হাফ, এর
নাম অইেলা ইবিলছ বা শয়তান। তাের ধিরয়া এক আজার বছরর লািগ
বািন্দলা, 3 বািন্দয়া হািবয়া েদাজেখা ফালাইলা। বােদ অউ েদাজখর
দুয়ােরা তালা লাগাইয়া এর উপের সীল-চাপ্পড় মারলা, যােত েহ অউ
এক আজার বরছর মােজ বারইয়া, দুিনয়ার কুনু জািতের েব-পিথ
বানাইেতা না পাের। েহেশ তাের থুড়া কয়িদনর লািগ ছাড়া অইেবা।

4বােদআিম েদখলাম, বউত তখতআেছ। েযরা অউ তখতর উপের
বইছইন, এরাের িবচার করার েখমতা েদওয়া অইেছ। আল্লার কালাম
আর হজরত ইছার েবয়াপাের জবানবিন্দ েদয়ায় েযরাের গদর্ ান মারা
অইিছল, এরার রুহ অকলেরও আিম েদখলাম। এরা হউ জানুয়ারের
বা তার মুির্তের পুজা করেছ না, আর আেতা বা কপালর উপের তার
সীলও লাগাইেছ না। এরা িজন্দা অইয়া উঠলা, উিঠয়া একআজার বছর
ধির আল-মসীর লেগ বাদশাই করলা। 5-6 ইটা অইেলা পয়লা বার মুদর্ া
থািক িজন্দা অইয়া উঠা, আর অউ েযরা িজন্দা অইলা তারাউ ধইনয্
আর পিবত্র। পয়লা বার েযরা িজন্দা অইয়া উঠলা, এরার উপের েতা
মউতর দুছরা বার কুনু বল খাটািন চলেতা নায়। তারা অইবা আল্লা পাক
আর আল-মসীর ইমাম। তারা হউ এক আজার বছর ধির আল-মসীর
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লেগ বাদশাই করবা। অইেল অউ আজার বছর ফুড়ািনর আগ পযর্ন্ত
বাদ-বািক কুনু মুদর্ া িজন্দা অইলা না।

ইবিলছ-শয়তানর েশষ দশা
7 অউ এক আজার বছর িগয়া হারেল শয়তানের তার েজল খানা

থািক খালাছ েদওয়া অইেবা। 8 েতউ েহ িগয়া আস্তা জগতর হকল
জািতের, মািন ইয়াজুজ-মাজুজের েব-পিথ বানাইেবা,আর যুদ্ধ করার
লািগ তারাের এখােনা দলা করেবা। তার মানুষ অইবা, দিরয়ার চরর
বালুর লাখান, ইতা গিনয়া ফুড়ািন যাইেতা নায়। 9 অউ সময় আিম
েদখলাম, তারা আস্তা দুিনয়া থািক বারই িগয়া আল্লার পাক বন্দা
অকলর রওয়ার জাগা, আল্লার মায়ার টাউনের িগয়া েবিরিলেলা।
অইেল আছমান থািক আল্লাই আগুইন লািময়া ইতাের জালাইিলেলা।
10আর েয ইবিলেছ এরাের েব-পিথ বানাইিছল, তাের ধিরয়া জালাইল
গন্ধকর আগুিনর গােতা ফালাইল অইেলা। হউ জানুয়ার আর ভন্ড
নবীের আেগউ অউ গােতা ফালাইল অইিছল। হেনা তারা িচরকাল
রইবা, আর িদেন-রাইেত জালা-যন্ত্রনার আজাব পাইবা।

েরাজ হাশরর িদন
11 বােদ আিম েদখলাম, বড় এখান ধলা তখত, অউ তখেতা

একজন বওয়াত আছইন। তান ছামনা থািক আছমান আর দুিনয়া বািগ
েগল, কুনুখােনা এরার জাগা রইেলা না। 12এরবােদ েদখলাম, হুরু-বড়
তামাম মুদর্ া অকল অউ তখতর ছামেন উবাই রইছইন। বােদ কয়খান
খাতা খুলা অইেলা, এরবােদ আেরা এখান খাতা খুলা অইেলা, ইখানর
নাম িজেন্দিগ খাতা। অউ খাতা অকলর মােজ হউ মুদর্ া অকলর েযতা
আমল-নমা েলখা অইিছল, হউ আমল মািফক তারার আেখির িবচার
করা অইেলা। 13 দিরয়ার মােজ যেতা মুদর্ া অকল আছলা, দিরয়ায়
এরার লাশ বার কির িদল।আর মউতআরকয়বরর মােজ েযতা মুদর্ াইন
আছলা, মউত আর কয়বের তারাের বার কির িদল। পরেতক জনের
তার িনজর আমল-নমা মািফক িবচার করা অইেলা। 14 েহেশ মউত
আর কয়বরেরও আগুিনর গােতা ফালাইল অইেলা। অউ আগুিনর
গােতা পড়াউ অইেলা দুছরা বার মউত মািন,আেখির মউত। 15 েযরার
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নাম হউ িজেন্দিগ খাতাত িমলেলা না, তারােরউ আগুিনর গােতা
ফালাইল অইেলা।

নয়া পয়দা (২১:১-২২:২১)

21
নয়া আছমান আর নয়া জিমন

1 বােদ আিম এখান নয়া আছমান আর নয়া জিমন েদখলাম। পয়লা
আছমান আর পয়লা জিমন িমলাই েগেছ, কুনু দিরয়াও আর রইেলা
না। 2আিম েদখলাম, হউ পিবত্র টাউন, মািন নয়া েজরুজােলম। ইখান
েবেহস্তর মাজ থািক আর আল্লার দরবােরা থািক লািময়া আর। কুনু
িবয়ার কইনাের েযলা দামান্দর লািগ হাজাইল অয়, অউ টাউনেরও
অলা সুন্দর কির হাজাইল অইিছল। 3 বােদ আিম হুনলাম, হউ েবেহস্তর
তখেতা থািক একজেন জুের জুের কইরা, “অখন মানষর মােজ
রওয়ার লািগ আল্লা পাকর জাগা অইেছ। তাইন মানষর লেগ বসত
করবা, আর তারা অইবা তান বন্দা। তাইন স্বয়ং তারার লেগ রইবা,
তারার আল্লা অইবা। 4 তাইন এরার চখুর পািন ফুিছয়া িদবা। আর কুনু
মরন অইেতা নায়, দুখ, কান্দন, কষ্ট আর রইেতা নায়, আগর ইতা
হকলতাউ েশষ অইেগেছ।”

5 তখেতা েযইন বওয়াত আছলা তাইন কইলা, “হুেনা, আিম
হক্কলতাের নয়া কির পয়দা কিরয়ার।” বােদ তাইন িহরবার কইলা,
“আমার অউ কথা খান েলখ, কারন ইতা এিকন করার লাখ হাছা।”

6 তাইন আমাের এওখান কইলা, “েশষ অইেগেছ।আিমউ আিলফ
আর ইয়া, আউয়াল আর আেখর। হুেনা, যার পািনর িপয়ােছ ধরেছ,
তাের আিম আেব-হায়াতর িজেন্দিগ-পািনর ঝরনা থািক িবনা পয়সায়
পািন িদমু। 7 েয জন জয়ী অইেবা, েহ ইতা হকলতার অিধকার পাইেবা।
আিম অইমু তার আল্লা, আর েহ অইেবা আমার পুত। 8 অইেল কা-
পুরুষ, েবইমান, হারামকুর, খুিন, িজনাকুর, যাদুিগর, মুির্তপুজা কররা,
আর হকল নমুনার িমছা মাতরা অকল জালাইল আগুইন আর গন্ধকর
গােতা রইবা। এর নামউ অইেলা দুছরা বারর মউত।”
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নয়া েজরুজােলম টাউন
9 হউ েয সাতজন িফিরস্তার আেতা আেখির সােতা গজব ভরা

সাতটা বািট আিছল, এরার মাজর একজেন আমার কান্দাত আইয়া
কইলা, “আও, আিম তুমাের কইনা-েবিট েদখাইমু, মািন েমড়ার
বাইচ্চার বউের েদখাইমু।” 10 বােদ হউ িফিরস্তায় রুহািন হালেত
আমাের বড় এক উচা পাড়র উপের লইয়া েগলা। িনয়া আল্লার মিহমায়
চকচকা েয পিবত্র েজরুজােলম টাউন, েবেহস্তর মাজ থািক আর
আল্লার দরবােরা থািক লািময়া আওয়াত আিছল, অউ িফিরস্তায়
আমাের অতা েদখাইলা। 11 ই টাউনর রং খুব দািম মিন-মুক্তার
লাখান চকচকা, ফিটকর গ্লাসর নমুনায় দািম হীরার লাখান। 12 হউ
টাউেনা বড় এখান উচা ওয়াল আিছল, অউ ওয়ােলা বােরা খান
েগইট আিছল, বােরা েগইেটা বােরা জন িফিরস্তা আছলা। অউ েগইটর
উপের বিন ইসরাইলর বােরা খান্দানর নাম েলখা। 13 ই েগইটর
িতনখান পুেবিদ, িতনখান উতেরিদ, িতনখান দউকেনিদ আর িতনখান
পইচেমিদ আিছল। 14 ই টাউনর ওয়ালর বােরাটা িপলার আিছল, ইতার
উপের েমড়ার বাইচ্চার বােরা জন সাহািবর বােরা খান নাম েলখা।

15আমার লেগ েযইন বাতিচত করাত আছলা তান আেতা েসানার
একটা নল আিছল, যােত তাইন অউ টাউন, টাউনর েগইট আর ওয়াল
মািপতা পারইন। 16 ই টাউন আিছল চাইর কুিন েগাল, লাম্বায় আর
ফােড় সমান। বােদ তাইন অউ নলিদ টাউন খান মািপেল, ইখান লাম্বা,
ফাড় আর উচায় অইেলা বােরা আজার স্তািদয়া (অনুমান েদড় আজার
মাইল)। 17 বােদ তাইন ওয়াল মািপলা, ই ওয়াল আিছল একেশা
েচৗচািল্লশ আত উচা। মানষর আতর মাপর লাখান ই িফিরস্তায়ও
মািপলা। 18 ই ওয়াল খান হীরািদ বানাইল, আর ই টাউন আিছল
ফিটকর গ্লাসর লাখান খািট েসানািদ বানাইল। 19 টাউনর ওয়ালর
িপলার অকলর মােজ দািম দািম মিন-মুক্তা লাগাইল আিছল। পয়লা
িপলার হীরার, দুছরাটা আিকক মিনর, িতন নম্বরটা তামা মিন, চাইর
নম্বরটা পান্না মিন, 20 পাচ নম্বরটা সুরুজ মিন, ছয় নম্বরটা ইয়াকুত
মিন, সাত নম্বরটা লীলমিন, আট নম্বরটা ৈবদুযর্ মিন, নয় নম্বরটা পীত
মিন, দশ নম্বরটা উপল মিন, এগােরা নম্বরটা িফরুজ মিন,আর বােরা
নম্বরটা পদ্মরাগ মিন। 21 বােরা খান েগইট বােরাটা মুক্তািদ বানাইল।
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পরেতক েগইট আিছল এেকাটা দািম মুক্তার। টাউনর রাস্তা আিছল
ফিটকর গ্লাসর লাখান খািট েসানািদ বানাইল।

22 ই টাউেনা আিম কুনু এবাদত খানা েদখলাম না, সবর্-শিক্তমান
আল্লা মাবুদ আর েমড়ার বাইচ্চাউ আছলা ইনর এবাদত খানা। 23 ই
টাউনের ফর করার লািগ কুনু চান-সুরুজর জরুর নাই। আল্লার নুরর
মিহমায় ফর েদয়, আর েমড়ার বাইচ্চাউ অইলা ইনর বািত্ত। 24 হকল
জািতর মানুষ অউ নুরর ফের চলা-িফরা করবা, দুিনয়ার বাদশা অকেল
তারার জাক-জমক লইয়া অউ টাউেনা আইবা। 25 িদনর বালা কুনু
সময়উ ই টাউনর েগইট বন্দ অইেতা নায়, আর িহেনা কুনু রাইত
অইেতা নায়। 26তামাম জািতর ইজ্জতআর েগৗরব অেনাআনা অইেবা।
27 নাপাক কুনু িচজ, হারামকুর বা িমছা মাতরা কুনু মানুষ, কুনুিদনও
ইেনা হামাইেতা পারেতা নায়। খািল েমড়ার বাইচ্চার িজেন্দিগ খাতার
মােজ েযরার নাম েলখা আেছ, তারাউ হামাইবা।

22

িজেন্দিগ-পািনর গাংগ
1 এরবােদ হউ িফিরস্তায় আমাের আেব-হায়াত, মািন িজেন্দিগ-

পািনর গাংগ েদখাইলা। ইকটা েদখেত চকচকা কাচর লাখান। ইটা আল্লা
পাক আর হউ েমড়ার বাইচ্চার তখতর ধােরা থািক বারইয়া, 2 টাউনর
বড় গিল্লর মাজখােনিদ যাওয়াত আিছল। আর অউ গাংগর দুইও
পােরা িজেন্দিগ-গাছ আিছল। অউ গাছাইেন্তা বােরা জাতর ফল ধের।
পরেতক মােস মােস ফল ধের,অউগাছর পাতায় হকলজািতর মানষর
েবমার িশফা অয়। 3 কুনুজাত লান্নত আর রইেতা নায়।আল্লা পাক আর
েমড়ার বাইচ্চার তখত অউ টাউেনা রইেবা, আর তান গুলাম অকেল
তান এবাদত করবা। 4 তারা তান পিবত্র মুখ েদখবা, তারার কপােলা
তান নাম েলখা থাকেবা। 5আর কুনু রাইত অইেতা নায়, তারার লািগ
েলমর বা সুরুজর ফরর জরুর অইেতা নায়, কারন আল্লা মাবুদর নুরউ
অইেবা তারার ফর। তারা হর-হােমশা িচরকাল ধির বাদশাই করবা।
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হজরত ইছা আল-মসী জলিদ আইরা
6 বােদ হউ িফিরস্তায় আমাের কইলা, “ইতা হকলতা এিকন করার

লাখ হাছা।আল্লা মাবুদ, েযইন আেগ তান নবী অকলর মাজিদ বাতিচত
করছইন, তাইন িনজর িফিরস্তাের িদছইন, যােত থুড়া কয়িদনর মােজ
েযতা ঘিটেবা, অউ িফিরস্তায় ইতা তান গুলাম অকলের েদখাইন।”

7 হজরত ইছায় কইরা, “হুেনা, আিম খুব জলিদউ আইরাম। েয
জেন অউ িকতাবর হকল আয়াতর আগাম খবর আমল কের, েহ-উ
েনক-কপািল।”

8 েত ইছা আল-মসীর সাহািব আিম হান্নােন ইতা েদখিছ আর হুনিছ।
হকলতা হুনা আর েদখার বােদ, েয িফিরস্তায়আমাের ইতা েদখাইছইন,
আিম তানের সইজদা করার িনয়েত তান পাওেয়া পড়লাম। 9 অইেল
তাইন আমাের কইলা, “না, না! তুিম আমাের নায়, খািল আল্লা পাকের
সইজদা কেরা। আিম েতা খািল তুমার লাখান গুলাম, তুমার ভাইয়াইন
মািন নবী অকলর লাখান আর ই িকতাবর হকল আয়াত েযরা মােন,
তারার লাখানউ গুলাম।”

10এরবােদ তাইন আমাের কইলা, “অউ িকতাবর কুনু আগাম খবর
তুিম লুকাইয়া রািখও না, কারন সময় ঘনাইয়া আইেচ্ছ। 11 েযিগেয়
নাফরমািন কেরর, েহ অলা করাত রউক। েযগু খিবছ, ইগু তার
খিবিছত রউক।আরপেরজগার জেন পেরজগাির করাত রউক, পাক-
পিবত্র জন পাক-পিবত্র রউক।”

12 হজরত ইছায় কইরা, “হুেনা, আিম খুব জলিদ আইরাম,
আর পরেতক মানষর আমল-নমার পুরুস্কার আমার আেতা আেছ।
13আিমউ আিলফ আর ইয়া,আউয়াল আর আেখর, শুরু আর েশষ।

14 “তারাউ েনক-কপািল, েযরা িনজর কাপড়-চুপড় ধইয়া পিরস্কার
কের, যােত িজেন্দিগ-গাছর ফল খাওয়ার অিধকার পায়, আর
েগইেটিদ িগয়া পিবত্র টাউেনা হামায়। 15 কুকরর লাখান জগইনয্ মানুষ,
যাদুিগর, িজনাকুর, খুিন, মুির্তপুজা কররা, আর েযতায় িমছা মাত
পছন্দ কের, িমছার মােজ চেল, ইতা হক্কলিট বাের পিড় রইেছ।

16 “েত আিম ইছায় আমার িফিরস্তাের পাঠাইিছ, যােত এইন জমাত
অকলর লািগ তুমরার েগেছ অতা হকল েবয়াপাের জবানবিন্দ েদইন।
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আিম েতা বাদশা দাউদর খান্দান আর মুল জড়, ফজরর চকচকা শুক-
েতরা।” 17পাক রুেহআর কইনায় কইরা, “আও।”আর েয জেন অউ
কথা হুেনর, েহ-ও কউক, “আও।” পািনর িপয়ােছ যাের ধরেছ, েহ
আউক। েয জেন পািন খাইেতা চায়, েহ িবনা পয়সায় িজেন্দিগ-পািন
খাউক।

18 েয জেন অউ িকতাবর হকলআগাম খবর হুেন, তার েগেছআিম
অউ জবানবিন্দ িদয়ার, েকউ যুিদ অউ আয়াত অকলর লেগ দুছরা
কুন্তা বাড়ায়, েত আল্লায়ও অউ িকতােবা েলখা হকল নমুনার গজব
তার িজেন্দিগত বাড়াইবা। 19 আর অউ িকতাবর আয়াত অকল থািক
েকউ যুিদ কুন্তা বাদ েদয়, েত আল্লায়ও ই িকতােবা েলখা িজেন্দিগ-
গাছ আর পিবত্র টাউনর অিধকার, তার িজেন্দিগ থািক বাদ িদবা।

20অউ েবয়াপার অকল লইয়া েযইন জবানবিন্দ িদরা, তাইন কইরা,
“হাছাউ, আিম খুব জলিদ আইরাম।”
আিমন। হজরত ইছা, আপেন তশিরফ আনউক্কা।
21আল্লার তামাম পাক বন্দা অকলর উপের, হজরত ইছার রহমত

জাির রউক। আিমন॥
খতম॥
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